
 

IX.a 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK OZNAČENÝCH JAKO ZÁSADNÍ K MATERIÁLU S  NÁZVEM: 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony 

 
Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně práce a sociálních věcí dne 17. srpna 2018 s termínem dodání stanoviska 
do 14. září 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Téma, 
popř. část 
materiálu 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

Obecně k 
návrhu 

ČMKOS Obecně k návrhu 

Českomoravská konfederace odborových svazů považuje předložený návrh zákona, kterým se 
mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
související zákony (dále jen „návrh novely“) za příležitost provést rozsáhlejší novelizaci 
zákoníku tak, aby vedle změn, které již návrh obsahuje, reagovala na současné problémy, které 
souvisejí zejména se změnami v ekonomice i s potřebou reagovat v oblasti ochrany zaměstnanců 
na soudobé trendy ve vyspělých zemích (slaďování pracovního a rodinného života, odstraňování 
rozdílů v nastavení některých minimálních standardů práce mezi soukromým sektorem a 
veřejnou správou, genderových rozdílů v odměňování, podpora a rozvoj kolektivního 
vyjednávání apod.), popř. na konkrétní problémy zaměstnanců u zaměstnavatelů působících 
v České republice. 

Stanovisko ČMKOS proto obsahuje vedle připomínek k předloženému návrhu novely také další 
vlastní požadavky a návrhy na rozšíření textu návrhu novely, především ty, které již byly 
uplatňovány v rámci tzv. koncepční novely zákoníku práce v loňském roce, jejíž legislativní 
proces se nepodařilo v průběhu předchozího funkčního období Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR úspěšně ukončit. 

V návaznosti na příslib paní ministryně Jany Maláčové adresovaný předsedům odborových svazů 
a vedení ČMKOS při jednání Rady ČMKOS dne 20. srpna 2018, že návrh novely zákoníku práce 
nepředloží vládě ČR k projednání, pokud nedojde ke shodě sociálních partnerů na jejím obsahu, 
žádáme, aby byl sociálním partnerům poskytnut dostatečný časový prostor k vzájemným 
jednáním, a v případě, že o to požádají, zajištěna i součinnost Ministerstva práce a sociálních 
věcí ve formě účasti jí pověřených zástupců ministerstva na těchto jednáních. 

Vzhledem k tomu, že novela obsahuje podstatné a rozsáhlé změny týkající se dovolené, 
požadujeme zpracování komplexní legislativní úpravy dovolené, tj. namísto novelizace 
jednotlivých ustanovení úpravu všech ustanovení týkajících se dovolené v samostatné části 
deváté zákoníku práce. Zdůrazňujeme, že hlavní myšlenka změny spočívající v převodu 
dovolené z týdnů na pracovní dny, kdy nárok zaměstnance na dovolenou se realizuje v hodinách, 

VYSVĚTLENO  
 
Přestože se jedná o koncepční změnu dovolené, jejímž 
účelem je nastavení rovných podmínek zaměstnanců 
v pracovním poměru při stanovení délky dovolené a jejím 
čerpání na základě stanovené, popř. kratší týdenní pracovní 
doby, její základní východiska a principy zakotvené 
v dosavadní právní úpravě však zůstávají zachovány. Není 
proto důvodné měnit celou část devátou zákoníku 
práce, nýbrž provést změny pouze některých 
ustanovení. 
Rozhodně nedochází ke změně čerpání dovolené 
z dosavadních týdnů na pracovní dny, neboť i nadále 
platí, že dovolená musí být zaměstnavatelem 
zaměstnanci určována, tak jako nyní, výměrou 
stanovenou v týdnech a její čerpání, pokud možno 
v celku – viz § 217 odst. 1).    
 
Vyjádření k vypořádání 
ČMKOS souhlasí s vypořádáním. 
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by měla být výslovně vyjádřena právní normou. 

Požadujeme rovněž, aby se navrhovatel při přípravě více věnoval používanému jazyku předpisu. 
Nejde jen o terminologii v úzkém slova smyslu, ale též o strukturu vět a jejich členění. Místo 
kratších vět s jasným obsahem se používají v novele komplikovaná souvětí, v nichž často 
význam záleží na použití čárek. Protože obecně klesá znalost českého jazyka a gramatiky, 
způsobují pak takové dlouhé a nepřehledné texty zásadní problémy v praxi. 

 

 ASO Po prostudování uvedeného návrhu zákona Předsednictvo Asociace samostatných odborů 
doporučuje předkládanou novelu ZP nerealizovat z důvodu možných negativních skutečností v 
rámci dalšího legislativního procesu. 

 

VYSVĚTLENO 
 
Novela je realizována v souladu s Plánem legislativních 
prací vlády, v návaznosti na Programové prohlášení vlády. 
 
Vyjádření k vypořádání 
ASO souhlasí s vypořádáním. 

Část 
první,  
Čl. I. 
K bodu 1 

ČMKOS 1. (§ 1)  
Výčet směrnic – není jasné, proč je vypuštěna Směrnice Rady 94/45/ES se zdůvodněním, že byla 
zrušena, ale nejsou vypuštěny následující směrnice, které ji mění, popřípadě doplňují (Směrnice 
Rady 97/74/ES a 2006/109/ES). 

AKCEPTOVÁNO 
 

 SPČR V obecné rovině SP ČR konstatuje, že návrh novely v mnoha bodech vychází z návrhu 
novelizace zákoníku práce a dalších zákonů předložené vládou v minulém volebním období - ST 
903. SP ČR obecně vnímá pozitivně, že  

i) návrh novely obsahuje některé koncepční změny (zejména úprava dovolené a mechanismus 
automatické valorizace minimální mzdy, byť s detaily návrhu SP ČR nesouhlasí – 
podrobněji vizte níže) a  

ii) řadu dalších návrhů, které zaměstnavatelé podporují (například úprava pravidel pro dočasné 
přidělení (§ 43a), vyjasnění podmínek pro výpověď danou zaměstnancem při přechodu práv 
a povinností (§ 51a), úprava pravidel odvolání a vzdání se pracovního místa vedoucího 
zaměstnance (§ 73a), nevystavovat potvrzení o zaměstnání u DPP (§ 313), zjednodušení 
doručování písemností (§§ 334 až 337), zavedení tzv. dovolenkové pokladny) a současně že  

iii) oproti ST 903 neobsahuje některé další novelizační body, které se ukázaly být kontroverzní 
(zejména tzv. výkon jiné práce). 

Nehledě na výše i níže uvedené považuje SP ČR za nezbytné zdůraznit, že navržené úpravy 
podle jeho názoru nepřispějí k liberalizaci a vyšší flexibilitě pracovněprávních vztahů a že praxe 
vnímá potřebu novelizace zákoníku práce věcně převážně ve zcela jiných oblastech, jak ukazují 
např. pozměňovací návrhy předložené v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR („PSP“) 

VYSVĚTLENO  
 
Připomínka obecné povahy obsahuje zhodnocení obsahu 
navrhované novely. Pokud směřuje k tomu, že návrh by 
měl obsahovat i jiná opatření, lze tyto označit jako „návrhy 
nad rámec“, které by bylo nutno projednat především mezi 
oběma sociálními partnery. Jejich dodatečné zařazení by 
pak z hlediska legislativního procesu před odevzdáním do 
vlády znamenalo zajistit opakované připomínkové řízení za 
účelem možnosti vyjádření se připomínkových míst. 
 
Vyjádření k vypořádání 
SPČR souhlasí s vypořádáním. 
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v minulém volebním období (připomeňme jen zkrácení výpovědní doby, zjednodušení postupu 
při výpovědi pro porušování povinností zaměstnance, umožnění výpovědi bez udání důvodu se 
zvýšeným odstupným, zásadní snížení odstupného při skončení pracovního poměru z důvodu 
dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance, zpružnění úpravy konta pracovní 
doby a další). Členské firmy v připomínkách k návrhu novely výslovně jako zásadní připomněly 
právě výpověď bez udání důvodu, byť se zvýšeným odstupným. V té souvislosti lze poukázat na 
komparativní studii společnosti Deloitte Legal z letošního roku zaměřenou na ukončování 
pracovněprávních vztahů výpovědí ze strany zaměstnavatele v téměř 50 zemích světa (studie je 
dostupná na https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/legal/articles/international-dismissal-
survey.html), z níž vyplývá, že výpověď bez udání důvodu není možná pouze v několika málo 
zemích (kromě České republiky ještě v Kazachstánu, Lotyšsku, Chorvatsku, Slovinsku a 
Nizozemí) a naopak je možná v naprosté většině zemí tzv. západní Evropy (např. v Itálii, Belgii, 
Francii, Lucembursku, Španělsku, Finsku, Švédsku, Německu, Dánsku), a to včetně těch, v nichž 
má pracovní právo výrazně ochranářský charakter.   

Závěrem SP ČR zdůrazňuje, že považuje za zásadní, aby byla před předložením návrhu 
novely do vlády a následně Parlamentu ČR nalezena shoda sociálních partnerů na jeho 
obsahu, aby se neopakovala situace jako v případě projednávání ST 903 v minulém 
volebním období, kdy bylo zjevné, že ambice sociálních partnerů, týkající se změn 
zákoníku práce jdou nad rámec cílů novely a chtějí je prostřednictvím tohoto sněmovního 
tisku řešit.  

 
K bodu 2 ÚV ČR - KOM K čl. I bodu 2 návrhu – poznámka pod čarou č. 1: 

Směrnice 2009/13/ES není citována přesně, za číslem směrnice chybí „ze dne 16. února 2009“ 
(stejná chyba je u této směrnice i v rozdílové tabulce). Směrnice se mají citovat dle znění 
uveřejněném v Úředním věstníku EU. 

Citace směrnic v poznámce pod čarou navrhujeme rovněž podtrhnout, neboť tím, že se zde uvádí 
odkaz na ně, se plní referenční povinnost uvedená v jednotlivých směrnicích (např. čl. 5 odst. 2 
směrnice 2009/13/ES).  

Vzhledem k tomu, že mnoho směrnic bylo i vícekrát novelizováno, doporučujeme revidovat 
v tomto směru celou poznámku pod čarou č. 1 a za novelizované směrnice uvést i všechna čísla 
směrnic, jimiž byly původní směrnice novelizovány (z důvodu povinné existence referenčního 
odkazu).  

 

AKCEPTOVÁNO 

K bodu 4 ÚV ČR - KLP  K materiálu § 43a odst. 1 a odst. 2 zákoníku práce, bod 4 a 5 - dočasné přidělení AKCEPTOVÁNO  
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Dle stávající úpravy zákoníku práce je dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli 
možné až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Předkládaná úprava tuto 
lhůtu zkracuje na dobu 1 měsíce, s argumentem uvedeným v důvodové zprávě snížení omezení 
zaměstnavatele a zvýšení jeho flexibility. Domníváme se, že toto významné zkrácení lhůty může 
mít negativní důsledek, co se týče práv zaměstnanců a zaměstnankyň. Tato úprava může mít za 
následek např. nedobrovolné přesuny zaměstnanců a zaměstnankyň.  

Navrhovaná změna v § 43a odst. 2 zákoníku práce rozšiřuje nárok přidělujícího zaměstnavatele 
na úhradu za přidělení svého zaměstnance. Obě navrhované změny v § 43a zákoníku práce tak 
vedou k tomu, že neagenturní zaměstnávání se přibližuje tomu agenturnímu a zaměstnanci 
ztrácejí ochranu, kterou dosud měli. Komentáře k zákoníku práce uvádějí obě opatření za 
nezbytná z důvodu zabránění zneužití tohoto institutu. Blíže k tomu např. komentář k zákoníku 
práce v ASPI od Wolters Kluwer. 

Z tohoto důvodu požadujeme zcela vypustit navrhovanou změnu.  

Tato připomínka je zásadní. 

Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 

 ČMKOS 4. (§ 43a odst. 1)  

Požadujeme novelizační bod zrušit a zachovat současnou právní úpravu vzhledem k tomu, že 
navrhovaná úprava fakticky umožní obejít právní úpravu agenturního zaměstnávání. 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 
 

K bodu 5 ČMKOS 5. (§ 43a odst. 2) 

Požadujeme novelizační bod zrušit a zachovat současnou právní úpravu vzhledem k tomu, že 
navrhovaná úprava fakticky umožní obejít právní úpravu agenturního zaměstnávání. 
Připomínáme, že české pracovní právo v posledních letech přijímalo omezující opatření ve 
vztahu k legálním agenturám práce, avšak zcela unikala možnost působení agentur, které nemají 
povolení ke zprostředkování zaměstnání, nesložily kauci a nejsou pojištěny pro účely úpadku. 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 
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K bodu 7 SPČR K bodu 7. - § 47  
 

SP ČR navrženou úpravu odmítá a požaduje tento novelizační bod z návrhu novely 
vypustit, neboť výrazně omezuje flexibilitu zaměstnavatele. Odkazy na směrnici Rady 
2010/18/EU z 8. března 2010 považuje SP ČR za nepřípadné, protože česká úprava mateřské (28 
resp. 35 týdnů), a tím spíše rodičovské dovolené (až 3 roky resp. v případě více dětí i podstatně 
déle) výrazně přesahuje rámec požadovaný touto směrnicí (4 měsíce, tj. cca 18,5 týdne).  Už 
v dnešní době je nepřiměřené po zaměstnavateli požadovat zachování dosavadního pracovního 
zařazení zaměstnance po dobu několika let (což může být např. až polovina ekonomického 
cyklu). Tím spíše do budoucna, kdy se očekávají zásadní a rychlejší změny trhu práce. SP ČR se 
proto obává, že pokud by byla přijata, tato legislativní úprava nepřinese zamýšlený výsledek.  

 
Tato připomínka je zásadní. 

 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 

 KZPS Bod 7: 

§ 47 - návrat do práce po překážce 

Se změnou nesouhlasíme; pokud bychom o ní měli jednat, měla by být doba, po které je 
zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance po návratu z rodičovské dovolené na původní místo 
a pracoviště, omezena (1 rok). Delší doba už by byla nepřiměřeným zásahem do organizace 
práce a ztížila by flexibilitu zaměstnávání. 

Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 

 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 

K bodu 8 ÚV ČR - KOM K čl. I bodu 8 návrhu (§ 51a):  

 

Podle našeho názoru není v návrhu promítnut odst. 2 čl. 4 směrnice 2001/23/ES, ačkoliv je 
vykázán v rozdílové tabulce u § 51a. Předmětné ustanovení směrnice totiž vyžaduje, aby 
zaměstnavatel byl považován za osobu, z jejíž strany byl pracovní poměr ukončen, pokud je 
pracovní poměr rozvázán v důsledku podstatné změny pracovních podmínek v neprospěch 
zaměstnance způsobené převodem. Požadujeme objasnit, kde je toto pravidlo promítnuto, event. 
žádáme o jeho doplnění. 

Zároveň nepovažujeme § 51a za transpoziční k příloze 2009/13/ES hlavě II. A2.1 odst. 6 
směrnice, kterou uvádí předkladatel v rozdílové tabulce. Nutno vyjasnit. 

AKCEPTOVÁNO 

Toto pravidlo je promítnuto do § 339a ZP, nikoliv § 
51a ZP. Rozdílovou tabulku je třeba v tomto smyslu 
upravit. 

 
 
 
 
 
 
VYSVĚTLENO 
 
V případě výpovědi podle § 51a ZP dochází k modifikaci 
délky výpovědní doby, respektive k jejímu zkrácení, aby 
zaměstnanec, nepřeje-li si to, nepřešel k přejímajícímu 
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zaměstnavateli. Jedná se o okolnost uznanou vnitrostátními 
právními předpisy, kdy se vychází z toho, že zaměstnance 
nelze nutit k výkonu práce v podřízeném postavení pro 
zaměstnavatele, kterého si svobodně nevybral (neuzavřel 
s ním pracovní smlouvu).  
 

Vyjádření k vypořádání 
ÚV ČR - KOM souhlasí s vypořádáním. 

 ČMKOS 8. (§ 51a) 
 
§ 51a odst. 2 zní: 
„(2) Nebyl-li zaměstnanec o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo o 
přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů informován nejpozději 30 dnů 
před tímto přechodem, může dát v této souvislosti výpověď do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
tohoto přechodu; pracovní poměr skončí dnem doručení výpovědi, neurčí-li zaměstnanec jiný 
den, nejpozději však po uplynutí 15 dnů ode dne, kdy byla výpověď doručena zaměstnavateli. 
Byla-li dána výpověď přede dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, platí, že pracovní poměr 
skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto přechodu.“. 
Odůvodnění: 
Výpovědní dobu je nutno v tomto případě chápat jako nástroj: 
1. chránící oprávněné zájmy zaměstnavatele a 
2. omezující autonomii vůle zaměstnance, který je povinen pracovat pro zaměstnavatele, se 
kterým sám neuzavřel smlouvu. 
Navrhovaná 15denní výpovědní doba je ovšem neproporcionální, pokud uvážíme, že zde došlo k 
porušení zákonné povinnosti zaměstnavatele (informovat zaměstnance nejpozději 30 dnů před 
přechodem). Zaměstnavatel, který porušuje své povinnosti, si ochranu svých oprávněných zájmů 
prostřednictvím výpovědní doby nezaslouží. Není správné nutit zaměstnance (a narušovat jeho 
autonomii vůle), aby pro takového zaměstnavatele pracoval dalších 15 dnů. Proto by tato úprava 
měla být více v dispozici zaměstnance, který nechť určí, zda chce skončit hned, nebo zda je 
ochoten odpracovat ještě 15denní výpovědní dobu. 

VYSVĚTLENO 
 
Navrhovaná 15denní výpovědní doba chrání přejímajícího 
zaměstnavatele, jehož činnost by mohla být náhlým 
odchodem zaměstnance negativně zasažena. Konstrukce 
§51a respektuje vůli zaměstnance nepracovat pro 
zaměstnavatele, kterého si nevybral, nicméně je třeba 
zvažovat též oprávněné zájmy zaměstnavatele. Přejímající 
zaměstnavatel navíc například v případě změny dodavatele 
s ohledem na absenci vzájemného vztahu s dosavadním 
zaměstnavatelem a nedostatek informací ani nemůže 
přecházející zaměstnance informovat. Nesplní-li tedy 
dosavadní zaměstnavatel informační povinnost, je 
přejímající zaměstnavatel nepřímo trestán právní nejistotou, 
která je právě mírněna 15denní výpovědní dobou (tato 
situace je obzvláště problematická v případě změny 
dodavatele, kdy pro absenci vzájemného vztahu mezi 
dosavadním a přejímajícím zaměstnavatelem nelze 
nesplnění informační povinnosti ošetřit například smluvní 
pokutou). 
 
Vyjádření k vypořádání 
ČMKOS souhlasí s vypořádáním. 

K bodu 9 UZSČR 
K novelizačnímu bodu č. 9: 

Navrhujeme, aby kromě změny uvedené v návrhu novely byla ve větě druhé nahrazena 
slova „dnem doručení“ slovy „uplynutím dne, kdy došlo k doručení“. 

VYSVĚTLENO  
 
Předkladatel považuje uvedenou formulaci za nerozpornou 
a ustáleně vykládanou tak, že výkon práce bude končit, 
nebude-li uveden den pozdější, v den doručení odvolání 
nebo vzdání se pracovního místa, tedy jeho uplynutím (ve 
24.00) 
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Odůvodnění: 

V důvodové zprávě je odkaz na současné výklady daného ustanovení, kdy interpretační praxe 
dospěla k závěru, že výkon práce končí dnem následujícím v tom smyslu, že končí ve chvíli, kdy 
následující den začíná. Z nového znění předloženého k připomínkám však také jednoznačně 
nevyplývá okamžik, ke kterému má výkon funkce skončit. Z výše uvedených důvodů 
odkazujeme na ustanovení § 51 odst. 1 zákoníku práce, které ve vztahu ke konci výpovědní doby 
používá označení „uplynutím posledního dne“ a navrhujeme v § 73a odst. 1 použít obdobnou 
formulaci. 

 Tato připomínka je zásadní. 

 
Uvedený termín je rovněž užit v zákoníku práce obdobně v 
§ 66 odst. 2, kdy „Pracovní poměr skončí dnem doručení 
zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.“ 
 
Vyjádření k vypořádání 
UZSČR souhlasí s vypořádáním 

 KZPS Bod 9: 

§ 73a - den skončení výkonu funkce 

Navrhujeme, aby kromě změny uvedené v návrhu novely byla ve větě druhé nahrazena slova 
„dnem doručení“ slovy „uplynutím dne, kdy došlo k doručení“. 

Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 

VYSVĚTLENO  
 
Předkladatel považuje uvedenou formulaci za nerozpornou 
a ustáleně vykládanou tak, že výkon práce bude končit, 
nebude-li uveden den pozdější, v den doručení odvolání 
nebo vzdání se pracovního místa, tedy jeho uplynutím (ve 
24.00) 
 
Uvedený termín je užit v zákoníku práce obdobně v § 66 
odst. 2, kdy „Pracovní poměr skončí dnem doručení 
zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.“ 
 
Vyjádření k vypořádání 
KZPS souhlasí s vypořádáním 

K bodu 
10 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj K návrhu zákona 

K čl. I 

1. K bodu 10 (§ 76 odst. 3)  

Požadujeme bod uvést ve znění: 

„10. V § 76 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „po sobě jdoucích“.“. 

 

Odůvodnění: 

Stávající právní úpravu, podle které je dodržování přípustného rozsahu práce (nejvýše v průměru 
poloviny stanovené týdenní pracovní doby) u zaměstnanců zaměstnaných v režimu dohod o 
pracovní činnosti posuzováno za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti 
uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů, považujeme za optimální a v praxi velmi dobře 
fungující. Navrhovaná změna na 26 týdnů by způsobila ztížení podmínek vykazování práce těchto 
zaměstnanců a zvýšení administrativní zátěže v podobě uzavírání těchto dohod na 2x ročně, 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

Vyjádření k vypořádání 
MMR souhlasí s vypořádáním 
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případně úpravu kolektivní smlouvy. Navrhovaná změna se jeví spíše jako ústupek pro kolektivní 
smlouvu, které to přidává na významu. S ohledem na uvedené požadujeme novelizační bod 
upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
 SPČR K bodům 10., 12. a 13. - § 76 a § 77 odst. 2 a 3  

SP ČR je zásadně proti navrhovaným změnám v oblasti dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr a požaduje tyto body z novelizace vypustit.   

 

Odůvodnění: 

Zaměstnavatelé se obávají, že zejména změny v §76 (zkrácení vyrovnávacího období) a §77 
odst. 2 písm. d) v praxi povedou k omezení využívání DPČ jako flexibilního institutu slaďování 
soukromého a pracovního života u určitých kategorií zaměstnanců (zejména rodiče na 
rodičovské dovolené, důchodci, studenti), tedy přesně opačným směrem než si klade za cíl návrh 
novely např. novým institutem sdíleného pracovního místa. Zejména ve vztahu k povinnosti 
zaměstnavatele vést evidenci pracovní doby a sledovat dodržování předepsaných dob 
odpočinku/limitů přesčasové práce u zaměstnanců pracujících na DPČ/DPP poukazují 
zaměstnavatelé na významnou administrativní zátěž a v mnoha případech také praktickou 
neproveditelnost s ohledem na charakter vykonávané práce.  

Odkazy na nutnost přizpůsobení směrnici 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní 
doby SP ČR nevnímá jako adekvátní zdůvodnění potřebnosti navrhovaných změn za situace, že 
za celou dobu platnosti směrnice (tj. téměř 15 let) nebyl ze strany EK České republice vytýkán 
nesoulad pokud jde o dohody a současně je z aktuálních legislativních návrhů EK (zejména 
návrh směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii) 
zřejmé, že vývoj trhu práce i právní úpravy jde jiným směrem a namísto jednotného přístupu ke 
všem zaměstnancům se navrhuje výslovně odlišovat pracovní podmínky „workers with variable 
work schedule“. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 

 KZPS Bod 10: 

§ 76 - dohoda o pracovní činnosti 

Odst. 3 - se změnou nesouhlasíme, jednalo by se o nerovné postavení zaměstnanců tam, kde je 
odborová organizace a tam, kde odborová organizace nepůsobí. 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 
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Tato připomínka je ZÁSADNÍ. Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 
 
 

K bodu 
11 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Připomínka zásadní  

K bodu 11 - § 77 

Vzhledem k tomu, že u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr si zaměstnanec 
pracovní dobu určuje zpravidla sám (viz § 74 odst. 2) a dohoda o provedení práce bývá často 
uzavírána na dobu splnění celého určitého pracovního úkonu (viz § 144 ZP), zaměstnavatele 
nezajímá kdy a kde je práce vykonána, není však možno u jednotlivých zaměstnanců pracujících 
na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr vést evidenci podle § 96 jako 
u zaměstnanců v pracovním poměru. V navrhované právní úpravě § 77 odst. 2 písm. d) je proto 
třeba celý § 96 vypustit. 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

Vyjádření k vypořádání 
MZV souhlasí s vypořádáním  

 Moravskoslezský 
kraj 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K čl. I, bod 11 a násl. - § 77  

Navrhujeme zachovat dosavadní „volnost“ úpravy minimálně u dohod o provedení práce bez 
zpřísnění pravidel tak, aby zůstal zachován v zákoníku práce alespoň jeden operativní pružný 
institut zaměstnávání. 

Odůvodnění:  

Nově navrhovaná povinnost evidence pracovní doby, dodržování přestávek v práci, dodržování 
minimálního denního a týdenního odpočinku apod. pro zaměstnavatele velmi „znepružní“ 
zaměstnávání osob na tento typ dohody. Bude jednak kladen další administrativní nárok na 
zaměstnavatele u zaměstnanců s DPP (i DPČ), což není cílem předkládané novely zákoníku 
práce, a jednak dojde k významnému „znepružnění“ pracovního trhu i pro samotné 
zaměstnance, kteří velmi často upřednostňují tento typ pracovního závazku k určitému 
zaměstnavateli z řady důvodů.  

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 
 
 

 KZPS Bod 11-12: 

§ 77 - dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  

Zásadně jsme proti dalšímu omezování uplatnění dohod o pracích konaných mimo pracovní 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
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poměr, směřujícím k likvidaci tohoto jediného flexibilnějšího nástroje pro zaměstnavatele i 
zaměstnance. 

Pokud by ustanovení mělo být přijato, je třeba doplnit do odst. 1 také vyloučení § 39 - omezení 
uzavírání pracovního poměru na dobu určitou, protože, ačkoli je to nanejvýš nelogické, v praxi 
se setkáváme s názory, že omezení uzavírání pracovního poměru na dobu určitou se vztahuje i na 
dohody, protože toto ustanovení není výslovně vyloučeno. 

 

Ustanovení odst. 2 písm. d) odkazuje na paragrafy, které se mají nově týkat dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr. S ohledem na skutečnost, že předmětné paragrafy se týkají 
zejména problematiky pracovní doby, přestávek v práci, nepřetržitého odpočinku, noční práce a 
povinnosti zaměstnavatele i u dohod vést evidenci doby výkonu práce s vyznačením jejího 
začátku a konce včetně noční práce, má tento předkladatelův záměr opodstatnění pouze v případě 
dohody o pracovní činnosti, neboť tato se svou povahou a praktickou podobou nejvíce podobá 
pracovnímu poměru. Dohoda o provedení práce naopak většinou odráží krátkodobý nebo 
jednorázový výkon práce, a to ještě často mimo pracoviště zaměstnavatele. Zaměstnanec si v 
případě dohody o provedení práce organizuje pracovní dobu vesměs sám. Plnění nových 
povinností by v této souvislosti bylo pro zaměstnavatele pouze formální a značně zatěžující, 
proto požadujeme upravit § 77 odst. 2 písm. d) takto:  

„d) o část čtvrtou; v případě dohod o pracovní činnosti se však §78 odst. 1 písm. a), b), j) a 
k), § 79a, 83, 88 až 90a, 92, 94 odst. 1 písm. a) bod 1 a 3 použijí s tím, že směnou se pro 
účely těchto dohod rozumí doba výkonu práce.“ 

Tyto připomínky jsou ZÁSADNÍ. 

novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 
 
 

K bodu 
12 

ÚV ČR - KOM K čl. I bodu 12 návrhu (k § 77 odst. 2 zákoníku práce): 

Jak již dlouhodobě zdůrazňujeme, úprava předpisů EU nerozlišuje mezi pracovníky podle úrovně 
jejich pracovního poměru (nezná samotný institut dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr, ani analogické právní rámce nezmiňuje). Postavení pracovníků na dohodu je tedy 
z pohledu práva EU rovnocenné se zaměstnanci v pracovním poměru, vyžaduje tudíž jejich 
stejné postavení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v oblasti odměňování a stran 
požadavku jejich nediskriminace obecně. Ministerstvo práce v roce 2016 již tento fakt uznalo, 
když předložilo návrh novely zákoníku práce, který měl postavení pracovníků na dohodu alespoň 
významně zlepšit a zrovnoprávnit. Současný návrh se touto cestou opět vydává, ačkoliv pouze 
stran části čtvrté zákoníku práce, která upravuje pracovní dobu a dobu odpočinku, aby bylo 
vyhověno požadavkům směrnice 2003/88/ES, což považujeme za nutné.  

VYSVĚTLENO 
 
Vyjádření k vypořádání 
ÚV ČR - KOM na připomínce netrvá.  
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Nicméně musíme konstatovat, že neaplikovatelnost některých ustanovení zákoníku práce podle 
§ 77 odst. 2 na dohody  o pracích konaných mimo pracovní poměr stále způsobuje 
neodůvodněnou nerovnost v postavení těchto zaměstnanců oproti zaměstnancům 
v klasickém pracovním poměru (i přesto, že některé úvazky z dohod se svým rozsahem nápadně 
blíží zaměstnání v klasickém pracovním poměru). Zejména nepřiznání nároku na dovolenou 
pracovníkům na základě dohod (obzvlášť v okamžiku, kdy dovolená se bude počítat dle nové 
koncepce podle odpracovaných hodin) se jeví z hlediska práva EU jako neudržitelné. Podle 
ustálené judikatury SD EU je nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok zásadou sociálního 
práva Unie, která má zvláštní význam, a je výslovně uveden rovněž v čl. 31 odst. 2 Listiny 
základních práv EU (které čl. 6 odst. 1 Smlouvy o EU přiznává stejnou právní sílu jako 
Smlouvám).  Tento článek stanoví, že „každý pracovník má právo…na každoroční placenou 
dovolenou“. A rovněž čl. 7 směrnice 2003/88/ES požaduje, aby členské státy přijaly nezbytná 
opatření, „aby měl každý pracovník nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok v trvání 
nejméně čtyř týdnů“. Právo na dovolenou musí být tedy podle práva EU přiznáno i 
zaměstnancům pracujícím na základě dohod. 

Připomínka je zásadní.       

 Olomoucký kraj Část první – změna zákoníku práce, bod 12  (§ 77 odst. 2 ZP) 

Navrhujeme ponechat dosavadní stav. 

Odůvodnění: Navrhované změny značně omezí využívání dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr, a to nejen ze strany zaměstnavatele, ale rovněž ze strany zaměstnance. Dohody 
o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou využívány zejména k zajištění „nárazových“ 
prací, které jsou často vykonávány mimo pracoviště zaměstnavatele. Z uvedeného je zřejmé, že 
nové požadavky na zajištění dodržení zákonných povinností týkajících se pracovní doby a doby 
odpočinku budou omezovat a zatěžovat obě smluvní strany pracovněprávního vztahu, respektive 
jejich naplnění bude velmi často neprokazatelné. Zaměstnavatele by navrhovaná úprava více 
zatížila i administrativně a pro zaměstnance by takovéto uspořádání pracovněprávního vztahu 
ztratilo atraktivitu zejména z hlediska snížení flexibility výkonu práce. 

Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 

 Kraj Vysočina 
Připomínka k Čl. I bodu 12: 
Navrhujeme ponechat § 77 odst. 2 písm. d) zákoníku práce ve stávajícím znění. 

Pokud zaměstnavateli v případě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr není stanovena 
povinnost rozvržení pracovní doby, a je tedy možnost ponechat její rozvržení na zaměstnanci, 
nemůže odpovídat za dodržování dalších povinných aspektů pracovní doby, jako je doba 
odpočinku, přestávek v práci, evidence pracovní doby atd. Navržené vztažení dalších pravidel 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
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pracovní doby je zbytečným omezením této zcela vyhovující, flexibilní formy zaměstnání. 
Argumentace, uvedená v důvodové zprávě, opírající se o požadavky Směrnice 2003/88/ES, není 
relevantním důvodem, neboť jde často právě o práce, uvedené ve směrnici jako odchylky, při 
nichž pracovní doba není předem určena, nebo si ji mohou určit sami pracovníci. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

předkládané vládě. 

 
 

 SMOČR K čl. I bodu 12 (§ 77 odst. 2 písmeno d) 

V § 77 odst. 2 písm. d) jsou doplněny odkazy na paragrafy, které se nově budou vztahovat také 
na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jedná se o problematiku pracovní doby, 
přestávek v práci, nepřetržitého odpočinku, noční práce a povinnosti zaměstnavatele i u dohod 
vést evidenci doby výkonu práce s vyznačením jejího začátku a konce včetně noční práce. 
Změna má jistě opodstatnění u dohody o pracovní činnosti, která se svým charakterem a praxí 
zaměstnavatelů více blíží pracovnímu poměru.  
Ovšem u dohody o provedení práce tomu tak není, neboť se většinou jedná o krátkodobý nebo 
jednorázový výkon práce, a to často mimo pracoviště zaměstnavatele (překlady, posudky, 
poradenská činnost apod.). Zde nová těsnější vazba na zákonná omezení týkající se převážně 
každodenního výkonu práce nemá opodstatnění. Lze také říci, že u dohody o provedení práce si 
zaměstnanec pracovní dobu ve velké většině případů vlastně organizuje sám. Plnění nových 
povinnosti zaměstnavatelem, např. v evidenci doby výkonu práce, bude pouze formální a 
zbytečně obtěžující. 
Bylo by tak vhodné uvést, že změna se týká jen dohody o pracovní činnosti. 
Tato připomínka je zásadní 

VYPOŘÁDÁNO JINAK  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 
 
Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 
 

Vyjádření k vypořádání 
SMOČR souhlasí s vypořádáním.  

 UZSČR K novelizačnímu bodu č. 12: 
Navrhujeme, aby 77 odst. 2 písm. d) znělo nově takto: 

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

d) o část čtvrtou; v případě dohod o pracovní činnosti se však §78 odst. 1 písm. a), b), j) a k), § 
79a, 83, 88 až 90a, 92, 94 odst. 1 písm. a) bod 1 a 3 použijí s tím, že směnou se pro účely těchto 
dohod rozumí doba výkonu práce, 

Odůvodnění: 

Předmětné ustanovení odkazuje na paragrafy, které se mají nově týkat dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr. S ohledem na skutečnost, že předmětné paragrafy se týkají zejména 
problematiky pracovní doby, přestávek v práci, nepřetržitého odpočinku, noční práce a 
povinnosti zaměstnavatele i u dohod vést evidenci doby výkonu práce s vyznačením jejího 

AKCEPTOVÁNO 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 
 
Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 
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začátku a konce včetně noční práce, má tento předkladatelův záměr opodstatnění pouze v případě 
dohody o pracovní činnosti, neboť tato se svou povahou a praktickou podobou nejvíce podobá 
pracovnímu poměru. Dohoda o provedení práce naopak většinou odráží krátkodobý nebo 
jednorázový výkon práce, a to ještě často mimo pracoviště zaměstnavatele. Zaměstnanec si 
v případě dohody o provedení práce organizuje pracovní dobu vesměs sám. Plnění nových 
povinností by v této souvislosti bylo pro zaměstnavatele pouze formální a značně zatěžující. 

Tato připomínka je zásadní. 

K bodu 
13 

ČMKOS 13. (§ 77 odst. 2) 
Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o 
pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru, to však 
neplatí, pokud jde o 
h) mzdu, plat, minimální mzdu a odměnu za pracovní pohotovost 
Formulace není jasná, která přesně ustanovení ZP se tedy na dohody nebudou vztahovat? Bylo 
by vhodné lépe toto ustanovení definovat, aby v praxi nedocházelo ke sporům. Jaké to bude mít 
oproti stávajícímu stavu dopady? 

VYSVĚTLENO 
 
Na základě gentlemanské dohody ze dne 14. 10. 2019 
novelizační bod vypuštěn. 
 
Nejedná se o věcnou změnu, pouze se precizuje 
nepřesná formulace tohoto ustanovení. 
Na odměnu z dohody se nadále nebudou vztahovat 
ustanovení upravující podmínky pro poskytování mzdy a 
platu a jejich zákonem upravené složky. Použití minimální 
mzdy se vylučuje vzhledem k navrhované zvýšené ochraně 
odměny z dohody prostřednictvím zaručené mzdy.  
Případné použití ustanovení o splatnosti a výplatě mzdy 
a platu pro účely odměny z dohody upravuje jednoznačně 
§ 144.   
Pokud se některá další společná ustanovení týkají vedle 
mzdy a platu také odměny z dohody, je to v jejich textu 
výslovně uvedeno [např. § 110 odst. 1, § 144a odst. 1,2 a 4, 
§ 146 odst. 2 písm. a)]. 
 
Vyjádření k vypořádání 
ČMKOS souhlasí s vypořádáním. 

K bodu 
14 

ČMKOS 14. (§ 78 odst. 1 písm. e) 
ČMKOS požaduje ponechat stávající úpravu. To znamená novelizační bod vypustit. 
Odůvodnění: Požadujeme nezavádět vícesměnný režim a naopak ponechat stávající znění § 78 
odst. 1 písm. e), podle kterého je třísměnným pracovním režimem režim práce, v němž se 
zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 3 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, 
případně navrhujeme upravit odst. 2 tohoto ustanovení. V novelizovaném znění, které zakotvuje 
vícesměnný pracovní režim, vidíme speciálně v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb velké 
nebezpečí jeho zneužívání, a to v podobě rozmělňování pracovní doby do příliš mnoha krátkých 
směn. 

VYSVĚTLENO 
 
Předkladatel trvá na svém návrhu, jelikož v současné 
úpravě je hluché místo, kdy zaměstnanci se pravidelně 
střídají ve více než 3 směnách a nepracují zároveň 
v nepřetržitém provozu a nemají ze zákona právo na 
zvýhodněnou stanovenou pracovní dobu dle § 79 odst. 2 
zákoníku práce, tudíž jejich délka stanovené týdenní 
pracovní doby je 40 hodin. Argumentace, že zaměstnavatel 
ve zdravotnictví a sociálních službách bude zavádět kratší 
směny je zcela chybná, jelikož v těchto oborech činnosti již 
dnes převažují nepřetržité pracovní režimy a tam žádná 
limitace počtu směn, ve kterých se zaměstnanci pravidelně 
střídají během 24 hodin po sobě jdoucích, v zákoníku práce 
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není, tj. můžou se střídat ve 3, 4, 5 směnách. 
 
Vyjádření k vypořádání 
ČMKOS souhlasí s vypořádáním 

K bodu 
18 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

K novelizačnímu bodu 18 (§ 84) 

Požadujeme novelizační bod vypustit. 

Limitace doby dohodnutí se na kratší době před zahájením období na dva dny je odtržená od 
reality. Jak bude zaměstnavatel řešit situace, když se dozví 24 hodin před zahájením období, že 
zaměstnanec A (nebo několik zaměstnanců) onemocněl, když nebude moci změnit písemný 
rozvrh týdenní pracovní doby, přestože by s tím i zaměstnanec B souhlasil a do práce nastoupil? 
Zdůvodnění v důvodové zprávě je vágní, protože v praxi zaměstnavatel „zavolá“ (viz DZ) 
zaměstnance a nařídí práci přesčas, kterou nebude moci zaměstnanec odmítnout. 

Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 
 
Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 
 

 
 

 BIS 1) K části první, bodu 18 (§ 84): Navrhujeme ustanovení ponechat dosavadním znění.  
 

Odůvodnění:  

Omezení dispozičních práv zaměstnavatele a zaměstnance považujeme za rozporné se zásadami 
zákoníku práce, které vycházejí z úpravy vztahů na základě dohod mezi zaměstnancem a 
zaměstnavatelem. Ochrana zaměstnance, na kterou se důvodová zpráva odvolává, tkví právě v 
možnosti dohodnout se se zaměstnavatelem na lhůtě seznámení se  
s rozvrhem týdenní pracovní doby. Návrhem zamýšlená ochrana zaměstnanců ve svém nemusí 
ani všem zaměstnancům vyhovovat. Existuje-li potřeba v této souvislosti ochranu zaměstnance 
zvýšit, dle našeho názoru je možné místo navrženého doplnění doplnit slova „; zaměstnanec 
může souhlas se zkrácením doby na seznámení kdykoliv odvolat“.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 
 
Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 
 

 
 

 Královehradecký 
kraj 

K Části první Čl. I bodu 18 (§ 84 zákoníku práce)  
 

Navrhujeme ponechat stávající právní úpravu, která lepším a flexibilnějším způsobem umožňuje 
na základě dohody stanovit rozvrh směn či jeho změny. 

 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 
 
Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
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předkládané vládě. 
 

 Kraj Vysočina 
Připomínka k Čl. I bodu 18: 
Navrhujeme ponechat ustanovení § 84 zákoníku práce ve stávajícím znění. 

Stanovení dolní hranice dvou dnů pro ujednání dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 
na jiné době seznámení s rozvrhem pracovní doby, resp. s jeho změnou, je značným zpřísněním a 
omezením flexibility pracovněprávního vztahu. Pokud jde o svobodný projev vůle obou stran, 
nevidíme důvod dohodu nějakým způsobem omezovat. Ochrana zaměstnance je dána již 
povinným dodržováním ustanovení o pracovní době a povinné době odpočinku. V některých 
provozech, kde je třeba neodkladně zajistit činnosti určitým počtem zaměstnanců, může být 
zaměstnavatel ve velmi obtížné pozici při řešení různých nepředvídatelných situací, pokud 
nebude moci zajistit práci svým zaměstnancem, který s tím vyjádří souhlas. Stávající stav je plně 
vyhovující. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 
 
Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 
 

 
 

 Zlínský kraj K čl. I bodu 18 (§ 84 zákoníku práce), „Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh 
týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a 
v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba 
rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení, která však nesmí být 
kratší než 2 dny“. Navrhujeme ponechat dosavadní stav. 

Odůvodnění: 

Nová úprava omezuje možnost dohody zaměstnavatele se zaměstnancem na kratší době 
seznámení s rozvrhem směn, příp. jeho změnou. V praxi jsou však zaměstnavatelé (např. oblast 
sociální, zdravotnictví), kteří potřebují reagovat na nastalé změny i v době kratší než 2 dny. 
Souhlasí-li zaměstnanec s příp. změnou rozvrhu směn i v době kratší, nevidíme důvod možnost 
dohody na kratší době seznámení omezovat. Dohoda předpokládá souhlas obou stran 
(dvoustranné právní jednání). Nejedná se tedy o „práci na zavolanou“, o které hovoří důvodová 
zpráva. 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 
 
Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 
 

 

 SMOČR K čl. I bodu 18 (§ 84)  
Navrhujeme ponechat dosavadní stav. Na konec § 84 bylo doplněno, že nejkratší období pro 
seznámení s rozvrhem pracovní doby (i v rámci dohody se zaměstnancem) jsou 2 dny předem. 
Tzn., že nástup do pracovního poměru tzv. ze dne na den nebude možný. 
Nová úprava omezuje možnost dohody zaměstnavatele se zaměstnancem na kratší době 
seznámení s rozvrhem směn, příp. jeho změnou. V praxi některých zaměstnavatelů (např. oblast 
zdravotnictví, sociálních služeb) je nutné reagovat na změny i v době kratší než 2 dny. Souhlasí-

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 
 
Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
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li zaměstnanec s příp. změnou rozvrhu směn i v době kratší, nevidíme důvod možnost dohody na 
kratší době seznámení omezovat.  
Tato připomínka je zásadní 

 

předkládané vládě. 
 
 

 ČMKOS 18. (§ 84) 
V § 84 se na konci textu doplňují slova „, která však nesmí být kratší než 4 dny“. Číslici „2“ 
vypustit a nahradit číslicí „4“ 
Odůvodnění: Zákonodárce deklaruje snahu o vylepšení podmínek slaďování rodinného a 
pracovního života a zamezení prekérnosti práce na zavolanou. Doba předchozího seznámení s 
rozvrhem pracovní doby v rozsa+hu pouhých 2 dnů je nepřiměřeně krátká a fakticky vylučuje 
sladění pracovního a osobního, resp. rodinného života.  
Dozvěděl-li by se zaměstnanec pouhé 2 dny předem o tom, zda bude určitý den pracovat a od kdy 
do kdy, fakticky se takový režim výkonu práce rovná permanentní pracovní pohotovosti. 
ČMKOS navrhuje vzít si za vzor německou právní úpravy, ohledně níž upozorňujeme na 
skutečnost, že je označována jako „práce na zavolanou“ (srov. § 12 Gesetz über Teilzeitarbeit 
und befristete Arbeitsverträge; TzBfG). Uvedená úprava práce na zavolanou stanoví, že 
zaměstnanec musí být s rozvrhem pracovní doby seznámen aspoň 4 dny předem. Je-li takováto 
míra flexibility dostatečná pro německou ekonomiku, je ČMKOS přesvědčená, že bude 
dostatečná i pro tu českou. 
Německá úprava operuje i s možností zkrátit lhůtu pro seznámení s rozvrhem pod 4 dny na 
základě ujednání v kolektivní smlouvě. ČMKOS deklaruje připravenost jednat i o takovéto 
variantě. 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 
 
Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 
 
Vyjádření k vypořádání 
ČMKOS souhlasí s vypořádáním. 

 SPČR K bodu 18. - § 84 (seznámení zaměstnance s rozvrhem týdenní pracovní doby)  
 

Na základě ohlasů zaměstnavatelů SP ČR s tímto návrhem nesouhlasí a požaduje tento 
novelizační bod vypustit.  
 
Odůvodnění: 

 
Podle stávající úpravy má zaměstnavatel seznamovat zaměstnance s rozvrhem pracovní doby 14 
dnů předem (u konta pracovní doby 1 týden předem), „pokud se nedohodne se zaměstnancem na 
jiné době seznámení“. Nově navržený limit je nadbytečný a v praxi by působil výkladové 
problémy - zejména není jasné (a důvodová zpráva v tomto ohledu mlčí), že by případné 
zavedení navržené minimální dvoudenní lhůty nemělo vliv na možnost zaměstnavatele nařídit 
zaměstnanci práci ve výjimečných situacích (zaměstnanec se nedostaví na rozvrženou směnu, 
odstraňování havarijních situací apod.), popř. se s ním na změně rozvrhu směn ve lhůtě kratší než 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 
 
Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 
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dva dny v takové situaci dohodnout. V praxi také nastávají situace, kdy se dva zaměstnanci se 
souhlasem zaměstnavatele dohodnou na výměně pracovních směn, což by navržená úprava, proti 
zájmům samotných zaměstnanců, také znemožňovala. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

 

 KZPS Bod 18: 

§ 84 - seznámení s rozvrhem pracovní doby 

Navrhujeme vypustit – omezovat flexibilitu v případě dohody zaměstnance a zaměstnavatele je 
nesmysl. Pokud zákon ponechává modifikaci zákonné lhůty na dohodě smluvních stran, nemělo 
by docházet k omezování takovéto dohody. Jedná se o příliš právně složitou konstrukci, která v 
praxi stejně povede k tomu, že smluvní strany pracovněprávních vztahů budou dodržovat už 
pouze tuto zkrácenou lhůtu a v případě, že na tom bude mít zájem zaměstnanec (otázka, jak 
vážný a čím motivovaný zájem), budou se nadále od lhůty odchylovat. 

Předmětné ustanovení by nemělo znemožňovat nebo spíše komplikovat oběma stranám 
pracovněprávního vztahu sjednat vznik pracovního poměru s účinností od následujícího dne. 
Lhůta pro seznámení se zaměstnance s rozvrhem pracovní doby či s jeho změnou 
minimalizovaná na 2 dny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, rozhodně 
nemůže působit ku prospěchu slaďování rodinného a pracovního života a k zamezení prekérnosti 
práce na zavolanou, jak predikuje předkladatel. 

Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 

 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 
 
Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 
 

 

 UZSČR Navrhujeme vypustit novelizační bod č. 18: 

Odůvodnění: 

Pokud zákon ponechává modifikaci zákonné lhůty na dohodě smluvních stran, nemělo by 
docházet k omezování takovéto dohody. Jedná se o příliš právně složitou konstrukci, která 
v praxi stejně povede k tomu, že smluvní strany pracovněprávních vztahů budou dodržovat už 
pouze tuto zkrácenou lhůtu a v případě, že na tom bude mít zájem zaměstnanec (otázka, jak 
vážný a čím motivovaný zájem), budou se nadále od lhůty odchylovat. 

Předmětné ustanovení by nemělo znemožňovat nebo spíše komplikovat oběma stranám 
pracovněprávního vztahu sjednat vznik pracovního poměru s účinností od následujícího dne. 
Lhůta pro seznámení se zaměstnance s rozvrhem pracovní doby či s jeho změnou 
minimalizovaná na 2 dny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, rozhodně 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 
 
Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 
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nemůže působit ku prospěchu slaďování rodinného a pracovního života a k zamezení prekérnosti 
práce na zavolanou, jak predikuje předkladatel. 

Tato připomínka je zásadní.  

K bodu 
23 

SPČR K bodu 23. - § 97 odst. 2 
 

SP ČR požaduje alternativní znění tohoto novelizačního bodu: „23. V § 97 odst. 2 se za slova 
„zástupců zaměstnanců,“ vkládají slova „členů evropské rady zaměstnanců nebo členů 
vyjednávacího výboru (§ 288 a násl.),“.“  

Odůvodnění: 

Z důvodové zprávy sice plyne, že se má navrženou změnou dosáhnout pouze zrovnoprávnění 
postavení členů evropské rady zaměstnanců a členů (evropského) vyjednávacího výboru s jinými 
zástupci zaměstnanců v případě překážek z důvodu obecného zájmu při pružné pracovní době, 
navržená formulace však navozuje dojem, že by mohlo jít i o činnost kteréhokoliv člena 
odborové organizace.   

Tato připomínka je zásadní.  

VYPOŘÁDANO JINAK  
 
V § 97 odst. 2 nelze použít legislativní zkratku „zástupci 
zaměstnanců“, která je zavedena až v § 276 odst. 1 
zákoníku práce Z uvedených důvodů se slova „zástupců 
zaměstnanců“ nahrazují odkazem na okruh osob 
vymezených v § 203 odst. 2 písm. a). 
 
Vyjádření k vypořádání 
SPČR souhlasí s vypořádáním 

K bodu 
26 
Obecně 

Ministerstvo 
vnitra 

Obecně – k zákonu č. 262/2006 Sb.: 

Návrh zakotvuje pevný mechanismus valorizace minimální mzdy a podmínky pro stanovení 
nejnižších úrovní zaručené mzdy. Považujeme za nutné upozornit na skutečnost, že prudký 
nárůst minimální mzdy může vést ke zkracování pracovních úvazků a v nejhorším případě až 
k propouštění zaměstnanců a případnému zaměstnávání načerno, a to zvláště u malých a 
středních podniků. Rovněž může u podniků, které zaměstnávají nekvalifikované pracovníky, 
dojít k rychlejší automatizaci a robotizaci. V červenci 2018 dosahovala míra nezaměstnanosti dle 
Českého statistického úřadu 2,3 %, lze předpokládat, že pro onu část, ve velké míře dobrovolně 
nezaměstnaných osob, nebude ani toto zvýšení minimální mzdy představovat motivaci opustit 
čerpání sociálních dávek a zapojit se do aktivního pracovního života.  

Minimální mzda vzrostla od roku 2016 z 9900 Kč na 12 200 Kč, kdy dle návrhu novely 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, který je nyní rovněž předložen do mezirezortního 
připomínkového řízení, má její výše dosahovat 13 700 Kč. Navazující mechanismus 
automatického zvyšování minimální mzdy, kdy tato ani při poklesu průměrné hrubé měsíční 
nominální mzdy v národním hospodářství nemá klesnout pod její dosažené maximum, zcela 
upozaďuje oceňování zaměstnanců podle jejich produktivity. S ohledem na tyto skutečnosti a 
relevantní obavy požadujeme, aby předkladatel předložil objektivní vyhodnocení dopadů 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění valorizačního 
mechanismu minimální mzdy z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 
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zvyšování minimální mzdy od roku 2016, které by z hlediska vhodnosti a kladných budoucích 
dopadů zavedení předmětného mechanismu podpořilo. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.       

K bodu 
26 

Ministerstvo 
financí 

K bodu 26 (§ 111 a 112) Připomínky A 
Nesouhlasíme s automatickým zvyšováním minimální mzdy na 50 % průměrné hrubé měsíční 
nominální mzdy v národním hospodářství za předminulý kalendářní rok.  
Tento institut je ekonomicky vhodný pro konkurence méně schopný trh práce, kdy může vést k 
růstu mezd a odstranění chudoby. To v žádném případě není situace České republiky (dále jen 
„ČR“). Ustanovení navrhovaného odstavce 6, kdy při poklesu hrubé měsíční nominální mzdy má 
minimální mzda zůstat na poslední úrovni, zcela popírá výše uvedenou vazbu mezi minimální a 
hrubou měsíční nominální mzdou a mohlo by vést k absurdní situaci, kdy by se minimální mzda 
přiblížila hrubé měsíční nominální mzdě. Navrhované ustanovení proto považujeme za 
ekonomicky nepřijatelné a důvody pro změnu obsažené v DZ za spekulativní. V této souvislosti 
požadujeme zpracování ekonomické analýzy dopadu tohoto návrhu zejména do podnikání 
malých a středních podnikatelů a vlivu zvyšování minimální mzdy na růst cen. 
Výpočet založený pouze na průměrné mzdě z předminulého roku znamená značnou závislost na 
vývoji v jednom roce, přičemž reakce je navíc zpožděná. Výsledný poměr minimální a průměrné 
mzdy tak vykazuje poměrně silně proticyklický charakter. To potvrzují i zpětně simulované 
hodnoty, např. v roce 2009 by došlo k růstu minimální mzdy o 6,5 % při současném poklesu 
nominálního HDP o 2,3 %. V důsledku toho se prudce snižuje konkurenceschopnost nejhůře 
placených zaměstnanců kvůli jejich vyšším mzdám a nižší produktivitě práce. Zaměstnavatelé by 
na takovou situaci museli reagovat omezováním výroby, krácením úvazků a propouštěním. 
Proticykličnost je zesílena sledovaným poměrem minimální a průměrné mzdy. Jak předkladatel 
uvádí v Důvodové zprávě, v případě schválení mechanismu se očekává značný nárůst počtu 
zaměstnanců pobírajících minimální mzdu (podle propočtů Ministerstva financí až na cca 9 % v 
roce 2020). Stanovovat jednotným centrálním mechanismem mzdu téměř desetiny zaměstnanců 
a všech osob mimo pracovní či služební poměr je citelný zásah do tržní ekonomiky a 
nepřiměřená regulace trhu práce. Podíl zaměstnanců s minimální mzdou bude silně pozitivně 
závislý na výši koeficientu. 
Hodnotu 50 % považujeme za velmi vysokou - ze států Evropské unie (dále jen „EU“) ji 
překračuje pouze Slovinsko. Ve srovnatelných ekonomikách s nízkou mírou nezaměstnanosti se 
poměr minimální a průměrné mzdy pohybuje nad 40 % (v roce 2017 Německo 41,7 %; 
Maďarsko 44,5 %). Odhadovaná minimální mzda v roce 2020 s využitím koeficientu 0,548 činí 
17 400 Kč. Za předpokladu minimální mzdy v roce 2019 ve výši 13 200 Kč, resp. 13 700 Kč, tak 
činí meziroční nárůst minimální mzdy v roce 2020 33 %, resp. 28 %. Takové tempo je v rámci 
EU (s výjimkou Rumunska) enormní a z hlediska makroekonomických dopadů nepřiměřeně 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění valorizačního 
mechanismu minimální mzdy z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 
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vysoké. Navíc se tím neúměrně zvýší základna pro minimální mzdu na další roky. V souvislosti 
se zvoleným mechanismem automatizace požadujeme do důvodové zprávy doplnit 
mezinárodní komparaci úrovní minimální mzdy s vazbou na průměrnou nominální mzdu 
po jednotlivých státech EU. Rovněž požadujeme doplnit informace o tom, ve kterých zemích je 
mechanismus aplikován, jak dlouho a zhodnocení reálných dopadů do podnikatelského 
i nepodnikatelského prostředí. 
Upozorňujeme na rozdílné úrovně odměňování v jednotlivých krajích ČR. Průměrná nominální 
mzda v ČR je výrazně pozitivně ovlivněna relativně vyšší průměrnou nominální mzdou v 
hlavním městě Praze respektive ve Středočeském kraji. Nepovažujeme za spravedlivé určit výši 
minimální mzdy a od ní odvozené výše zaručené mzdy koeficientem vztaženým k průměrné 
hrubé měsíční nominální mzdě, která nezohledňuje mezikrajové rozdíly v odměňování. 
Při zvýšení minimální mzdy často dochází ke zvýšení mezd také u ostatních zaměstnanců s 
ohledem na zachování rozdílů v odměňování. Faktor zvýšení minimální mzdy tak přímo i 
nepřímo působí na zvýšení průměrné mzdy. Nepřiměřeně vysoký koeficient tímto mechanismem 
„roztáčí spirálu“ mezi minimální a průměrnou mzdou, což negativně působí 
na konkurenceschopnost podniků.  
Současně se domníváme, že zavedením automatického valorizačního mechanismu minimální 
mzdy by došlo k neúměrně vysokému dopadu do veřejných rozpočtů, který není v materiálu 
blíže vyčíslen – postrádáme zejména odhadované vyčíslení dopadů na státní rozpočet, rozpočty 
územních samosprávných celků a rozpočet veřejného zdravotního pojištění při předpokladu 
skokového navýšení minimální mzdy ze současné úrovně na 50 % průměrné mzdy a od ní 
odvozených jednotlivých úrovní zaručené mzdy a rovněž odhadu dopadů, které vygeneruje 
nárůst průměrné mzdy o 1 000 Kč. 
Navrhujeme, aby předložená úprava týkající se minimální mzdy byla vyjmuta z navrhované 
novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník 
práce“) a byl ponechán stávající způsob určení konkrétní výše minimální mzdy a zaručené mzdy 
v nařízení vlády. 
 
Případné systémové řešení problematiky minimální mzdy by mělo být navrženo až provedení 
důkladné analýzy a na základě výstupů z ní. 
Tato připomínka je zásadní. 

 Ministerstvo 
financí 

K bodu 26 (§ 111 a 112)  
Rozdílné odměňování osob pracujících mimo pracovní poměr má opodstatnění. Dohody mimo 
pracovní poměr slouží k zaměstnání znevýhodněných skupin zaměstnanců (mladí lidé, 
nezaměstnaní) nebo k dočasné výpomoci. Z těchto důvodů také práce těchto osob do určitého 
rozsahu podléhá nižší míře zdanění. Rozdílná regulace odměňování je zohledněna např. v 
britském systému, který stanovuje podstatně nižší minimální mzdu pro osoby do 25 let 

VYSVĚTLENO  
 
Vyjádření k vypořádání 
MF na připomínce netrvá. 
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(https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates). Při sjednocení minimální odměny v ČR 
tedy dojde k nižší motivaci zaměstnávat ohrožené skupiny osob na trhu práce. Požadujeme 
vypustit dohody o provedení práce a pracovní činnosti z působnosti zaručené mzdy. 
Připomínkové místo na připomínce netrvá 
Tato připomínka je zásadní. 

 Ministerstvo 
kultury 

K bodu 26 § 112 

Navržená právní úprava založená na automatickém navyšování minimální mzdy a 
 nejnižších úrovní zaručené mzdy je odtržena od procesu stanovování rozpočtu vládou. Při 
každoročním navýšení úrovně minimální a zaručené mzdy se buď navýší výdaje příspěvkových 
organizací, přičemž není zaručena odpovídající kompenzace ze strany státního rozpočtu, nebo se 
musí snížit objem vykonané práce. Bez navýšení rozpočtu kapitoly odpovídajícího navýšení 
nákladů na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr bude nutné omezit objem sjednané 
práce. V důsledku růstu minimální mzdy tak bude ve státních příspěvkových organizacích 
realizován v každém dalším roce menší počet odpracovaných hodin. V opačném případě by 
v důsledku navýšení sazeb ze zákona nutně docházelo k překračování stanovených limitů. 

Jen zvýšení minimální mzdy navržené pro rok 2019 způsobí v podmínkách kapitoly 
snížení objemu prací o 12 237 hodin za rok, což představuje fond pracovní doby pro 6,12 
zaměstnance. Vzhledem k tomu, že systém zaručené mzdy má 8 skupin prací, z nichž minimální 
mzdu reprezentuje stupeň první, a k omezení objemu výkonu prací dojde prakticky ve všech 
skupinách, bude činit celkové snížení fondu pracovní doby cca 48 zaměstnanců. Takové snížení 
představuje výrazný zásah do činnosti organizací, zejména v sezónních pracích. Jedná se 
zejména o průvodcovské služby na státních hradech a zámcích, muzejní pedagogy, pokladní, 
ostrahu a další personál nutný pro zajištění návštěvnických služeb na státních kulturních 
zařízeních. O rozsahu dopadu svědčí i fakt, že pod hranicí 48 zaměstnanců je 7 z 29 
příspěvkových organizací kapitoly. 

Proto Ministerstvo kultury požaduje současně s novelou zákoníku práce provést novelu 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Požadované změny jsou následující: 

1. V § 8 odst. 2 se vkládá písmeno f), které zní: 

„f) navýšení výdajů za zvýšení minimální a zaručené mzdy u jednotlivých kapitol státního 
rozpočtu,“. 

2. V § 8 se doplňuje odstavec 8, který zní: 

„(8) Ministerstvo při sestavování rozpočtu na další rok navýší výdaje kapitol (včetně limitu 
výdajů na platy a ostatní osobní náklady) v doložené výši.“. 

3. V § 25 se doplňuje odstavec 13, který zní: 

VYSVĚTLENO  
 
Vyjádření k vypořádání 
MK na připomínce netrvá. 
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„(13) Kapitoly státního rozpočtu jsou oprávněny překročit limity výdajů na ostatní osobní 
náklady o výdaje vyvolané dopadem zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené 
mzdy.“.  

 

Pokud nebude vyhověno výše uvedeným legislativním návrhům, požaduje Ministerstvo 
kultury nezavádět zaručenou mzdu na práce vykonávané na základě dohod, což znamená: 

1. Ponechat § 77 odst. 2 písm. h) v původním znění beze změny.  

2. Ustanovení § 112 odst. 1 uvést ve znění „Zaručenou mzdou je mzda nebo plat, na 
které zaměstnanci vzniklo právo podle tohoto zákona, smlouvy, vnitřního 
předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru.“.  

3. Ustanovení § 112 odst. 2 větu první uvést ve znění „Mzda, která není sjednána 
v kolektivní smlouvě, a plat nesmí být nižší než příslušná úroveň zaručené mzdy.“.  

 

 Tato připomínka je zásadní.  

 Ministerstvo 
obrany 

K části první Změna zákoníku práce 

1. K bodu 26.  

Navrhovaný valorizační mechanismus zavádí, s ohledem na dosavadní výši a způsob 
jejího sjednávání mezi sociálními partnery, nepřiměřené zvyšování minimální mzdy. Požadujeme 
jej proto zreálnit, aby mohl být přijatelný i pro zaměstnavatele.   

Odůvodnění: Navýšení minimální mzdy v příštím roce ze současných 12 200 Kč na 
13 700 Kč a v roce 2020 na 17 400 Kč představuje nárůst o rekordních 30%. Jsme toho názoru, 
že takto razantní navýšení minimální mzdy bude představovat existenční problémy pro většinu 
firem, kde se minimální mzda používá. Např. chráněné dílny, jejichž zaměstnanci mají poměrně 
nízkou produktivitu práce, budou ekonomicky neúnosné, protože tito zaměstnanci si na zvyšující 
se minimální mzdu svým výkonem prostě nevydělají.  

 Tato připomínka je zásadní. 

 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění valorizačního 
mechanismu minimální mzdy z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

Vyjádření k vypořádání 
MO souhlasí s vypořádáním  

 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Zásadní připomínka: 

K čl. I bodu 26 (§ 111 odst. 3) 

Z návrhu není zcela zřejmé, zda se má základní sazba měsíční minimální mzdy stanovovat jako 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění valorizačního 
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násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství za předminulý 
kalendářní rok, nebo jako násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním 
hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců zveřejněný do 30. září roku, ve kterém se výpočet 
minimální mzdy provádí. Vzhledem k tomu, že navržená formulace je nesrozumitelná, 
doporučujeme tuto formulaci způsobu výpočtu přepracovat.  

mechanismu minimální mzdy z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

Vyjádření k vypořádání 
MPO souhlasí s vypořádáním 

 Ministerstvo 
spravedlnosti 

K čl. I bodu 26 (§ 111 odst. 3) 

Z návrhu není zcela zřejmé, zda se má základní sazba měsíční minimální mzdy stanovovat jako 
násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství za předminulý 
kalendářní rok, nebo jako násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdě v národním 
hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců. Zatímco ustanovení o stanovení výše minimální 
mzdy vychází z prvního údaje, návrh dále stanovuje, že se při výpočtu vychází z údaje druhého, 
tedy ze mzdy na přepočtené počty zaměstnanců. Požadujeme tento rozpor z návrhu odstranit. 

 Tato připomínka je zásadní.   

 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění valorizačního 
mechanismu minimální mzdy z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

Vyjádření k vypořádání 
MSP souhlasí s vypořádáním  

 Ministerstvo 
spravedlnosti 

K čl. I bodu 26 [§ 112 odst. 3 a § 123 odst. 6 písm. f)]  

S přihlédnutím k nové formě způsobu stanovení zaručené mzdy, podle níž nemůže nejnižší 
úroveň zaručené mzdy být nižší než základní sazba minimální mzdy, není zřejmé, z jakého 
důvodu je minimální zákonný limit platových tarifů stanoven pod předpokládanou základní 
sazbou minimální mzdy. Doporučujeme proto zvážit novelizaci uvedených tarifů tak, aby 
odpovídaly základní sazbě minimální mzdy. 

Tato připomínka je zásadní.   

 

VYSVĚTLENO 
 
Vyjádření k vypořádání 
MSP na připomínce netrvá.  

 Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 26 – k § 111 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.: 

Požadujeme sjednotit samotný návrh zákona, kde je uvedeno, že základní sazba měsíční 
minimální mzdy činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 0,548násobek průměrné 
hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství za předminulý kalendářní rok, 
s materiálem, který obsahuje platné znění zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn, dle 
kterého se jedná o 0,5násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění valorizačního 
mechanismu minimální mzdy z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

Vyjádření k vypořádání 
MV souhlasí s vypořádáním 
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 Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 26 – k § 111 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.: 

Samotný odstavec 3 je pak vnitřně rozporný, když věta první hovoří o násobku průměrné hrubé 
měsíční nominální mzdy v národním hospodářství za předminulý kalendářní rok, nicméně podle 
věty druhé se při výpočtu minimální mzdy má vycházet z průměrné hrubé měsíční nominální 
mzdy v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců. Považujeme za žádoucí 
uvedený rozpor odstranit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění valorizačního 
mechanismu minimální mzdy z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

Vyjádření k vypořádání 
MV souhlasí s vypořádáním  

 Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Připomínka zásadní 

K bodu 26 (§ 111) 

Za užití navrhovaných mechanismů pro výpočet základních sazeb minimální mzdy může dojít 
k situacím, kdy bude platový tarif stanovený v souladu s příslušnými podzákonnými normami 
(nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění 
pozdějších předpisů, resp. nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě) nižší než minimální mzda. V daném kontextu je proto třeba 
vyhodnotit otázku ústavní konformity uvedených nařízení vlády. 

 

VYSVĚTLENO  
 
Vyjádření k vypořádání 
MZV na připomínce netrvá. 
 

 Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Zásadní připomínky: 

Zásadně nesouhlasíme s navrhovaným automatickým zvyšováním minimální mzdy na 
přibližně 50 % průměrné hrubé měsíční nominální mzdy.  

 

V obecné rovině souhlasíme se zavedením pevného valorizačního mechanismu, jenž by mohl 
ukončit pravidelné politické spory o výši minimální mzdy. Rovněž jsme si vědomi závazku 
z Programového prohlášení vlády ČR, v rámci kterého se vláda zavázala připravit závazná 
pravidla pro předvídatelný růst minimálních mezd. Zásadně však nemůžeme souhlasit 
s navrhovanou hodnotou 50 %. V případě přijetí novely nařízení vlády č. 567/2006 Sb., která je 
v současné době předmětem meziresortního připomínkového řízení, by minimální mzda v roce 
2019 vzrostla na 13 700 Kč (MŽP však požaduje růst na 13 200 Kč). Předkládanou novelou 
zákoníku práce by tak dle odhadů došlo v roce 2020 k meziročnímu nárůstu minimální mzdy na 
17 400 Kč, tj. o 3 700 Kč. Takto razantní zvýšení považujeme za neúměrně vysoké, neboť by 
mohlo způsobit závažné ekonomické dopady a ohrozit konkurenceschopnost českých podniků. 
Z tohoto důvodu požadujeme vypracovat podrobné ekonomické analýzy dopadu návrhu, a to 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění valorizačního 
mechanismu minimální mzdy z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 
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zejména na podnikání malých a středních firem. Upozorňujme také, že ve srovnatelných 
evropských ekonomikách se poměr minimální a průměrné mzdy pohybuje okolo 40 % (v roce 
2017 mělo Německo poměr 41,7 %).  

Z výše uvedených důvodů požadujeme, aby předložená úprava týkající se minimální mzdy 
byla z navrhované novely vyjmuta. Možné systémové řešení by mělo být předloženo až po 
vypracování hloubkových analýz.  

 

 ÚV ČR - VÚV Zákoník práce by měl zakotvit princip mechanismu stanovení konkrétní výše minimální mzdy, 
nikoli však konkrétní parametr, který by měl být stanoven prováděcím právním předpisem.  

V §111 Minimální mzda odst.3 navrhujeme vypustit konkrétní číslo násobku a nahradit text 
„Základní sazba měsíční minimální mzdy činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 
0,548násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství za předminulý 
kalendářní rok“ textem „Základní sazba měsíční minimální mzdy činí od 1. ledna do 31. 
prosince kalendářního roku násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním 
hospodářství za předminulý kalendářní rok, jehož výše bude stanovena prováděcím právním 
předpisem“.     

 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění valorizačního 
mechanismu minimální mzdy z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

Vyjádření k vypořádání 
ÚV ČR - VÚV souhlasí s vypořádáním. 

 ÚV ČR - VÚV Navrhujeme současně s novelou zákoníku práce předložit návrh prováděcího právního 
předpisu formou nařízení vlády, který bude stanovovat konkrétní číslo koeficientu pro 
výpočet minimální mzdy jako v zákoníku práce uvedený násobek průměrné hrubé měsíční 
nominální mzdy v národním hospodářství za předminulý kalendářní rok.   

Navrhujeme pro stanovení výše minimální mzdy použít koeficient 0,44 místo navrhovaného 
0,548. Koeficient 0,44 byl předmětem jednání RHSD a zajišťuje odpovídající předpoklad pro 
zachování trendu zvyšování podílu minimální mzdy k průměrné a postupného dosažení výše 
tohoto poměru na úrovni 40 %, která je obvyklá v okolních ekonomikách a s níž je spojena vyšší 
míra konsensu sociálních partnerů.  

Kolem vedené výše se pohybují poměry minimální mzdy vůči průměrné ve většině zemí OECD i 
EU. Naopak navrhovaný koeficient by znamenal jeho skokové zvýšení o cca 10 p.b. na úroveň 
blížící se úrovni 50 % a skokové zvýšení minimální mzdy o 4 000 Kč na 16 200 ze současných 
12 200 Kč. 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění valorizačního 
mechanismu minimální mzdy z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

Vyjádření k vypořádání 
ÚV ČR - VÚV souhlasí s vypořádáním. 

 ÚV ČR - KOM K čl. I bodu 26 návrhu (k § 112 odst. 3 a 5; § 111 odst. 7 a § 112 odst. 6): 

V § 112 odst. 3 stanoví, co se pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy nezapočítává 
do mzdy a platu (tj. mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za 
ztížené pracovní prostředí a za práci v sobotu a neděli). Uvedený odpočet neplatí pro odměny 

VYSVĚTLENO  
 
Vyjádření k vypořádání 
ÚV ČR - KOM na připomínce netrvá. 
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z dohod a z toho plyne, že rovněž doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy, který je 
zaměstnavatel podle § 112 odst. 5 povinen zaměstnanci poskytnout, bude vypočítán k jinému 
základu a bude tedy pro odměny z dohod nižší/žádný. Takové pravidlo není v souladu se zásadou 
stejné odměny za práci stejné hodnoty. Ačkoliv jsme si vědomi toho, že některá ustanovení 
zákoníku práce se na pracovníky na základě dohod nevztahují, a je proto komplikované 
nastavení rovných výchozích podmínek, považujeme uvedené nastavení za nedokonalé a 
nevyhovující principu rovnosti v odměňování podle § 110 zákoníku práce. 

 ČTÚ K bodu 26 (§ 111) 

Jedná se o zásadní věcnou změnu minimální mzdy, kdy se navrhuje zavést pevný mechanismus 
valorizace minimální mzdy tak, aby byla minimální mzda pravidelně zvyšována. Při této úpravě 
se však vůbec nezohledňuje aktuální hospodářská situace, neboť bude každoročně docházet k 
navýšení minimální mzdy bez ohledu na ni. Pro srovnání – aktuální minimální mzda je ve výši 
12 200 Kč/měsíc a podle důvodové zprávy (str. 32) by minimální mzda v případě přijetí 
navrhovaného znění tohoto ustanovení v roce 2020 mohla dosáhnout výše 17 400 Kč/měsíc. 

Důvodová zpráva ve vztahu k navyšování minimální mzdy počítá především se zásadními 
dopady na náklady v podnikatelské sféře. Vzhledem k tomu, že ani plat nesmí být stanoven pod 
minimální mzdou, budou se náklady týkat rovněž sféry nepodnikatelské.  

ČTÚ má pouze služební místa, proto se dále věnujeme platovému zařazení zaměstnanců ve 
služebním poměru, ale obdobný problém se týká rovněž zaměstnanců v pracovním poměru 
odměňovaných platem. Zaměstnanci ve služebním poměru jsou odměňování podle platové 
tabulky z přílohy č. 2 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních 
zaměstnanců. Státní zaměstnanci jsou podle této tabulky a zákona o státní službě zařazeni do 11 
platových tříd (platová třída 5 až 16). Podle nyní platné platové tabulky začínají třídy 5 až 9 na 
částkách nižších, než je predikovaná minimální mzda pro rok 2020. I kdyby došlo k navýšení 
platových tarifů, nepředpokládá se, že nárůst bude takto razantní. Navrhovaná úprava tedy 
znamená velký nárůst částek v platových tabulkách, a to nejen v nižších třídách tak, aby nebyly 
pod nově stanovenou minimální mzdou, ale úměrně tomu také v třídách vyšších. Z navrhované 
úpravy však nevyplývá, že by tento nárůst byl podpořen Ministerstvem financí a že by mělo dojít 
k adekvátnímu navýšení rozpočtů jednotlivých služebních úřadů. Rovněž by bylo velmi obtížně 
spočítatelné, jaký by skutečný nárůst rozpočtů těchto úřadů měl být. 

V současné době dochází vždy po složitých vyjednáváních k nárůstu platových tabulek. Pokud 
by však byla přijata navrhovaná změna úpravy minimální mzdy, znamenalo by to rovněž 
každoroční úpravu platových tabulek. Rovněž se nám nezdá vhodné, aby bylo zákonem 
stanoveno, že minimální mzda má být pravidelně zvyšována (nebo minimálně ponechána v 
poslední platné výši) bez ohledu na hospodářský vývoj a jeho možný pokles. 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění valorizačního 
mechanismu minimální mzdy z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 
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Závěr 

ČTÚ zásadně nesouhlasí s navrhovanou právní úpravou minimální mzdy a pokud by nebylo 
možné ponechat stávající znění ustanovení o minimální mzdě a ustanovení na něj odkazující 
beze změny, navrhuje upravit návrh ustanovení o minimální mzdě v souladu s obsahem zásadní 
připomínky výše uvedené. 

 Olomoucký kraj Část první – změna zákoníku práce, bod 26 (§ 112 ZP) 

Navrhujeme ponechat dosavadní stav. 

Odůvodnění: Vztažení institutu zaručené mzdy rovněž na dohody o pracích konaných mimo 
pracovní poměr bude pro zaměstnavatele zvýšeným finančním zatížením, které zaměstnavatele 
omezí co do sjednání počtu dohod, respektive množství práce takto smluvně ujednané. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Na základě gentlemanské dohody ze dne 14. 10. 2019 
novelizační bod vypuštěn. 
 

 

 SMOČR K čl. I bodu 26 (§ 111 a 112) 

K § 111 odst. 3 - z návrhu není zřejmé, zda se má základní sazba měsíční minimální mzdy 
stanovovat jako násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství za 
předminulý kalendářní rok, nebo jako násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdě 
v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců. Ustanovení o stanovení výše 
minimální mzdy vychází z prvního údaje, v důvodové zprávě je uvedeno, že se při výpočtu 
vychází z údaje druhého, tedy ze mzdy na přepočtené počty zaměstnanců. Požadujeme tento 
rozpor z návrhu odstranit. 

Předložené znění navrhuje provázat minimální mzdu a stav ekonomiky. V době konjunktury 
bude minimální mzda neustále růst v závislosti na růstu průměrné hrubé měsíční nominální mzdy 
v národním hospodářství, v době recese nebo stagnace bude výše minimální mzdy neměnná.  

Nová forma způsobu stanovení zaručené mzdy, podle níž nemůže nejnižší úroveň zaručené mzdy 
být nižší než základní sazba minimální mzdy, bude mít rovněž vliv na minimální zákonné limit 
platových tarifů, které by neměly být stanoveny pod předpokládanou základní sazbou minimální 
mzdy. Pravidelná valorizace tak bude mít u měst a obcí dopady do jejich rozpočtů. V důvodové 
zprávě se uvádí, že zavedení automatického valorizačního mechanismu minimální mzdy bude 
znamenat pravidelné zvyšování ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů v platové sféře. Tyto 
dopady nelze, vzhledem k valorizačním mechanismu, nyní přesně vyčíslit, protože nárůst 
minimální mzdy může být každý rok jiný. Vzhledem k tomu, že mezi rokem 2019 a 2020 dojde k 
nejvýraznějšímu zvýšení minimální mzdy od vzniku tohoto institutu, tak se předpokládá také 
značný nárůst počtu zaměstnanců pobírajících minimální mzdu. 

Navyšování výdajů obecních rozpočtů nekoresponduje s navýšením finančních prostředků 
určených na samosprávu. Tempo navyšování výdajů na platy a jiné povinnosti obcí uložené 
státem je mnohem vyšší než tempo růstu prostředků určených na samosprávu. Obce a města 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění valorizačního 
mechanismu minimální mzdy z návrhu. 
 
Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 
 
Vyjádření k vypořádání 
SMOČR souhlasí s vypořádáním. 
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v této souvislosti požadují finanční zajištění zvýšených ročních mzdových nákladů ze státního 
rozpočtu. 

 ČMKOS 26. (§ 111 a 112) 
ČMKOS vítá zavedení automatického mechanismu indexace minimální mzdy a podporuje 
využití kritéria hrubé měsíční nominální mzdy jako základu pro tuto indexaci. Požadujeme pouze 
vyjasnit, jaká je metodika výpočtu hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství 
Českým statistickým úřadem a zajistit, aby nebylo možné změnou této metodiky „obejít“ 
indexaci minimální mzdy. 
ČMKOS podporuje hodnotu koeficientu 0,548. Upozorňuje však, že v zaslaném návrhu je v části 
„Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění“ uveden koeficient 0,5, zatímco v 
důvodové zprávě jsou výpočty provedeny pro koeficient 0,548. To by mohlo vést k podstatným 
rozdílům v indexaci minimální mzdy. 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění valorizačního 
mechanismu minimální mzdy z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

Vyjádření k vypořádání 
ČMKOS souhlasí s vypořádáním.  

 ASO ASO požaduje, aby mechanismus indexace minimální mzdy byl upraven ve zvláštním zákoně. 
Připomínka vznesená na vypořádací poradě. 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění valorizačního 
mechanismu minimální mzdy z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

Vyjádření k vypořádání 
ASO souhlasí s vypořádáním. 

 SPČR K bodu 26. - §§ 111 a 112 (minimální a zaručená mzda) 
  

SP ČR nesouhlasí s koeficientem základní sazby 0,548násobku průměrné mzdy a požaduje stanovit základní sazbu 
na úrovni 0,44násobku průměrné mzdy.  

 
Odůvodnění: 

 

SP ČR od počátku podporoval zavedení automatického valorizačního mechanismu minimální mzdy, s cílem zajistit 
předvídatelnost jejího růstu a vyvarování se střídání roků stagnace zvyšování minimální mzdy s následným skokovým 
navyšováním z roku na rok.  Pro plánování výdajů firem, zejména v oblasti osobních nákladů, ale i očekávaných cen 
dodávek obslužných činností je takový stav velmi zatěžující. Pro firmy v některých sektorech je při neočekávaném a 
skokovém navyšování minimální mzdy obtížné vyvarovat se deformací při nastavování firemních mzdových tarifů a 
pokrytí mzdových nákladů. 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární 
schůze RHSD konané dne 25. 3. 
2019 bylo rozhodnuto o vypuštění 
valorizačního mechanismu 
minimální mzdy z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude 
součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

Vyjádření k vypořádání 
SPČR souhlasí s vypořádáním.  
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SP ČR souhlasí s navázáním valorizačního mechanismu na průměrnou hrubou měsíční mzdu, a to konkrétně i na výši 
průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok, ze které by se odvozovala výše minimální mzdy 
pro rok následující. Respektuje nutnost vycházet z oficiálních dat ČSÚ k 30. září, která se do té doby aktualizují, byť 
požadoval, aby se údaj o výši průměrné mzdy více blížil okamžiku účinnosti nové výše minimální mzdy. 

 

Zásadní pro podporu zavedení automatického valorizačního mechanismu je výše koeficientu, která nemůže vycházet 
z teoretických propočtů postavených na koeficientu 0,548 odtržených od reality. Právě z takovýchto nereálných propočtů 
pak vychází výše minimální mzdy pro rok 2017 – 14 600 Kč, 2018 – 15 300 Kč, 2019 – 16 200 Kč a pro rok 2020, tj. 
zavedení úpravy - 17 400 Kč. Takto nastaveným koeficientem by se dokonce Česká republika ze současného poměru 
minimální mzdy k průměrné mzdě ve výši 38,5 % dostala skokovým zvýšením o 10 procentních bodů (2020 – 49,05%) 
pravděpodobně do čela sledovaných zemí OECD. V žádné z nich totiž podle údajů za rok 2016 nepřekračoval poměr 
minimální mzdy k průměrné mzdě 50 %. Mezi roky 2018 a 2020 by dokonce došlo k 43 % skokovému navýšení 
minimální mzdy (2018 – 12 200 Kč). 

Koeficient navrhovaný předkladatelem nezohledňuje, jaká je současná výše minimální mzdy, k jakým navýšením 
v posledních letech došlo, počet lidí, kteří za minimální mzdu u nás pracují (jde cca o 4 % tj. cca 150 000 zaměstnanců), a 
že minimální mzda neplní jenom roli sociální (ochrana zaměstnanců, kteří vykonávají nekvalifikovanou práci a je pro ně 
garantovanou odměnou za práci), ale plní také roli ekonomickou. Představuje totiž minimální mzdový standard, od 
kterého se odvíjí výše ostatních tzv. zaručených mezd podle složitosti, odpovědnosti a náročnosti vykonávané práce.  

Kromě toho je při nastavování koeficientu nutné brát v úvahu i další skutečnosti; zejména, že průměrná mzda v národním 
hospodářství se odvíjí od výše mezd ve všech krajích, a to i od průměrné mzdy v Praze, kde je nejvyšší a kde pracuje 
nejvyšší počet zaměstnanců, ve všech ostatních krajích je nižší a že se také do ní započítávají další složky jako např. mzda 
za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu 
a v neděli, které se do minimální mzdy nezahrnují (§ 111 odst. 2).  

 

Z výše uvedených důvodů SP ČR požaduje stanovit koeficient ve výši 0,44 průměrné mzdy (v roce 2017, tj. 29 496 
Kč/0,44 % = 12 978 Kč), který zajišťuje deklarované další přiblížení minimální mzdy ke 40% podílu na průměrné mzdě.  

Výše uvedené zvyšování lze ilustrovat na této tabulce:            

hodnoty v Kč / podíly v % 
/ nárůsty v Kč 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Průměrná hrubá měsíční 
mzda (PM) dle ČSÚ  
(k 4.6.2018) 25 768 26 591 27 764 29 496      
Predikce PM dle MPSV     31 710 33 520 35 450 37 210 39 060 
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dle návrhu novely ZP 
Skutečnost minimální 
mzdy (MM) 8 500 9 200 9 900 11 000 12 200     

podíl MM na PM 32,99 34,60 35,66 37,29 38,47     
   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Návrh MM dle vlády - dle 
návrhu novely ZP   14 200 14 600 15 300 16 200 17 400 18 400 19 500 
podíl na PM v daném roce   51,15 49,50 48,25 48,33 49,08 49,45 49,92 

propočet koeficientu   0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 
meziroční nárůst (v Kč)    400 700 900 1 200 1 000 1 100  

            

0,440 

koeficient 
počítán k PM 
předminulého 
roku    

11 
700,0 12 216,2 12 978,2 13 952,4 14 748,8 15 598,0 

podíl na PM v daném roce    39,7 38,5 38,7 39,4 39,6 39,9 
meziroční nárůst (v Kč)     516,1 762,1  974,2  796,4  849,2  

  
Tyto připomínky jsou zásadní.  

 KZPS Bod 26: 

§ 111 - minimální mzda 

Minimální mzdu lze chápat buď jako prostředek ochrany zaměstnanců před případným 
extrémním tlakem zaměstnavatele nebo jako nástroj k ovlivňování mezd napříč 
ekonomikou. Pouze první uvedený přístup je správný. Minimální mzda by neměla být ani 
nástrojem hospodářské politiky, ani populismu nebo sociálního inženýrství. Proto by měla 
být oproštěna politickým zásahům a její úpravy by měly mít i ekonomické ratio. 

Minimální mzda by měla odrážet vývoj životních nákladů v ČR a současně by měla být 
jakýmsi kompromisem mezi sociálními dávkami a vývojem mezd v hospodářství. Měla by 
být dostatečně motivační ve srovnání se sociálními dávkami a současně by neměla být 
likvidační pro podnikatelský sektor. Proto i její úpravy by měly být rozložené v čase a 
reflektovat vývoj inflace a tempo mezd už kvůli tomu, že se podnikatelský sektor takovému 
vývoji může lépe přizpůsobit. Nakonec ani vývoj životních nákladů v ČR neprobíhá 
vzhledem k dlouhodobě nízké inflaci v ČR nijak skokově. 

Současně by měla – tak jako tomu bylo dříve – reflektovat specifika postavení některých 
skupin lidí na trhu práce. Především jde o handicapované, které příliš vysoká minimální 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění valorizačního 
mechanismu minimální mzdy z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

Vyjádření k vypořádání 
KZPS souhlasí s vypořádáním. 
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mzda může připravit o případné pracovní příležitosti.  

Vzhledem k tomu, že s minimální mzdou úzce souvisí i zaručená mzda, tak by dopad takto 
radikálního nárůstu minima zasáhl výraznou část ekonomiky, která by se během tak 
krátké doby nemusela vypořádat s tak rychlým zvýšením mzdových nákladů. Pokud má 
zaměstnavatel (a to má v drtivé většině) zaměstnance, kterým poskytuje vzhledem k jejich 
kvalifikaci vyšší mzdu, bude muset nejen poskytovat nejnižším kategoriím minimální 
mzdu, ale zvýšit i ostatním zaměstnancům mzdu tak, aby dodržel potřebnou diferenciaci. 

Je pravděpodobné, že toto donutí řadu podniků propouštět a nepochybně také zdražit 
prodávané výrobky a služby. Celkově by pak průměrná mzda výrazně vzrostla a vynutila 
si další navýšení minimální a zaručené mzdy. A tak pořád dále a dále. Zcela stranou je 
přitom ponechávána možnost, že za dva roky už česká ekonomika nemusí být v tak dobré 
kondici, jako je nyní.  

Enormní zvýšení mzdových a souvisejících nákladů bude podnikatele nutit propouštět část 
zaměstnanců, šetřit na dalších nákladech – na nové technologii, odkládat opravy, apod. Dalším 
důsledkem bude obecné zdražování výrobků, zrychlující se inflace. 

K tomu dodáváme, že minimální mzda se má podle návrhu odvíjet z průměrné mzdy v národním 
hospodářství; to v podstatě znamená, že při stanovení výpočtu se bude minimální mzda u 
pomocného dělníka bez kvalifikace a vzdělání srovnávat se mzdou manažera firmy. Domníváme 
se, že správnější by bylo stanovit takto sazbu zaručené mzdy ve 4-5 kategorii, a od toho odvíjet 
sazbu minimální mzdy. 

Odst. 3 

Sociální partneři se na pracovním týmu pro pracovněprávní vztahy RHSD shodli na výši 40 % 
průměrné mzdy, požadujeme tedy, aby byl výsledek této dohody promítnut do návrhu (koeficient 
0,44).  

 KZPS Bod 26: 

§ 111 - minimální mzda 

Odst. 6 

Dojde-li k meziročnímu poklesu, měla by na to základní sazba minimální mzdy logicky 
reagovat a být vyhlášena v odpovídající snížené sazbě. 

 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění valorizačního 
mechanismu minimální mzdy z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

Vyjádření k vypořádání 
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S předloženým návrhem vzhledem k výše uvedenému nesouhlasíme, text „0,548násobek“ 
v odst. 3 nahradit za „0,4násobek“, a provést uvedenou úpravu v odst. 6. 

 

KZPS souhlasí s vypořádáním. 
 

 UZSČR K novelizačnímu bodu č. 26: 

K § 111 odst. 3: 

Požadujeme slovo „0,548násobek“ nahradit za „0,4násobek“ 

Odůvodnění: 

Sociální partneři se na pracovním týmu pro pracovněprávní vztahy RHSD shodli na výši 40 % 
průměrné mzdy, požadujeme tedy, aby byl výsledek této dohody promítnut do návrhu.  

 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění valorizačního 
mechanismu minimální mzdy z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

Vyjádření k vypořádání 
UZSČR souhlasí s vypořádáním. 
 

 UZSČR K novelizačnímu bodu č. 26: 

K § 111 odst. 3: 

Požadujeme v textu odstranit nejasnosti vyplývající z náhodného užití dvou různých 
definic. 
Z předloženého návrhu není zcela zřejmé, zda se má základní sazba měsíční minimální mzdy 
stanovovat jako násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství za 
předminulý kalendářní rok, nebo jako násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdě v 
národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců.  

Navrhované věta první tohoto ustanovení o stanovení výše minimální mzdy vychází z prvního 
údaje, ale dále návrh stanovuje, že se při výpočtu vychází z údaje druhého, tedy ze mzdy na 
přepočtené počty zaměstnanců.  

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění valorizačního 
mechanismu minimální mzdy z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

Vyjádření k vypořádání 
UZSČR souhlasí s vypořádáním. 
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K bodu 
31 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

K novelizačnímu bodu 31 (§ 127 odst. 3 věta druhá) 

Z nového textu nevyplývá, zda lze vedoucím zaměstnancům ve výjimečných případech v zákoně 
citovaných poskytnout nejen plat, ale i náhradní volno. Požadujeme upravit text (nebo 
důvodovou zprávu) tak, aby to bylo jednoznačné. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Navrhované znění bude upraveno. 
 
 

K bodu44 SPČR K bodu 44. - § 208  
 

SP ČR požaduje ponechat stávající znění a novelizační bod vypustit. 
 

Odůvodnění: 
 

SP ČR zásadně nesouhlasí s vypuštěním výjimky pro konto pracovní doby. Situace předvídaná v 
§ 208 v režimu konta pracovní doby by měla být řešena způsobem odpovídajícím flexibilní 
povaze konta (zaměstnanci přísluší stálá mzda1 bez ohledu na odpracované hodiny, vyrovnání 
případného rozdílu vůči dosažené mzdě směrem nahoru se provádí až po skončení 
vyrovnávacího období), tj. za rozvrženou směnu, kterou zaměstnanec neodpracoval z důvodů na 
straně zaměstnavatele, by se neměla v daném měsíci krátit stálá mzda, neměla by mu však 
příslušet náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Současně by ale uvedená doba měla být 
počítána jak pro účely účtu pracovní doby, tak pro účely účtu mzdy zaměstnance jako 
odpracovaná. Při zjišťování rozdílu součtu stálých mezd a souhrnu práv na dosaženou mzdu by 
tedy měla být zahrnuta do práva na dosaženou mzdu (rozdíl proti nerozvržené směně na straně 
jedné a proti rozvržené, ale z důvodů na straně zaměstnance neodpracované směně, na straně 
druhé). 

Tato připomínka je zásadní.  

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 

 KZPS Bod 44: 

§ 208 - náhrada při překážkách v práci na straně zaměstnavatele v kontu 

Se změnou nesouhlasíme. 

Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 
1 S ohledem na ekonomický cyklus je nastavení výše stálé mzdy odpovídající min. 80/85% průměrného výdělku za předchozích 12 měsíců takové, že mnohdy odpovídá částkám, na které by 

zaměstnanec měl nárok, kdyby v příslušném období odpracoval plnou týdenní pracovní dobu. Potřeba nerozvrhovat celou týdenní pracovní dobu nastává v době ekonomického poklesu, který 
standardně následuje po období, v němž je hospodářská situace dobrá a tedy průměrný výdělek zaměstnance relativně vysoký (pracoval po celou stanovenou týdenní pracovní dobu a nejspíše 
ještě i přesčas, velmi pravděpodobně mu byly vyplaceny i bonusy odvislé od ekonomických výsledků zaměstnavatele).  
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K bodu 
45 

ČMKOS 45. (§ 210) 

Požadujeme zrušit novelizační bod a ponechat současnou právní úpravu. 
Odůvodnění: V zájmu ochrany práv zaměstnanců se nahrazením výrazu „pracovní doby“ 
výrazem „směny“ z hlediska posouzení překážky v práci na straně zaměstnavatele nejedná o 
pouhé legislativní zpřesnění, nýbrž o podstatný významový posun, neboť pojmy pracovní doba a 
směna se v některých odvětvích, zejména v oblasti dopravy, věcně výrazně odlišují z hlediska 
délky jejich trvání. Doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště 
jinak než plněním pracovních úkolů nemůže být restriktivně omezena toliko směnou a pak i 
překážka na straně zaměstnavatele musí být na tuto skutečnost navázána.  
Pro výše uvedené ostatně mluví i obecné zakotvení pracovní doby a směny v zákoníku práce.  
Pracovní doba je podle § 78 odst. 1 písm. a) zákoníku práce dobou: 
• v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci a doba 
• v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. 
Směnou je podle § 78 odst. 1 písm. c) část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je 
zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat. 

VYSVĚTLENO 
 
Překážka v práci může vzniknout jen v rozvržené směně, 
nikdy mimo ní. 
 
Vyjádření k vypořádání 
ČMKOS souhlasí s vypořádáním. 
 

K bodu 
46 

ČMKOS 46. (§ 210) 

Požadujeme novelizační bod zrušit a ponechat stávající úpravu. 
Odůvodnění: Není důvodné stanovovat odchylné podmínky pro mzdovou a platovou oblast. 

VYSVĚTLENO 
 
Jde o nápravu nepřesné formulace. U zaměstnance 
odměňovaného platem nemůže nastat situace, kdy by mu 
při předmětné překážce v práci mohl ujít v důsledku 
způsobu odměňování plat. Pro poskytování platu stanoví 
zákoník práce výhradně časovou formu. 
Zaměstnanci však může ujít mzda, pokud je odměňován 
např. podílovou, provizní nebo smíšenou mzdou. 
 
Vyjádření k vypořádání 
ČMKOS souhlasí s vypořádáním. 

K bodu 
47 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

K bodům 47 – 49 (§ 211 + systematika části deváté, hlavy II., díl 1. a 2.) 

Zásadně nesouhlasíme se změnou koncepce v oblasti dovolené, neboť dosavadní právní úprava 
v praxi vyhovovala a nebyly k ní zásadní připomínky. Nejjednodušší by bylo odvozovat výši 
dovolené pouze podle skutečně odpracovaných dnů (směn), což je v řadě států obvyklé a i 
předložený návrh s tím počítá při výpočtu části dovolené (§ 212 odst. 4). 

Ke změněné koncepci máme zejména tyto zásadní připomínky: 

Změna počítá se zavedením určení dovolené v hodinách, zatímco dovolená je standardně čerpána 

VYSVĚTLENO 
 
Vyjádření k vypořádání 
MZV na připomínce netrvá. 
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ve dnech (směnách). Rovněž ve dnech se na mzdových listech ve všech mzdových systémech 
uvádí celoroční nárok dovolené a zůstatek nevyčerpané dovolené v příslušném kalendářním roce, 
ve dnech jsou počítány překážky v práci či svátky. V daném kontextu je proto třeba zdůraznit, že 
zamýšlená změna koncepce v oblasti dovolené si vyžádá nemalé náklady na straně 
zaměstnavatele spočívající v nezbytné aktualizaci mzdového a personálního software.                                  

 Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Nově uvedený odst. 6 v § 215 by bylo vhodné pro přehlednost a zabránění chybným výkladům 
sjednotit s § 348 nejenom v případě dodatkové dovolené, ale obecně v jednom paragrafu by měly 
být uvedeny doby, které se považují za odpracované pro účely poskytování dovolené. 

 

AKCEPTOVÁNO 
 
Obecný přístup ve vztahu ke všem překážkám v práci jako 
době odpracované stanoví § 348, z něj pak výjimky § 216 
odst. 2 a navrhovaný § 215 odst. 6 
 
 

 Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

V § 217, týkajícím se čerpání dovolené, je nutné zrušit předchozí souhlas odborové organizace a 
rady zaměstnanců k písemnému rozvrhu čerpání dovolené (dřívější používání pojmu plánu 
čerpání dovolené bylo výstižnější a v praxi se stále používá). Jde pouze o formální a byrokratické 
uplatnění předchozího souhlasu odborů. Jde o pozůstatek z minulého režimu, ZV ROH přenášel 
tuto pravomoc na nižší odborové orgány v závodech, dílnách, kancelářích, které znaly 
zaměstnance ve svém úseku. To nyní není a výbor odborové organizace dává formální souhlas 
s písemným rozvrhem čerpání dovolené, aniž by znal potřeby jednotlivých pracovišť a 
zaměstnanců. Navíc některá pracoviště si výslovně nepřejí, aby odborová organizace schvalovala 
jejich plán dovolených, neboť na pracovišti nepracuje ani jeden člen odborové organizace.       

VYSVĚTLENO  
 
Jde o jedno z posledních oprávnění odborové organizace 
udělit souhlas v zájmu ochrany oprávněných zájmů 
zaměstnanců 
 
Vyjádření k vypořádání 
MZV souhlasí s vypořádáním. 
 

 Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

V § 219 uvedené důvody přerušení dovolené by se měly doplnit o poskytnutí volna při úmrtí 
v rodině (viz příloha k NV č. 590/2006 Sb., bod 7). 

 

VYSVĚTLENO  
 
Vyhovět tomuto návrhu by znamenalo otevřít diskusi i 
ohledně dalších jiných důležitých osobních překážek 
v práci. 
 
Vyjádření k vypořádání 
MZV souhlasí s vypořádáním. 

 Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

V § 222 odst. 1 stále ZP setrvává na poskytování průměrného výdělku v době čerpání dovolené. 
Jde o vyloženou diskriminaci pracujících zaměstnanců, kteří když v důsledku dovolené 
nepracují, dosahují zpravidla vyššího příjmu (ale i nižšího) v závislosti na výši průměrného 
výdělku v předchozím čtvrtletí. Do něho se bohužel započítávají i mimořádné nebo cílové 
odměny, takže se vlastně jedná o průměrný výdělek mimořádný. Na poskytování průměrného 
výdělku si stěžují zahraniční podnikatelé, kteří nechápou, proč v ČR musí zaměstnancům, kteří 
v důsledku dovolené nepracují, platit více než když pracují.  To by se mělo změnit v tom smyslu, 
že zaměstnanec po dobu dovolené bude dostávat stejnou mzdu nebo plat jako kdyby pracoval a 
průměrný výdělek jen v případě, že by mu mzda ušla (např. při úkolové mzdě). Obdobná právní 
úprava již platí při nepracování v důsledku svátků (§ 135 odst. 1) či na pracovní cestě (§ 210). 

 

VYSVĚTLENO  
 
Princip použití průměrného výdělku zaměstnance pro 
stanovení náhrady při překážkách v práci je obecný a 
zabraňuje pochybnostem ohledně stanovení výše ušlé 
mzdy. Navíc nelze řešit jen pro náhradu za dovolenou, 
nýbrž se týká i ostatních překážek v práci 
 
Vyjádření k vypořádání 
MZV souhlasí s vypořádáním. 
 

 Ministerstvo Při krácení dovolené za neomluvenou absenci by měl být zachován dosavadní postup podle § VYSVĚTLENO  
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zahraničních 
věcí 

223 odst. 3. Podle nového § 223 by zaměstnavatel krátil dovolenou pouze ve výši neomluveně 
zameškaných hodin. To by vedlo k absurdním situacím, např. při absenci ve výši dvou hodin 
z osmihodinové směny by zaměstnanec v den jemu určené dovolené musel na dvě hodiny do 
práce a teprve potom by měl dovolenou. 

 

 
Neomluvenou absenci zaměstnance by měl zaměstnavatel 
řešit jinými právními nástroji, než krácení dovolené. 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem vypořádání. 
 
Vyjádření k vypořádání 
MZV souhlasí s vypořádáním. 

 Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Doporučujeme se vrátit k pojmenování dovolené jako dříve „dovolená na zotavenou“. Máme 
řadu pojmenovaných dovolených (např. mateřská a rodičovská dovolená, dodatková dovolená, 
zdravotní dovolená), a tudíž pro zabránění chybného výkladu a záměně dovolených by bylo 
vhodné i tuto dovolenou nějak pojmenovat. 

 

VYSVĚTLENO  
 
Jde o ojedinělý návrh. 
 
Vyjádření k vypořádání 
MZV souhlasí s vypořádáním. 
 

 Jihočeský kraj K článku I bodu 47 a násl. (§ 211 - 216 ZP) - nová koncepce stanovení nároku na 
dovolenou, výpočet dovolené: 
Není důvod vytvářet odchylné postupy, pokud jde o vznik nároku na dovolenou, problematiku 
její poměrné části, popř. krácení dovolené. 

Navrhujeme zachování stávající právní úpravy §§ 211 – 216 zákoníku práce, souhlasíme přitom 
s navrhovanou úpravou textu § 218 ZP.  

Současné problémové oblasti, které se váží na provozy s nerovnoměrným rozvržením pracovní 
doby či směnné provozy, by bylo vhodnější „doladit“ v rámci stávajícího znění.  

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Připomínkové místo nadále nepovažuje připomínku za 
zásadní, ale za doporučující. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Jihočeský kraj souhlasí s vypořádáním. 
 

 Královéhradecký 
kraj 

K Části první Čl. I. bodům 47 – 68 (§ 211 – § 223 zákoníku práce) 
 

Navrhujeme ponechat dosavadní stav, neboť navrhovaná úprava je velmi nepraktická a v praxi ji 
považujeme za poměrně nepřehlednou (a to i pro zaměstnance) a těžko aplikovatelnou, a to 
zejména v případě pružného rozvržení pracovní doby. Navrhovaná úprava si vyžádá výraznější 
náklady pro zaměstnavatele.  

VYSVĚTLENO  
 
Vyjádření k vypořádání 
Královéhradecký kraj na připomínce netrvá. 
 

 Olomoucký kraj Část první – změna zákoníku práce, body 47 – 68 (§ 211 – 223 ZP) 

Navrhujeme ponechat dosavadní stav. 

Odůvodnění: Navrhovanou úpravu považujeme za v praxi velmi obtížně aplikovatelnou zejména 
u zaměstnavatelů, kteří uplatňují pružné rozvržení pracovní doby. Bez ohledu na rozvržení 
pracovní doby bude navrhovaná komplexní změna právní úpravy dovolené v každém případě 
znamenat nárůst administrativní a pravděpodobně i finanční (změna software, větší zatížení 
personalistek, popř. mzdových účetní) zátěže pro zaměstnavatele a povede k nepřehlednosti 
výpočtu dovolené pro zaměstnance i zaměstnavatele. 

VYSVĚTLENO  
 
Nová koncepce dovolené garantuje spravedlivější přístup 
ke stanovení dovolené na základě týdenní pracovní doby 
bez ohledu na její rozvrhování do směn. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Olomoucký kraj souhlasí s vypořádáním. 
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Tato připomínka je zásadní.  

 Pardubický kraj Zásadní připomínka: 

K čl. I bodu 47 a násl. (nová koncepce dovolené) 

Zásadně nesouhlasíme s návrhem nové koncepce dovolené založené na týdenní pracovní době 
zaměstnance, z níž se odvozuje jeho právo na dovolenou a k níž se poměřuje i čerpání této 
dovolené. Navrhovaná koncepce, která představuje zcela nový systém sledování dovolené v 
hodinách, je výrazně složitější a méně přehledná jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance, 
znamenala by zásadní zásah do dosavadních mzdových programů, vyšší nároky na detailní a 
přesné vedení evidence odpracované doby a překážek v práci a přinesla by i výraznou 
administrativní zátěž pro zaměstnavatele. Uvedené by rovněž představovalo pro zaměstnavatele 
finanční náklady spojené s nutnou úpravou mzdových programů. Domníváme se, že pokud 
dosavadní způsob výpočtu činí problémy, resp. je nespravedlivý pro některé typy směnných 
provozů, navrhujeme stanovit pro tyto případy odlišnou úpravu a nezavádět ji plošně. 

VYSVĚTLENO  
 
Vyjádření k vypořádání 
Pardubický kraj souhlasí s vypořádáním. 
 

 Středočeský kraj Zásadní připomínka: 

Změna zákoníku práce 

§ 211 až 223 

Navrhujeme ponechat zachovánu stávající právní úpravu.  

Odůvodnění:  

Navrhovaná nová koncepce dovolené je komplikovaná a nepraktická a v praxi přinese 
zaměstnavatelům větší administrativní zátěž. Na krajském úřadu, kde je uplatňováno pružné 
rozvržení pracovní doby a nikoli směrný provoz, bude obtížné předem určit dobu čerpání 
dovolené podle rozvrhu jejího čerpání. Určení skutečného nároku zaměstnance na dovolenou 
bude na začátku kalendářního roku složitější. Problémy nastanou i tehdy, dojde-li v průběhu 
kalendářního roku ke změně délky pracovní doby, protože v takovém případě bude třeba nárok 
na dovolenou zaměstnanci přepočítat, což bude klást na zaměstnance zajišťující pro 
zaměstnavatele tuto agendu zvýšené nároky. Při stanovení kratší pracovní doby zaměstnanci 
v průběhu kalendářního roku se sníží délka dovolené, na kterou měl zaměstnanec před touto 
změnou původně nárok, což může vést k situaci, že pokud zaměstnanec již čerpal delší 
dovolenou, bude mu zaměstnavatel muset v důsledku ztráty nároku na určitou část dovolené již 
vyplacenou náhradu platu za dovolenou srazit, což bude nežádoucím zásahem do právní jistoty 
zaměstnance.  

Navrhovanou úpravu dovolené by bylo vhodné zavést spíše pouze u zaměstnavatelů se směnným 

VYSVĚTLENO  
 
Vyjádření k vypořádání 
Středočeský kraj na připomínce netrvá. 
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provozem, kde by byla přínosem.  

 Kraj Vysočina 
Připomínka k Čl. I bodu 47 až 49: 
Nesouhlasíme se změnou koncepce stanovení práva na dovolenou. 

Navrhujeme zachovat stávající, v praxi ustálenou právní úpravu. Zejména jednosměnným 
provozům s jednoduchým rozvržením pracovní doby způsobí změna administrativní problémy, 
nemluvě o technickém vybavení. Problémové oblasti v určení práva na dovolenou a jejím 
čerpání u směnných provozů nebo při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, navrhujeme 
řešit podrobnější úpravou v rámci stávajícího znění. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní.  

VYSVĚTLENO  
 
Nová koncepce dovolené garantuje spravedlivější přístup 
ke stanovení dovolené na základě týdenní pracovní doby 
bez ohledu na její rozvrhování do směn. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Kraj Vysočina souhlasí s vypořádáním. 
 

 SMOČR K čl. I bodu 47 a násl. (koncepce dovolené) 

Nesouhlasíme s návrhem nové koncepce dovolené založené na týdenní pracovní době 
zaměstnance, z níž se odvozuje jeho právo na dovolenou a k níž se poměřuje i čerpání této 
dovolené. Navrhovaná koncepce znamená zcela nový systém sledování dovolené v hodinách, je 
výrazně složitější a méně přehledná jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance, znamenala by 
zásadní zásah do dosavadních mzdových programů, vyšší nároky na detailní a přesné vedení 
evidence odpracované doby a překážek v práci a přinesla by i výraznou administrativní zátěž pro 
zaměstnavatele. Rovněž by generovala finanční náklady spojené s nutnou úpravou mzdových 
programů.  

Smyslem dovolené vždy bylo a je volno zaměstnance z výkonu práce. Teprve poté přichází na 
řadu poskytnutí náhrady mzdy za odpadlou pracovní dobu z důvodu dovolené. Navrhovaná 
úprava ovšem prioritně vychází z počtu hodin dovolené, na které v roce právo vzniklo podle 
různých úvazků, a od toho se odvíjející náhrady mzdy. Tím ovšem dojde k paradoxní situaci, kdy 
např. zaměstnanec bude mít prvním pololetí roku plný úvazek, ve druhém pololetí poloviční 
úvazek, a právě v tomto období bude čerpat celou dovolenou. Právo na dovolenou mu vznikne v 
délce 120 hodin (80 hod. z I. pololetí při plném úvazku a 40 hod. z II. pololetí při polovičním 
úvazku), což při polovičním úvazku bude znamenat čerpání 6 týdnů dovolené v tomto období 
(přitom také u něho jsme původně vycházeli ze základní výměry 4 týdnů). A naopak ve stejném 
případě, ale celá dovolená je čerpána v prvním pololetí v délce 4 týdnů (tj. 160 hodin), bude 
vykázáno přečerpání dovolené o 40 hodin. Požadujeme ponechat stávající stav koncepce 
dovolené. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Připomínkové místo nadále nepovažuje připomínku za 
zásadní, ale za doporučující. 
 
Vyjádření k vypořádání 
SMOČR souhlasí s vypořádáním. 
 

 SPČR K bodům 47. až 68. - § 211 – 223 (Dovolená) 
 

SP ČR novou koncepci dovolené stejně jako v minulém volebním období obecně podporuje. 
Po původní nedůvěře zaměstnavatelé tuto novou koncepci, založenou na započítávání 
odpracované doby (počtu odpracovaných hodin), nikoliv počtu odpracovaných dnů/směn, 

VYSVĚTLENO  
 
Zavedení nové koncepce dovolené nelze podmiňovat 
zúžením okruhu překážek v práci, které se pro účely 
dovolené posuzují jako výkon práce. To se týká především 
nově zavedených případů v souvislosti se zavedením nové 
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podpořili, protože výpočet je spravedlivější pro jednotlivé zaměstnance (zejména při 
nerovnoměrném rozvržení pracovních směn či při různě dlouhých směnách) a výpočet i evidence 
dovolené by mohly být administrativně méně náročné. 

 
Lze však předjímat, že změna koncepce dovolené s sebou ponese mnoho výkladových nejasností 
a také finanční náklady související s její implementací zaměstnavateli. V této souvislosti SP ČR 
považuje za nezbytné poskytnutí včasné metodické podpory zaměstnavatelům ze strany 
MPSV. 

 
Nehledě na výše zmíněnou obecnou akceptaci principů nové koncepce dovolené, SP ČR nadále 
uplatňuje níže uvedené konkrétní připomínky k některým ustanovením. Zejména ve vztahu 
k navrhovaným ustanovením § 216 odst. 3 (započítávání některých překážek výkonu práce pro 
účely dovolené jako výkonu práce) a § 223 (krácení dovolené za neomluvenou absenci) SP ČR 
podotýká, že představují z pohledu mnoha zaměstnavatelů zásadní důvody pro odmítání nové 
úpravy dovolené jako celku.  

dávky nemocenského pojištění - dlouhodobého 
ošetřovného. Naopak tendence evropské legislativy a 
judikatury směřují k požadavku dalšího rozšiřování 
dosavadního okruhu překážek, především pokud jde o 
dočasnou pracovní neschopnost ve všech případech (nikoli 
tedy jen pro pracovní úraz nebo onemocnění nemocí 
z povolání) 
 
MPSV může přislíbit včasnou metodickou podporu při 
zavádění nové koncepce dovolené u zaměstnavatelů. 
 
 
 
K překážkám – viz výše a ke krácení dovolené za 
neomluvenou absenci lze uvést, že relativní zmírnění 
postihu zaměstnance krácením dovolené a důraz na jiná 
opatření zaměstnavatele při závažném či zvláště hrubém 
porušení povinnosti zaměstnance by neměly být důvodem 
k nezavádění navrhovaných změn dovolené    
 
Vyjádření k vypořádání 
SPČR souhlasí s vypořádáním. 

K bodu 
50 

ÚV  ČR - KOM K čl. I bodům 50 a 57 návrhu (§ 212 odst. 3 a 4 ve vazbě na § 216 odst. 2 až 3) a k čl. IV návrhu: 

Ohledně nesouladu nové koncepce dovolené, jejíž návrh byl již předmětem navrhované novely 
zákoníku práce v roce 2016, s právem EU, je stále v obecné rovině platné vyjádření OKOM2 
z téhož roku. Ani nejnovější judikatura SD EU v tomto směru nezaznamenala žádný obrat 
v postoji k věci. Ačkoliv předkladatel v důvodové zprávě uvádí, že „nepočítá s dodatečným 
krácením dovolené za kalendářní rok, k němuž podle dosavadní právní úpravy docházelo3“, 
ve skutečnosti bude ke krácení nároku na dovolenou docházet v kontextu se stanovením toho, co 
se pro účely dovolené za výkon práce považuje/resp. nepovažuje podle § 216 odst. 2 a 3. 
Výpočet dovolené a výslednou délku dovolené bude zásadně ovlivňovat rozsah uznání osobních 
překážek v práci za výkon práce pro účely dovolené. Ačkoliv oproti návrhu z roku 2016 jsou 
uznány i některé další důvody překážek v práci, které se pro účely dovolené za výkon práce 
považují v celém rozsahu, pracovní neschopnost (z jiného důvodu než pracovního úrazu nebo 
nemoci z povolání) mezi ně stále nepatří. Přičemž ustálená judikatura SD EU, která ukládá 
povinnost zachovat nárok na dovolenou alespoň po dobu dostatečně dlouhého referenčního 
období, dopadá právě na případy, kdy pracovník nemohl dovolenou čerpat z důvodu své nemoci.   

VYSVĚTLENO  
 
Vyjádření k vypořádání 
ÚV ČR - KOM na připomínce netrvá. 
 

 
2 viz stanovisko OKOM z července 2016 
3 pozn. rovněž současnou podobu krácení dovolené v zákoníku práce považujeme v kontextu judikatury SD EU za nesouladnou s právem EU. 
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Podle ustanovení § 216 odst. 2 se doba překážek v práci přesahující dvacetinásobek stanovené 
týdenní pracovní doby/kratší pracovní doby již do výkonu práce nezapočítává (v celém rozsahu 
se tyto překážky v práci započítají, pokud zaměstnanec neodpracoval alespoň dvanáctinásobek 
stanovené týdenní pracovní doby). Z uvedeného je možno dovodit, že v případě dlouhodobé 
nemoci (delší než 20 týdnů), nebude již další nárok na placenou dovolenou vznikat a celková 
doba dovolené tím bude zkrácena, a to v některých případech i pod minimální hranici 4 týdnů, 
kterou vyžaduje čl. 7 směrnice 2003/88/ES (výpočty i pro tyto případy by příkladmo měly být 
uvedeny v důvodové zprávě, aby byl zřetelný dopad navrhované úpravy v praxi). Čl. 17 směrnice 
2003/88/ES stanoví, od kterých článků směrnice se členské státy mohou odchýlit. Od čl. 7 žádná 
odchylka povolena není. 

Musíme proto zopakovat naší argumentaci ohledně ustálené judikatury SD EU, která čl. 7  
směrnice 2003/88/ES již mnohokrát vyložila např. rozsudkem C-282/10 ve věci Dominguez či 
rozsudkem C-214/10 ve věci KHS AG proti Winfried Schulte navazujícím na rozsudek ve věci     
C-350/06 a C-520/06 ve věci Schutz-Hoff . V  rozsudku Schultz-Hoff  Soudní dvůr uvedl, že 
osobě, která nemůže čerpat dovolenou z důvodu nemoci, musí zůstat zachován nárok vybrat si 
dovolenou po ukončení nemoci, a to i po referenčním období (tzv. období převoditelnosti). 
Období převoditelnosti v uvedeném případě činilo 6 měsíců, což SD EU považoval za příliš 
krátké. V rozsudku ve věci KHS AG pak Soudní dvůr konstatoval, že v případě dlouhé pracovní 
neschopnosti, po které si zaměstnanec hodlá vybrat svou nakumulovanou dovolenou, je období 
převoditelnosti v délce 15 měsíců z hlediska směrnice 2003/88/ES hájitelné a nezakládá rozpor 
s právem EU4. Dále v rozsudku ve věci Dominguez Soudní dvůr vedle obdobné argumentace5 
uvedl, že je v rozporu s právem EU, když vnitrostátní právo podmiňuje nárok na placenou 
dovolenou za kalendářní rok skutečně odpracovanou dobou v trvání nejméně deseti dnů nebo 
jednoho měsíce během referenčního období (k tomu viz a contrario též § 212 odst. 3 a 4). 

Dále musíme zopakovat, že ani nejnovější judikatura SD EU nevykládá uvedený článek směrnice 
odlišně. Např. rozsudek z 29. listopadu 2017 C-214/16 ve věci Conley King znovu opakovaně 
cituje z rozsudku Schultz-Hoff a konstatuje, že byť členským státům přísluší, aby stanovily 
podmínky pro čerpání nároku na placenou dovolenou za kalendářní rok a pro jeho uplatnění, 
musí se zdržet toho, aby samotnou existenci uvedeného nároku, jež vyplývá přímo ze směrnice, 
jakkoli podmínily. Účelem dovolené je, aby si pracovník odpočinul a měl volný čas a čas na 
oddych. Směrnice 2003/88/ES  členským státům neumožňuje, aby vyloučily vznik nároku na 
placenou dovolenou za kalendářní rok, ani aby stanovily, že nárok pracovníka na placenou 
dovolenou, kterému bylo znemožněno čerpání tohoto nároku, zaniká uplynutím referenčního 
období nebo období převoditelnosti stanoveného vnitrostátním právem. Rozhodnutí dále 

 
4 „Každé období převoditelnosti musí podstatně překračovat dobu referenčního období, za které bylo přiznáno“, bod 38 rozsudku. 
5 „Nárok pracovníka nepřítomného během referenčního období v práci ze zdravotních důvodů na placenou dovolenou za kalendářní rok nemůže členský stát vázat na podmínku skutečného výkonu práce během tohoto 
období……Nemůže být dotčen jeho nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok v trvání nejméně čtyř týdnů.“, bod 30 rozsudku. 
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odkazuje také na rozsudek C-214/10 ve věci KHS nebo C—337/10 ve věci Neidel. Samotný 
rozsudek vede k závěru, že čl. 7 směrnice 2003/88/ES brání vnitrostátní úpravě, podle které je 
pracovníkovi znemožněno převést a případně kumulovat až do okamžiku ukončení pracovního 
poměru nároky na placenou dovolenou, jež nebyly během několika po sobě jdoucích 
referenčních období čerpány, neboť zaměstnavatel mu odmítl poskytnout náhradu mzdy po dobu 
této dovolené, a proto musí nést důsledky svého jednání (na rozdíl od situace, kdy je možné 
kumulaci dalších nároků ovšem spravedlivým způsobem omezit po určitém referenčním období 
v případě nemoci pracovníka). Dále můžeme uvést rozsudek ze dne 30. června 2016 C-178/15 ve 
věci Alicja Sobczyszyn, který potvrdil a zopakoval dříve judikované premisy. V daném případě 
se jednalo o překrývání dovolené na zotavenou, jejímž účelem je zlepšení zdravotního stavu 
pracovníků, kterým je předepsán, s dovolenou za kalendářní rok. Soudní dvůr došel k názoru, že 
dovolená na zotavenou má jiný účel, což musí potvrdit ještě předkládající soud, než dovolená za 
kalendářní rok, a proto nemá být dovolená za kalendářní rok pracovníkovi po skončení dovolené 
na zotavenou upřena a má mu být umožněno její čerpání v jiné době, přičemž nelze a priori 
vyloučit, že uvedená doba nebude spadat do referenčního období předmětné dovolené za 
kalendářní rok (v rozsudku často citováno ze starší judikatury např. C-277/08 ve věci Vincente 
Pereda nebo C-78/11 ve věci ANGED).  

K výkladu čl. 7 směrnice 2003/88/ES  a uvedené problematice bylo v posledních letech vydáno 
i mnoho rozhodnutí formou pouhého usnesení, neboť na předložené otázky bylo podle soudu 
možno odpověď vyvodit již z dosavadní judikatury (např. usnesení C-194/12 ve věci Concepción 
Maestre García nebo usnesení C-415/12 ve věci  Bianca Brandes).   

Navržená koncepce je tedy v tomto ohledu v rozporu s čl. 7 odst. 1 směrnice 2003/88/ES 
a ustálenou judikaturou SD EU.       

Rovněž u novely zákona o vojácích z povolání (čl. IV návrhu) se v krajních případech může stát, 
že bude vojákovi z důvodu pracovní neschopnosti při užití nové metody výpočtu dovolené nárok 
zkrácen pod směrnicí nepřekročitelnou hranici 4 týdnů za kalendářní rok (základní dovolená za 
kalendářní rok totiž činní 6 týdnů, zkrácení o 2 týdny dovolené, tj. o část, která jde nad rámec 
minimální výměry dovolené, judikatura SD EU nebrání). Naše výše uvedené připomínky stran 
nedodržení minimálního nároku na placenou dovolenou za kalendářní rok uplatňujeme proto 
i zde. 

Připomínky jsou zásadní.  

 BIS K části první, bodu 50 a násl. (§ 212 a násl. – nová úprava dovolené): Navrhujeme v rámci 
nové koncepce srozumitelnější definování pravidel pro vznik nároku na dovolenou a její čerpání 
v některých případech. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Nová koncepce dovolené garantuje spravedlivější přístup 
ke stanovení dovolené na základě týdenní pracovní doby 
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Odůvodnění:  

Považujeme za ne zcela srozumitelná pravidla vzniku nároku na dovolenou. Jde zejména o 
případy, kdy zaměstnanec nesplní podmínky novelizovaného § 212, tedy neodpracuje celých 52 
týdnů, ale chce čerpat dovolenou za celý kalendářní rok (tedy dříve, než mu vznikne plný nárok).  

Tato připomínka je zásadní.  

bez ohledu na její rozvrhování do směn. 
I podle dosavadní právní úpravy musí zaměstnanec splnit 
pro dovolenou za celý kalendářní rok dvě podmínky: 
- odpracovat alespoň 60 dní 
- pracovní poměr musí trvat celých 12 kalendářních měsíců 
 
V návrhu zůstává zachováno pravidlo o možnosti určit 
čerpání dovolené, aniž by byly ještě splněny podmínky 
práva za kalendářní rok (viz § 217 odst. 2) 

 SPČR K bodu 50. -  § 212 (výpočet dovolené v některých situacích) 
 

SP ČR požaduje koncepčně dořešit situaci zaměstnanců, kterým v důsledku nerovnoměrného 
rozvržení pracovní doby a nastavení vyrovnávacího období 52 týdnů jinak než od 1. ledna do 31. 
prosince v některém kalendářním roce nevznikne nárok na dovolenou v plném rozsahu, přestože 
za celé vyrovnávací období odpracovali celých 52 stanovených týdenních pracovních dob. 
Současně požaduje upřesnit výpočet dovolené za poměrnou část kalendářního roku. 

 
Odůvodnění: 

 
Na tento problém SP ČR poukazoval již ve vztahu k ST 903. Jde o případy, v nichž zaměstnanec 
s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby pracuje ve vyrovnávacím období zasahujícím do 2 
kalendářních let (např. od 1. července do 30. června následujícího roku). Zaměstnanec v jednom 
kalendářním roce odpracuje např. 54 stanovených týdenních pracovních dob - za tento kalendářní 
rok mu vznikne nárok na dovolenou v plném rozsahu (52 x 1/52 výměry dovolené, na kterou má 
v příslušném kalendářním roce právo, vizte § 212 odst. 1 a 4; zbývající 2 stanovené týdenní 
pracovní doby odpracované „navíc“ už jsou bez vlivu na jeho výměru dovolené za tento 
kalendářní rok). V následujícím kalendářním roce pak tentýž zaměstnanec odpracuje jen celkem 
50 stanovených týdenních pracovních dob; za tento kalendářní rok mu proto vznikne nárok 
pouze na 50/52 celkové výměry dovolené, přestože za vyrovnávací období odpracoval celých 52 
stanovených týdenních pracovních dob6 a měl by tedy z podstaty věci mít nárok na plnou 
výměru dovolené. To je nespravedlivé a je potřeba návrh novely upravit tak, aby byla tato 
nespravedlnost odstraněna.   

 
Také samotný výpočet dovolené za poměrnou část kalendářního roku je poměrně nejasný – 
konkrétně se jedná o poslední větu § 212 odst. 4: „Nedosáhne-li celkový počet odpracovaných 
hodin v příslušném kalendářním roce celých násobků týdenní pracovní doby podle věty první, 
upraví se délka dovolené v poměru k odpracované části týdenní pracovní doby.“ Bez této věty 
by se postupovalo následovně: z celkového počtu odpracovaných hodin za rok se vypočte počet 
celých stanovených týdenních pracovních dob a z nich se následně vypočte výměra dovolená 
v hodinách (např.: zaměstnanec má stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin a v kalendářním 

AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYSVĚTLENO 
 
Vyjádření k vypořádání 
SPČR souhlasí s vypořádáním. 
 
 
 
 

 
6 např. 29 za období od 1.7. do 31.12. a 23 za období od 1.1. do 30.6. 
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roce odpracoval 830 hodin. 830 : 40 = 20,75. Zaměstnanec tedy odpracoval 20 celých 
stanovených týdenních pracovních dob, a tedy jeho nárok na dovolenou se z nich vypočte a bude 
činit 1/52 x 20 x 40 x 4 = 62 hodin).  

Uvedenou větu lze vyložit tak, že se nemá použít celý počet stanovených týdenních 
odpracovaných dob, ale má se započíst i jeho desetinná část. První část souvětí totiž k této části 
výpočtu směřuje (nedosáhne-li celkový počet odpracovaných hodin v příslušném kalendářním 
roce celých násobků týdenní pracovní doby podle věty první), avšak jeho druhá část (upraví se 
délka dovolené v poměru k odpracované části týdenní pracovní doby) je jen obtížně čitelná – má 
se tedy např. vypočtených 62 hodin upravit k (jaké?) části odpracované týdenní pracovní doby, 
např. „zbylým 30 hodinám“? a to jak? 

Bylo-li záměrem upravit postup výpočtu následovně, a tedy ho učinit ještě poměrnější 
(spravedlivější), (ve výše uvedeném příkladě by pak výpočet vypadal takto: 1/52 x 20,75 x 40 x 4 
= 64), není tento záměr příliš srozumitelně uveden. SP ČR doporučuje vypustit druhou větu a 
doplnit první větu tak, že se jedná o celé stanovené týdenní pracovní doby (že se průběžný 
výsledek bude zaokrouhlovat vždy dolů), nebo že se výpočet stanovené týdenní pracovní doby 
má zaokrouhlit na určitý počet desetinných míst tak, aby bylo dosaženo co největší poměrnosti 
výsledku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záměr musí být realizován ve prospěch zaměstnance, 
formulace může být zpřesněna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

K bodu 
52 

ČMKOS 52. (§ 213)  
Požadujeme zavést legislativní zkratku „týdenní pracovní doba“, která bude pokrývat stanovenou 
týdenní pracovní dobu, zkrácenou týdenní pracovní dobu a kratší týdenní pracovní dobu pro 
účely dovolené.  
Odůvodnění: V návrhu se používá pojem „týdenní pracovní doba“, který však zákoník práce 
nezná. Existuje pouze pojem „stanovená týdenní pracovní doba“. 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Nikoli zavedením legislativní zkratky, nýbrž použitím slov 
„stanovená nebo kratší pracovní doba“ ve smyslu § 79 a 80. 
„Zkrácená“ týdenní pracovní doba bez snížení mzdy je 
rovněž „stanovená“ pracovní doba. 
 
Vyjádření k vypořádání 
ČMKOS souhlasí s vypořádáním. 

K bodu 
57 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K čl. I bodům 57 a 68 (§ 216 odst. 2 a 4 a § 223)  

Konstatujeme, že s ohledem na zrušení stávajícího § 223 odst. 4 není zřejmé, jakým způsobem se 
pro účely krácení dovolené bude nakládat se dny, kdy zaměstnanec zmeškal práci pro výkon 
trestu odnětí svobody. Upozorňujeme přitom, že výkon trestu odnětí svobody není explicitně v § 
191 zákoníku práce či v prováděcích právních předpisech vydaných na základě zmocnění 
obsaženém v § 199 odst. 2 téhož zákona definován jako důležitá osobní překážka. Zároveň tedy 
není ani jasné, jak se bude s výkonem trestu odnětí svobody nakládat při výpočtu dovolené podle 
§ 216 návrhu zákona. 

VYSVĚTLENO  
 
Výkon trestu odnětí svobody nemůže být důležitou osobní 
překážkou v práci, zakládá pouze fakt, že se v daném 
případě nemůže jednat o neomluvenou absenci 
zaměstnance. 
Neshledáváme důvod, proč by v nové koncepci dovolené, 
kdy právo na dovolenou je založeno na odpracované době 
v příslušném kalendářním roce, byla přejímána dosavadní 
právní úpravy krácení dovolené, když ke stejnému cíli se 
dospívá posuzováním odpracované doby. Jestliže tedy 
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Požadujeme proto návrh dopracovat ve smyslu uvedené připomínky. 

Tato připomínka je zásadní 

zaměstnanec před nástupem výkonu trestu odnětí svobody 
či po jeho skončení v průběhu kalendářního roku odpracuje 
minimální dobu potřebnou k získání práva na dovolenou 
(alespoň 4násobek stanovené nebo kratší týdenní pracovní 
doby), právo na poměrnou část dovolené mu vznikne.   
 
Vyjádření k vypořádání 
MSP souhlasí s vypořádáním. 

 Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

K bodu 57 - § 216 odst. 2 – 4 

Upozorňujeme, že stávající znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, není v souladu 
s unijním právem ohledně započítávání překážek v práci na straně zaměstnance do odpracované 
doby pro účely dovolené. Vzhledem k tomu, že této skutečnosti si je překladatel vědom (viz str. 
31 důvodové zprávy), nepovažujeme za nutné na tomto místě blíže specifikovat, v čem je česká 
vnitrostátní úprava v rozporu s unijním právem. 

Předkladatel by tedy měl českou právní úpravu uvést do souladu s unijním právem, jinak České 
republice hrozí řízení pro porušení povinnosti dle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
které může vyústit až v uložení zaplacení paušální částky nebo penále (současná praxe Soudního 
dvora se přiklání k uložení obou těchto sankcí). Výše těchto sankcí může být přitom značná (není 
neobvyklé, že dosahuje stovek či milionů EUR). 

 

 

 

 

 

 

Zároveň upozorňujeme, že závěr o tomto nesouladu české právní úpravy s unijním právem 
uvedený v důvodové zprávě (viz str. 31) vzbuzuje opodstatněné pochybnosti o právní 
normě, a to jak na straně jejich příjemců, tak i na straně Evropské komise, která řízení pro 
porušení povinnosti iniciuje. V tomto ohledu tedy důvodová zpráva Evropskou komisi 
na nesoulad přímo upozorňuje a ztěžuje tak příp. argumentaci České republiky v řízení 
pro porušení povinnosti. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ (ohledně úpravy 
důvodové zprávy) 
 
I v nové koncepci dovolené počítá návrh se započítáváním 
stanovené části doby dočasné pracovní neschopnosti, 
jakožto doby odpracované, pro účely dovolené, a to až 
dvacetinásobkem stanovené (kratší) týdenní pracovní doby 
zaměstnance.  
Ve vztahu k judikatuře SD EU nezná česká právní úpravy 
ani v navrhované podobě „referenční období“ a vychází ze 
zásady, že právo na dovolenou, jakožto právo nemajetkové 
povahy, nemůže zaměstnanci uplynutím určité doby jejího 
nevyčerpání zaniknout. Právo je tedy ze stanovených 
zákonných důvodů převoditelné do dalšího období bez 
omezení. 
Pokud jde o započítávání celé doby dočasné pracovní 
neschopnosti nad stanovený rozsah (např. je-li zaměstnanec 
uznán DPN po dobu celého kalendářního roku), bylo by 
porušením základní zásady rovného zacházení se 
zaměstnanci, kdyby i v takovém případě měl právo na 
„plnou“ výměru dovolené. 
 
 
 
 
 
 
 
 DZ bude ve smyslu připomínky upravena 
 
Vyjádření k vypořádání 
MZV souhlasí s vypořádáním. 
 

 ČÚZK K bodu 57 k § 216 odst. 3 VYSVĚTLENO 
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Požaduji vložit nové písmeno e) tak, aby ve výčtu byla zahrnuta i doba péče o dítě v případech 
podle § 38a zákona o nemocenském pojištění, tedy otcovská. 

Tato připomínka je zásadní. 

- viz odůvodnění k zásadní přip. MO – v této době 
zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou ve 
zvýhodněném pracovněprávním režimu. 
- Není žádoucí za každou cenu rozšiřovat okruh v § 191 
vyjmenovaných důležitých osobních překážek v práci, když 
od samého počátku bylo zavedení otcovské poporodní péče 
(„otcovské“), jako nové dávky nemocenského pojištění, 
realizováno s tím, že omluvení nepřítomnosti zaměstnance 
v práci zaměstnavatelem po dobu pobírání této dávky bude 
dostatečně garantováno, rodičovskou dovolenou, o kterou 
může otec dítěte zaměstnavatele v rozsahu, který sám určí, 
požádat v době od narození dítěte nejdéle do dosažení 3 let 
jeho věku. Tato rodičovská dovolená, čerpaná otcem dítěte 
do doby, po kterou má matka dítěte právo na mateřskou 
dovolenou, je navíc ve zvýhodněném právním režimu 
(započítává se např. jako odpracovaná doba pro účely 
dovolené, při návratu do práce je zaměstnavatel povinen 
zařadit zaměstnance na původní práci a pracoviště). 
V souvislosti s otcovskou není tak rozhodně nutno čerpat 
neplacené pracovní volno. 
 
Vyjádření k vypořádání 
ČÚZK souhlasí s vypořádáním. 
 

 ČNB K bodu 57 (§ 216 odst. 3): 
Požadujeme zařadit do odst. 3 také otcovskou poporodní péči a adekvátně tomu jí v zákoníku 
práce definovat jako samostatnou překážku v práci v § 191. V současné době musí zaměstnanec 
čerpající dávku otcovské poporodní péče žádat buď o rodičovskou dovolenou, nebo o neplacené 
volno a zaměstnavatel musí plnit adekvátní oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně. 
Otcovská poporodní péče je přitom dávkou nemocenského pojištění a měla by tak logicky mít 
stejné konsekvence jako např. dlouhodobé ošetřovné nebo ošetřování člena rodiny. 

V důsledku této změny by v případě Otcovské poporodní péče bylo postupováno v souladu s § 3 
odst. 9 písm. b) zákona č.92/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění: 

“Minimální vyměřovací základ zaměstnance se snižuje na poměrnou část odpovídající počtu 
kalendářních dnů, pokud 

b) zaměstnanci bylo poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci“. 

VYSVĚTLENO 
 
Není důvod k zavedení další samostatné překážky v práci, 
jestliže pro omluvení nepřítomnosti otce v práci postačí 
dosavadní institut rodičovské dovolené podle § 196, který 
je navíc v daném případě zvýhodněn (stejně jako u 
zaměstnankyně čerpající mateřskou dovolenou) – tedy kdy 
se doba nepřítomnosti otce při pobírání otcovské považuje 
pro účely dovolené za odpracovanou a kdy při návratu do 
práce platí, že zaměstnavatel je povinen jej zařadit na 
původní práci a pracoviště.    
 
Vyjádření k vypořádání 
ČNB souhlasí s vypořádáním. 
 

 ČMKOS 57. (§ 216) Požadujeme nové znění § 216 odst. 3: 
„(3) Pro účely dovolené se za výkon práce v celém rozsahu považuje a do limitu podle odstavce 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Vyjádření k vypořádání 
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2 se nezapočítává doba, kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci spočívající v: 
a) čerpání mateřské dovolené, 
b) čerpání rodičovské dovolené zaměstnancem po dobu, po kterou je zaměstnankyně oprávněna 
čerpat mateřskou dovolenou, 
c) dočasné pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, 
d) důležité osobní překážce v práci uvedené v prováděcím právním předpisu podle § 199 odst. 2, 
e) poskytování dlouhodobé péče v případech podle zákona o nemocenském pojištění, 
f) ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o 
nemocenském pojištění a doba péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o 
nemocenském pojištění.“. 
Odůvodnění: Důvod této navrhované úpravy spočívá v tom, aby bylo nade vší pochybnost jasné, 
že § 216 odst. 3 zákoníku práce nepředstavuje lex specialis vůči celému § 348 odst. 1 zákoníku 
práce nýbrž pouze vůči § 348 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. Jde totiž pouze o překážky v práci. 
I pro účely dovolené se jinak za odpracovanou dobu považují doby uvedené v § 348 odst. 1 písm. 
b), c) a d). Lze narazit i na názory, podle nichž se například doba náhradního volna pro účely 
dovolené nepovažuje za odpracovanou dobu, přičemž je argumentováno poněkud 
nejednoznačným zněním § 216 odst. 3. 
V písm. c) návrhu text „vzniklých při plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním“ 
považujeme za nadbytečný, a proto navrhujeme ponechat jen to, že dočasná pracovní 
neschopnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. 

ČMKOS souhlasí s vypořádáním. 
 

K bodu 
59 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 59 – k § 218 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.: 

Dle našeho názoru dané ustanovení zakládá nerovnost při převádění části dovolené za kalendářní 
rok u zaměstnanců s rozdílnou výměrou dovolené. Navrhované znění znevýhodňuje 
zaměstnance, kteří mají sjednanou délku dovolené pouze v základní výměře 4 týdnů, neboť tito 
zaměstnanci nemají právo na převedení nevyčerpané části dovolené do následujícího 
kalendářního roku, oproti zaměstnancům s výměrou dovolené 5 týdnů (zaměstnanci 
zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 zákoníku práce) a 8 týdnů (pedagogičtí pracovníci a 
akademičtí pracovníci vysokých škol).  

Ustanovení dále oproti dosavadnímu stavu svým způsobem omezuje zaměstnance, pokud jde o 
rozsah převáděné dovolené. Ve vztahu k nim je potřeba věc posuzovat v kontextu existence již 
takřka běžného benefitu v podobě tzv. sick days, dnů volna pro zařízení osobních záležitostí 
a obdobných dnů volna nepřevoditelných do dalšího kalendářního roku, což logicky vede 
zaměstnance k přednostnímu využívání těchto institutů na úkor dovolené. Ustanovení též 
redukuje možnosti zaměstnavatele v určování dovolené, což může být problém zejména 
v obdobích vyššího nápadu práce kombinované s větší neobsazeností pracovních míst 
(zaměstnavatel se tak může častěji dostávat do neřešitelných situací, kdy k výkonu práce ve 

VYSVĚTLENO  
 
Vyjádření k vypořádání 
MV na připomínce netrvá. 
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vymezeném období nebude mít adekvátní počet zaměstnanců).     

Požadujeme proto umožnit zaměstnancům převod části dovolené za kalendářní rok, která 
přesahuje 3 týdny. Tento návrh není v rozporu s Úmluvou mezinárodní organizace práce č. 132, 
neboť ta stanoví, že každoroční placená dovolená, která přesahuje stanovenou minimální výměru 
(podle čl. 3 bodu 3 Úmluvy nesmí být dovolená kratší než tři pracovní týdny za 1 rok práce), 
může být se souhlasem zaměstnance vyčerpána do další časově omezené doby (čl. 9 bod 2 
Úmluvy). Úmluva dále v čl. 9 bodu 3 stanoví, že minimální délka dovolené, která nesmí být 
předmětem odložení, stejně jako doba možného odložení, se stanoví buď v rámci kolektivního 
vyjednávání, nebo jiným vhodným způsobem, odpovídajícím praxi v daném státě Úmluvy. 

 

 KZPS Bod 59:  

§ 218 - převod dovolené 

Nesouhlasíme s nutností písemné žádosti, je to zbytečná administrativa. 

Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 

VYSVĚTLENO 
 
Je třeba zajistit průkaznost vůle zaměstnance k převodu 
části dovolené, neboť jde o výjimku ze zákonného 
požadavku na čerpání celé dovolené v kalendářním roce, 
v němž právo na ni vzniklo, ledaže tomu brání naléhavé 
provozní důvody nebo překážky v práci na straně 
zaměstnance. 
 
Vyjádření k vypořádání 
KZPS souhlasí s vypořádáním. 

K bodu 
61 

ČMKOS 61. (§ 218 odst. 6) 
Požadujeme navrhované znění § 218 odst. 6 nahradit textem: 
„(6) Zaměstnavatel může určit čerpání dovolené v rozsahu poloviny délky směny jen se 
souhlasem zaměstnance. Čerpání dovolené v kratším rozsahu může zaměstnavatel určit, jen jde-li 
o zbývající část nevyčerpané dovolené v tomto kratším rozsahu.“ 
Odůvodnění: Jsme toho názoru, že čerpání dovolené kratší než polovinu délky směny by mělo 
být možné jen se souhlasem zaměstnance. Kratší pak pouze, když jde o nevyčerpaný zbytek. 

AKCEPTOVÁNO 
 
S tímto návrhem směřujícím k vyšší ochraně zaměstnance 
za účelem uceleného čerpání dovolené lze souhlasit. 

K bodu 
62 

ČMKOS 62. (§ 219 odst. 1) 
Požadujeme následující znění § 219 odst. 1, část za středníkem: 
„k přerušení dovolené v době poskytování dlouhodobé péče nebo ošetřování nemocného člena 
rodiny nedojde, požádá-li zaměstnanec o pokračování v čerpání dovolené během těchto překážek 
v práci. Dovolená zaměstnankyně se přerušuje také nástupem mateřské a rodičovské dovolené a 
zaměstnance také nástupem rodičovské dovolené.“. 
Odůvodnění: Návrh přebírá chybu, kterou obsahuje i současný § 219 odst. 1 zákoníku práce a 

VYSVĚTLENO  
 
Jde zřejmě o nedorozumění, neboť zaměstnanec mohl na 
vojenské cvičení či službu v operačním nasazení nastoupit 
v době čerpání dovolené. Nástup dovolené tedy těmto 
branným povinnostem předcházel.  
Dosavadní chyba v současně platném znění § 219 odst. 1 
spočívá v tom, že slova za středníkem znějí „určí-li 
zaměstnavatel čerpání dovolené na dobu výkonu 
vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení“ 
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spočívající v tom, že počítá s možnosti zaměstnance požádat o čerpání dovolené v době 
vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení. Čerpání dovolené v této době ovšem 
kategoricky zakazuje § 217 odst. 4 zákoníku práce.  
O čerpání dovolené na žádost zaměstnance lze tedy správně uvažovat jen v případě poskytování 
dlouhodobé péče nebo ošetřování člena rodiny. 

ačkoli tak podle § 217 odst. 4 učinit nesměl. 
 
Vyjádření k vypořádání 
ČMKOS souhlasí s vypořádáním. 

K bodu 
67 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

K novelizačnímu bodu 67 (§ 222a) 

Důsledkem tohoto nově navrhovaného ustanovení by došlo ke zkrácení odvodu pojistného na 
veřejné zdravotní pojištění, neboť by nově v dotčených případech nebylo odváděno pojistné 
z náhrady mzdy za dovolenou, jak tomu bylo doposud.  

Z tohoto důvodu, a také v návaznosti na stanovisko zdravotních pojišťoven, žádáme, aby 
obdobně, jako je tomu v nově navrhovaném ustanovení zákona o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, tj. ustanovení § 5 odst. 6, v návrhu 
zákona byla doplněna další část, a to tohoto znění: 

„Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 

V § 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. …. 
se doplňuje odstavec 13, který včetně poznámky pod čarou č. … zní: 

„(13) Do vyměřovacího základu zaměstnance, kterému podle zákoníku práce nepřísluší náhrada 
mzdy nebo platu za dovolenou v rozsahu, ve kterém mu tato náhrada přísluší podle právních 
předpisů členského státu Evropské unie, do něhož byl zaměstnanec vyslán xx), se zahrnuje 
náhrada mzdy nebo platu za dovolenou ve výši, v jaké by náležela tato náhrada za dovolenou 
podle zákoníku práce, popřípadě v jaké byla zaměstnavatelem zúčtována. 

________________________ 

xx) § 222a zákoníku práce.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Do návrhu zákona bude vložena další nová část. 

K bodu 
68 

SPČR k bodu 68. - § 223 (Krácení dovolené za neomluvené absence) 
 

SP ČR požaduje zachovat stávající principy krácení dovolené za neomluvené absence, tj. 
zachování limitu 2 týdnů a umožnění krácení v rozsahu 1:1 až 1:3. 

Odůvodnění: 
 

Zaměstnavatelé nesouhlasí s navrženým krácením dovolené za neomluvené absence pouze 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
Při krácení dovolené musí být zaměstnanci, jehož pracovní 
poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, 
poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů. Od rozšíření 
nezkrátitelné části dovolené z 2 na 3 týdny tedy bylo 
upuštěno. 
 
V rámci nové koncepce dovolené se opouští dosavadní 
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v rozsahu 1:1, neboť takové krácení ztrácí sankční charakter a jedná se pak efektivně pouze o 
čerpání dovolené v jiném než zaměstnavatelem nařízeném (popř. v praxi se zaměstnavatelem 
sjednaném) termínu. Zaměstnavatelé mj. v této souvislosti nadále poukazují na aktuální problém 
se zaměstnanci, kteří ze dne na den nepřijdou do práce, protože dostali lepší pracovní nabídku. 
Pokud jde o argumentaci úmluvou Mezinárodní organizace práce č. 132, je podle názoru SP ČR 
potřeba i v tomto případě sledovat kontext odkazovaného ustanovení čl. 3 odst. 3. Článek 3 se 
týká obecně nároku na dovolenou, přičemž odst. 1 upravuje nárok každého zaměstnance, na 
kterého se úmluva vztahuje, na každoroční placenou dovolenou ve stanovené minimální délce, a 
odst. 3 tuto minimální délku upřesňuje na 3 týdny. Česká úprava vymezuje minimální délku 
dovolené za kalendářní rok na 4 týdny, tj. je s čl. 3 odst. 3 úmluvy MOP č. 132 jednoznačně 
v souladu. Ustanovení o krácení dovolené nemá s čl. 3 odst. 3 žádnou souvislost.  

Tyto připomínky jsou zásadní. 

postih zaměstnance za neomluvenou absenci možností 
krátit jeho dovolenou o 1 až 3 dny a nově se krácení 
dovolené upravuje pouze pro případ neomluveného 
zameškání směny zaměstnancem, a to odečtením počtu 
neomluveně zameškaných hodin ve směně od celkového 
počtu hodin připadajících zaměstnanci na jeho dovolenou 
v kalendářním roce. 
 
Vyjádření k vypořádání 
SPČR souhlasí s vypořádáním. 
 
  

 KZPS Bod 68: 

§ 223 - krácení dovolené 

Nesouhlasíme se změnami v úpravě krácení dovolené, přinášející bezdůvodně větší benevolenci 
k neplnění základních pracovních povinností. Tedy změnou 1-3 dnů krácení za zameškanou 
směnu, a rozšíření nezkratitelné části dovolené ze 2 na tři týdny (nynější odst. 2 a 2). 

 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
Při krácení dovolené musí být zaměstnanci, jehož pracovní 
poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, 
poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů. Od rozšíření 
nezkrátitelné části dovolené z 2 na 3 týdny tedy bylo 
upuštěno. 
 
V rámci nové koncepce dovolené se opouští dosavadní 
postih zaměstnance za neomluvenou absenci možností 
krátit jeho dovolenou o 1 až 3 dny a nově se krácení 
dovolené upravuje pouze pro případ neomluveného 
zameškání směny zaměstnancem, a to odečtením počtu 
neomluveně zameškaných hodin ve směně od celkového 
počtu hodin připadajících zaměstnanci na jeho dovolenou 
v kalendářním roce. 
 
Vyjádření k vypořádání 
KZPS souhlasí s vypořádáním. 
 
 

K bodu 
70 

Ministerstvo 
financí 

K bodu 70 (§ 271i)  
Není jasné, proč je částka upravována změnou zákona, jestliže má podle odstavce 2 vláda 
vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů, zvýšit výši 
jednorázové odškodnění pozůstalých svým nařízením. 
Současně jsme toho názoru, že odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání by se mělo 
přibližovat ke způsobu zavedenému zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Jednorázové odškodňování pozůstalých 

VYSVĚTLENO  
 
Vyjádření k vypořádání 
MF na připomínce netrvá. 
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podle zákoníku práce je v příkrém rozporu se zásadami, podle nichž jsou odškodňovány 
nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, který zcela logicky nepřevzal dřívější úpravu 
minimálních částek jednorázového odškodnění. Částka stanovená podle zákoníku práce může být 
v individuálních případech považována za neadekvátní a neměla by být určována právním 
předpisem. 

 

 ČMKOS 70. (§ 271i) 
Požadujeme zvýšení odškodnění na částku 600 000 Kč. 
Odůvodnění: Navrhované zvýšení jednorázového odškodnění pozůstalých z původních 240 000 
na nově navrhovaných 340 000 Kč je nedostatečné s ohledem na úroveň obdobného odškodnění 
poskytovaného podle § 55 odst. 3 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně 
některých zákonů (zákon o zahraniční službě). Podle tohoto ustanovení jednorázové odškodnění 
pozůstalých přísluší pozůstalému manželovi, partnerovi a nezaopatřenému dítěti, a to každému 
ve výši dvacetinásobku průměrného měsíčního platu diplomatického, administrativního nebo 
technického pracovníka v případě jeho úmrtí, které nastalo v důsledku mimořádné události nebo 
trestného činu v zahraničí. Námi navrhovaná částka přizpůsobuje obecnou úpravu v zákoníku 
práce úpravě obsažené v citovaném ustanovení zákona o zahraniční službě. 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Byla zvolena jiná právní úprava, která vypustila zmocnění 
pro NV, ale zvolila zvyšování náhrady indexací stanovenou 
přímo v zákoně. 
 
Vyjádření k vypořádání 
ČMKOS souhlasí s vypořádáním. 
 
 

K bodu 
75 

Ministerstvo 
obrany 

Bod 75. požadujeme vypustit a zachovat tak stávající znění. 

Odůvodnění: Údaje uvedené v potvrzení o zaměstnání slouží nejen jako údaje rozhodné pro 
posouzení práva na poskytnutí podpory v nezaměstnanosti, ale současně také jako podklad pro 
zhodnocení využitelnosti výkonu činnosti na dohodu pro výkon současné práce, tedy pro účely 
zpracování informace o započitatelné praxi ve smyslu nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. S ohledem na skutečnost, že 
sjednaná činnost, rozsah odpracovaných hodin, odměna i doba trvání jsou ve sjednané dohodě 
pouze předpokládané, lze odbornou praxi uznat až na základě potvrzení o délce zaměstnání.  

 

VYSVĚTLENO 
 
Opatřením se sleduje snížení admin. zátěže zaměstnavatelů. 
Nejedná se o potvrzení podle § 313 odst. 2 vystavované na 
žádost zaměstnance pro účely podpory v nezaměstnanosti, 
nýbrž o tzv. „zápočtový list“ s přesně zákonem 
stanovenými údaji. Ani toto potvrzení však nevyjadřuje 
dobu skutečného výkonu určité činnosti, nýbrž dobu trvání 
příslušného pracovněprávního vztahu (ode dne jeho vzniku 
do dne jeho skončení). 
Kromě toho může zaměstnanec doložit dobu odborné praxe 
i vlastní dohodou o práci konané mimo pracovní poměr. 
 
Vyjádření k vypořádání 
MO souhlasí s vypořádáním. 
 

K bodu 
77 

Ministerstvo 
kultury 

K bodu 77- § 317a odst. 2 

Návrh předpokládá možnost dohody mezi zaměstnavatelem na straně jedné a dvěma či 
více zaměstnanci s kratší pracovní dobou, kteří si budou sami rozvrhovat pracovní dobu do 
směn, na straně druhé. Tento institut však nesmí být využit u zaměstnavatelů uvedených v  §  
109 odst. 3 zákoníku práce. 

AKCEPTOVÁNO 
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Tuto výjimku pokládáme za nesprávnou. Není důvod, proč by uvedený institut nemohly 
využívat např. příspěvkové organizace. Příkladem pro vhodné využití tohoto institutu 
v příspěvkových organizacích jsou například dílenské provozy Národního divadla, obecně pak 
činnost technicko-hospodářských pracovníků, činnost manipulantů v knihovnách apod. Uvedená 
výjimka vede k nerovným podmínkám zaměstnanců vykonávajícím srovnatelné práce u různých 
zaměstnavatelů, přičemž tato nerovnost vyplývá pouze z různé právní formy zaměstnavatele. 
Není důvod zavádět tuto obecnou nerovnost například mezi zaměstnanci knihovny veřejné 
výzkumné instituce (ústavu Akademie věd), jimž je tato možnost dána, a zaměstnanci knihovny, 
jež je státní příspěvkovou organizací mající status výzkumné organizace.  

Podmínkou pro využití tohoto institutu je nadto příslušný smluvní vztah mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnanci. Pokud zaměstnavatel dospěje k závěru, že v konkrétním případě 
nelze dohodou uzavřít, pak ji neuzavře; není však vhodné a priori tuto možnost vylučovat.  

 

 Ministerstvo 
obrany 

K bodu 77. 

V navrhovaném znění nového § 317a v odst. 2 požadujeme vypustit poslední větu. 

 

Odůvodnění: Problematiku slaďování pracovního a rodinného života mají za povinnost řešit i 
zaměstnavatelé uvedení v § 109 odst. 3 zákoníku práce, přičemž sdílení pracovního místa je 
jednou z legitimních forem flexibilní úpravy pracovní doby a jako takové jej lze bez problémů 
uplatnit i u těchto zaměstnavatelů (viz také § 116 zákona č. 234/2014, o státní službě, ve znění 
pozdějších předpisů). Navíc postrádáme v důvodové zprávě vysvětlení, proč nelze dohodu v 
případě těchto zaměstnavatelů uzavřít. 

 

AKCEPTOVÁNO 

 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Zásadní připomínka: 

 K čl. I bodu 77 (§ 317a odst. 4) 

Dle navrhovaného § 317a odst. 4 ,,Zaměstnanec může druhého zaměstnance, který se nedostaví 
na směnu, zastoupit pouze tehdy, dal-li zaměstnavateli pro konkrétní případ výslovný souhlas.” 

Podmínku, podle které může jeden zaměstnanec zastoupit druhého pouze tehdy, dal-li k tomu pro 
konkrétní případ souhlas, považujeme z pohledu zaměstnavatele za příliš omezující při 
organizování práce. 

Požadujeme upravit ustanovení tak, aby zaměstnavatel mohl přikázat přítomnému zaměstnanci 

AKCEPTOVÁNO 
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na dobu nezbytně nutnou, nejdéle na 60 dní, zastupování zaměstnance, který nemůže práci 
vykonávat.    

Požadujeme uvést v některých případech číselnou kvantifikaci finanční či administrativní zátěže, 
pokud to není možné, tak alespoň kvalitativní popis s nějakými příklady dopadů na malou a 
střední firmu a současně ilustrativní příklad dopadů na větší firmu. 

 Ministerstvo 
spravedlnosti 

K čl. I bodu 77 (§ 317a odst. 3)  

Z předloženého návrhu explicitně neplynou důsledky případu, kdy zaměstnanci vyhotovený 
písemný rozvrh pracovní doby bude v rozporu s podmínkami stanovenými v dohodě uzavřené 
podle § 317a odst. 1. Není tedy zřejmé, zda se v takovém případě na písemný rozvrh hledí, jako 
by nebyl předložen, a rozvrh pracovní doby tedy určí zaměstnavatel, či zda zaměstnavatel může 
zaměstnancům uložit vypracování nového návrhu. Požadujeme proto ujasnit postup v případě 
shora uvedené situace a v návaznosti na to dopracovat předmětné ustanovení.  

Tato připomínka je zásadní  

VYSVĚTLENO  
 
Vyjádření k vypořádání 
MSP souhlasí s vypořádáním. 
 

 Ministerstvo 
spravedlnosti 

K čl. I bodu 77 (§ 317a odst. 4)  

Podmínku, podle které může jeden zaměstnanec zastoupit druhého pouze tehdy, dal-li k tomu pro 
konkrétní případ souhlas, považujeme za příliš rigidní. Není přitom ani zřejmé, zda musí být 
tento souhlas vysloven před vznikem dané situace, tedy za situace, kdy je tato skutečnost 
dopředu známa, či zda rovněž zpětně, po jejím vzniku. Požadujeme proto upravit ustanovení tak, 
aby mohl zaměstnanec obecně na určité časové období vyslovit svůj souhlas se zastupováním 
druhého zaměstnance. 

 

AKCEPTOVÁNO 
 

 Ministerstvo 
spravedlnosti 

K čl. I bodu 77 (§ 317a odst. 5) 

Podle důvodové zprávy ke shora uvedenému návrhu ustanovení nebude mít zaměstnavatel 
v případě výpovědi dohody jedním ze zaměstnanců již nadále právo rozvrhnout pracovní dobu 
ostatním účastníkům dohody. Uvedené stanovisko považujeme za nedůvodné zejména 
v případech, kdy byla dohoda uzavřena se třemi či více zaměstnanci. Není zřejmé, z jakého 
důvodu by nemělo nadále docházet k rozvržení pracovní doby prostřednictvím § 317a odst. 3 
návrhu zákona. Požadujeme proto v ustanovení stanovit, že pro takové případy zůstávají účinky 
uzavřené smlouvy pro ostatní účastníky nedotčeny.   

VYPOŘÁDANO JINAK  
 
Návrh byl upraven tak, aby bylo z normativního textu 
nepochybné, že u „zbývajících“ zaměstnanců, kteří pracují 
na sdíleném místě, bude ukončen tento pracovní režim 
posledním dnem stávajícího 4týdenní vyrovnacího období, 
na které byla již rozvržená pracovní doba ve spolupráci se 
zaměstnancem, který vypověděl (dostal výpověď) 
z pracovního režimu sdíleného místa. 
 
Vyjádření k vypořádání 
MSP souhlasí s vypořádáním. 

 Moravskoslezský 
kraj 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K čl. I, bod 77 - § 317a 

AKCEPTOVÁNO  

Návrh připomínkového místa pod a). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBH9HGHL8)



53 
 

Navrhujeme: 

a) úpravu nového ust. § 317a odst. 2, a to tak, aby byla poslední věta ve znění: „Dohodu nelze 
uzavřít u zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3.“ zcela vypuštěna, 

nebo  

b) tento „nový právní institut“, tj. sdílené pracovní místo, vůbec v zákoníku práce neupravovat, 
tzn. navrhované nové ust. § 317a zcela vypustit.  

Odůvodnění:  

Pokud se navrhuje tento právní institut nově upravit v zákoníku práce, pak nevidíme důvod, proč 
stanovit neodůvodněnou výjimku a neumožnit zaměstnavatelům ve veřejné správě uvedeným v § 
109 odst. 3 zákoníku práce využívání institutu sdílení pracovního místa. Ani v důvodové zprávě 
není uvedeno vysvětlení. Navrhujeme tedy tuto výjimku vypustit. 

Považujeme za vhodné uvést, že tento institut se již řadu let používá i u zaměstnavatelů ve 
veřejné správě, a to v intencích kogentních ustanovení zákoníku práce. Variantně tedy 
navrhujeme vůbec tento institut neupravovat, neboť jeho úpravu považujeme za nadbytečnou a 
jeho využívání je možné v rámci zákonné úpravy již dnes bezproblémově využívat a v praxi se tak 
již děje i u zaměstnavatelů ve veřejné správě. 

 
 

 Kraj Vysočina 
Připomínka k Čl. I bodu 77: 
Navrhujeme v § 317a odst. 2 nevylučovat možnost uzavření dohody u zaměstnavatelů 
uvedených v § 109 odst. 3. 

Nevidíme žádný důvod k omezení možnosti dohodnout se na tzv. sdílených místech i u 
zaměstnavatelů, uvedených v § 109 odst. 3. Jde opět o omezení individuální vůle a možnosti 
dohody zaměstnavatele a zaměstnance. (Odůvodnění tohoto záměru předkladatele není ani 
součástí důvodové zprávy). Navrhujeme, aby s ohledem na nevyloučení této možnosti u 
zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 byla provedena odpovídající úprava zákona č. 
129/2000 Sb., zákona č. 128/2000 Sb., a zákona č. 131/2000 Sb. (schvalování pracovních míst 
namísto počtu zaměstnanců). 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
 

 ČMKOS 77. (§ 317a odst. 2) 

V § 317a odst. 2 se věta třetí zrušuje. 
Odůvodnění: ČMKOS nevidí důvod, proč by institut sdíleného pracovního místa měl být 

AKCEPTOVÁNO 
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zapovězen u zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3. ČMKOS si naopak umí uplatnění 
uvedeného institutu velmi dobře představit například v podmínkách některých příspěvkových 
organizací. 

 SPČR K bodu 77. - §317a (sdílené pracovní místo) 
Zaměstnavatelé obecně koncept sídlení pracovního místa jako formu flexibilního zaměstnávání 
podporují. Upozorňují však, že již za současné právní úpravy je možné, aby docházelo ke sdílení 
jednoho pracovního místa dvěma či více zaměstnanci, proto specifická zákonná regulace není 
nutná. Pracovní právo stojí na zásadě dispozitivnosti a i přes specifika vyjádřená v základních 
zásadách a některých konkrétních ustanoveních, mají obě smluvní strany relativně široký 
smluvní prostor, v němž mohou nastavit individuální pravidla výkonu práce. Snahu předkladatele 
limitovat tento prostor nepovažuje SP ČR za vhodnou a obává se opakování situace ohledně 
snahy předkladatele více regulovat home office ve ST 903 popř., že navržená úprava nebude 
v praxi s ohledem na související značnou administrativní zátěž a malou flexibilitu příliš 
využívána, jako je tomu např. na Slovensku. 

 
Pokud jde o konkrétní výhrady, týkají se např. již § 317a odst. 1, v němž je stanoveno, že souhrn 
pracovních dob zaměstnanců nesmí překročit stanovenou týdenní pracovní dobu. V případě, že 
by toto omezení navrhovaný § 317a neobsahoval, mohlo by sdílené místo být pro zaměstnavatele 
lákavější, protože by díky němu mohli řešit daleko větší množství případů (např. fungování 
recepce od 9:00 do 19:00, které nelze řešit 1 pracovním místem, ale šlo by elegantně řešit 
sdíleným místem se 2 až 3 zaměstnanci). SP ČR navrhuje toto omezení vypustit, případně 
stanovit větší rozsah. 

VYPOŘÁDANO JINAK  
 
Návrh § 317a byl upraven a byl připomínkovým místem 
akceptován. 
 
Vyjádření k vypořádání 
SPČR souhlasí s vypořádáním. 
 

 SPČR K bodu 77. - §317a (sdílené pracovní místo) 
Nebo § 317a odst. 4, podle kterého je potřeba souhlas ke každému konkrétnímu zástupu 
zaměstnance. Pro zaměstnavatele by bylo flexibilnější, kdyby mohli zaměstnancům zástup 
nařídit, případně si sjednat pravidla v tomto smyslu, a to třeba i s omezením, na jaký minimální 
počet dní musí zástup nařídit (např. 2 dny). V praxi se totiž často jedná o dlouhodobější absence 
zaměstnanců (nemoc, OČR), které je nutné řešit a najít za zaměstnance náhradu. 

VYPOŘÁDANO JINAK  
 
Návrh § 317a byl upraven a byl připomínkovým místem 
akceptován. 
 
Vyjádření k vypořádání 
SPČR souhlasí s vypořádáním. 
 

 SPČR K bodu 77. - §317a (sdílené pracovní místo) 
V neposlední řadě § 317a odst. 5 stanoví výpovědní dobu 15 dní. Pro zaměstnavatele je však tato 
doba nepřiměřeně krátká, protože bude muset zaměstnancům ihned rozvrhnout pracovní dobu po 
uplynutí výpovědní doby (podle § 84 zásadně 14 dní předem). Nebude tedy čas na jakékoliv 
jednání a řešení nastalé situace. Doporučujeme proto delší výpovědní dobu, např. 1 měsíc. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

VYPOŘÁDANO JINAK  
 
Návrh § 317a byl upraven a byl připomínkovým místem 
akceptován. 
 
Vyjádření k vypořádání 
SPČR souhlasí s vypořádáním. 
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 KZPS Bod 77: 

§ 317a - sdílené pracovní místo 

Odst. 1 - navrhujeme vyrovnávací období definovat jako „kalendářní měsíc“ protože docházka 
se uzavírá a mzda se hradí za kalendářní měsíc. 

VYSVĚTLENO 
 
Návrh § 317a byl upraven a byl připomínkovým místem 
akceptován. 
 
Vyjádření k vypořádání 
KZPS souhlasí s vypořádáním. 

 KZPS Bod 77: 

§ 317a - sdílené pracovní místo 

Odst. 2 - navrhujeme, aby institut sdíleného pracovního místa byl možný u všech 
zaměstnavatelů, a to s ohledem na skutečnost, že důvodová zpráva neuvádí, proč je institut 
sdílení pracovního místa návrhem poslední věty ustanovení § 317a odst. 2 vyloučen u 
zaměstnavatelů uvedených v §109 odst. 3 zákoníku práce (ve veřejné správě). Proto navrhujeme, 
aby byl tento nový institut zaveden pro všechny zaměstnavatele. 

AKCEPTOVÁNO 
 

 KZPS Bod 77: 

§ 317a - sdílené pracovní místo 

Odst. 3 - Navrhujeme dále do ustanovení doplnit novou větu ve znění: „Pokud zaměstnanci 
předloží rozvrh, který není v souladu s podmínkami podle § 317a odst. 1, má zaměstnavatel 
právo takový rozvrh přepracovat. V takovém případě určí rozvrh zaměstnavatel s tím, že 
zohlední oprávněné zájmy zaměstnanců vyplývající z jimi původně předloženého rozvrhu, 
je-li to možné.“ 

Předložený návrh neřeší, co se stane, pokud písemný rozvrh pracovní doby vyhotovený 
zaměstnanci bude v rozporu s podmínkami stanovenými v dohodě uzavřené podle § 317a odst. 1. 
Není tedy zřejmé, zda se v takovém případě na takový písemný rozvrh hledí, jako by nebyl 
předložen, a rozvrh pracovní doby tedy automaticky určí zaměstnavatel. 

VYPOŘÁDANO JINAK  
 
Návrh § 317a byl upraven a byl připomínkovým místem 
akceptován. 
 
Vyjádření k vypořádání 
KZPS souhlasí s vypořádáním. 
 

 KZPS Bod 77: 

§ 317a - sdílené pracovní místo 

V odst. 4 navrhujeme doplnit větu: „Za souhlas pro konkrétní případ se považuje i souhlas, 
který zaměstnanec dal na začátku příslušného vyrovnávacího období.“ S ohledem na 
aplikační praxi považujeme za rozumné, aby zaměstnavatel měl možnost požádat zaměstnance o 
souhlas vždy při nastavování harmonogramů na další vyrovnávací období. 

Na konec ustanovení § 317a odst. 5 navrhujeme doplnit text: „V případě, že po uplynutí doby 

VYPOŘÁDANO JINAK  
 
Návrh § 317a byl upraven a byl připomínkovým místem 
akceptován -  
Návrh odst. 5 byl upraven tak, aby bylo z normativního 
textu nepochybné, že u „zbývajících“ zaměstnanců, kteří 
pracují na sdíleném místě, bude ukončen tento pracovní 
režim posledním dnem stávajícího 4týdenní vyrovnacího 
období, na které byla již rozvržená pracovní doba ve 
spolupráci se zaměstnancem, který vypověděl (dostal 
výpověď) z pracovního režimu sdíleného místa. 
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výpovědi dané jedním ze zaměstnanců, bude dohoda nadále účinná vůči dvěma nebo více 
zaměstnancům, lze pokračovat v jejím uplatňování, pokud se smluvní stany nedohodnou 
jinak.“ V důvodové zprávě je uvedeno, že nebude mít nadále význam dohodu uplatňovat v 
případě, kdy dohodu vypoví 1 zaměstnanec, což nedává smysl v případech, kdy byla dohoda 
uzavřena s více než dvěma zaměstnanci. 

Tyto připomínky jsou ZÁSADNÍ. 

 
Vyjádření k vypořádání 
KZPS souhlasí s vypořádáním. 
 

 UZSČR K novelizačnímu bodu č. 77: 

K § 317a odst. 2: 

Navrhujeme zrušit poslední větu tohoto odstavce: „Dohodu nelze uzavřít u zaměstnavatelů 
uvedených v § 109 odst. 3.“  

Odůvodnění: 

Navrhujeme, aby institut sdíleného pracovního místa byl možný u všech zaměstnavatelů, a to s 
ohledem na skutečnost, že důvodová zpráva neuvádí, proč je institut sdílení pracovního místa 
návrhem poslední věty ustanovení § 317a odst. 2 vyloučen u zaměstnavatelů uvedených v §109 
odst. 3 zákoníku práce (ve veřejné správě). Proto navrhujeme, aby byl tento nový institut 
zaveden pro všechny zaměstnavatele. 

Tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 

 UZSČR K novelizačnímu bodu č. 77: 

K § 317a odst. 3: 

Navrhujeme do ustanovení doplnit novou větu ve znění: „Pokud zaměstnanci předloží 
rozvrh, který není v souladu s podmínkami podle § 317a odst. 1, má zaměstnavatel právo 
takový rozvrh přepracovat. V takovém případě určí rozvrh zaměstnavatel s tím, že 
zohlední oprávněné zájmy zaměstnanců vyplývající z jimi původně předloženého rozvrhu, 
je-li to možné.“ 
 
Odůvodnění: 

Není zde uvedeno, co se stane, pokud písemný rozvrh pracovní doby vyhotovený zaměstnanci 
bude v rozporu s podmínkami stanovenými v dohodě uzavřené podle § 317a odst. 1. Není tedy 
zřejmé, zda se v takovém případě na takový písemný rozvrh hledí, jako by nebyl předložen, a 

VYPOŘÁDANO JINAK  
 
Návrh § 317a byl upraven.  
 
Vyjádření k vypořádání 
UZSČR souhlasí s vypořádáním. 
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rozvrh pracovní doby tedy automaticky určí zaměstnavatel. 

Tato připomínka je zásadní. 

 UZSČR K novelizačnímu bodu č. 77: 

K § 317a odst. 4: 

Navrhujeme, aby byla do § 317a odst. 4 doplněna věta ve znění: 
„Za souhlas pro konkrétní případ se považuje i souhlas, který zaměstnanec dal na začátku 
příslušného vyrovnávacího období.“ 

Odůvodnění: 

S ohledem na aplikační praxi považujeme za rozumné, aby zaměstnavatel měl možnost požádat 
zaměstnance o souhlas vždy při nastavování harmonogramů na další vyrovnávací období. 

Tato připomínka je zásadní 

VYPOŘÁDANO JINAK  
 
Návrh § 317a byl upraven. 
 
Vyjádření k vypořádání 
UZSČR souhlasí s vypořádáním. 
 

 UZSČR K novelizačnímu bodu č. 77: 

K § 317a odst. 5: 

Na konec ustanovení § 317a odst. 5 navrhujeme doplnit text: „V případě, že po uplynutí 
doby výpovědi dané jedním ze zaměstnanců, bude dohoda nadále účinná vůči dvěma nebo 
více zaměstnancům, lze pokračovat v jejím uplatňování, pokud se smluvní stany 
nedohodnou jinak“. 

Odůvodnění: 

V důvodové zprávě je uvedeno, že nebude mít nadále význam dohodu uplatňovat v případě, kdy 
dohodu vypoví 1 zaměstnanec, což nedává smysl v případech, kdy byla dohoda uzavřena s více 
než dvěma zaměstnanci. 

Tato připomínka je zásadní. 

VYPOŘÁDANO JINAK  
 
Návrh § 317a byl upraven  
Návrh odst. 5 byl upraven tak, aby bylo z normativního 
textu nepochybné, že u „zbývajících“ zaměstnanců, kteří 
pracují na sdíleném místě, bude ukončen tento pracovní 
režim posledním dnem stávajícího 4týdenní vyrovnacího 
období, na které byla již rozvržená pracovní doba ve 
spolupráci se zaměstnancem, který vypověděl (dostal 
výpověď) z pracovního režimu sdíleného místa. 
 
Vyjádření k vypořádání 
UZSČR souhlasí s vypořádáním. 
 

K bodu 
78 

ČMKOS 78. (§ 329) 

Podle našeho názoru je nezbytné nahradit ve větě druhé slova „méně než 5 dnů“ slovy „méně než 
10 dnů“. 

Odůvodnění: V navržené právní úpravě se uvádí, že zbývá-li do uplynutí lhůty po odpadnutí 

VYSVĚTLENO 
 
Záměrem předkladatele bylo, aby byla prodlužována lhůta 
pouze v případě, když do jejího konce zbývá méně než pět 
dní. Zbývá-li lhůta delší, není nutné trvat na jejím 
prodloužení. 
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překážky méně než 5 dnů, neskončí tato lhůta dříve než za 10 dnů ode dne, kdy začala znovu 
běžet. Zřejmě to tedy znamená, že pokud zbývá do uplynutí lhůty po odpadnutí překážky 5 až 9 
dní ode dne, kdy začala lhůta znovu běžet, skončí tato lhůta v této uvedené době, tedy za 5, 6, 7, 
8, a 9 dnů. Není proto jasné, proč má u případů, u nich zbývá po odpadnutí překážky méně než 5 
dnů do uplynutí lhůty, končit lhůta až za 10 dnů ode dne, kdy začala znovu běžet. 

 
Vyjádření k vypořádání 
ČMKOS souhlasí s vypořádáním. 
 

K bodu 
79 

Ministerstvo 
obrany 

K bodu 79. 

 V navrhovaném znění § 334 odst. 2 požadujeme vypustit slova „souhlasí-li s tím 
zaměstnanec,“. 

 Odůvodnění: V případě, že není možné doručit písemnost na pracovišti, se nově 
umožňuje doručení (dodávání) písemnosti do datové schránky zaměstnance. V této souvislosti ale 
není zřejmé, proč si zaměstnavatel musí předtím, než si zvolí doručení písemnosti do datové 
schránky, vyžádat souhlas zaměstnance. Zároveň se domníváme, že vzhledem k úspěšnosti 
doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (více než  99,5 % za rok, 
zdroj: www.datoveschranky.info) je žádoucí, aby písemnosti byly dodávány do jeho datové 
schránky, pokud ji má zaměstnanec zřízenu. Z tohoto důvodu je třeba ponechat na 
zaměstnavateli, jaký způsob doručování zvolí a ponese tak rizika spojená s neúspěšným 
doručením.   

 

 Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO  
 
Pro způsob doručování zaměstnavatelem zaměstnanci 
prostřednictvím datové schránky se zavádí nová pravidla. 
Z důvodu zásady zvláštní zákonné ochrany postavení 
zaměstnance (zejména z důvodu nového stanovení fikce 
doručení) se tento způsob doručení podmiňuje předchozím 
souhlasem zaměstnance s tímto způsobem doručování.  
 
Vyjádření k vypořádání 
MO souhlasí s vypořádáním. 
 

 Ministerstvo 
obrany 

K bodům 79. až 83. (k novelizačním bodům týkajícím se doručování) 

Považujeme za nezbytné upravit pravidla pro doručování do datové schránky 
zaměstnanci, zejména, kdy se považuje písemnost doručovaná prostřednictvím veřejné datové 
sítě do datové schránky za doručenou, příp. stanovit fikci doručení, stejně jako pravidla pro 
doručování zaměstnancem zaměstnavateli do jeho datové schránky.  

Odůvodnění: Zákoník práce sice ve svém § 335 upravuje „Doručování zaměstnavatelem 
prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací“, ale toto ustanovení nelze pro 
doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky použít, neboť se jedná o 
rozdílný způsob doručování. Pro stanovení okamžiku doručení tímto způsobem sice zřejmě půjde 
použít § 18a odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ale ani zde není upravena např. fikce doručení.  

Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Předkladatel pro doručování zaměstnavatelem zaměstnanci 
prostřednictvím datové schránky zavádí fikci doručení. 
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 ČMKOS 79. (§ 334 odst. 2) 

Požadujeme upravit znění § 334 odst. 2 takto: 
„(2) Není-li možné doručit písemnost na pracovišti, může ji zaměstnavatel doručit zaměstnanci: 

a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 
b) prostřednictvím sítě, 
c) prostřednictvím služby elektronických komunikací, 
d) prostřednictvím datové schránky, souhlasí-li s tím zaměstnanec, 
e) do vlastních rukou kdekoliv bude zaměstnanec zastižen.“ 
Odůvodnění: Úprava je nezbytná, aby bylo nepochybné, že souhlas zaměstnance se týká 
pouze doručování prostřednictvím datové schránky. 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Bude upraveno v duchu navrženého následovně: 
 
„(2) Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do 
vlastních rukou na pracovišti; není-li to možné, může ji 
zaměstnavatel doručit zaměstnanci 

a) kdekoliv bude zaměstnanec    
zastižen, 

b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 
c) prostřednictvím sítě nebo služby elektronických 

komunikací, nebo 
d) prostřednictvím datové schránky.“ 

 
Vyjádření k vypořádání 
ČMKOS souhlasí s vypořádáním. 

K bodu 
81 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K čl. I bodu 81 (§ 336 odst. 3 a 4)  

Prodloužení lhůty pro stanovení fikce doručení písemnosti považujeme za neopodstatněnou. 
Lhůta 10 dnů je obsažena rovněž např. v § 49 odst. 5 občanského soudního řádu nebo v § 24 
odst. 1 správního řádu. Tvrzení o nutnosti navržené změny s ohledem na standardní lhůtu uložení 
písemnosti stanovenou poskytovatelem poštovních služeb proto považujeme za nedůvodné. 
Požadujeme proto v návrhu zachovat stávající lhůtu 10 dní.  

Tato připomínka je zásadní  

VYSVĚTLENO  
 
Vyjádření k vypořádání 
MSP na připomínce netrvá. 
 

 UV ČR - VÚV Nesouhlasíme s prodloužením lhůty pro uložení zásilky na 15 dní. 

Navrhujeme zachovat ustanovení § 336 odst. 3 a 4 v původním znění, neboť lhůta 10 dnů je 
upravena jak v občanském soudním řádu, tak ve správním řádu a prodloužení lhůty by vedlo ke 
komplikacím v doručování. Pošta by při velkém objemu zasílaných zásilek musela rozlišovat, 
kdo je odesílatelem, a poté nechat písemnost uloženou 15 dnů (ne jako u soudních či úředních 
zásilek 10 dnů), a teprve poté odeslat zpět. Navrženou úpravou by pravděpodobně mohlo 
docházet k nesprávnému ukládání zásilek a mohl by být ohrožen proces řádného doručení 
adresátům, což by mělo negativní následky při případných soudních sporech ve vztahu 
zaměstnavatel-zaměstnanec. 

 

VYSVĚTLENO  
 
Česká pošta, jakožto výhradní držitel poštovní licence na 
území ČR do roku 2022, stanovuje obvyklou úložní dobu 
na 15 kalendářních dnů.  Z důvodu odstranění častých 
problémů s vykazováním správného doručení písemnosti, 
bylo přistoupeno k úpravě lhůty. 
 
Zákoník práce je soukromoprávní kodex, (na rozdíl od 
zmiňovaného občanského soudního řádu, případně 
správního řádu), který upravuje práva a povinnosti 
v soukromoprávních vztazích, tudíž předkladatel 
nepovažuje za nutné sjednocení doby uložení v souladu 
s veřejnoprávními předpisy.  
 
Vyjádření k vypořádání 
ÚV ČR - VÚV souhlasí s vypořádáním. 
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 UV ČR - VÚV Nesouhlasíme se zjednodušením procesu doručování, resp. odstranění nutnosti provedení 
písemného záznamu poučení o následcích odmítnutí převzetí zásilky.  

Navrhujeme zachovat ustanovení § 336 odst. 4 v původním znění, neboť v případě, že 
zaměstnavatel bude doručovat písemnost zaměstnanci a ten tuto písemnost i po poučení odmítne 
převzít, zaměstnavatel bude mít v případě soudního sporu problém tuto skutečnost prokázat. 

VYSVĚTLENO  
 
 
Provedení písemného záznamu o poučení znemožňovalo 
úspěšné doručení zaměstnanci. Předkladatel nepovažuje 
písemný záznam jako nezbytný důkazní prostředek pro 
případné prokázání, že zaměstnanec byl poučen o 
následcích odmítnutí převzetí písemnosti. 
 
Vyjádření k vypořádání 
ÚV ČR - VÚV souhlasí s vypořádáním. 

K bodu 
83 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 83 – k § 337 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.: 

Přestože chápeme důvody, které předkladatele vedly k vytvoření konstrukce fikce doručení, s 
řešením dané problematiky se nemůžeme ztotožnit. Pracovněprávní vztah má soukromoprávní 
charakter. Předmětná fikce doručení však zaměstnavatele oproti zaměstnanci značně 
znevýhodňuje. Pouhý pokus doručení bez jakéhokoli písemného záznamu nebo účasti nestranné 
osoby je zcela neprokazatelný. Zvláště s ohledem na skutečnost, že od okamžiku doručení se 
následně odvíjí lhůty, které jsou zásadní pro práva a povinnosti plynoucí ze zaměstnaneckého 
poměru. Požadujeme tento způsob doručení do zákoníku práce nevkládat, tedy novelizační bod 
vypustit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

VYSVĚTLENO  
 
Vyjádření k vypořádání 
MV na připomínce netrvá. 
 

K bodu 
84 
 

ČMKOS 84. (§ 338 odst. 2) 

V odstavci 2 je třeba zachovat pravidlo, podle něhož k přechodu dochází i v případě převodu 
úkolů zaměstnavatele nebo jejich části (zachování současného stavu). 
Odůvodnění: ČMKOS nesouhlasí s významným zúžením působnosti přechodu práv a povinností, 
k němuž by došlo v důsledku přijetí návrhu. 

VYSVĚTLENO 
 
Úkoly zaměstnavatele, případně jejich část je třeba chápat 
jako část činnosti zaměstnavatele, kdy činnost 
zaměstnavatele se skládá z jednotlivých dílčích úkolů. Není 
tedy třeba vedle činnosti nebo části činnosti uvádět též 
úkoly nebo dokonce část úkolů. Touto změnou tedy 
dochází k zpřesnění litery zákona, nikoliv k zúžení 
působnosti úpravy přechodu. 
 
Vyjádření k vypořádání 
ČMKOS souhlasí s vypořádáním. 

 ČMKOS 84. (§ 338 odst. 3) 
Do návětí odstavce 3 je třeba doplnit „zejména“, případně jinak zajistit, aby soud mohl 
v konkrétním případě zvážit okolnosti a rozhodnout, zda jsou nebo nejsou splněny k tomu, aby 
nastoupil přechod práv povinností. 
Odůvodnění: Bohatá judikatura SDEU dokládá, jak důležitá je v oblasti přechodu práv a 
povinností role soudů. Podle našeho názoru má právní úprava poskytnout soudu vodítka 

VYSVĚTLENO 
 
Podmínky v odst. 3 mají za cíl nastavit limity pro 
dosavadní téměř bezbřehou úpravu přechodu, kdy 
k přechodu dochází při pouhém převodu činnosti či 
dokonce její pouhé části. Jelikož k přechodu dochází zcela 
automaticky ex lege bez ohledu na vůli zúčastněných stran, 
podmínky musí být nastaveny jednoznačně – taxativní 
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(indicie), jak v jednotlivém případě posoudit, jestli o přechod šlo nebo nikoli. Kumulativní výčet 
naopak povede k tomu, že při nesplnění jediné podmínky o přechod nepůjde. 
Pokud bude přijato navrhované znění, bude pro zaměstnavatele velmi jednoduché účinky 
přechodu odvrátit. ČMKOS zejména nesouhlasí, aby mezi podmínkami, které musí být 
kumulativně splněny, figurovalo písmeno c). Pro zaměstnavatele by pak stačilo nevytvořit 
organizovanou skupinu a v důsledku toho by nedošlo k přechodu práv a povinností. 
K formulaci uvedeného kritéria došlo v judikatuře SDEU pouze ve vztahu ke specifickým 
případům přechodu práv a povinností a je tedy věcně nesprávné a v rozporu se smyslem 
směrnice činit z tohoto kritéria obecnou podmínku, která musí být naplněna vždy. 
ČMKOS upozorňuje také na problematické písmeno e). Návrh směřuje k zásadnímu snížení 
ochrany zaměstnanců. Je zde dán také určitý rozpor s § 338 odst. 4, kde se hovoří o tom, že 
přejímajícím zaměstnavatelem je osoba bez ohledu na to, zda dochází k převodu vlastnických 
práv. 
Časté mohou být případy, kdy přejímající zaměstnavatel má dost svých lidí i vlastní vybavení, 
aniž by musel převzít majetek nebo si ho pronajmout. Dosud byl převod majetku spíš indicií 
napovídající, že o přechod jde, nikoli podmínkou a tento stav je nutné zachovat. 
ČMKOS souhlasí s tím, že podmínky pro nastoupení přechodu je třeba konkretizovat a zúžit. 
Zásadně ovšem nesouhlasí s demontáží a věcným vyprázdněním tohoto institutu tak, aby se mohli 
zaměstnavatelé přechodu účelově vyhnout. 

výčet kumulativních podmínek. Úlohou soudu je pak 
vyložit právně neurčité pojmy a pro konkrétní případ 
rozhodnout, zdali všechny podmínky byly splněny, 
respektive zdali došlo k přechodu. 
 
Existence organizované skupiny zaměstnanců se odvíjí od 
faktického jednání zaměstnavatele, kdy určité zaměstnance 
záměrně vyhradí k určité činnosti (například společně 
pracují po delší dobu pro jednoho z jeho klientů). Není 
přitom určující, zdali tato skupina z formálního hlediska 
tvoří oddělení v rámci organizační sktruktury 
zaměstnavatele, či nikoliv. Jedná se o objektivně danou 
okolnost a zaměstnavatel by tedy neměl být schopen se 
přechodu cíleně vyhnout. 
 
Rozpor ohledně odst. 3 písmena e) a odst. 4 je třeba 
odmítnout, neboť podmínka pod písmenem e) je naplněna i 
v případě, že přechází pouze právo užívání či požívání 
majetku, nikoliv tedy právo vlastnické. 
 
Vyjádření k vypořádání 
ČMKOS souhlasí s vypořádáním. 

 ČMKOS 84. (§ 338 odst. 4) 

V odst. 4 se na konci slova „, která je způsobilá jako zaměstnavatel pokračovat v plnění činnosti 
dosavadního zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu.“ zrušují. 
Odůvodnění: ČMKOS nesouhlasí s převzetím této kontroverzní teze vycházející z judikatury 
SDEU v uvedené podobě, kdy by se mělo jednat o podmínku nastoupení následku přechodu práv 
a povinností z pracovněprávních vztahů. Není zřejmé, co se pod pojmem „způsobilost“ skrývá, 
tento pojem může být vyložen různým způsobem. Otevírá se zde další cesta k tomu, jak by mohli 
zaměstnavatelé jednoduše odvrátit přechod práv a povinností a s ním spojenou ochranu 
zaměstnanců. 

VYSVĚTLENO 
 
Tato podmínka, která je zcela převzata z dosavadní právní 
úpravy (viz § 338 odst. 3), je velice důležitá, neboť 
k přechodu by nemělo dojít v případě, že přejímající 
zaměstnavatel není objektivně způsobilý pokračovat 
v činnosti svého předchůdce, a není tudíž v souladu 
s účelem tohoto institutu, aby zaměstnanci k takovémuto 
zaměstnavateli přecházeli. Jedná se o právně neurčitý 
pojem, který pokud v praxi činí potíže, by měl být případně 
vyjasněn výkladem soudů. Nelze jej však pro neurčitost a 
priori odmítat.  
 
Vyjádření k vypořádání 
ČMKOS souhlasí s vypořádáním. 

K bodu 
85 

ČMKOS 85. (§ 340) 
Požadujeme novelizační bod vypustit. 
Odůvodnění: Navrhujeme ponechat § 340 ve stávajícím znění. V opačném případě to znamená 
nejistotu zaměstnance a zhoršení jeho postavení a zvláštní zákonné ochrany v pracovněprávních 

VYSVĚTLENO 
 
Úkoly zaměstnavatele, případně jejich část je třeba chápat 
jako část činnosti zaměstnavatele, kdy činnost 
zaměstnavatele se skládá z jednotlivých dílčích úkolů. Není 
tedy třeba vedle činnosti nebo části činnosti uvádět též 
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vztazích. úkoly nebo dokonce část úkolů. Touto změnou tedy 
dochází k zpřesnění litery zákona, nikoliv k zúžení 
působnosti úpravy přechodu. 
 
Vyjádření k vypořádání 
ČMKOS souhlasí s vypořádáním. 

K bodu 
86 

ČMKOS 86. (§ 348 odst. 1 písm. a) 
Požadujeme novelizační bod vypustit a ponechat dosavadní právní úpravu. 
Odůvodnění: V praxi některých odborových svazů, zejména z oblasti oboru živého umění, 
dochází k případům (open air koncerty), kdy z důvodu špatného počasí je koncert (představení) 
přerušen nebo úplně zrušen. V případě realizace předloženého návrhu by hrozilo, že by 
zaměstnavatel dospěl k závěru, že nedošlo k výkonu práce. 

AKCEPTOVÁNO 

Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 
 

 KZPS Bod 86: 

§ 348 - doba považovaná za výkon práce 

S vypuštěním doby, po kterou byla práce přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy, 
nesouhlasíme. Není důvodu, proč ustanovení měnit. 

Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 

 

AKCEPTOVÁNO 

Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 
K bodu 
88 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

K bodu 88 - § 353 

Kogentní právní úprava použití výpočtu průměrného výdělku je vyloženě diskriminační. 
Zpravidla po dobu dovolené a dalších překážek v práci dostává zaměstnanec více, než kdyby 
pracoval, neboť do průměrného výdělku se započítávají veškerá mzdová a platová plnění, tedy i 
ta, která jsou poskytnuta v příslušném čtvrtletí mimořádně (mimořádné odměny, cílové odměny, 
grantové odměny apod.). To zkresluje i dávky nemocenského pojištění, výši odstupného i 
v dalších případech použití průměrného výdělku nejen v ZP, ale i ve služebních poměrech, 
oblasti náhrady škody podle OZ, při poskytování úvěrů a hypoték, výši důchodu, příspěvek 
v nezaměstnanosti atp. Známý je případ judikovaný NS, kdy zaměstnanci musela být zahrnuta do 
průměrného výdělku i mimořádná odměna ve výši 1 mil. Kč poskytnutá v rozhodném období 
před rozvázáním pracovního poměru. V důsledku skončení pracovního poměru měl zaměstnanec 
nárok na odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku, tudíž 1 mil. Kč dostal 
podle dosavadní právní úpravy dvakrát – jednou jako mimořádnou odměnu, podruhé ve výši 

AKCEPTOVÁNO 

Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 
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odstupného vypočítaného z průměrného výdělku.  

Z výše uvedeného důvodu navrhujeme, aby do § 353 odst. 1 byla doplněna např. tato věta: „Z 
hrubé mzdy nebo platu je možno vyloučit mzdová nebo platová plnění, která jsou v rozhodném 
období poskytnuta zaměstnanci mimořádně. Může tak zaměstnavatel učinit v kolektivní smlouvě 
nebo vnitřním předpisem“. Konečně před mnoha léty byla obdobná úprava provedena v ZP. 
Jestliže je umožněno zaměstnavatelům poskytovat vysoká mimořádná plnění (mimořádné 
odměny, zvýšené odstupné a další plnění podle vnitřních mzdových předpisů), je nutno připustit, 
aby u těchto mimořádných plnění měl možnost je spojit s tím, že nebudou započítávány do 
průměrného výdělku, zejména i proto, že tento příjem vůbec nesouvisí s odpracovanou dobou 
v rozhodném období, kterým se dělí hrubá mzda nebo plat při výpočtu průměrného výdělku 
v daném čtvrtletí. 

Podporu pro náš návrh nalézáme při výpočtu pravděpodobného výdělku podle § 355 odst. 2 ZP, 
kde se přihlíží k hrubé mzdě nebo platu, které by zaměstnanec zřejmě dosáhl s přihlédnutím 
zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu. I podle ustálené judikatury se 
proto při stanovení pravděpodobného výdělku k mimořádným odměnám s obdobným plněním 
nepřihlíží. To by samozřejmě mělo platit obecně při výpočtu průměrného výdělku. Nyní je 
právní úprava diskriminační a nelogická a vede k plýtvání mzdovými a platovými prostředky, 
tedy i neoprávněnému čerpání státního rozpočtu. 

K novému znění odst. 3 podotýkáme, že dosavadní právní úprava je lepší, resp. je potřeba 
přijmout takovou právní úpravu, aby i v podnikatelské sféře, kde odměňující zaměstnance 
mzdou, převážně měsíční časovou, se při zúčtování odměny za práci přesčas mohlo postupovat 
stejně jako v oblasti platové. I ve mzdové oblasti zaměstnanci požadují (a zaměstnavatelé jim 
vyhoví), aby po dobu pobírání náhradního volna dostávali mzdu za práci přesčas, pochopitelně 
s tím, že souhlasí, aby mzda za práci přesčas nebyla vyplacena v měsíci, kdy byla vykonána, za 
předpokladu poskytnutí náhradního volna v obdobích následujících po jejím vykonání. 
Zaměstnanci nechtějí, aby doba vybírání náhradního volna byla neplacená. Je třeba respektovat § 
114 odst. 1, který připouští dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem na poskytnutí 
náhradního volna přesčas místo příplatku. Bylo by tedy spravedlivé, aby se mohli dohodnout, i 
za jakých podmínek bude náhradní volno poskytnuto včetně mzdových náležitostí. Netřeba 
omezovat smluvní volnost a ctít zásadu „co není zakázáno, je dovoleno“ a neupravovat vše 
dopodrobna a kogentně, jak tomu bylo v prvním zákoníku práce z roku 1965, kdy ovšem platila 
zásada opačná. 

 SPČR K bodu 88. - § 353 odst. 3 (zúčtování mzdy nebo platu za práci přesčas) 

 
SP ČR požaduje ponechat stávající znění a novelizační bod z návrhu novely vypustit. 

AKCEPTOVÁNO 

Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
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Odůvodnění: 

 
V praxi na základě dohody zaměstnavatele se zaměstnancem situace reflektované ve stávajícím 
znění ustanovení § 353 odst. 3 ZP nastávají v určitých případech i ve mzdové sféře. Zejména u 
zaměstnanců s příjmy zatíženými exekučními srážkami ze mzdy je výsledné vyrovnanější 
příjmové schéma jednoznačně v jejich prospěch (mzda za práci přesčas se zúčtuje až v období 
poskytnutí náhradního volna, tj. i přes nepřítomnost zaměstnance nedojde k tak velkým výkyvům 
mzdy za konkrétní měsíc, nedojde k zásadnímu snížení fondu pracovní doby a tím ani 
k významným výkyvům průměrného výdělku např. pro účely čerpání náhrad mzdy). 

 
Tato připomínka je zásadní. 

novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 

Část třetí 
k bodu 1 
 

Ministerstvo 
obrany 

Navrhovaný bod 1. označit jako bod 2. a uvést jej v tomto znění: 

 

„2. § 32 až 35 znějí: 

„§ 32 

Řádná dovolená a její poměrná část 

(1) Vojákovi, u kterého je předpoklad, že za nepřetržitého trvání služebního poměru 
bude konat v příslušném kalendářním roce službu po dobu 52 týdnů v rozsahu základní 
týdenní doby služby, náleží řádná dovolená v délce stanovené základní týdenní doby služby 
vynásobené výměrou dovolené, tj. 6 týdnů v kalendářním roce. Vojákovi, kterému byla 
stanovena kratší týdenní doba služby, náleží řádná dovolená, která odpovídá této kratší 
týdenní době služby. 

(2) Vojákovi, kterému nevznikl nárok na řádnou dovolenou podle odstavce 1, avšak 
konal v příslušném kalendářním roce službu nepřetržitě alespoň po dobu 4 týdnů v rozsahu 
základní týdenní doby služby nebo kratší týdenní doby služby, náleží poměrná část řádné 
dovolené. Poměrná část řádné dovolené činí za každou odslouženou základní týdenní dobu 
služby v příslušném kalendářním roce jednu dvaapadesátinu řádné dovolené, na kterou má 
voják v příslušném kalendářním roce nárok. 

(3) Dojde-li u vojáka v průběhu příslušného kalendářního roku ke změně délky týdenní 
doby služby, náleží mu za tento rok řádná dovolená v poměru, který odpovídá délce 
jednotlivých období s rozdílnou délkou týdenní doby služby. 

(4) Pro účely řádné dovolené se za výkon služby nepovažuje doba zameškaná 

AKCEPTOVÁNO 
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neschopností ke službě pro nemoc nebo úraz a rodičovskou dovolenou, s výjimkou 
rodičovské dovolené, po kterou se vojákovi poskytuje peněžitá pomoc podle zvláštního 
právního předpisu, a dalším služebním volnem pro důležité osobní překážky ve službě 
přesahující v souhrnu dvacetinásobek stanovené základní týdenní doby služby v kalendářním 
roce; to však neplatí a za neodsloužené se tyto překážky ve službě považují v celém rozsahu, 
pokud mimo tyto překážky ve službě voják během kalendářního roku neodsloužil alespoň 
dvanáctinásobek stanovené základní týdenní doby služby nebo dvanáctinásobek kratší 
týdenní doby služby. 

(5) Pro účely řádné dovolené se za výkon služby v celém rozsahu považuje a do limitu 
podle odstavce 4 se nezapočítává 

a) doba čerpání mateřské dovolené 

b) doba, po kterou voják čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je vojákyně 
oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,  

c) doba dočasné neschopnosti k výkonu služby, která vznikla v důsledku služebního 
úrazu nebo nemoci z povolání, a 

d) doba dalšího služebního volna uděleného z důvodu poskytování dlouhodobé péče 
v případech podle zákona o nemocenském pojištění. 

(6) Byl-li vojákovi přerušen služební poměr z důvodu výkonu veřejné funkce, je 
povinen mu dovolenou nebo její část poskytnout ten, pro koho voják funkci vykonává; tato 
osoba je povinna mu poskytnout též tu část řádné dovolené, kterou nevyčerpal před 
přerušením služebního poměru. Splnění podmínek pro vznik nároku na řádnou dovolenou se 
přitom posuzuje vcelku za dobu před i po přerušení služebního poměru. 

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

§ 33 

Čerpání řádné dovolené 

(1) Čerpání řádné dovolené je nadřízený povinen vojákovi určit tak, aby voják řádnou 
dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém mu nárok na řádnou dovolenou vznikl, 
ledaže v tom nadřízenému brání překážky ve službě na straně vojáka nebo důležitý zájem 
služby. Čerpání řádné dovolené může být určeno vojákovi v několika částech, z nichž 
alespoň jedna musí činit nejméně 14 kalendářních dnů vcelku. Den nástupu řádné dovolené 
musí nadřízený vojákovi určit nejméně 14 kalendářních dnů předem; tato lhůta se může 
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zkrátit, jestliže s tím voják souhlasí. Nástup řádné dovolené se může na žádost vojáka 
změnit. 

(2) S přihlédnutím k oprávněným zájmům vojáka lze na základě jeho písemné žádosti 
část řádné dovolené, na kterou mu vznikl nárok v příslušném kalendářním roce a která 
přesahuje 4 týdny, převést do následujícího kalendářního roku. 

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

(4) Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, může nadřízený změnit vojákovi původní 
určený nástup řádné dovolené nebo ho z řádné dovolené odvolat; voják má nárok na náhradu 
nákladů, které mu tím vznikly. Voják je v tomto případě povinen upozornit nadřízeného na 
rozsah těchto nákladů. 

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

(6) Nemůže-li být řádná dovolená vyčerpána podle odstavce 1 nebo byla-li její část 
převedena podle odstavce 2, je nadřízený povinen určit ji vojákovi tak, aby byla vyčerpána 
nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, není-li v odstavci 8 stanoveno jinak.  

(7) Není-li čerpání řádné dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího 
kalendářního roku po roce, ve kterém vojákovi nárok na řádnou dovolenou vznikl, má právo 
určit čerpání řádné dovolené voják. Čerpání řádné dovolené je voják povinen písemně 
oznámit nadřízenému alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne s nadřízeným na jiné 
době oznámení. Pokud voják neurčil čerpání řádné dovolené do konce následujícího 
kalendářního roku po roce, ve kterém mu nárok na řádnou dovolenou vznikl, nárok na tuto 
dovolenou mu zaniká. To neplatí v případech uvedených v odstavci 8. 

(8) Nemůže-li být řádná dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního 
roku proto, že voják byl uznán dočasně služby neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské 
anebo rodičovské dovolené, je nadřízený povinen určit dobu čerpání této dovolené 
po skončení těchto překážek ve službě. 

(9) Čerpání řádné dovolené může služební orgán vojákovi výjimečně určit v rozsahu 
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kratším, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny, nejde-li o zbývající 
část nevyčerpané řádné dovolené, která je kratší než polovina směny.   

§ 34 

Přerušení řádné dovolené 

(1) Byl-li voják v době čerpání řádné dovolené uznán dočasně služby neschopným 
nebo ošetřuje-li nemocného člena rodiny, řádná dovolená se mu přerušuje; to neplatí, určil-li 
nadřízený čerpání řádné dovolené na dobu ošetřování nemocného člena rodiny na žádost 
vojáka. Řádná dovolená se přerušuje také nástupem mateřské a rodičovské dovolené.   

(2) Připadne-li v době řádné dovolené vojáka svátek na den, který je jinak jeho 
obvyklým dnem služby, nezapočítává se mu do řádné dovolené; to neplatí v případě, kdy 
voják by byl jinak povinen v den svátku konat službu a čerpání řádné dovolené mu bylo 
určeno pouze na tento den. Určil-li nadřízený vojákovi náhradní volno za službu konanou 
nad základní týdenní dobu služby nebo za službu ve svátek anebo volno tak, že by připadlo 
do doby řádné dovolené, je povinen určit mu náhradní volno nebo volno na jiný den. 

 

 

§ 35 

Krácení řádné dovolené 

Nadřízený může řádnou dovolenou krátit za neomluveně zameškanou dobu služby, a to 
o počet neomluveně zameškaných hodin; neomluvená zameškání kratších částí služby lze 
sčítat. Řádná dovolená, na kterou vznikl nárok v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze 
z důvodů, které vznikly v tomto roce. Při krácení řádné dovolené musí být vojákovi, jehož 
služební poměr trval po celý kalendářní rok, poskytnuta řádná dovolená alespoň v délce 
3 týdnů.“.“ 

 

Odůvodnění: Navrhované znění části třetí bylo upraveno především z hlediska 
použitého pojmosloví, které se v některých případech odlišuje od pojmosloví v zákoníku práce. 
Původní záměr – převzetí principu dovolené v hodinách do zákona o vojácích z povolání byl 
plně respektován. Stejně tak bylo snahou při úpravách zachovat v případě vojáků obdobnou 
úroveň práv a povinností stanovenou novelou zákoníku práce pro zaměstnance.      
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 Tato připomínka je zásadní. 

K bodu 2 Ministerstvo 
obrany 

Bod 2. požadujeme označit jako bod 3. a uvést jej v tomto znění: 

„3. V § 68j odstavec 7 zní: 

„(7) Vojákovi náleží služební plat za nevyčerpanou řádnou dovolenou, na kterou mu vznikl 
nárok v kalendářním roce zániku služebního poměru, a za nevyčerpanou řádnou dovolenou 
převedenou podle § 33 odst. 2 a 8. Služební plat za nevyčerpanou řádnou dovolenou náleží ve 
výši průměrného služebního platu zjištěného podle § 68r pro den zániku služebního poměru.““. 

Odůvodnění: Navrhované znění § 68h zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání 
nesystémově zasahuje do ustanovení jeho části páté (zabezpečení vojáků - služební plat). 
Povinnost vrátit vyplacený služební plat nebo jeho část za dobu řádné dovolené, na kterou 
vojákovi nárok nevznikl nebo dodatečně zanikl, je upravena v § 68p odst. 1. Obdobně nárok na 
služební plat za nevyčerpanou řádnou dovolenou a určení jeho výše je v současné době 
stanoveno v § 68j odst. 7, proto požadujeme navrhovanou úpravu § 68h zcela vypustit 
a novelizovat ustanovení § 68j odstavec 7.  

Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
 

Část 
čtvrtá 
K bodu 4 

ČMKOS Část IV. 
4. (§ 5 odst. 1 písm. d) 
Změna zákona o inspekci práce 
Požadujeme pozměnit znění § 5 odst. 1 písm. d) takto:  
„d) neprodleně kontroluje závady, o nichž byl vyrozuměn odborovou organizací, která provádí 
kontrolu BOZP podle § 322 odst. 1 zákoníku práce“. 
Odůvodnění: Ústavní soud zrušil oprávnění odborových organizací zakázat práci u 
zaměstnavatele v případech ohrožujících zdraví nebo život. Proto je nezbytné zajistit neprodlené 
provedení kontroly ze strany SIBP v případech velmi hrubých závad, které bezprostředně 
ohrožují zdraví nebo život zaměstnance. 

VYSVĚTLENO 
 
Předmětné ustanovení upravuje kompetence a činnosti 
svěřené zákonem oblastním inspektorátům, když samotné 
písm. d) bylo konkrétně provázáno z dnes již zrušenou 
úpravou v § 322 odst. 3 zákoníku práce. Navržená 
formulace je příliš obecná a není provázána s konkrétními 
povinnostmi. Chybí zde vyhodnocení dopadů případného 
přijetí takové úpravy na činnost orgánů inspekce práce a 
není tedy jasné, a to ani rámcově, o jaký objem vyrozumění 
by se jednalo a jaké dopady by to mohlo mít na činnost 
inspektorátů. 
 
Současně je třeba zdůraznit, že již v současnosti lze s 
případnými nalezenými závadami podat podnět ke kontrole 
na příslušný oblastní inspektorát, když ze zkušeností 
orgánů inspekce práce k takovému postupu reálně dochází. 
 
Vyjádření k vypořádání 
ČMKOS souhlasí s vypořádáním. 
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K bodu 
15 

ČMKOS 15. (§ 22a odst. 2 a 24a odst. 2) 

Požadujeme ponechat povinnost správního orgánu pokutu udělit s výjimkou případu minimální 
společenské škodlivosti jednání zaměstnavatele, zejména pokud dojde k nápravě. 

VYSVĚTLENO 
 
Jedná se pouze o sjednocení textace jednotlivých 
ustanovení zákona, ve kterých je zakotvena možnost uložit 
za spáchání přestupku pokutu, když vyjma § 22a a § 24a 
celý zákon obsahuje formulaci „lze uložit“. Připomínka 
nadto není správná ani věcně, když z judikatury Nejvyššího 
správního soudu (např. rozsudek sp. zn. 3 Ads 53/2011, ze 
dne 1. 2. 2012) plyne, že formulace „lze uložit“ neznamená 
možnost zvážení, zda pokuta uložena bude, či nikoli, ale 
pouze to, že správní orgán je oprávněn při ukládání sankce 
postupovat v mezích zákonného rozsahu pokuty. Nejvyšší 
správní soud konkrétně uvedl, že výraz „lze“ se tedy 
vztahuje nikoli k možnosti uložit či neuložit pokutu za 
spáchaný správní delikt, ale toliko k možnosti uložit pokutu 
do určité výše.“ Současně je nutné odkázat na příslušná 
ustanovení zákona o přestupcích, které je nutné při ukládání 
pokut jako takové nutné zohlednit. 
 
Vyjádření k vypořádání 
ČMKOS souhlasí s vypořádáním. 

Důvodová 
zpráva, 
obecná 
část 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Zásadní připomínka: 

K čl. I bodu 12 (§ 77odst. 2 písmeno d) 

Výše uvedený § 77 přináší v rámci „Společného ustanovení o dohodách o pracích konaných 
mimo pracovní poměr“ nepřiměřený výčet změn, které znamenají významné dopady pro 
zaměstnavatele na tento flexibilní nástroj pracovního práva. Vzhledem k tomu, že dopady na 
podnikatelské prostředí nejsou dostatečně popsány a dohody jsou tímto omezovány z pohledu 
podnikatelů, požadujeme v důvodové zprávě lépe tyto dopady kvantitativně či alespoň 
kvalitativně více popsat. U takto významné novely právního předpisu, zákoníku práce, 
považujeme za důležité zpracování hodnocení dopadů regulace RIA. 

 

VYSVĚTLENO 
 
Novelizační bod 12 byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

RIA k návrhu zákona zpracována nebude, jelikož ministr 
spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády dopisem 
ze dne 23. července 2018, č. j. 22731/2018-OHR, rozhodl, 
že k návrhu zákona nebude provedeno hodnocení dopadů 
regulace.  
 
Vyjádření k vypořádání 
MPO souhlasí s vypořádáním. 

 ÚV ČR - VÚV Navrhujeme provést hodnocení dopadů RIA a doplnění závěrečné zprávy RIA. 

Součástí předloženého návrhu není závěrečná zpráva hodnocení dopadů RIA. O provedení RIA 
bylo rozhodnuto v Plánu legislativních prací vlády rok 2018 schváleném usnesením vlády ze dne 

VYSVĚTLENO  
 
Ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády 
dopisem ze dne 23. července 2018, č. j. 22731/2018-OHR, 
rozhodl, že k návrhu zákona nebude provedeno hodnocení 
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7. února 2018 č. 91. Důvod nevypracování není uveden.  

Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) schválené usnesením vlády ze dne 14. 
prosince 2011 č. 922, usnesením vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 26 a usnesením vlády ze dne 3. 
února 2016 č. 76 stanoví procesní pravidla a vymezují povinnost, kdy vypracovat ZZ RIA, a 
povinnost uvádět důvody v případech jejího nevypracování. 

dopadů regulace.  
 
Vyjádření k vypořádání 
ÚV ČR - VÚV souhlasí s vypořádáním. 

 ÚV ČR - KLP K obecné části důvodové zprávy, část B) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní 
úpravy – chybí vyhodnocení dopadů materiálu na  rovnost žen a mužů 

Lze konstatovat nedostatečné zhodnocení dopadu materiálu na rovnost žen a mužů. Dle čl. 9 
odst. 2 písm. a) a b) ve spojení s čl. 4 odst. 1 písm. f) Legislativních pravidel vlády musí 
legislativní materiál v důvodové zprávě obsahovat zhodnocení platného právního stavu ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen, a zároveň odůvodnění hlavních 
principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. Zhodnocení musí obsahovat vysvětlení příčin 
případných rozdílů, očekávaných dopadů nebo očekávaného vývoje, s využitím statistických a 
jiných údajů, jsou-li údaje k dispozici.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o materiál, který se týká fyzických osob a přináší změny, které 
mohou (také pozitivně) ovlivnit zaměstnávání žen (například navrhovaná sdílená místa), je 
záhodno vypracovat, v souladu s Metodikou hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro 
materiály předkládané vládě ČR (dále jako „Metodika“)7, důslednější hodnocení dopadů 
materiálu na rovnost žen a mužů.  Vzhledem k přímému dopadu legislativního materiálu na 
rovnost žen a mužů proto požadujeme důvodové zprávy doplnit zhodnocení dopadu na rovnost 
žen a mužů v následujícím znění: 

Předkládaný návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony se, vzhledem ke svému tematickému ukotvení, týká 
postavení fyzických osob. Má také dopad na rovnost žen a mužů. Vzhledem k navrhovaným 
úpravám má materiál potenciál zrovnoprávňovat postavení žen na trhu práce, především 
v následujících oblastech: 

1) Ukotvení tzv. sdíleného místa 

Dle předkládané novely Zákoníku práce, § 317a (1) se „Zaměstnavatel může se dvěma nebo více 
zaměstnanci s kratší pracovní dobou se stejným druhem práce dohodnout, že si zaměstnanci 
budou na sdíleném pracovním místě sami rozvrhovat pracovní dobu do směn po vzájemné 
dohodě tak, aby každý z nich na základě společného rozvrhu pracovní doby naplnil průměrnou 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ  
 
Text obecné části důvodové zprávy, část H) Zhodnocení 
dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen – bude 
doplněn v samém závěru o následující: 
 
„Předkládaný návrh zákona se vzhledem ke svému 
tematickému ukotvení, týká postavení fyzických osob. Má 
také dopad na rovnost žen a mužů. Vzhledem 
k navrhovaným úpravám má materiál potenciál 
zrovnoprávňovat postavení žen na trhu práce, především u 
institutu sdíleného pracovního místa. 

Zavedení institutu sdíleného místa může mít pozitivní 
dopad na rovnost žen a mužů, neboť se jedná o flexibilní 
formu práce, potažmo jeden z nástrojů re/integrace žen 
na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené. 
Předkládaná úprava má potenciál reagovat na nízké využití 
částečných úvazků, jehož podíl u žen v České republice 
činí 10 % (viz Eurostat, in Zaostřeno 2017), zatímco 
průměr EU 28 činí 31,9 %.14  

Materiál má pozitivní dopad na rovnost žen a mužů.“ 

Vyjádření k vypořádání 
ÚV ČR - KLP souhlasí s vypořádáním. 

 

 

 
7https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Metodika_GIA.pdf 
14 Více viz < https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-2017 > 
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týdenní pracovní dobu nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období. Souhrn délky týdenní 
pracovní doby zaměstnanců nesmí překročit délku stanovené týdenní pracovní doby“.  Zavedení 
institutu sdíleného místa může mít pozitivní dopad na rovnost žen a mužů, neboť se jedná 
o flexibilní formu práce, potažmo jeden z nástrojů re/integrace žen na trh práce po mateřské a 
rodičovské dovolené. Předkládaná úprava má potenciál reagovat na nízké využití částečných 
úvazků, jehož podíl u žen v České republice činí 10 % (viz Eurostat, in Zaostřeno 2017), zatímco 
průměr EU 28 činí 31,9 %.8 O nedostatku flexibilních pracovních míst a zkrácených úvazků 
referují také četné domácí studie. Text Sociologického ústavu – Ekonomické náklady mateřství – 
kvalitativní sondy upozorňuje, že nedostatek flexibilních míst vede ženy při návratu z rodičovské 
dovolené k volbě krátkodobých a nejistých přivýdělků ve formě brigád.9 Nemožnost využití 
zkráceného úvazku vnímá jako příčinu neúspěšného návratu na trh práce 83 % respondentek 
průzkumu Charty diverzity, „Matky a otcové vítáni“ (průzkumu se zúčastnilo celkem 499 
respondentek).10 Z těchto dat vyplývá, že přestože ženy projevují zájem o návrat na trh práce, 
nejsou k dispozici dostatečná systémová opatření, která by tento návrat umožnila. 
Zaměstnavatelé doposud nebyli dostatečně motivováni k zavádění flexibilních forem práce, 
naopak pro ně byly nevýhodné, což mimo jiné vede k horším pracovním podmínkám pro ženy 
navrátivší se z rodičovské dovolené, které jsou tak nuceny volit nejisté formy práce. Navrhovaná 
změna tak může vést k vyšší motivaci zaměstnavatelů otevírat sdílené, a tudíž zkrácené úvazky, 
čímž bude mít pozitivní dopad na rovnost žen a mužů na trhu práce.  

Dalším z dílčích opatření předkládaného návrhu zákoníku práce je 2) Rozšíření povinnosti 
zaměstnavatelů držet stejné místo i po rodičovské dovolené (§47). Také zde data ukazují, že 
aktuální nastavení zákoníku práce neposkytuje dostačující ochranu ženám, které se vracejí na trh 
práce. Dle již zmiňovaného výzkumu „Ekonomické náklady mateřství – kvalitativní sondy“  
se „k původnímu zaměstnavateli vrací v ČR jen polovina dotázaných“. Průzkum Charty diverzity 
pak informoval, že na původní pozici se vrátilo 13 % žen a dalších  
13 % se po návratu z rodičovské dovolené vrátilo na nižší pracovní pozici (pozn. 54 % žen 
dotazovaných v rámci tohoto výzkumu uvedlo, že se ještě nevrátilo z rodičovské dovolené). Studie  
A. Bičákové a K. Kálíškové, která vznikla v rámci institutu CERGE s názvem „Od mateřství 
k nezaměstnanosti: Postavení žen s malými dětmi na trhu práce“ pak upozorňuje na provázanost 
nezaměstnanosti žen po návratu na trh práce z důvodu ztráty nároku na návrat do předchozího 
zaměstnání po 3 letech.11 Jak tedy vyplývá z výše uvedeného, rozšíření povinnosti 
zaměstnavatelů držet stejné místo i po rodičovské dovolené je žádoucím opatřením, které má 
potenciál usnadnit návrat žen na trh práce po rodičovské dovolené. Jako takový může mít 
pozitivní dopad na rovnost žen a mužů na trhu práce.  

 

K valorizaci minimální mzdy a návratu žen z rodičovské 
dovolené (§47) uvádíme: 

Novelizační body byly vypuštěny. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění dotčených 
novelizačních bodů. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Více viz < https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-2017 > 
9 Více viz < http://genderstudies.cz/download/Sekundarni%20analyza%20zprava%20final_format.pdf > 
10 Více viz < http://diverzita.cz/wp-content/uploads/2018/03/Vysledkypruzkumu_final.pdf > 
11  Více viz < http://genderstudies.cz/download/IDEA_Studie_8_2015_Od_materstvi_k_nezamestnanosti.pdf > 
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3) Valorizace minimální mzdy 

V roce 2017 zpracovalo MPSV pod projektem Rovná odměna studii s názvem „Aktuální rozdíly 
v odměňování žen a mužů v ČR“. Výsledky poukazují, že zhruba 10 % pracujících žen v ČR 
pobírá odměnu pod nebo okolo hranice minimální mzdy, přičemž celkově se pod hranicí 
dvojnásobku minimální mzdy pohybuje více než polovina žen (podíl mužů pobírajících odměnu 
pod hranicí minimální mzdy tvoří 8 %). Studie identifikuje vedle genderových rozdílů 
v odměňování také nízké mzdy, coby kritický jev, který má významný negativní dopad na míru 
ohrožení chudobou.12 Z tohoto důvodu je záměr předkládané novely zákoníku práce zavést 
automatický mechanismus valorizace minimální mzdy opatřením, které může mít pozitivní dopad 
na rovnost žen a mužů na trhu práce. Opatření je rovněž v souladu s Vládní strategií pro rovnost 
žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020, která  
si ve 3. kapitole (Rovnost žen a mužů na trhu práce a v podnikání) klade za cíl snížení rizika 
pádu do chudoby u žen, především pak ve fázi péče o další závislé osoby, v předdůchodovém a 
seniorském věku).13  

Materiál má pozitivní dopad na rovnost žen a mužů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ČNB Zásadní připomínka: 

K bodu 26 (§ 111 a § 112) 

Domníváme se, že důvodová zpráva v rámci své analýzy naprosto pomíjí dopad výše minimální 
mzdy na nárůst nejnižších úrovní zaručené mzdy. Předpokládané významné navýšení minimální 
mzdy v roce 2020 o 3 700 Kč znamená předpokládané navýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy u 
8. skupiny prací o 7 400 Kč. Nárůstem minimální mzdy tak zcela jistě dojde k podstatnému 
nárůstu nejnižší úrovně zaručené mzdy, a to u všech skupin prací. Je třeba také uvést, že dle 
předloženého návrhu by se zaručená mzda měla nově vztahovat i na odměňování zaměstnanců 
pracujících na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Požadujeme proto, 
aby předkladatel návrhu doplnil analýzu o předpokládané dopady nárůstu nejnižších 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 
25. 3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění valorizačního 
mechanismu minimální mzdy z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 

 
12 Více viz < http://www.rovnaodmena.cz/wp-content/uploads/2017/12/Aktu%C3%A1ln%C3%AD-rozd%C3%ADly-v-odm%C4%9B%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD-%C5%BEen-a-mu%C5%BE%C5%AF-v-
%C4%8CR.pdf > 
13 Více viz < https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-v-CR-na-leta-2014-2020.pdf > 
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úrovní zaručené mzdy.  

 ČMKOS 50. až 53. (§ 212, 213 a 214) 
V důvodové zprávě požadujeme doplnit vysvětlení, v čem konkrétně spočívá zpřesnění, 
zjednodušení a snížení administrativní náročnosti navrhované právní úpravy oproti dosavadní 
právní úpravě. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Bude doplněno. 

 
 

 
Zásadní připomínky nad rámec návrhu 

 
Téma Resort Připomínky Vypořádání 
Obecně ČMKOS Požadujeme v celém zákoníku práce důsledně odlišovat mezi dohodou jako právním jednáním a 

pracovněprávním vztahem, který je touto dohodou zakládán. 
Odůvodnění: Zákonodárce na některých místech již v minulosti začal správně odlišovat mezi 
dohodou (právní jednání) a pracovněprávním vztahem, který je dohodou zakládán. Viz například 
platné a účinné znění § 77 odst. 4 zákoníku práce. 
Alespoň v těch ustanoveních, která jsou návrhem dotčena, by měl zákonodárce v tomto 
chvályhodném trendu pokračovat. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Návrh zákona se týká jediného případu, věcně 
nemá použitá dikce žádné dopady. 
Jde o legislativně technickou připomínku, kterou 
nelze považovat za zásadní 

§ 24 
Uzavírání 
kolektivní 
smlouvy 
odborovou 
organizací 

ČMKOS Požadujeme upravit § 24 takto: 
„§ 24 

(1) Odborová organizace uzavírá kolektivní smlouvu také za zaměstnance, kteří nejsou 
odborově organizováni. 

(2) Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, musí zaměstnavatel jednat 
o uzavření kolektivní smlouvy se všemi odborovými organizacemi; odborové organizace vystupují 
a jednají s právními důsledky pro všechny zaměstnance společně a ve vzájemné shodě, 
nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem na jiném způsobu jednání za zaměstnance 
s cílem uzavřít kolektivní smlouvu. Jestliže se odborové organizace neshodnou na postupu podle 
věty první, je zaměstnavatel oprávněn uzavřít kolektivní smlouvu s odborovou organizací nebo 
více odborovými organizacemi, které mají největší počet členů u zaměstnavatele. 

(3) Postupuje-li se podle odstavce 2 věty druhé, mají ostatní odborové organizace, které 
nemají u zaměstnavatele největší počet členů, právo na informování o zahájení kolektivního 
vyjednávání a právo na projednání předloženého a závěrečného návrhu se zaměstnavatelem. 
Zaměstnavatel má povinnost splnit projednací povinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
ve lhůtě 7 dnů od zahájení kolektivního vyjednávání, není-li mezi ním a jednotlivými ostatními 
odborovými organizacemi dohodnut jiný postup jednání směřující k uzavření kolektivní smlouvy. 
Projednání závěrečného návrhu musí být splněno vždy před uzavřením kolektivní smlouvy.“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Navrhované řešení plurality je v rozporu 
s nálezem ÚS nálezem č. 116/2008 Sb., jelikož 
zvýhodňuje určité odborové organizace na úkor 
jiných. 
Z principu svobody odborového sdružování plyne 
i rovnost odborových organizací tak, že žádná 
odborová organizace působící u zaměstnavatele 
nesmí být zvýhodňována před ostatními, a to ani 
vzhledem k tomu, jaké zaměstnance sdružuje, ani 
se zřetelem k počtu svých členů. To je ostatně 
zdůrazněno i v § 286 odst. 1 zákoníku práce, z 
něhož plyne, že zaměstnavatel musí tam uvedené 
povinnosti plnit vůči všem odborovým 
organizacím u něj působícím, pokud nedojde k 
jiné dohodě. 
Listina základních práv a svobod ve svém čl. 27 
odst. 2 hovoří jednoznačně; jakékoli zvýhodňování 
některé z odborových organizací v podniku nebo v 
odvětví na úkor jiných je nepřípustné.  
Řešení potenciální konfliktní situace nelze tedy 
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Odůvodnění: Ústavní soud zrušil svým Nálezem Ústavního soudu ze dne 12. března 2008 č. 
116/2008 Sb. výslovnou úpravu uplatnění principu majority při pluralitě odborových organizací 
působících u zaměstnavatele v kolektivním vyjednávání a při uzavírání kolektivních smluv u tohoto 
zaměstnavatele obsaženou v § 24 odst. 2 zákoníku práce na základě principu majority 
V praxi došlo v důsledku přijetí tohoto nálezu Ústavního soudu z pohledu podpory kolektivního 
vyjednávání, k níž je Česká republika zavázána mezinárodními smlouvami a svým členstvím 
v Evropské unii, k opačnému zcela negativnímu vývoji. 
Na rozdíl od malé odborové organizace, která byla znevýhodněna podle názoru Ústavního soudu 
zrušenou právní úpravou, je dnes postižena nemožností dojednat kolektivní smlouvu proti vůli 
malé odborové organizace odborová organizace, jejímiž členy je většina zaměstnanců 
zaměstnavatele. Jakákoliv malá odborová organizace má dnes možnost zablokovat kolektivní 
vyjednávání směřující k uzavření kolektivní smlouvy u zaměstnavatele i proti vůli naprosté většiny 
zaměstnanců zaměstnavatele.  
Pozměňovací návrh proto směřuje k posílení postavení odborových organizací s největším počtem 
členů při uzavírání kolektivních smluv u zaměstnavatele s doplněním pravidel postupu, která 
umožní brát zřetel na zájmy menších odborových organizací, tak, jak s tím počítal i Ústavní soud 
ve svém Nálezu, v němž shledal předchozí právní úpravu nedostatečnou (inspiraci lze hledat např. 
v nové německé právní úpravě téhož problému). 
Pro případ, že se odborové organizace neshodnou na postupu při uzavíraní kolektivní smlouvy, se 
tak vrací do právní úpravy princip reprezentativnosti. V takovém případě je zaměstnavatel 
oprávněn uzavřít kolektivní smlouvu s odborovou organizací nebo více odborovými organizacemi, 
které mají největší počet členů u zaměstnavatele. 
Ostatní odborové organizace působící u zaměstnavatele (§ 286 odst. 3 zákoníku práce) mají nově 
právo na informování o zahájení kolektivního vyjednávání a dále právo na projednání 
předloženého a závěrečného návrhu se zaměstnavatelem za stanovených podmínek. Tímto se 
zaručuje, že zaměstnavatel nemůže ostatní odborové organizace při kolektivním vyjednávání 
obcházet. 
Navržené řešení je v souladu s Ústavním pořádkem ČR, který zakotvuje přednost ratifikovaných 
mezinárodních smluv před zákony, vzhledem k tomu, že respektuje principy svobody sdružování a 
kolektivního vyjednávání zakotvené především v úmluvě Mezinárodní organizace práce (dále jen 
„MOP“) č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva se odborové organizovat, 1948 (č. 489/1990 
Sb.), Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a 
kolektivně vyjednávat, 1949 (č. 470/1990 Sb.), Mezinárodním paktu o občanských a politických 
právech, Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvě o 
ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.), Listině základních práv Evropské 
unie, Evropské sociální chartě a může vyhovovat rovněž ustanovení čl. 27 odst. 2 Listiny 
základních práv a svobod. 

z ústavněprávního hlediska akceptovat. Ze 
základního ústavního principu rovnosti zejména 
vyplývá, že rozlišování v přístupu k určitým 
právům nesmí být svévolné a především se nesmí 
s různými subjekty, nacházejícími se ve stejné 
nebo srovnatelné situaci, zacházet rozdílným 
způsobem, aniž by pro to existovaly objektivní a 
rozumné důvody. 
Návrh zavádí pro ty odborové organizace, se 
kterými nebude uzavřena kolektivní smlouva, 
právo na informování o zahájení kolektivního 
vyjednávání a právo na projednání předloženého i 
závěrečného návrhu, jehož naplnění však nelze 
nijak vynutit a zároveň tak tyto ztrácejí možnost 
do kolektivního vyjednávání zasáhnout. 
Došlo by tak k navrácení stavu kritizovaného a 
zrušeného nálezem ÚS, tedy by byla dána 
možnost, aby v případě nesouhlasu menší 
odborové organizace (resp. menších odborových 
organizací) např. s návrhem kolektivní smlouvy 
byla tato odborová organizace vyloučena z dalšího 
kolektivního vyjednávání a kolektivní smlouva 
byla uzavřena s většinovými odborovými 
organizacemi. 
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Výbor z rozhodnutí a zásad Výboru pro svobodu sdružování Správní rady Mezinárodní organizace 
- čtvrté (revidované) vydání Mezinárodní úřad práce Ženeva v této souvislosti ve svých reakcích 
na případy porušování práva na kolektivní vyjednávání zdůrazňuje „důležitost práva majoritní 
odborové organizace působící u zaměstnavatele kolektivně vyjednávat“ na straně jedné a vykládá 
uvedené úmluvy tak, že malá odborová organizace toto právo nemá. 
Je na místě připomenout např. výrok č. 958, který vyžaduje ze strany státu opatření směřující 
k zajištění práva kolektivně vyjednávat většinové odborové organizaci – např. ve výrocích č. 959 
(zajistit smírčí opatření k uznání majoritní odborové organizace zaměstnavatelem za partnera pro 
kolektivní vyjednávání), 960 (zajistit uznání odborové organizace, která kolektivní smlouvu 
neuzavřela, avšak v mezidobí od uzavření kolektivní smlouvy se stala majoritní odborovou 
organizací, za partnera pro uzavření kolektivní smlouvy). 

§§ 25 a 24 
ZP  
závaznost 
kolektivní 
smlouvy 
vyššího 
stupně na 
straně 
zaměstnav
atelů a § 
24 a  
uzavírání 
kolektivní 
smlouvy 
odborovou 
organizací 

SPČR K §§ 25 a 24 ZP 

 
SP ČR navrhuje, aby byla do návrhu novely doplněna:  

- úprava § 25 odst. 2 písm. a) ZP tak, že nově zní: „a) zaměstnavatele, za které uzavřela 
kolektivní smlouvu vyššího stupně organizace zaměstnavatelů,“ a současně   

- úprava § 24 odst. 2 a 3 ZP tohoto znění:  

„(2) Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, musí zaměstnavatel jednat 
o uzavření kolektivní smlouvy se všemi odborovými organizacemi; odborové organizace vystupují 
a jednají s právními důsledky pro všechny zaměstnance společně a ve vzájemné shodě, 
nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem na jiném způsobu jednání za zaměstnance s cílem 
uzavřít kolektivní smlouvu. Jestliže se odborové organizace neshodnou na postupu podle věty 
první, je zaměstnavatel oprávněn uzavřít kolektivní smlouvu s odborovou organizací nebo více 
odborovými organizacemi, které mají největší počet členů u zaměstnavatele. 

(3) Postupuje-li se podle odstavce 2 věty druhé, mají ostatní odborové organizace, které nemají u 
zaměstnavatele největší počet členů, právo na informování o zahájení kolektivního vyjednávání a 
právo na projednání předloženého a závěrečného návrhu se zaměstnavatelem. Zaměstnavatel má 
povinnost splnit projednací povinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů od 
zahájení kolektivního vyjednávání, není-li mezi ním a jednotlivými ostatními odborovými 
organizacemi dohodnut jiný postup jednání směřující k uzavření kolektivní smlouvy. Projednání 
závěrečného návrhu musí být splněno vždy před uzavřením kolektivní smlouvy.“. 

Odůvodnění: 

SP ČR navrhuje zařadit do novely nad rámec návrhu požadavek na vrácení úpravy závaznosti 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
K § 25 - Současná úprava zavedená s účinností od 
1. 1. 2007 je odůvodněna potřebou odstranit 
nejasnosti ve výkladu ohledně závaznosti 
kolektivní smlouvy vyššího stupně pro případ, kdy 
zaměstnavatel v době účinnosti kolektivní 
smlouvy vyššího stupně vystoupí z organizace 
zaměstnavatelů. 
Pokud zaměstnavatel nesouhlasí s dominantním 
názorem převládajícím v organizaci 
zaměstnavatelů o podobě vyšší kolektivní 
smlouvy, je pouze zánik členství v organizaci 
zaměstnavatelů před uzavřením (resp. nabytím 
účinnosti) kolektivní smlouvy vyššího stupně 
skutečností, která povede k tomu, že pro něho 
nebude kolektivní smlouva vyššího stupně 
závazná, s výhradou možnosti tzv. extenze 
kolektivní smlouvy vyššího stupně. 
S ohledem na samotný smysl a existenci 
kolektivního vyjednávání nelze jiný výklad 
připustit.  
 
K § 24 - Navrhované řešení plurality je v rozporu 
s nálezem ÚS nálezem č. 116/2008 Sb., jelikož 
zvýhodňuje určité odborové organizace na úkor 
jiných. 
Z principu svobody odborového sdružování plyne 
i rovnost odborových organizací tak, že žádná 
odborová organizace působící u zaměstnavatele 
nesmí být zvýhodňována před ostatními, a to ani 
vzhledem k tomu, jaké zaměstnance sdružuje, ani 
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kolektivní smlouvy vyššího stupně na straně zaměstnavatelů (§ 25 odst. 2 písm a) ZP) do 
stavu před 1.7.2007. Současné znění zaměstnavatelským svazům dlouhodobě způsobuje problémy, 
ohrožující jejich samotnou existenci jako nepostradatelného partnera sociálního dialogu. SP ČR 
vnímá problematiku kolektivního vyjednávání jako zásadní i na straně odborů, proto pro případ, že 
bude dosaženo dohody sociálních partnerů na obsahu novely, navrhuje současně i již v předchozí 
novelizaci zvažovanou změnu § 24 odst. 2 ZP tak, aby obstrukční jednání určité menšinové 
odborové organizace nemohlo zablokovat uzavření podnikové kolektivní smlouvy. 

K § 25 odst. 2 písm. a):  

Navrhuje se použít stejnou dikci jako u § 25 odst. 2 písm. c) ZP, tj. pro úpravu závaznosti 
kolektivní smlouvy vyššího stupně pro odborové organizace. Navíc závaznost kolektivní smlouvy 
by neměla být podmíněna pouze členstvím v organizaci zaměstnavatelů. Musí být dána 
samostatná možnost postupu zaměstnavatelům kolektivně vyjednávat. 

Zákoník práce upravuje v § 25 odst. 2 písm. a) závaznost kolektivních smluv vyššího stupně pro 
zaměstnavatele, s tím že s účinností od 1. 7. 2007 byla rozšířena dosavadní pravidla pro aplikaci 
kolektivních smluv uzavřených svazy zaměstnavatelů na všechny členy konkrétního svazu 
zaměstnavatelů, kteří byli jeho členy v době uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně. Tato 
právní úprava nejenže nepodporuje uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně, ale způsobuje 
zásadní problémy, ohrožující samotnou existenci zaměstnavatelských organizací jako 
nepostradatelného partnera sociálního dialogu.  

Jedním z principů kolektivního vyjednávání je dobrovolnost. K tomu vizte např. čl. 4 Úmluvy 
Mezinárodní organizace práce č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně 
vyjednávat, 1949: „Tam, kde je to nutné, budou přijata opatření přiměřená vnitrostátním 
podmínkám pro povzbuzení a podporování co nejširšího rozvoje a využití metody dobrovolného 
vyjednávání mezi zaměstnavateli a organizacemi zaměstnavatelů na jedné straně a organizacemi 
pracovníků na druhé straně, tak, aby byly upraveny podmínky zaměstnání pomocí kolektivních 
smluv.“ 

Tento princip je současnou právní úpravou porušován, když se kolektivní smlouvy vyššího stupně 
vztahují i na zaměstnavatele, kteří nejenže s kolektivní smlouvou nevyslovili souhlas, ale i na ty, 
kteří s ní výslovně nesouhlasí. To vede jak ke snižující se ochotě svazů zaměstnavatelů uzavírat 
kolektivní smlouvy vyššího stupně, tak také k ohrožení budoucího sociálního dialogu. Dochází 
totiž ke snižování organizovanosti ve svazech zaměstnavatelů – právě z výše uvedeného důvodu 
někteří zaměstnavatelé z příslušných zaměstnavatelských svazů vystoupili a mnoho dalších není 
ochotno do nich vstoupit.      

S ohledem na rozsah a nízkou míru flexibility úpravy pracovněprávních vztahů lze také 

se zřetelem k počtu svých členů. To je ostatně 
zdůrazněno i v § 286 odst. 1 zákoníku práce, z 
něhož plyne, že zaměstnavatel musí tam uvedené 
povinnosti plnit vůči všem odborovým 
organizacím u něj působícím, pokud nedojde k 
jiné dohodě. 
Listina základních práv a svobod ve svém čl. 27 
odst. 2 hovoří jednoznačně; jakékoli zvýhodňování 
některé z odborových organizací v podniku nebo v 
odvětví na úkor jiných je nepřípustné.  
Řešení potenciální konfliktní situace nelze tedy 
z ústavněprávního hlediska akceptovat. Ze 
základního ústavního principu rovnosti zejména 
vyplývá, že rozlišování v přístupu k určitým 
právům nesmí být svévolné a především se nesmí 
s různými subjekty, nacházejícími se ve stejné 
nebo srovnatelné situaci, zacházet rozdílným 
způsobem, aniž by pro to existovaly objektivní a 
rozumné důvody. 
Návrh zavádí pro ty odborové organizace, se 
kterými nebude uzavřena kolektivní smlouva, 
právo na informování o zahájení kolektivního 
vyjednávání a právo na projednání předloženého i 
závěrečného návrhu, jehož naplnění však nelze 
nijak vynutit a zároveň tak tyto ztrácejí možnost 
do kolektivního vyjednávání zasáhnout. 
Došlo by tak k navrácení stavu kritizovaného a 
zrušeného nálezem ÚS, tedy by byla dána 
možnost, aby v případě nesouhlasu menší 
odborové organizace (resp. menších odborových 
organizací) např. s návrhem kolektivní smlouvy 
byla tato odborová organizace vyloučena z dalšího 
kolektivního vyjednávání a kolektivní smlouva 
byla uzavřena s většinovými odborovými 
organizacemi. 
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připomenout, že mezi zákonnými limity a podnikovými standardy již v podstatě není prostor pro 
dojednání dalších práv na úrovni odvětví. Kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni přitom 
probíhají pravidelně a jejich výsledky respektují historicky nastavenou strukturu 
pracovněprávních, mzdových a sociálních standardů u konkrétního zaměstnavatele.  

Rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na další zaměstnavatele navíc současně 
řeší úprava obsažená v §§ 7 a 7a zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění 
pozdějších předpisů, která je zcela postačující. Podle ní v případě, že je na takovém rozšíření 
závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně skutečně zájem sociálních partnerů (základní 
podmínkou je společná žádost sociálních partnerů, k jejímuž podání musí mít v praxi příslušná 
organizace zaměstnavatelů předchozí podporu své členské základny) dojde na základě sdělení 
Ministerstva práce a sociálních věcí vyhlášeného ve Sbírce zákonů k rozšíření závaznosti 
kolektivní smlouvy vyššího stupně i pro další zaměstnavatele s převažující činností v daném 
odvětví.  

Navrhovaná úprava navrací pravidla pro závaznost kolektivních smluv vyššího stupně pro 
zaměstnavatele do stavu před 1. 1. 2007, kdy se tyto kolektivní smlouvy aplikovaly pouze na ty 
členy svazu zaměstnavatelů, ze které je tento svaz uzavřel. Tím bude zajištěn soulad s výše 
citovaným čl. 4 Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 98, když se kolektivní smlouvy budou 
vztahovat jen na ty členy zaměstnavatelských svazů, kteří s tím vysloví souhlas. 

 

K § 24 odst. 2 a  3:  

Ústavní soud zrušil svým nálezem ze dne 12. března 2008 č. 116/2008 Sb. výslovnou úpravu 
uplatnění principu majority při pluralitě odborových organizací působících u zaměstnavatele v 
kolektivním vyjednávání a při uzavírání kolektivních smluv u tohoto zaměstnavatele obsaženou do 
té doby v § 24 odst. 2 zákoníku práce.  

Podle názoru největších odborových organizací však přijetí tohoto nálezu Ústavního soudu vedlo 
z pohledu podpory kolektivního vyjednávání, k níž je Česká republika zavázána mezinárodními 
smlouvami a svým členstvím v Evropské unii, k opačnému (negativnímu) vývoji než Ústavní soud 
zamýšlel. Na rozdíl od malé odborové organizace, která byla podle názoru Ústavního soudu 
znevýhodněna předchozí (zrušenou) právní úpravou, je totiž dnes postižena nemožností dojednat 
kolektivní smlouvu proti vůli malé odborové organizace ta odborová organizace, jejímiž členy je 
většina zaměstnanců zaměstnavatele. Jakákoliv malá odborová organizace má dnes možnost 
zablokovat kolektivní vyjednávání směřující k uzavření kolektivní smlouvy u zaměstnavatele i 
proti vůli naprosté většiny zaměstnanců zaměstnavatele.  

Návrh úpravy § 24 odst. 2 a3 proto směřuje k posílení postavení odborových organizací 
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s největším počtem členů při uzavírání kolektivních smluv u zaměstnavatele s doplněním pravidel 
postupu, která umožní brát zřetel na zájmy menších odborových organizací, tak, jak s tím počítal i 
Ústavní soud ve výše uvedeném nálezu, v němž shledal předchozí právní úpravu nedostatečnou 
(inspiraci lze hledat např. v nové německé právní úpravě téhož problému). 

Pro případ, že se odborové organizace neshodnou na postupu při uzavíraní kolektivní smlouvy, se 
tak vrací do právní úpravy princip reprezentativnosti. V takovém případě je zaměstnavatel 
oprávněn uzavřít kolektivní smlouvu s odborovou organizací nebo více odborovými organizacemi, 
které mají největší počet členů u zaměstnavatele. 

Ostatní odborové organizace působící u zaměstnavatele (§ 286 odst. 3 zákoníku práce) by však 
nově měly právo na informování o zahájení kolektivního vyjednávání a dále právo na projednání 
předloženého a závěrečného návrhu se zaměstnavatelem za stanovených podmínek. Tímto se 
zaručuje, že zaměstnavatel nemůže ostatní odborové organizace při kolektivním vyjednávání 
obcházet. 

Navržené řešení je v souladu s Ústavním pořádkem ČR, který zakotvuje přednost ratifikovaných 
mezinárodních smluv před zákony, vzhledem k tomu, že respektuje principy svobody sdružování a 
kolektivního vyjednávání zakotvené především v úmluvě Mezinárodní organizace práce (dále jen 
„MOP“) č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva se odborové organizovat, 1948 (č. 489/1990 
Sb.), Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a 
kolektivně vyjednávat, 1949 (č. 470/1990 Sb.), Mezinárodním paktu o občanských a politických 
právech, Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvě o 
ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.), Listině základních práv Evropské 
unie, Evropské sociální chartě a může vyhovovat rovněž ustanovení čl. 27 odst. 2 Listiny 
základních práv a svobod. V té souvislosti lze také poukázat na výklad principů svobody 
sdružování15 Výborem pro svobodu sdružování Správní rady Mezinárodní organizace práce, 
který zdůrazňuje „důležitost práva majoritní odborové organizace působící u zaměstnavatele 
kolektivně vyjednávat“ na straně jedné a vykládá uvedené úmluvy tak, že malá odborová 
organizace toto právo nemá:  např. ve výroku č. 958 vyžaduje ze strany státu opatření směřující 
k zajištění práva kolektivně vyjednávat většinové odborové organizaci, ve výroku č. 959 
povinnost zajistit smírčí opatření k uznání majoritní odborové organizace zaměstnavatelem za 
partnera pro kolektivní vyjednávání nebo ve výroku č. 960 povinnost zajistit uznání odborové 
organizace, která kolektivní smlouvu neuzavřela, avšak v mezidobí od uzavření kolektivní 
smlouvy se stala majoritní odborovou organizací, za partnera pro uzavření kolektivní smlouvy. 

 
15 Srovnejte Sborník rozhodnutí a zásad svobodného sdružování formulovaných Výborem pro svobodu sdružování Správní rady MOP, Svoboda sdružování, ČMKOS, 2017 (z anglického 
originálu Freedom of Association. Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the ILO, 5th (revised) edition, 2006).  
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Tyto připomínky jsou zásadní. 

výpovědní 
důvod § 52 
písm. h) 

ČMKOS Požadujeme v § 52 na konci písmene g) nahradit čárku tečkou a písmeno h) zrušit. 
Odůvodnění: Zákonem č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl doplněn s účinností od 1. ledna 2012 do 
výčtu důvodů, pro něž může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, uvedených v § 52 zákoníku 
práce, nový výpovědní důvod uvedený v § 52 písm. h), podle kterého zaměstnavatel může dát 
zaměstnanci výpověď, poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost 
zaměstnance stanovenou v § 301a zákoníku práce. 
Při projednávání návrhu novely konstatovala Legislativní rada vlády ve svém stanovisku č. j. 
552/11 ze dne 23. června 2011 k napadenému ustanovení uvedla: „že do vztahů 
soukromoprávních, založených na formální rovnosti stran, nelze ve prospěch jedné ze stran 
zavádět sankční ustanovení spočívající v postihu druhé smluvní strany za porušení předpisu 
z oblasti práva veřejného, neboť   
a) taková úprava věcně nesouvisí s výkonem práce podle pracovněprávních předpisů a nemá 

žádnou souvislost s plněním pracovních úkolů a  
b) případné „provinění“ zaměstnance proti veřejnoprávní úpravě musí být posuzováno ve 

formálním řízení veřejnoprávní povahy, ve kterém zaměstnanci musí být dána možnost se 
hájit, a to i soudní cestou (např. při porušení režimu vycházek při pracovní neschopnosti 
z důvodu návštěvy zdravotnického zařízení při zhoršení zdravotního stavu apod.). Porušení 
povinnosti uložené veřejnoprávními předpisy musí být postihováno toliko v režimu veřejného 
práva, do něhož pracovněprávní vztah nespadá.  

Legislativní rada vlády konstatuje, že i v tomto případě je navržená právní úprava v rozporu 
s ústavním pořádkem ČR, zejména se zásadou proporcionality.“ 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Zaměstnavatel v době prvních 14 dní podle § 192 
zákoníku práce poskytuje zaměstnanci náhradu 
mzdy nebo platu (vyjma karenční doby), tudíž by 
zaměstnavatel měl mít možnost vykonávat 
kontrolu nad tím, zdali zaměstnanec dodržuje 
režim práce neschopného pojištěnce. 
 

§ 67 odst. 
1 
Odstupné 

ČMKOS Požadujeme v § 67 změnit znění odst. 1 takto: 
(1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou 
zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší 
od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně 
 a) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval 

méně než 1 rok, 
 b) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval 

alespoň 1 rok a méně než 2 roky, 
 c) pětinásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval 

alespoň 2 roky, 
 d) součtu dvojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až c), jestliže 

dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu 
pracovní doby postup podle § 86 odst. 4. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Poskytování odstupného v takovéto výši by bylo 
neúměrnou zátěží pro zaměstnavatele. Lze 
předpokládat nesouhlas sociálních partnerů na 
straně zaměstnavatelů. 
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Odůvodnění: Odstupné představuje plnění, které zaměstnavatel poskytuje jednorázově (zpravidla 
jako peněžitý příspěvek) zaměstnanci v souvislosti s rozvázáním (skončením) jejich pracovního 
poměru a které má zaměstnanci pomoci překonat často složitou sociální situaci, v níž se ocitl 
proto, že ztratil dosavadní práci. Zaměstnanec má ze zákona, jak vyplývá z ustanovení § 67 odst. 1 
zákoníku práce, právo na odstupné tehdy, jestliže ztratil dosavadní práci bez své viny z 
organizačních důvodů na straně zaměstnavatele, ze zdravotních důvodů, neboť nemůže pro 
pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání konat dosavadní práci, nebo 
pro dosažení nejvyšší přípustné expozice.  
Praxe ukazuje, že částka jednonásobku průměrného výdělku jako odstupného pro zaměstnance, 
jejichž pracovní poměr u zaměstnavatele netrval jeden rok, je zcela nedostatečná pro vyrovnání se 
s důsledky, které ztráta zaměstnání zaměstnanci přináší. Zvýšení odstupného přiblíží českou 
pracovněprávní úpravu standardům ochrany zaměstnanců při skončení pracovního poměru 
obvyklým ve vyspělých zemích Evropské unie. 

§ 75 a 76 
odst. 1 
Navýšení 
rozsahu 
maximální
ho počtu 
hodin 
práce u 
DPP  DPČ 

SMOČR Nad rámec předloženého návrhu navrhujeme v § 75 zákoníku práce navýšit rozsah maximálního 
počtu hodin práce, na který se uzavírá dohoda o provedení práce. Navrhujeme navýšení 
maximálního počtu hodin v kalendářním roce na 500 hodin. V návaznosti na úpravu § 75 by byl 
upraven i počet hodin uvedený v § 76 odst. 1 zákoníku práce.  
Odůvodnění:  
Požadavek na navýšení maximálního počtu hodin u dohod o provedení práce byl vznesen nejen ze 
strany zaměstnavatelů, ale i ze strany zaměstnanců. Důvodem je větší flexibilita pro zaměstnance 
a zaměstnavatele, rovněž jde o limit pod 1/4 standardního pracovního úvazku.  
Zvýšení limitu hodin nemá dopad do výtěžku státu, pokud jde o odvody nad limit odměny 10 000 
Kč měsíčně. Již v současnosti se musela u dohod o provedení práce dodržovat min. hodinová 
mzda. Bude-li limit 10 000 Kč měsíčně z hlediska odvodů zachován, tak se zvýšení limitu na 500 
hodin státu nijak zásadně nedotkne a situace při krátkodobém řešení úkolů zaměstnanci na 
dohodou o provedení práce bude pro zaměstnavatele příznivější.   
Tato připomínka je zásadní. 

 

NEAKCEPTOVÁNO 

Tímto opatřením by se dále stírala výjimečnost 
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a 
došlo k výraznému sbližování s pracovním 
poměrem. 

 

§ 77 odst. 
2 písm. f) 
Nárok na 
dovolenou 
zaměstnan
ců 
pracujícíc
h na 
základě 
dohod 

ČMKOS 13. (§ 77 odst. 2) 
§ 77 odst. 2 písm. f) zní: 

„f) dovolenou; to neplatí, pokud zaměstnanec v období 12 týdnů po sobě jdoucích odpracoval 
alespoň 4násobek stanovené týdenní pracovní doby.“. 

Odůvodnění: 
ČMKOS je přesvědčena o tom, že i zaměstnanci pracující ve větším rozsahu na základě dohody 
mají mít právo na dovolenou. Vyloučení práva na dovolenou u těchto zaměstnanců je nutno 
označit za rozporné se směrnicí o některých aspektech pracovní doby (právo na dovolenou je 
garantováno všem zaměstnancům), jakož i se směrnicí o kratším úvazu (zásada poměrného plnění 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Jde o pokus řešení práva na dovolenou alespoň u 
části zaměstnanců na DPČ. Avšak kromě toho, že 
zde ovšem není vyřešen postup stanovení práva 
na dovolenou (její délku) v kalendářním roce, 
je téměř jisté, že navržené kritérium by založilo 
nerovnost mezi zaměstnanci a možná i 
spekulativní jednání ze strany zaměstnavatele 
s cílem vyhnout se povinnosti poskytnout 
dovolenou. 
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– pro rata temporis). 

ČMKOS připouští skutečnost, že v případě jednorázových či krátkodobých pracovněprávních 
vztahů není vznik práva na dovolenou dobře představitelný. Současně vnímáme, že není snadné 
nalézt kritérium, které odliší krátkodobé či jednorázové pracovněprávní vztahy od těch 
dlouhodobých, u nichž zaměstnancům má být dovolená poskytnuto. Proto ČMKOS formuluje výše 
uvedený návrh. 

Práci v rozsahu 4násobku stanovené týdenní pracovní doby volíme v návaznosti na navrhované 
znění § 212 odst. 3, který právě při tomto rozsahu zakládá právo na poměrnou část dovolené. 

Období v délce 12 týdnů volíme proto, aby dovolená nemusela být poskytována v případě tzv. 
letních brigád (často vykonávaných studenty), které typicky trvají 8-9 týdnů. Současně bereme na 
zřetel zpravidla kratší týdenní rozsah práce u dohod. Navrhujeme, aby právo na dovolenou bylo 
garantováno zaměstnancům, kteří po dobu aspoň 12 týdnů pracují v průměru aspoň 13,33 hodiny 
týdně. Přitom nepovažujeme za rozhodné kritérium, zda je práce vykonávána v právním vztahu 
založeném dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti.  

Návrh směřuje zejména k tomu, aby právo na dovolenou bylo garantováno zaměstnancům, kteří 
na základě dohody o pracovní činnosti stabilně pracují v rozsahu 20 hodin týdně. Fakticky jde 
v těchto případech o výkon práce v rozsahu tzv. polovičního úvazku. ČMKOS je přesvědčena o 
tom, že neposkytování dovolené těmto zaměstnancům představuje zásadní rozpor nejen s výše 
uvedenými směrnicemi, nýbrž i se zásadou bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
 

§ 78 odst. 
1 písm. b) 
Doba 
odpočinku 

ČMKOS 

§ 78 odst. 1 písm. b) 
Požadujeme upravit § 78 odst. 1 písm. b) takto: 
„b) dobou odpočinku doba, která není pracovní dobou ani dobou strávenou na pracovní cestě jinak 
než plněním pracovních úkolů.“. 
Odůvodnění: Požadujeme v zákoníku práce tímto jednoduchým způsobem vyjádřit, že doba 
strávená na pracovní cestě jinak, než výkonem práce nemůže být zaměstnavatelem započítávána 
do odpočinku mezi směnami a odpočinku v týdnu. I když totiž zaměstnanec na cestě tráví dobu 
mimo rozvrh pracovní doby, rozhodně se nejedná o kvalitní a plnohodnotný odpočinek. Započítání 
této doby zejména do nepřetržitého odpočinku mezi směnami koliduje s hledisky bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Zákoník práce rozlišuje dvě kategorie času – 
pracovní dobu a dobu odpočinku, a to plně 
v souladu s požadavky směrnice 2003/88/ES. 
Pojem odpočinek je k pracovní době vymezen 
negativně. Ne každá doba, která se považuje za 
dobu odpočinku je zároveň dobou nepřetržitého 
odpočinku mezi směnami nebo v týdnu (takovým 
příkladem může být např. poskytnutá přestávka 
v práci na jídlo a oddech). Takovýto odpočinek 
musí tedy splňovat další podmínky a tou je 
„nepřetržitost“ a dále minimální časové trvání 
tohoto nepřetržitého odpočinku. Předkladatel 
zásadně odmítá zavedení třetí kategorie času, která 
není vůbec prospěšná pro zaměstnance, vzbuzuje 
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zcela zbytečné interpretační pochyby (takovéto 
ustanovení totiž by mohlo být a contrario 
interpretováno tak, že předmětná doba strávená na 
pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů 
se bude považovat za pracovní dobu). 

§ 90b 
Odpočinek 
zaměstnan
ce mezi 
směnami 
od 
skončení 
pracovní 
cesty 

ČMKOS 
Požadujeme za § 90a vložit § 90b ve znění: 
„§ 90b 
Zaměstnanci, který se vrátil z pracovní cesty, je zaměstnavatel povinen poskytnout nezbytný 
odpočinek od skončení pracovní cesty do nástupu do práce po dobu osmi hodin, a pokud tato doba 
spadá do pracovní doby zaměstnance, i náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.“.“. 
Odůvodnění: Navrhovaná úprava zajistí právo zaměstnanců, kteří se vrací ze služební cesty po 
24.00 hod. noční, na odpočinek. Pracovní cesta jako institut spočívající ve změně pracovního 
poměru je založena na vzájemné dohodě zaměstnance se zaměstnavatelem. V praxi je běžné, že 
zaměstnanci dávají zaměstnavateli souhlas s vysíláním na pracovní cestu, často i obecně předem 
na dobu neurčitou. Praxe ukazuje, že zaměstnavatelé přitom při stanovení podmínek pracovní 
cesty, tedy zejména jejího začátku a konce, často nehledí na bezpečnost a ochranu zdraví 
zaměstnance, zejména nezajišťují dostatečný odpočinek zaměstnanců. 
Předmětné ustanovení obsahovala předchozí právní úprava (zákoník práce z roku 1965 a jeho 
prováděcí nařízení vlády č. 108/1994 Sb.). Účinný zákoník práce ji nepřevzal, protože se mělo za 
to, že bude tato záležitost řešena v kolektivním vyjednávání. V praktické aplikaci se skutečnost, že 
zákon příslušnou právní úpravu neobsahuje, využívá k tomu, že po zaměstnancích je požadován 
výkon práce, aniž by mu v těchto případech byla zajištěna potřebná doba odpočinku mezi 
směnami. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Je zde rozpor mezi návrhem a odůvodněním, ve 
kterém se uvádí, že odpočinek v rozsahu 8 hodin 
se poskytuje, pokud pracovní cesta je ukončena po 
24 hodině. Tudíž není jasné, co ČMKOS vlastně 
požaduje. V obou možných variantách nicméně 
předkladatel zásadně návrh odmítá, jelikož návrh 
je nedořešen z hlediska zásad, logiky a 
systematiky, na kterých je právní úprava pracovní 
doby a doby odpočinku postavena. Nelze tutéž 
dobu ze zákona považovat za dobu odpočinku a 
zároveň za dobu překážky v práci, která se do 
pracovní doby započítává. Obě kategorie času se 
vzájemně vylučují. Argumentace právní úpravou 
v nařízení vlády č. 108/1994 Sb., je lichá a 
v dnešní době nepoužitelná, jelikož tehdy účinná 
právní úprava pracovní doby a doby odpočinku 
neobsahovala legální definice pracovní doby a 
doby odpočinku.  
 

§ 91odst. 3 
písm. f) 
Práce ve 
svátek 

ČMKOS 

Požadujeme zpřesnit § 91 odst. 3 písm. f) zákoníku práce. 
Odůvodnění: Dle tohoto ustanovení může zaměstnavatel nařídit práci ve svátek u prací nutných se 
zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a 
sportovních potřeb obyvatelstva. 
Problém, spočívá ve výkladu termínu „ životní potřeby obyvatelstva“. Dle našeho názoru by se za 
životní potřeby obyvatelstva dal považovat prodej základních potravin. Nikoliv tedy 
nepotravinového zboží. Výklad tohoto termínu nikde neexistuje. Proto požadujeme, aby novela 
zpřesnila a blíže definovala podmínky možnosti nařídit práci ve svátek. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Předkladatel nepovažuje za potřebné uvedené 
ustanovení zpřesňovat, jelikož musí zůstat 
dostatečné obecné, aby pamatovalo na různé 
situace, které v životě mohou nastat, a pro které by 
bylo možné ze strany zaměstnavatele zaměstnanci 
nařídit výkon práce ve dnech pracovního klidu. 
Pro úplnost je nutné upozornit, že uvedené 
ustanovení, stejně jako ostatní nutné práce, které 
jsou uvedený v § 91 odst. 3 zákoníku práce lze 
nařídit nejen v den svátku ale rovněž v době 
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nepřetržitého odpočinku v týdnu. Stávající právní 
úprava nebrání sociálním partnerům, aby si 
uvedené „životní potřeby obyvatelstva“ blíže 
vymezili (omezili) v kolektivní smlouvě. 

§ 92a 
Návrh na 
nezahrnutí 
doby, 
kterou 
zaměstnan
ci na 
pracovní 
cestě tráví 
jinak než 
plněním 
pracovníc
h úkolů 
při 
přepravě  

ČMKOS Požadujeme za § 92 vložit nový § 92a ve znění: 
„§ 92a 

Při pracovní cestě není doba přepravy z místa nástupu pracovní cesty a zpět, do místa 
ubytování a zpět, nebo mezi jednotlivými místy ubytování, dobou nepřetržitého denního 
odpočinku (§ 90), ani nepřetržitého odpočinku v týdnu (§ 92).“. 
Odůvodnění: Cílem nové úpravy je zajistit, aby se do doby odpočinku nemohla zahrnovat doba, 
kterou zaměstnanci na pracovní cestě tráví jinak než plněním pracovních úkolů při přepravě do 
cíle pracovní cesty, zpět, nebo mezi jednotlivými místy ubytování. 
V průběhu delší pracovní cesty může docházet i k tomu, že zaměstnanci přejíždí mezi několika 
místy ubytování. I na to musí zákon pamatovat. Zákoník práce jako základní obecná norma, by 
měla zajistit zaměstnancům zcela základní právo, kterým řádný odpočinek v režimu pracovní cesty 
nepochybně je. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Zcela nekoncepční, nedořešený, neužitečný návrh 
vzbuzující zbytečné interpretační potíže. Chybí 
zcela vazba na rozvrh pracovní doby zaměstnance 
(§ 81 a § 84) a na ustanovení § 210 zákoníku 
práce. S takovýmto návrhem nemůže předkladatel 
souhlasit.  
 

§ 92b 
Garance 
tzv. práva 
zaměstnan
ce na 
odpojení 

ČMKOS 

Požadujeme za § 92a doplnit nový § 92b ve znění: 
„§ 92b 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnancům využívajícím při plnění pracovních 
úkolů informační a komunikační technologie nebyly v době odpočinku spojovány příchozí hovory 
nebo doručovány příchozí zprávy.“. 
Odůvodnění: V zájmu zajištění kvalitního a plnohodnotného odpočinku zaměstnanců, a tedy za 
účelem dosažení standardu bezpečné a zdraví neohrožující práce v podmínkách rozvoje 
komunikačních a informačních technologií požadujeme, aby zákoník práce garantoval 
zaměstnancům tzv. právo na odpojení tak, jak se objevuje ve vyspělých západoevropských státech. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Předkladatel považuje tento návrh zbytečný. 
Zaměstnanec obecně není mimo rozvrh pracovní 
doby zaměstnavateli k dispozici a nemusí zvedat 
telefon ani číst emaily. Pokud zaměstnavatel 
požaduje, aby zaměstnanec byl k dispozici mimo 
pracovní dobu, musí k těmto účelům uzavřít se 
zaměstnancem dohodu o pracovní pohotovosti. 
Považujeme za technicky těžko proveditelnou 
navrhovanou povinnost, aby zaměstnavatel zajistil, 
aby zaměstnanci nezvonil telefon a nemohl číst 
emaily.  
 

§ 93 odst. 
2  
Doplnění 
definice 
vážných 
provozníc
h důvodů 

ČMKOS 
V § 93 odst. 2 požadujeme na konec textu doplnit novou větu ve znění: „Za vážné provozní 
důvody nelze považovat zejména dočasné zvýšení poptávky po službách nebo výrobcích 
zaměstnavatele nebo dlouhodobý nedostatek zaměstnanců.“ 
Odůvodnění: Předmětné ustanovení způsobuje velké praktické problémy. Navrhovaná úprava 
pomůže výkladové praxi. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Předkladatel uvedený návrh považuje za 
kazuistický a pro různorodost a potřebu činností, 
které reálně v praxi mohou nastat u 
zaměstnavatelů, za značně omezující.  
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§ 108 odst. 
5  
Právo odb. 
organizací 
provádět 
tzv. 
vnitřní 
kontrolu 
nad 
stavem 
bezpečnost
i 

ČMKOS 

Požadujeme v § 108 za odstavec 4 doplnit nový odstavec 5 ve znění: 
       „(5) Odborová organizace má právo požadovat po zaměstnavateli, aby neprodleně přijal 
technická, organizační a jiná opatření k odstranění závad v provozu na strojích a zařízeních a při 
pracovních postupech. Odborová organizace má v případě bezprostředního ohrožení života nebo 
zdraví zaměstnanců právo dočasně zakázat další výkon práce; zákaz je písemný a musí být 
zaměstnavateli doručen. Zákaz dalšího výkonu práce jsou povinny přezkoumávat správní úřady, 
kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních předpisů 36); potvrdí-li se v přezkoumání 
platnost tohoto zákazu, platí zákaz bez časového omezení. Nebyla-li platnost zákazu dalšího 
výkonu práce správními úřady uvedenými ve větě třetí přezkoumána nebo potvrzena, pozbývá 
zákaz platnosti uplynutím doby 24 hodin od jeho doručení zaměstnavateli. Na vydání zákazu 
dalšího výkonu práce se nevztahuje správní řád.“. 
Odůvodnění: Odborové orgány mají právo provádět u jednotlivých zaměstnavatelů tzv. vnitřní 
kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V souvislosti s ústavněprávní revizí 
zákoníku práce v nálezu Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. konstatoval Ústavní soud, že „…právo 
odborových organizací kontrolovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci je reflexí základního 
práva zaměstnanců podle čl. 28 Listiny, je ve veřejném zájmu a není v rozporu s ústavním 
pořádkem.“ 
Odborové organizace v praxi při těchto kontrolách zjišťují závažné nedostatky v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, avšak postrádají účinný preventivní právní nástroj 
k odvracení škod na životě a zdraví zaměstnanců. Uvedené opatření bude dočasné a bude podléhat 
potvrzení příslušným správním úřadem orgánem (zpravidla oblastním inspektorátem práce podle 
zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů). 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Navrhované ustanovení je v rozporu s nálezem ÚS 
č. 116/2008 Sb. Akceptováním připomínky by 
došlo k navrácení stavu kritizovaného a zrušeného 
tímto nálezem. 
 
Zákoník práce stanoví zaměstnavateli v oblasti 
BOZP řadu povinností, zaměstnavatel (vedoucí 
zaměstnanci) je povinen bezprostředně reagovat 
a odstranit závady v bezpečnosti práce, na které 
byl upozorněn nebo které zjistil, tak, aby 
nedocházelo k ohrožení života a zdraví. Z tohoto 
hlediska je navrhovaná pravomoc odborové 
organizace (zakazovací oprávnění) 
neproporcionální a nadbytečná, protože povinnost 
odstranit zjištěné závady plyne zaměstnavateli 
přímo ze zákona. Navrhovaná pravomoc odborové 
organizace, by byla porušením čl. 11 odst. 1 
Listiny. Na tom nic nemění ani navrhované 
přezkoumání platnosti tohoto zákazu ani 
navrhované časové omezení.   
 
Zaměstnancům, odborovým orgánům, ani dalším 
zástupcům zaměstnanců nic nebrání, aby 
upozornili orgány státního odborného dozoru nad 
bezpečností práce na problémy v bezpečnosti 
práce, pokud to budou považovat za potřebné. 

§ 108 odst. 
7 
Umožnění 
účasti a 
vznášení 
připomíne
k 
odborové 
organizaci 
a zástupci 
pro BOZP 

ČMKOS Požadujeme úpravu § 108 odst. 7 takto: 
         „(7) Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních 
právních předpisů, od počátku umožnit účast a přednést své připomínky.“. 
Odůvodnění: Ustanovení § 108 zákoníku práce zakotvuje právo zaměstnanců nebo jejich zástupců, 
tedy odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
účastnit se na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tomu odpovídá povinnost 
zaměstnavatele umožnit účast při jednáních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
poskytnout jim v souvislosti s tím potřebné informace a naopak vyslechnout jejich informace a 
připomínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Získání informací od zaměstnanců 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Navrhované ustanovení je v rozporu s nálezem ÚS 
č. 116/2008 Sb. Akceptováním připomínky by 
došlo k navrácení stavu kritizovaného a zrušeného 
tímto nálezem. 
 
Zákoník práce stanoví zaměstnavateli v oblasti 
BOZP řadu povinností, zaměstnavatel (vedoucí 
zaměstnanci) je povinen bezprostředně reagovat 
a odstranit závady v bezpečnosti práce, na které 
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či jejich zástupců má napomáhat k optimálnímu řešení problémů, které souvisejí se zajišťováním 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, neboť nejúplnější informace o stavu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a případných nedostatků mohou bezesporu podat především sami zaměstnanci, 
kteří se přímo účastní pracovního procesu. V navrhovaném odstavci 7 se formulačně zpřesňuje 
stávající právo zástupců zaměstnanců účastnit se na kontrole prováděné u zaměstnavatele, tak, 
aby byla zajištěna jejich účast zejména na kontrole prováděné orgány inspekce práce a orgány 
ochrany veřejného zdraví. 

byl upozorněn nebo které zjistil, tak, aby 
nedocházelo k ohrožení života a zdraví. Z tohoto 
hlediska je navrhovaná pravomoc odborové 
organizace (zakazovací oprávnění) 
neproporcionální a nadbytečná, protože povinnost 
odstranit zjištěné závady plyne zaměstnavateli 
přímo ze zákona. Navrhovaná pravomoc odborové 
organizace, by byla porušením čl. 11 odst. 1 
Listiny. Na tom nic nemění ani navrhované 
přezkoumání platnosti tohoto zákazu ani 
navrhované časové omezení.   
 
Zaměstnancům, odborovým orgánům, ani dalším 
zástupcům zaměstnanců nic nebrání, aby 
upozornili orgány státního odborného dozoru nad 
bezpečností práce na problémy v bezpečnosti 
práce, pokud to budou považovat za potřebné. 

§ 109 odst. 
3 písm. d) 
Náklady 
na platy u 
příspěvko
vých 
organizací 
v rezortu 
školství 

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

Zásadní připomínka: 

Nad rámec k zákoníku práce, § 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 zřizovatele plně, přetrvává ve vztahu k předmětnému 
ustanovení výkladová nejasnost, zda jejich zaměstnanci nemají být odměňováni nikoli platem, ale 
mzdou.  

Upozorňujeme, 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 požadujeme materiál doplnit o další novelizační bod, na základě 
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,“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Připomínka je nad rámec. Toto vymezení je 
výsledkem dohody s Ministerstvem financí, 
uplatňuje se od roku 1992 a dosud nebyla 
zaznamenána pochybnost o jeho aplikaci. 
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Připomínka je nad rámec obsahu připomínkového řízení a vychází z předchozího písemného 
vyjádření předkladatele z ledna roku 2018 s tím, že předmětná úprava bude součástí novely 
zákoníku práce. Důvodem jejího opětovného uplatnění je přetrvávající právní nejistota dotčených 
subjektů (příspěvkových organizací), zda odměňovat platem či mzdou. 

§ 112a 
Odchylná 
úprava 
nejnižší 
částky 
mzdy 
zaměstnan
ce 
zaměstnav
atele – 
poskytovat
ele 
zdravotníc
h služeb 

ČMKOS Požadujeme za § 112 vložit nový § 112a ve znění: 
„§ 112a 

Odchylná úprava nejnižší částky mzdy zaměstnance zaměstnavatele, který je poskytovatelem  

zdravotních služeb 
        Mzda zaměstnance zaměstnavatele, který je poskytovatelem zdravotních služeb, nesmí být 
nižší než částka odpovídající 
platovému tarifu zaměstnance, který u zaměstnavatele, který je poskytovatelem zdravotních 
služeb, vykonává práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, dosáhl 
stejné doby praxe a je odměňován platem (§ 109 odst. 3) (dále jen „odpovídající platový tarif“), a 
příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy podle § 112 odst. 2.  
Při porovnání mzdy podle písmene a) je zaměstnavatel povinen postupovat podle pravidel pro 
určení platového tarifu, která stanoví nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě. 
(2) Nedosáhne-li mzda zaměstnance v kalendářním měsíci bez mzdy za práci přesčas, příplatků 
za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a 
v neděli výše odpovídajícího platového tarifu, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci 
doplatek ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a  odpovídajícím 
platovým tarifem. 
(3) Nedosáhne-li mzda zaměstnance, v kalendářním měsíci, bez mzdy za práci přesčas, příplatků 
za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a 
v neděli, příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy podle § 112 odst. 2, je zaměstnavatel povinen 
poskytnout zaměstnanci doplatek ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním 
měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené měsíční mzdy. 
 (4) Zaměstnanci, který má sjednánu kratší pracovní dobu podle § 80 nebo který neodpracoval v 
kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se 
měsíční částka odpovídajícího platového tarifu snižuje úměrně odpracované době.“.“. 
 
Odůvodnění: Na mzdy zdravotnických zaměstnanců podle § 2 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb., o 
podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a 
podle § 2 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k 
výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 

NEAKCEPTOVÁNO 
 

Navrhovaná změna byla již v minulosti projednána 
a odmítnuta v rámci odborného a sociálního 
dialogu, který předcházel přípravě novely 
zákoníku práce v roce 2016.  

Vzhledem k soukromoprávnímu charakteru 
pracovněprávních vztahů je další ingerence státu 
do vztahu mezi zaměstnavatelem, který je 
samostatným podnikatelským subjektem, 
a zaměstnancem nepřijatelná a nezdůvodnitelná. 
Odmítnutí návrhu svědčí i další významné 
ekonomické důvody: 

1. Povinnost uplatnit jednotné státem stanovené 
podmínky a výši odměňování za práci bez ohledu 
na hospodářské výsledky jednotlivých 
podnikatelských subjektů by představovala 
výrazný zásah do podnikatelského prostředí 
a autonomie zaměstnavatelů. 

2. Realizace návrhu by předpokládala předchozí 
vyřešení otázky, do jaké míry by byl stát ochoten a 
schopen převzít podnikatelské riziko 
zaměstnavatelů odměňujících aktuálně mzdou, 
pokud by jim obecně závazný předpis stanovil 
povinnost poskytovat odměnu za práci (plat) 
v určené výši, bez ohledu na výsledky jejich 
hospodaření (např. při ztrátě).  

3. Nelze odhadnout budoucí dopady na státní 
rozpočet, protože i v jiných profesích mohou 
zaměstnanci v soukromé sféře dosahovat nižších 
mezd než srovnatelní zaměstnanci odměňovaní 
platem, a mohli by uplatnit stejný požadavek. 
Relevantní argumenty, kterými by bylo možno 
takovým požadavkům spravedlivě čelit, by po 
rozvolnění platného systému. 
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zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních), ve znění pozdějších předpisů, jakož i ostatních (nezdravotnických) zaměstnanců 
čerpají zaměstnavatelé, kteří jsou poskytovateli zdravotních služeb podle zákona o zdravotních 
službách, prostředky z veřejného zdravotního pojištění. Přesto jsou v praxi známy případy, kdy 
mzdy zejména zdravotnických pracovníků zaostávají za platy srovnatelných zdravotnických 
pracovníků. 
 
Navrhovaná úprava má zabránit zaměstnavatelům, kteří jsou samostatnými podnikatelskými 
subjekty, aby využívali nízkých mezd zdravotnických pracovníků a ostatních svých zaměstnanců 
ke snižování nákladů, potažmo dosažení vyšších zisků za pomoci čerpání veřejných prostředků 
(pojistného na veřejné zdravotní pojištění). Návrh by měl zároveň odstranit rozdíly ve výdělcích 
zaměstnanců odměňovaných z jednoho zdroje (veřejného zdravotního pojištění). 
Pro tento účel by byli zaměstnavatelé odměňující zaměstnance mzdou povinni zařadit zaměstnance 
do platové třídy a platového stupně podle pravidel stanovených prováděcím nařízením vlády pro 
zaměstnance odměňované platem. Pro porovnání se navrhuje vycházet z platových tarifů 
stanovených ve stupnicích platových tarifů v přílohách č. 3, 6 a  8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 
Použití uvedených stupnic je zajištěno navrhovanou povinností zaměstnavatele postupovat podle 
pravidel, která stanoví uvedené nařízení vlády nejen pro zařazení do platové třídy a platového 
stupně, ale pro určení platového tarifu, tj. podle § 2, 3, 4 a 5. Použití příloh č. 5 a 7 se vylučuje 
výslovným stanovením, že pro porovnání se mzdou zaměstnance jsou relevantní platové tarify 
zaměstnanců zaměstnavatele, který je poskytovatelem zdravotních služeb. 
 
Vzhledem k tomu, že platové tarify jsou stanoveny v paušální měsíční výši, navrhuje se porovnávat 
s nimi mzdu dosaženou v kalendářním měsíci po odečtení mzdy za práci přesčas, příplatku 
za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu 
a v neděli. Zároveň se navrhuje stanovit, že při sjednané kratší, nebo neodpracované týdenní 
stanovené pracovní době se měsíční částka odpovídajícího platového tarifu poměrně krátí. 
 

Současně je nezbytné zachovat i u uvedených zaměstnanců ochranu prostřednictvím nejnižších 
úrovní zaručené mzdy, neboť zejména u zaměstnanců s kratší délkou praxe by mzda na úrovni 
odpovídajícího platového tarifu zaměstnance odměňovaného platem mohla být nižší než příslušná 
nejnižší úroveň zaručené mzdy (zejména v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. jsou 
některé platové tarify pod nejnižší úrovní zaručené mzdy). 

§ 116, 117 
a 118 
Příplatky 
a zajištění 
rovného 

ČMKOS Požadujeme: 
V ustanovení § 116 první větě slova „ve výši 10%“ nahradit slovy „ve výši 20%“ a věta druhou 
zrušit. 
V ustanovení § 117 větě třetí slova „nejméně 10% částky“ nahradit slovy „nejméně 20% částky“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Není možné akceptovat založení práva na dotčené 
příplatky (§ 116 a 118) nejméně v navrhované 
výši, která přísluší zaměstnancům odměňovaným 
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zacházení V ustanovení § 118 odstavci 1 větě první slova „ve výši 10%“ nahradit slovy „ve výši 25%“ a 
větu druhou zrušit.“. 
Odůvodnění: Výši a způsob určení příplatku za noční práci v § 116 zákoníku práce je možné 
výhradně sjednat, a to v kolektivní smlouvě nebo v individuální smlouvě. Zákonodárce nepokládá 
zákonem stanovenou minimální desetiprocentní výši příplatku za nepodkročitelné minimum. 
Zákonná úprava vychází z předpokladu, že povinná forma „sjednání“ zajišťuje dostatečnou 
ochranu zaměstnanců. V praxi se však možnost sjednání jiné minimální výše příplatku za noční 
práci neosvědčila. Výše příplatku se proto v zájmu zajištění rovného zacházení a odstranění 
diskriminace sjednocuje s výší příplatku za noční práci k platu (§ 125 zákoníku práce) u 
zaměstnanců zaměstnavatelů odměňovaných platem (§ 109 odst. 3 zákoníku práce). 
Ztížené pracovní prostředí vymezuje § 6 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, jednotně pro všechny zaměstnavatele, tj. pro 
zaměstnavatele odměňující mzdou i platem. Za ztížené pracovní prostředí se považuje takové 
prostředí, ve kterém je zaměstnanec vystaven mimořádným obtížím vyplývajícím z účinků 
ztěžujících vlivů, jednak z opatření směřujících ke snížení nebo odstranění těchto účinků.  
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. obsahuje i výčet ztěžujících vlivů obsahuje a ukládá některé s tím 
související povinnosti. Jedná se např. o povinnost používat osobní ochranné pracovní pomůcky 
(ochranné oděvy, dýchací přístroje), jejichž použití je spojeno s pohybovým nebo jiným omezením 
nebo dodržovat zvláštní režim pracovní doby (např. bezpečnostní přestávky), popř. snášet jiná 
omezení. Pokud je nezbytné, aby zaměstnanec konal práci ve ztíženém pracovním prostředí, má 
právo na mzdovou kompenzaci.  
Výše příplatku se upravuje s ohledem na výši příplatku za ztížené pracovní prostředí k platu (§ 
125 zákoníku práce) u zaměstnanců zaměstnavatelů odměňovaných platem (§ 109 odst. 3 zákoníku 
práce) v zájmu zajištění rovného zacházení a odstranění zákazu diskriminace. Podle § 7 nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě výše 
příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí 400 až 1 400 Kč měsíčně. Navrhovaná 
výše odpovídá odpracování 200 hodin ve ztíženém pracovním prostředí. 
Zákonná úprava vychází z předpokladu, že zaměstnavatelé – pokud to umožňuje jejich provoz – 
rozvrhují nepřetržitý odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na stejný den, a to tak, aby do něho 
spadala neděle. V některých případech je však nezbytné, aby zaměstnanci konali práci i v sobotu a 
v neděli a aby jim byl nepřetržitý odpočinek určen na jiné dny. Za dobu práce v sobotu a neděli 
proto přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10% jako kompenzace 
zásahu do osobního života, popřípadě do života rodiny zaměstnance. Výše příplatku se upravuje 
s ohledem na výši příplatku za práci v sobotu a neděli u zaměstnanců odměňovaných mzdou (§ 
126 zákoníku práce) u zaměstnanců zaměstnavatelů odměňovaných platem (§ 109 odst. 3 zákoníku 
práce) v zájmu zajištění rovného zacházení a odstranění zákazu diskriminace. 

platem. Předpokládá se také zásadní nesouhlas 
zástupců zaměstnavatelů.  
Pokud jde o příplatek ke mzdě za práci ve 
ztíženém pracovním prostředí (§ 117), pomíjí 
návrh skutečnost, že podle § 7 nařízení vlády č. 
567/2006 Sb. se příplatek poskytuje za každý 
ztěžující vliv. 
 
Přijetí návrhu by představovalo zásah do celkové 
koncepce odměňování v zákoníku práce. Nelze 
akceptovat argument, že návrhy směřují 
k rovnému zacházení a odstranění diskriminace. 
Úprava mzdy (odměny za práci v podnikatelské 
sféře) v zákoníku práce garantuje zaměstnancům 
především minimální sociální standardy 
prostřednictvím minimální výše odměny 
(minimální, popř. zaručené mzdy a některých 
příplatků) a zakotvuje některé podmínky 
odměňování vyplývající z mezinárodních úmluv 
nebo komunitárního práva. Na rozdíl od ní, je 
úprava platu kogentní a stanoví plnou jednotnou 
míru kompenzace za ztěžující vlivy oceněné 
příplatky. Podle dlouhodobě přijatelného 
sociálního konsensu se za dostatečnou ochranu 
považuje minimální sociální standard ve výši 50% 
plné míry kompenzace ve veřejných službách a 
správě. 
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§ 117a 
Zvláštní 
příplatek 

ČMKOS Požadujeme za § 117 se vložit nový § 117a, který zní: 
„§ 117a 

Zvláštní příplatek 

(1) Zaměstnanci, který vykonává práci v pracovních podmínkách spojených s mimořádnou 
neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy, 
přísluší zvláštní příplatek. 

(2) Rozdělení prací podle pracovních podmínek do skupin v závislosti na míře 
neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví a podle obtížnosti práce, 
podmínky pro poskytování příplatku a výši příplatku v jednotlivých skupinách stanoví vláda 
nařízením. 

(3) Zaměstnavatel určí zaměstnanci výši příplatku v rámci rozpětí stanoveného pro skupinu 
s pracovními podmínkami, ve kterých zaměstnanec soustavně vykonává práci.“ 
Odůvodnění: Není důvod, aby zaměstnanci odměňovaní mzdou byli vyňati z možnosti pobírat 
zvláštní příplatek; obdobně jako těmto zaměstnancům zákon přiznává právo na příplatek za práci 
ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí. Skutečnost, že zaměstnancům odměňovaným mzdou 
nepřísluší ze zákona právo na zvláštní příplatek, je zvláště problematická v případě 
zdravotnických pracovníků odměňovaných mzdou, kterým ani přes řadu veřejných příslibů nejsou 
poskytovány (zvláštní) příplatky za práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci 
dvousměnného, třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu; ačkoli zdravotnickým 
pracovníkům odměňovaným platem poskytovány jsou. Tento bezdůvodný dualismus v odměňování 
zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče představuje nerovné zacházení v oblasti odměňování 
zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení, které se významně projevuje v setrvalém poklesu 
kvalitních zaměstnanců ochotných pracovat jako zdravotničtí pracovníci. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Požadavky ČMKOS nerespektují platnou koncepci 
zákoníku práce a jejich realizace by předpokládala 
zásadní systémové přepracování zákoníku práce.  
Úprava mzdy je v souladu se soukromoprávním 
charakterem pracovněprávních vztahů. Mzdu (její 
složky) je možné především sjednat v kolektivní, 
 pracovní nebo jiné smlouvě, nebo ji může 
zaměstnavatel jednostranně stanovit vnitřním 
předpisem nebo určit mzdovým výměrem. V praxi 
není vyloučena ani kombinace uvedených 
způsobů. Je věcí zaměstnavatele, jaké složky mzdy 
(kromě povinných příplatků podle § 114 až 118 
zákoníku práce) bude zaměstnancům poskytovat, 
jaké pro jejich poskytování stanoví podmínky, a 
jak je nazve. Zaměstnavatel není omezen pouze 
příplatky, které stanoví zákoník práce v rámci 
minimálních sociálních standardů.  
 

§ 123 odst. 
6 písm. e) 
zrušení 
slov „pro 
zaměstnan
ce 
poskytovat
ele 
zdravotníc
h služeb“. 
 

ČMKOS Požadujeme v ustanovení § 123 odst. 6 písm. e) v části věty před středníkem i za středníkem zrušit 
slova „pro zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb“. 
Odůvodnění: Praxi zaměstnavatelů, kteří přistupují ke zvláštnímu určení platového tarifu téměř 
výlučně z ekonomických důvodů, neboť pásmové odměňování jim umožňuje v současném znění 
snížit platový tarif zaměstnance pod jeho zákonnou úroveň a dosáhnout tak nižšího objemu 
vyplácených platových prostředků, dnes brání platná právní úprava pouze ve zdravotnictví.  
Ke snížením platu zaměstnanců touto formou dochází však i v jiných odvětvích, zejména v oblasti 
kultury či školství. Proto se navrhuje ochranu obsaženou v § 123 odst. 6 písmeno e) zákoníku 
práce, spočívající ve stanovení povinnosti s ohledem na zásadu rovného zacházení a zákazu 
diskriminace „určit výši platového tarifu určeného zvláštním způsobem nejméně ve výši 
odpovídající platovému tarifu, který zaměstnanci jinak přísluší podle platové třídy a platového 
stupně, do kterých je zařazen podle odstavců 1 až 5“, stanovit obecně pro všechny případy, kdy se 
„zvláštní způsob zařazení do platové třídy a určení platového tarifu pro zaměstnance“ používá. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Požadovaná změna by zásadním způsobem 
deformovala platný systém odměňování a původní 
účel zvláštního způsobu určení platového tarifu. 
Ten měl sloužit v odůvodněných případech, kdy 
bylo hledisko praxe a získaných zkušeností pro 
určení platového tarifu nevhodné, a měl proto 
umožnit nahrazení obecných pravidel pro zařazení 
do platového stupně (podle praxe) jinými 
vhodnými pravidly. Navrhovaná změna je 
v rozporu s původním záměrem, protože by 
výrazně omezila zaměstnavatele při aplikaci 
vlastích pravidel a ze zvláštního způsobu určení 
platového tarifu by učinila nástroj sloužící účelově 
k navyšování platů, jako je tomu již nyní u 
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Navrhovaná úprava zabrání zhoršení postavení zaměstnanců, kteří nejsou spravedlivě 
odměňováni za vykonanou práci. Na zaměstnance je v rozporu s ustanovení § 346b odst. 2 
zákoníku práce přenášeno zaměstnavatelské riziko ovlivněné zejména nedostatkem finančních 
prostředků na straně zaměstnavatele. Je proto třeba této nežádoucí praxi zaměstnavatelů zamezit 
tím, že nebudou moci zvláštním určením platového tarifu platový tarif zaměstnanci snížit. 
Navrhuje se, aby platový tarif mohl být určen zvláštním způsobem nejméně ve výši odpovídající 
platovému tarifu, který by jinak náležel zaměstnanci podle zákonných principů ustanovení § 123 
odst. 1 až 5 zákoníku práce, tedy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho 
mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací a podle doby dosažené praxe, doby péče o 
dítě a doby výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby, nebo ve výši zvýšené. 
To zamezí negativní praxi také ve školách v případech, kdy dnes ředitelé určují výši platového 
tarifu nižší, než by náležela podle obecných pravidel. 
Touto změnou se rozšíří okruh zaměstnanců, jejichž výše platového tarifu určeného zvláštním 
způsobem musí být určena nejméně ve výši odpovídající platovému tarifu, který zaměstnanci jinak 
přísluší podle platové třídy a platového stupně, do kterých je zařazen. Nadále se tedy již nebude 
vztahovat pouze na zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb, ale na všechny zaměstnance 
uvedené v § 123 odst. 6 písm. e) zákoníku práce. 

zaměstnavatelů, kteří jsou poskytovateli 
zdravotnických služeb. Platem odměňují 
zaměstnavatelé, kteří na odměňování využívají 
zcela nebo převážně veřejné zdroje (prostředky ze 
státního rozpočtu, z ostatních veřejných rozpočtů 
nebo např. z veřejného zdravotního pojištění). 
Kogentní úprava platových poměrů uvedeného 
okruhu zaměstnanců vyjadřuje a chrání oprávněný 
zájem státu na řádném využívání těchto zdrojů, a 
má proto přísně regulační charakter, který by 
přijetím návrhu pozbyl účinnosti.  
Navrhovaná změna by nepochybně vyvolala 
kritiku obcí a krajů. Při přetrvávající obavě, že 
bude současná úprava zneužívána v neprospěch 
zaměstnanců, by bylo pro zachování jednotné 
vnitřně provázané koncepce odměňování 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
vhodnějším řešením zrušit možnost určit platový 
tarif zvláštním způsobem.   
 

§ 143 odst. 
2 
vyplácení 
mzdy nebo 
platu 
zaměstnan
cům 
s místem 
výkonu 
práce v 
zahraničí 

ČNB 
V oblasti problematiky sjednání/stanovení a výplaty mzdy/platu: 

a) Zaměstnancům s místem výkonu práce v zahraničí je možné s jejich souhlasem 
poskytovat mzdu nebo plat nebo jejich část v dohodnuté cizí měně, pokud je k této měně 
vyhlašován Českou národní bankou kurz (§143/2 ZP). 

b) Pro kurzový přepočet z CZK na cizí měnu se použije kurz vyhlášený ČNB „platný v den, 
kdy zaměstnavatel měnu nakupuje pro účely výplaty mzdy či platu“ (§143/3 ZP). 

ČNB, na základě podnětů, jež obdržela z řad veřejnosti, upozorňuje na řadu chyb či aplikačních 
obtíží těchto ustanovení: 

a) Zákoník práce výslovně nestanoví, v jaké měně mají být mzda či plat vyplaceny 
v případě bezhotovostní výplaty (která je v praxi běžná; neobvyklá je naopak výplata 
v hotovosti), protože v ZP použitý pojem „zákonné peníze“ zahrnuje pouze hotovost 
(bankovky a mince). Úmysl zákonodárce omezit bezhotovostní výplatu mzdy či platu 
v zahraniční měně obdobně jako hotovostní výplatu do určité míry nepřímo vyplývá z § 
143/2, který by byl jinak obsolentní, případně i z obecnosti formulace § 143/3. 
Doporučujeme tento úmysl vyjádřit explicitně. 

b) Zákoník práce výslovně nestanoví, v jaké měně mají být mzda či plat vyplaceny 
v případě výplaty mzdy či platu do zahraničí (tuto výplatu do zahraničí přitom zákoník 
práce nijak neomezuje). V ZP použitý pojem „zákonné peníze“ se totiž vztahuje jen na 
území ČR (platné bankovky a mince vydané ČNB jsou zákonnými penězi jen pro platby 

NEAKCEPTOVÁNO  
 
Podle § 143 odst. 1 zákoníku práce je 
zaměstnavatel povinen zaplatit částku určenou 
zaměstnancem na účet určený zaměstnancem. 
Vzhledem k tomu, že mzda a plat jsou zúčtovány 
zaměstnanci k výplatě v korunách českých, 
nemůže zaměstnanec určit k bezhotovostní výplatě 
částku v jiné měně. Pouze zaměstnancům s místem 
výkonu práce v zahraničí lze za pevně 
stanovených podmínek vyplatit (hotově 
i bezhotovostně) určenou částku v dohodnuté cizí 
měně. 
 
Uvedené množství návrhů nad rámec zákona 
představuje komplexní změnu přístupu současné 
právní úpravy v zákoníku práce. Tyto změny by 
měly být řádně projednány před vyhotovením 
legislativního návrhu a následně posouzeny v 
řádném připomínkovém řízení. 

K uvedenému dále podotýkáme, že současná 
úprava vztahující se na možnosti výplaty v cizí 
měně je dostačující. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o suverénní úpravu pracovního práva České 
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v ČR). Úmysl zákonodárce omezit výplatu mzdy či platu v cizí měně i pro platby do 
ciziny do určité míry nepřímo vyplývá z § 143/2, který by byl jinak obsolentní. 

c) Zákaz vyplácet mzdu či plat v jiné než české měně do zahraničí nedává věcně smysl a 
zaměstnanci zpravidla nijak neprospívá. Zákonodárce totiž neomezuje možnost sjednat 
mzdu či plat v určité měně (takové omezení by mohlo zaměstnance chránit před 
kurzovým rizikem, které by nesl, pokud by měl své životní náklady denominované v jiné 
měně než svůj základní příjem; v některých případech, na něž byla ČNB upozorněna, 
nicméně údajně např. grantové předpisy EU vyžadují, aby mzda specialistů placených 
z EU grantů byla sjednána v EUR), a umožňuje sjednat mzdu či plat dokonce 
v nekonvertibilních, vysoce inflačních či jinak nespolehlivých měnách. Zákonodárce 
pouze přikazuje (tedy pokud tento příkaz dovodíme – viz výše) mzdu či plat vyplatit 
v české měně, což v případě bezhotovostního placení znamená, že zákonodárce určuje 
pouze, v jaké měně má být denominován a proveden platební příkaz a tedy připsáno na 
účet poskytovatele platebních služeb (zpravidla banky) zaměstnance. V jaké měně 
zaměstnanec mzdu či plat skutečně obdrží (tedy v jaké měně připíše banka došlou platbu 
na účet zaměstnance, který mu vede), je ovšem věc zcela jiná, již  zaměstnavatel nemůže 
ovlivnit, a je to dáno tím, v jaké měně je tento účet veden, tj. jakou měnu si zaměstnanec 
sám zvolil (resp. na který ze svých případných více účtů si mzdu či plat nechává 
vyplácet). Zaměstnavatel tedy není omezen v tom, v jaké měně  sjedná mzdu či plat, tuto 
měnu však musí přepočítat na koruny, koruny převést na účet zaměstnancovy banky, 
která je převede na měnu, v níž zaměstnanci vede účet. Provedení korunové platby do 
zahraničí je ovšem služba velmi drahá a zřídka poskytovaná. Rovněž tak je málo bank 
v zahraničí, které jsou ochotny bezhotovostní korunové platby přijímat. Dlužníci, kteří 
jsou povinni zaplatit platbu v CZK do zahraničí (nejen v oblasti pracovního práva), proto 
zpravidla volí jinou měnu a placenou částku zvýší tak, aby i po kurzovém přepočtu 
nemohlo být pochyb o tom, že dluh byl plně splněn. Bohužel lze se setkat i s rozsudky 
soudů (mimo pracovněprávní oblast), které v takovém případě judikují, že takový dluh 
vůbec splněn nebyl a plátce jej musí zaplatit znovu (může si od příjemce vyžádat zpět 
původně zaplacenou částku v jiné měně v rámci bezdůvodného obohacení, což už ale 
zpravidla bývá promlčeno). S tímto výkladem se v ČNB sice neztotožňujeme, 
sjednocující  judikát soudu vyšší instance ale dosud  neexistuje.  

d) Požadavek zákoníku práce, aby zaměstnavatel vyplácel bezhotovostně mzdu či plat na 
své náklady, je v rozporu se zákonem o platebním styku, podle něhož určité platby mají 
být zpoplatněny tak, že plátce i příjemce hradí poplatky své bance (instrukce  SHARE). 
Dle výkladu gestora - ministerstva financí (MF) sice tato povinnost neplatí absolutně, 
výklad MF je však problematický a banky proto vesměs raději tuto povinnost dodržují a 
jiné než SHARE zpoplatnění nenabízejí. 

e) Problematické je i pravidlo o kurzovém přepočtu obsažené v zákoníku práce. 
Vztahuje se totiž jen na převody CZK na cizí měnu, v souladu se zákoníkem práce ovšem 
mohou nastat i situace opačné, kdy bude třeba převést cizí měnu na CZK (např. případ, 
kdy mzda je, v  souladu s grantovými předpisy EU, sjednána v EUR). ČNB dle zákona o 
ČNB vyhlašuje kurz v zásadě všech měn,  výjimkou je v současnosti pouze zimbabwský 
dolar a venezuelský bolivar (protože ani příslušná centrální banka kurz nevyhlašuje a 

republiky, je namístě, aby výplata prostřednictvím 
cizích měn byla omezena. V praxi by mohlo 
docházet ke zhoršení postavení zaměstnance, který 
je slabší smluvní stranou a skrze odměnu za práci 
zajišťuje své základní životní potřeby. 

Skutečnost, že někteří zaměstnavatelé mají z 
různých důvodů tendenci k výplatě v cizí měně 
přistupovat i v současnosti, by mimo úzký rámec 
zákoníku práce neměla být tolerována, neboť se 
jedná o praxi v rozporu se zákonem. 

K otázce rozporu zákoníku práce se zákonem o 
platebním styku podotýkáme, že se MPSV 
ztotožňuje s výkladem, který staví právo 
zaměstnance na ochranu odměny za práci nad 
úpravu vyplývající z tohoto zákona. 
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měna je zcela nekonvertibilní a vysoce inflační; v minulosti však nebyl vyhlašován i kurz 
islandské koruny, tedy měny státu EHP, a to z důvodu nedostatečného obchodování 
s měnou). ZP tak umožňuje zaměstnanci vyplácet mzdu/plat i v nekonvertibilních, běžně 
neobchodovaných měnách, u nichž může existovat velký rozdíl mezi úředně stanoveným 
a tržním kurzem a u nichž ČNB vyhlašuje kurz pouze jednou za měsíc, přičemž takto 
vyhlášený kurz se může lišit od tržního kurzu i o několik řádů! Použití nekonvertibilní 
měny ztěžuje zaměstnanci repatriaci úspor a může jeho mzdu/plat v podstatě 
znehodnotit. Ideální není ani formulace „kurz platný v den“, správně by mělo být 
„kurz vyhlášený pro den“, ČNB totiž vyhlašuje kurzy pro některé měny každý pracovní 
den po 14:30 hodin s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující 
sobotu, neděli či státní svátek, kurzy pro ostatní (nekonvertibilní) měny pak poslední 
pracovní den v měsíci s platností pro celý následující měsíc. Použití jakékoliv jiné 
terminologie v zákonech vede k častým dotazům veřejnosti a zejména k častým chybám 
u kurzů vyhlášených se zpětnou platností. 

f) Zájem zaměstnance o výplatu na jeho účet v zahraničí, popř. hotovostně v cizí měně, 
nevzniká jen u zaměstnanců s místem výkonu práce v zahraničí, ale i u zaměstnanců 
s trvalým pobytem v zahraničí, např. hostující profesoři a experti, ale i zaměstnanci 
dojíždějící denně za prací do ČR (např. ze Slovenska).  

g) Příslušné právní předpisy stanoví odlišné (od sebe navzájem i od kurzu uvedeného 
v zákoníku práce) kurzy pro kurzové přepočty zákonných odvodů na zdravotní a sociální 
pojištění. V případě umožnění výplaty mzdy v cizí měně by se tedy měla upravit a 
sjednotit i legislativa v této oblasti. 

Obdobné formulace obsahují i zákony č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů a č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. 

 

ČNB proto navrhuje: 

 

1. Zvážit, zda by nebylo vhodné omezit sjednání mzdy/platu v cizí měně, přinejmenším na měny, 
pro něž ČNB vyhlašuje kurz devizového trhu (bylo by ovšem nutno ošetřit i dopad na stávající 
smlouvy). 

2. Pokud je záměrem zákonodárce omezit bezhotovostní výplatu mzdy/platu v cizí měně, stanovit 
toto explicitně (za použití pojmu „cizí měna“ popř. „česká měna“, který zahrnuje hotovost i 
bezhotovost, a nikoliv za použití pojmu „zákonné peníze“, který zahrnuje pouze hotovost). 
3. Umožnit výplatu mzdy/platu, pokud se provádí na účet určený zaměstnancem, který je veden 
v zahraničí, v jakékoliv konvertibilní měně (za využití formulace „měna, k níž Česká národní 
banka vyhlašuje kurz devizového trhu“) – tato připomínka je zásadní, protože provádění 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBH9HGHL8)



93 
 

korunových plateb do zahraničí je příliš problematické (ani stát zpravidla vyplácí důchody do 
zahraničí v Kč). 
4. Neumožnit výplatu mzdy/platu v nekonvertibilních měnách (za využití formulace „měna, k níž 
Česká národní banka ne/vyhlašuje kurz devizového trhu“). 
5. Odkazy na kurzy vyhlášené Českou národní bankou formulovat „kurz vyhlášený Českou 
národní bankou pro den“. 
6. Sjednotit pravidla pro přepočet kurzů ve všech dotčených zákonech a to tak aby fungovalo pro 
přepočty CZK na cizí měny i opačně. 
7. Uvedené změny provést ve všech dotčených zákonech zároveň. 
 

Promítnutí připomínek do textu zákon: 

Naše zásadní připomínka je zapracována od § 143 odst. 2. 

 

 

§ 143  

(1) Na základě dohody se zaměstnancem je zaměstnavatel povinen při výplatě mzdy 
nebo platu, popřípadě jiných peněžitých plnění ve prospěch zaměstnance, po provedení 
případných srážek ze mzdy nebo z platu podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu, 
zaplatit částku určenou zaměstnancem na svůj náklad a nebezpečí na jeden platební účet určený 
zaměstnancem, a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu, pokud se 
zaměstnancem písemně nesjedná pozdější termín. Zaměstnanec však nemůže po zaměstnavateli 
požadovat úplatu, již platí osobě, která mu vede účet (odkaz pod čarou na § 130/2 zákona 
170/2017, může se ale jednat i o zahraniční zákony), ani to, čeho se po této osobě může 
domáhat v souladu s právním předpisem upravujícím platební styk (odkaz pod čáru na zákon 
č. 170/2017, může se ale jednat i o zahraniční zákony).  

(2)  
Odůvodnění: jde o zesouladnění ZP s právní úpravou platebního styku. To, zač odpovídá 
zaměstnanci jeho poskytovatel platebních služeb (v terminologii OZ osoba, jež mu vede účet) či co 
je zaměstnanec povinen tomuto poskytovateli platit, nemůže zaměstnanec nárokovat po 
zaměstnavateli, který nemá možnost, jak uvedené náklady/rizika ovlivnit. Zaměstnanec si sám 
vybírá, kdo a za jakých podmínek povede jeho účet. Zároveň dochází k zesouladnění s obecným 
principem soukromého práva, který z úpravy platebního práva vychází a podle něhož dlužník 
(plátce) věřiteli neodpovídá za případné chyby věřitelovy banky (osoby, jež mu vede účet). 

 
(2) Určí-li zaměstnanec pro výplatu mzdy nebo platu účet vedený v zahraničí, lze 

mzdu nebo plat, nebo jejich část, vyplácet v dohodnuté cizí měně, pokud je k této měně 
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vyhlašován Českou národní bankou kurz devizového trhu. 

Odůvodnění: Zásadní připomínka. Placení do zahraniční v českých korunách je drahé a 
neefektivní. Jestliže zaměstnanec určí účet vedený v zahraničí (typické např. u dočasně 
zaměstnaných zahraničních expertů či zaměstnanců dojíždějících do práce z příhraničí), bylo 
doposud pro zaměstnavatele velmi obtížné až nemožné splnit požadavky zákona. Blíže viz bod 3 
výše. Pro ochranu zaměstnance doporučujeme neumožnit sjednat nekonvertibilní exotickou měnu 
(viz odůvodnění k § 142/1 výše) a vyžadovat souhlas zaměstnance. 

 

 (3) Zaměstnancům s místem výkonu práce nebo obvyklým pobytem v zahraničí je 
možné s jejich souhlasem vyplácet mzdu nebo plat nebo jejich část v dohodnuté cizí měně, pokud 
je k této měně vyhlašován Českou národní bankou kurz devizového trhu. Ustanovení § 142 odst. 
2 o zaokrouhlování se použije pro zaokrouhlování mzdy v cizí měně přiměřeně. 

Odůvodnění: V návaznosti na podněty veřejnosti se rozšiřuje výjimka z odst. 1 na případy 
zaměstnanců dojíždějících do práce z příhraničí. Pro ochranu zaměstnance se nově zakazuje 
sjednat nekonvertibilní exotickou měnu. (U slova vyplácet jde jen o terminologické sladění). 

 

 (4) Pro přepočet měn při hotovostní výplatě se použije kurz vyhlášený Českou národní 
bankou platný pro den, ve kterém zaměstnavatel nakupuje cizí měnu pro účel výplaty mzdy nebo 
platu. V ostatních případech se použije kurz vyhlášený Českou národní bankou platný pro 
pracovní den předcházející dni, v němž je zadáván platební příkaz k výplatě. 

Odůvodnění: pravidlo doposud stanovení v zákoně nedává příliš smyslu u bezhotovostních plateb. 
Dále se sjednocuje terminologie (ČNB vyhlašuje kurzy měn pro jednotlivé dny). 

 

§ 146 
písm. c) 
Srážky ze 
mzdy 

ČMKOS V § 146 písm. c) požadujeme vypustit slova: „bylo-li to sjednáno v kolektivní smlouvě nebo na 
základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací a“. 

Odůvodnění: Ustanovení pomůže praxi. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Zákoník práce poskytuje odměně za práci zvláštní 
ochranu. Se mzdou nebo platem zaměstnance 
může zaměstnavatel nakládat jen ze zákonem 
stanovených důvodů a v zákonem omezené míře. 
Zákoník práce stanoví v odůvodněných případech, 
kdy může zaměstnavatel provádět srážky ze mzdy 
zaměstnance i bez jeho souhlasu. Jedná se o 
výhradně o případy, kdy to vyplývá z jiného 
právního předpisu (daně, odvody, výkon 
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rozhodnutí) a o případy, kdy zaměstnavatel 
vyplatil zaměstnanci částky, na které mu 
nevzniklo právo, a které je povinen je vrátit. 
Pokud jde o návrh ČMKOS, má právní jistota 
zaměstnance přednost před argumentem, že by 
navrhovaná úprava „pomohla praxi“. 

§ 172 
Cestovní 
náhrady 
při 
zahraniční 
pracovní 
cestě 

ČMKOS V § 172 požadujeme na konec ustanovení vložit větu: „Při pracovní cestě konané mimo místo 
výkonu práce, popřípadě pravidelného pracoviště mimo území České republiky, přísluší 
zaměstnanci cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě, s výjimkou zaměstnanců uvedených 
v hlavě III.“. 
Odůvodnění: Současná právní úprava nepřiznává zaměstnancům při pracovních cestách 
v zahraničí, pokud tam mají místo výkonu práce, popřípadě pravidelné pracoviště, ani zahraniční, 
ani vnitrostátní stravné, což je nutné napravit. Zaměstnancům, uvedením v hlavě III. části sedmé 
ZP přísluší v takovém případě náhrady podle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
V případě, že zaměstnanec, který má místo 
výkonu práce (resp. pravidelné pracoviště) 
sjednáno v zahraničí a vykonává v zahraničí i 
pracovní cesty mimo toto místo, jedná 
se o zahraniční pracovní cestu a poskytují se mu 
tedy náhrady jako při každé jiné zahraniční 
pracovní cestě, proto není důvod ustanovení § 172 
rozšiřovat. 

§ 191 
otcovská 
poporodní 
péče 

Ministerstvo 
obrany 

Za bod 42. požadujeme vložit nový bod 43., který zní: 

„V §191 se za slovo „pečovat“ vkládají slova „a po dobu čerpání otcovské poporodní 
péče podle § 38a zákona o nemocenském pojištění.““.  

 

Odůvodnění: Otcovská poporodní péče nebyla promítnuta do zákoníku práce jako 
překážka v práci. Zaměstnanec čerpající dávku tak žádá o rodičovskou dovolenou v souladu 
s ustanovením § 196 zákoníku práce, případně neplacené volno. V praxi se tak objevují problémy 
se způsobem určení omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci a s případným doplatkem 
zdravotního pojištění prostřednictvím zaměstnavatele do minimálního vyměřovacího základu. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

NEAKCEPTOVÁNO  
 
Není žádoucí za každou cenu rozšiřovat okruh v § 
191 vyjmenovaných důležitých osobních překážek 
v práci, když od samého počátku bylo zavedení 
otcovské poporodní péče („otcovské“), jako nové 
dávky nemocenského pojištění, realizováno s tím, 
že omluvení nepřítomnosti zaměstnance v práci 
zaměstnavatelem po dobu pobírání této dávky 
bude dostatečně garantováno, rodičovskou 
dovolenou, o kterou může otec dítěte 
zaměstnavatele v rozsahu, který sám určí, požádat 
v době od narození dítěte nejdéle do dosažení 3 let 
jeho věku. Tato rodičovská dovolená, čerpaná 
otcem dítěte do doby, po kterou má matka dítěte 
právo na mateřskou dovolenou, je navíc ve 
zvýhodněném právním režimu (započítává se např. 
jako odpracovaná doba pro účely dovolené, při 
návratu do práce je zaměstnavatel povinen zařadit 
zaměstnance na původní práci a pracoviště). 
V souvislosti s otcovskou není tak rozhodně nutno 
čerpat neplacené pracovní volno. 

§191 
Promítnut
í překážky 
v práci – 
otcovské 
poporodní 

ČÚZK Nad rámec návrhu k § 191 

Požaduji vložit nový bod 43, který zní: 

„43. V § 191 se za slova „rodičovské dovolené,“ vkládají slova „po dobu péče o dítě v případech 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Době pobírání otcovské plně koresponduje 
existující překážka v práci v podobě rodičovské 
dovolené (pro otce dítěte ve zvýhodněném 
pracovněprávním režimu jako u zaměstnankyně na 
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péče do 
zákoníku 
práce 

podle § 38a zákona o nemocenském pojištění“.“. 

Odůvodnění: 

Zákon č. 148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony, nedostatečně promítl do zákoníku práce překážku 
v práci na straně zaměstnance v podobě otcovské poporodní péče podle § 38a až 38d zákona o 
nemocenském pojištění. 

 

mateřské dovolené). 

§ 191a ČMKOS 43. (§ 191a) 

Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování 
dlouhodobé péče v případech podle § 41a až 41c zákona o nemocenském pojištění. 
Odůvodnění: Požadujeme, aby zákonodárce zabezpečil realizaci zákonem o nemocenském 
pojištění zavedené překážky v práci (dlouhodobého ošetřování) v praxi. Navrhovaná změna může 
být na úkor zaměstnanců. Pojem „vážné provozní důvody“ je neurčitý a v praxi bude způsobovat 
vážné výkladové problémy. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Předmětem navrhované změny je toliko 
legislativně technické zpřesnění původního textu, 
nikoli změna věcná, neboť od samého počátku 
projednávání zákona č. 310/2017 Sb. bylo zřejmé, 
že nepůjde o typickou důležitou osobní překážku 
v práci v režimu § 191 ZP, u nichž provozní 
důvody nerozhodují, nýbrž o překážku v práci, 
kdy poskytnutí dlouhodobého volna lze odmítnout 
jen na základě vážných provozních důvodů 
(obdobně i § 241) 

§ 213 odst. 
1 
Minimální 
výměra 
dovolené 

ČMKOS Požadujeme v ustanovení § 213 odst. 1 slova „nejméně 4 týdny v kalendářním roce“ nahradit 
slovy „nejméně 5 týdnů v kalendářním roce“.   
Odůvodnění: Podle stávající právní úpravy činí minimální výměra dovolené 4 týdny. Vzhledem ke 
skutečnosti, že zaměstnanci tzv. nepodnikatelské sféry (zaměstnanci zaměstnavatelů 
vyjmenovaných v ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce) mají základní výměru dovolené přímo 
ze zákona 5 týdnů, týká se minimální délka dovolené 4 týdny pouze zaměstnanců podnikatelské 
sféry. Rozdílná zákonem stanovená minimální délka dovolené tak zakládá diskriminaci 
zaměstnanců v podnikatelském sektoru, pro kterou neexistuje spravedlivý věcný důvod. 
Navíc dovolená slouží primárně k odpočinku zaměstnance jako institut prevence před pracovními 
úrazy a škodami na zdraví způsobenými v souvislosti s výkonem závislé práce vůbec. Prvořadé 
zacílení na bezpečnost a ochranu zdraví při práci je vyjádřeno jak ve směrnici 2003/88/ES o 
některých aspektech úpravy pracovní doby (v preambuli se odvolává na směrnici 89/391/EHS o 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích), tak v Úmluvě MOP č. 
132/1970 o placené dovolené, 1970.  
Je statisticky dokázáno, že odpočatý zaměstnanec je méně náchylný k úrazům. Stanovení nižšího 
minimálního standardu dovolené pro zaměstnance podnikatelského sektoru, kteří jsou vystaveni 
s ohledem na charakter své práce (horníci, slévači, stavební dělníci ad.) ve výrazně vyšší míře 
riziku pracovních úrazů i nemocí z povolání než zaměstnancům nepodnikatelské sféry, je tak 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Je věcí politického rozhodnutí a sociálního 
dialogu. 
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v zásadním rozporu s posláním dovolené.  
Pozměňovací návrh směřuje k zajištění rovného zacházení a stejných minimálních standardů 
pracovně právní ochrany zaměstnanců veřejného a soukromého sektoru. 

§ 216 
Započítáv
ání 
některých 
překážek 
v práci 
jako 
výkon 
práce pro 
účely 
dovolené 

SPČR K bodu 57. - § 216 odst. 3 (započítávání některých překážek v práci jako výkon práce pro 
účely dovolené) 

 
SP ČR požaduje nezapočítávat jako výkon práce pro účely dovolené překážky uvedené v § 
216 odst. 3 písm. e) a f). SP ČR je si vědom, že jde o platnou a účinnou právní úpravu. Přesto se 
domnívá, že by doba nepřítomnosti zaměstnance v práci z důvodu ošetřování jiné osoby neměla 
být považována za výkon práce a proti této úpravě se stavěl již od meziresortního připomínkového 
řízení návrhu zákona č. 310/2017 Sb., kterým bylo dlouhodobé ošetřovné zavedeno.  

SP ČR chápe snahu státu pomoci (pracujícím) občanům v nelehké rodinné situaci - potřebují 
zajistit péči o blízkou osobu, která byla nečekaně hospitalizována s vážným zdravotním 
problémem, který vyžaduje následnou dlouhodobou péči minimálně 30 dnů a je snaha je 
neponechat v takové situaci bez příjmu. Chápe také, že nebyla zvolena cesta dávky systému státní 
sociální podpory, ale nemocenského pojištění. Stát však touto úpravou hned dvojnásobně zatížil 
zaměstnavatele:  

 
1) podle stávajícího znění §191a ZP je zaměstnavatel obecně povinen umožnit 

zaměstnanci čerpat toto ošetřovatelské volno, ledaže prokáže, že mu v tom brání vážné 
provozní důvody. Pokud tedy takové důvody nejsou dány nebo je zaměstnavatel 
k zaměstnanci vstřícný (tj. i když by měl možnost odmítnout, čerpání volna 
zaměstnanci povolí), nejenže mu vzniknou původně nepředvídané (a nikým 
nenahrazené) náklady související s potřebou zajistit za zaměstnance náhradu (ať už 
formou přesčasové práce stávajících zaměstnanců nebo prostřednictvím nového 
zaměstnance, kterého je však potřeba najít a zaškolit popř. za jeho práci zaplatit 
agentuře práce kromě srovnatelných mzdových nákladů také její marži), ale současně 
 

2) se doba ošetřovatelského volna nepřítomnému zaměstnanci započte jako výkon práce 
pro účely dovolené. Při maximální době 90 dnů to představuje téměř ¼ nároku na 
dovolenou za celý rok, tj. zaměstnavateli ještě vzniknou náklady na náhradu mzdy 
(včetně odvodu pojistného na zdravotní a sociální pojištění) i za dobu čerpání takové 
„neodpracované“ dovolené. Kromě toho, že tímto zaměstnavatel do určité míry supluje 
stát, započítávání ošetřovatelského volna pro účely dovolené jako výkon práce je i 
koncepčně nesprávné. Zaměstnanci totiž reálně nebrání ve výkonu práce důvody 
nezávislé na jeho vůli, které zmiňuje např. i Úmluva MOP č. 132 (nemoc, úraz nebo 
mateřská dovolená16) - nemocná je osoba blízká, nikoliv zaměstnanec, přičemž totéž 
platí stejně i u ošetřování člena rodiny, jen jde obecně o podstatně kratší období. 
Současně jde o úpravu zavádějící nedůvodnou nerovnost vůči ostatním zaměstnancům, 

VYSVĚTLENO 
 
Nejde o nově zařazené případy do návrhu zákona, 
nýbrž o současně platné znění po novele ZP 
k 1.6.2018 provedené zákonem č. 310/2017 Sb. 
Měnit platné znění těsně po jeho účinnosti není 
možné. 
 
 

 
16 Čl. 5 odst. 4 této Úmluvy odkazuje i v těchto případech na započítávání „za podmínek stanovených příslušným orgánem nebo způsobem obvyklým v každé zemi“. 
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kteří si vznik nároku na dovolenou v plném rozsahu odpracovali. 
 KZPS Bod 57: 

§ 216 - doba výkonu práce pro účely dovolené 

S nově zařazenými případy, kdy se nepřítomnost v práci pro účely dovolené považuje za dobu 
výkonu práce, nesouhlasíme – jedná se o odst. 3 písm. e) a f). Jsou to překážky v práci na 
straně zaměstnance, které jdou nad rámec dosavadní úpravy, a není spravedlivé požadovat po 
zaměstnavateli, aby za dobu těchto překážek vznikal zaměstnanci nárok na dovolenou. 

VYSVĚTLENO 
 
Nejde o nově zařazené případy do návrhu zákona, 
nýbrž o současně platné znění po novele ZP k 1. 6. 
2018 provedené zákonem č. 310/2017 Sb. Měnit 
platné znění těsně po jeho účinnosti není 
možné. 

§ 217 odst. 
1 
Čerpání 
dovolené v 
týdnech 

ČMKOS Požadujeme v § 217 odst. 1 za větu druhou doplnit větu, která zní: 
„Zaměstnavatel je povinen vhodným rozvržením týdenní pracovní doby umožnit zaměstnanci, 
kterému vzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok, čerpání dovolené ve výměře podle § 213 v 
týdnech, ledaže se s ním dohodl jinak.“. 
Odůvodnění: Odkazujeme na odůvodnění totožného návrhu, který vláda předložila do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR v roce 2016 (sněmovní tisk č. 903, bod č. 107). 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Do tisku 903 byla věta zařazena nedopatřením, 
neboť vylučuje postup zaměstnavatele podle 
následující věty třetí. 

§ 227 
odborný 
rozvoj 
zaměstnan
ců 

ČMKOS Požadujeme před dosavadní text úvodní věty § 227 se vložit text: 
 „Zaměstnavatel je povinen pečovat o odborný rozvoj zaměstnanců.“. 
Odůvodnění: Novelizace zákoníku práce provedená v roce 2012 zákonem č. 365/2011 Sb. zcela 
neodůvodněně zrušila první větu ustanovení § 227 zákoníku práce s odůvodněním, že jde o 
nenormativní ustanovení. Ustanovení je tudíž, s ohledem na následná ustanovení § 229 a § 230 
obsahující povinnost zaměstnavatele zajistit odbornou praxi absolventů škol a prohlubování 
kvalifikace, nepřesné. 
Uvedené ustanovení má sice spíše deklaratorní charakter, ale pro praxi je nesmírně významné, 
neboť zahrnuje základní formy odborného rozvoje zaměstnanců a pro zaměstnavatele zakotvuje 
požadovaný standard řízení rozvoje a lidských zdrojů. Zdůrazňuje, že personální poznatky, 
procesy, metody a nástroje neplní svoji funkci „samy o sobě“, v jakkoliv tradičních podobách, 
nýbrž pouze v souvislostech s ostatními procesy ve firmě a jejich celistvém, souhrnném chápání. 
Navrhované ustanovení si klade za cíl uložením právní povinnosti usměrnit praxi zaměstnavatelů 
v oblasti odborného rozvoje zaměstnanců v souladu s těmito cíli. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Tato problematika výrazně přesahuje rámec 
stávající novely, kdy by se jednalo o proklamativní 
ustanovení. 

§ 240 odst. 
1 vysílání 
těhotných 
zaměstnan
kyň a 
zaměstnan
ců 
pečujících 
o děti na 
pracovní 

ČMKOS Požadujeme upravit znění § 240 odst. 1 takto: 
„(1) Těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti ve věku do 8 let smějí 
být vysláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen na základě 
souhlasu uděleného k tomuto vyslání; přeložit je může zaměstnavatel jen na jejich žádost.“. 
Odůvodnění: Návrh směřuje k tomu, aby ustálený výklad uvedeného ustanovení měl přímou oporu 
v jeho textu. Při uplatnění čistě gramatického výkladu totiž stávající, poněkud účelový výklad 
(uvedení zaměstnanci smí být na pracovní cestu vyslání jen na základě individuálního souhlasu 
uděleného ve vztahu k této konkrétní pracovní cestě) nemusí obstát. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Již podle stávajícího výkladu § 240 odst. 1 ZP 
musí být v těchto případech vždy udělen 
individuální souhlas pro konkrétní vyslání na 
pracovní cestu (generální souhlas v pracovní 
smlouvě nestačí). 
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cestu 
§ 249 odst. 
2 
Odvracení 
škody 
hrozící 
zaměstnav
ateli 

ČMKOS Požadujeme upravit znění § 249 odst. 2 takto: 
„(2) Je-li k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli neodkladně třeba zákroku, je zaměstnanec 
povinen zakročit; nemusí tak činit, brání-li mu v tom důležitá okolnost, nebo jestliže by tím 
vystavil vážnému ohrožení sebe nebo jinou fyzickou osobu.“. 
Odůvodnění: Návrh směřuje k odstranění nesmyslného a v důsledku absurdního stavu, kdy podle 
současné právní úpravy zaměstnanec nemusí plnit zakročovací povinnost jen v případě, pokud by 
ohrozil 1. sebe, 2. jiného zaměstnance, 3. osobu blízkou. Pokud by hrozilo riziko, že vystaví 
ohrožení jinou fyzickou osobu (například člena statutárního orgánu, který není v pracovním 
poměru, kontrolu vykonávajícího úředníka nebo exkurzi z místního učiliště), má této skutečnosti 
podle stávajícího znění § 249 odst. 2 zákoníku práce nedbat a zákrok provést. Výluka ze 
zakročovací povinnosti musí být dána vždy, když by mohlo dojít k ohrožení jiné fyzické osoby, bez 
ohledu na to, zda jde nebo nejde zrovna o osobu blízkou či jiného zaměstnance. 

AKCEPTOVÁNO 

§ 252 odst. 
1Odpověd
nost za 
schodek 
na 
svěřených 
hodnotách  

ČMKOS Požadujeme v ustanovení § 252 do odst. 1 vložit druhou větu ve znění: 
„Svěřenými hodnotami není zboží volně nabízené k prodeji třetím osobám.“. 
Odůvodnění: Základním předpokladem odpovědnosti zaměstnance za schodek na hodnotách 
svěřených k vyúčtování je, aby mezi ním a zaměstnavatelem byla uzavřena platná dohoda o 
odpovědnosti za tyto hodnoty. Pro platnost dohody o odpovědnosti se vyžaduje, aby mezi jejími 
účastníky existoval platný pracovněprávní vztah. Dohoda může být uzavřena buď samostatně, 
nebo může být součástí pracovní smlouvy, lze ji sjednat i se zaměstnancem činným na základě 
dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Smí však být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická 
osoba dosáhne 18 let věku.  
Náležitostí dohody o odpovědnosti za schodek na hodnotách svěřených k vyúčtování požadovanou 
zákonem je především její písemná forma, nedostatek této formy má za následek neplatnost 
dohody o odpovědnosti. Dohody o odpovědnosti musí obsahovat závazek zaměstnance převzít 
odpovědnost za hodnoty, které mu zaměstnavatel svěří a které je zaměstnanec povinen vyúčtovat.  
Zákon uvádí jen demonstrativním způsobem hodnoty, kterým se má odpovědnost za schodek týkat. 
Jsou to hotovosti, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem oběhu 
nebo obrazu. Charakteristickým znakem svěřených hodnot, které umožňuje jejich odlišení od 
ostatních hodnot, je jejich určení pro oběh nebo obrat a osobní disposice odpovědného 
zaměstnance s nimi po celou dobu, po kterou jsou mu svěřeny.  
Na základě tohoto druhu odpovědnosti zaměstnanec nemůže odpovídat kupř. za svěřený dopravní 
prostředek, vybavení kanceláře apod., neboť nejde o hodnoty, které jsou předmětem oběhu nebo 
obratu. Protože znakem hodnot, které mohou být způsobilým předmětem dohody o odpovědnosti, 
je, že jsou zaměstnanci svěřeny a ten s nimi sám disponuje a posléze je vyúčtovává, nemohou být 
hodnotami svěřenými k vyúčtování předměty nebo zboží, které se nabízejí volně k prodeji 
zákazníkům. 
Navrhovanou úpravu si vyžádala praxe, neboť zaměstnavatelé běžně i u zaměstnanců ve velkých 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Z důvodu demonstrativního výčtu hodnot, které 
musí zaměstnance vyúčtovat a z konkretizace 
dalších podmínek, které jsou třeba k tomu, aby 
byla dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot 
svěřených zaměstnanci k vyúčtování platná, není 
důvodné je doplňovat o další konkrétní hodnoty 
jen proto, že zaměstnavatelé uzavírají uvedené 
dohody v rozporu s právem, tedy na hodnoty, které 
nemají zaměstnanci ve své dispoziční sféře (zboží 
v samoobsluhách). Právní předpis nelze 
koncipovat na základě excesu zaměstnavatelů. 
Pokud je dohoda o odpovědnosti uzavřena na 
hodnoty, s nimiž nemá zaměstnanec možnost 
osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu 
byly svěřeny, je uzavřena v rozporu s právem a 
 zaměstnanec tudíž za vzniklý schodek 
neodpovídá.  
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supermarketech vyžadují uzavření dohod o odpovědnosti, aniž by k ní byly vytvořeny zákonné 
předpoklady, to znamená, že svěřené hodnoty nejsou v osobní disposici těchto zaměstnanců. 
Inventurou zjištěné rozdíly jsou pak požadovány na základě zvýšené odpovědnosti na 
zaměstnancích, kteří uzavřeli dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty, přestože v mnoha 
případech bylo zboží odcizeno zákazníky, aniž by to smluvní ochrana odhalila. Tento nesoulad 
zákona a praxe se navrhuje odstranit výslovným ustanovením, že hodnotami svěřenými 
k vyúčtování nemůže být zboží nabízené k prodeji zejména v obchodech. 

§ 271b 
náhrada 
za ztrátu 
na výdělku 
po 
skončení 
pracovní 
neschopno
sti 

ČMKOS Požadujeme úpravu § 271b vložením nového odst. 7, který zní: 
„(7) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání 

invalidity podle odst. 1 přísluší i zaměstnanci, u něhož došlo k rozvázání pracovního poměru 
výpovědí podle § 52 písm. e), i když ztráta vznikla až po skončení pracovního poměru; průměrným 
výdělkem před vznikem škody je průměrný výdělek zjištěný z rozhodného období přede dnem 
skončení pracovního poměru podle § 271m odst. 1.“. 
a dále navazující přechodné ustanovení: 

„Zjištění průměrného výdělku pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 
pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity podle § 271b odst. 7) se podle tohoto zákona 
provede, jen je-li to pro zaměstnance výhodnější; to platí pro náhrady, o nichž bylo před nabytím 
účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto nebo jejichž výše byla dohodnuta.“. 
Odůvodnění: Jde o řešení problému výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 
neschopnosti u zaměstnance, který ztratil způsobilost konat práci, řízení o uznání nemoci 
z povolání probíhá, ale zaměstnavatel mu dá výpověď pro „obecné onemocnění“. Dle rozhodnutí 
soudu (rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 350/98) došlo-li u zaměstnance ke ztrátě na výdělku po 
skončení pracovní neschopnosti, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci tuto škodu nahradit, i když 
ztráta na výdělku vznikla až po skončení pracovního poměru. Východiskem pro výpočet náhrady 
za ztrátu na výdělku nemůže být ale průměrný výdělek zaměstnance stanovený z příjmů, které 
pobíral od tohoto zaměstnavatele, ale průměrný výdělek před vznikem škody, tj. průměrný výdělek, 
který by prokazatelně dosáhl u jiného zaměstnavatele za práci, kterou by pro něj vykonával, kdyby 
k poškození na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání nedošlo. 
Naše poznatky z praxe jsou takové, že výdělek u původního zaměstnavatele bývá vyšší než výdělek 
u jiného potencionálního zaměstnance, tudíž zaměstnanci je pak vyplácena renta nižší než kdyby 
platila námi navrhovaná úprava. Navíc je v praxi velmi obtížné prokazování možného výdělku u 
jiného potencionálního zaměstnavatele. Proto navrhujeme takovou úpravu, která by stanovila, že 
v těchto případech by se používal pro výpočet renty výdělek u zaměstnavatele, u něhož došlo ke 
vzniku nemoci z povolání. 
Předmětný návrh je výsledkem jednání OS PHGN a MPSV o této problematice a vyjadřuje obsah 
stanoviska MSPV ze dne 26. 6. 2017 zaslaného OS PHGN. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Tato problematika výrazně přesahuje rámec 
stávající novely. 

Nový oddíl 
5 Prevence 

ČMKOS Požadujeme v části jedenácté v hlavě III. za oddíl 4 vložit nový oddíl 5, který včetně nadpisu a 
poznámek pod čarou č. 113 a 114 zní: 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
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pracovníc
h úrazů a 
nemocí z 
povolání 

„Oddíl 5 
Prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání 

§ 271v 
(1) Prevencí pracovních úrazů a nemocí z povolání se rozumí opatření zaměřená na základě 

výsledků analýz pracovních úrazů a nemocí z povolání na zjišťování, omezování nebo 
odstraňování rizik a rizikových faktorů vyskytujících se u více zaměstnavatelů, jejichž cílem je 
omezování a odstraňování příčin vzniku poškození zdraví. 

(2) Ministerstvo po projednání s odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů 
zastoupenými v Radě hospodářské a sociální dohody 
a) vyhlašuje k dosažení cíle uvedeného v odstavci 1 programy zaměřené zejména na podporu 

1. odstraňování a omezování rizik vzniku poškození zdraví, 
2. poradenství k předcházení vzniku poškození zdraví, 
3. výchovy a vzdělávání ke zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
4. osvěty a propagace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
5. vývoje a výzkumu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
6. poskytování informací o nových poznatcích vědy a techniky v oblasti vyhodnocování a 

odstraňování rizik, a podporu jejich šíření. 
b) zadává veřejné zakázky113 a vyhlašuje veřejnou soutěž ve vědě a výzkumu114 na zpracování 

projektů k uskutečňování programů podle odstavce 2 (dále jen „projekty“), a na realizaci 
schválených projektů, 

c) zveřejňuje vyhlášené programy, zadání veřejné zakázky, vyhlášení veřejné soutěže ve vědě a 
výzkumu, a schválené projekty způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

d) rozhoduje o umístění a výši prostředků na prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání na 
jednotlivé zakázky a projekty v rámci objemu prostředků vyčleněných podle odstavce 3 na 
oblast prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání v příslušném kalendářním roce, 

e) přebírá vypracované projekty a zadává jejich realizaci. 
(3) Náklady na prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání hradí stát. Výše prostředků 

vyčleněných na úhradu nákladů na prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání podle odstavců 
1 a 2 v kalendářním roce činí částku, která odpovídá 3 % příjmů z pojistného na zákonné pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání odvedeného 
zaměstnavateli za předchozí kalendářní rok. 

(4) K dosažení cíle uvedeného v odstavci 1 pojišťovna, u níž jsou pojištěni zaměstnavatelé 
zákonným pojištěním pro případ své odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, 
předkládá Ministerstvu analýzy příčin a okolností vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání, 
návrhy systémových opatření k jejich předcházení. Dále vede evidenci pracovních úrazů a nemocí 
z povolání, která obsahuje údaje potřebné pro analýzu příčin a okolností vzniku pracovních úrazů 
a nemocí z povolání.“.“. 
113) Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách 
114) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších 

Návrh nově obsahuje právní úpravu § 320a písm. 
b): 
 

§ 320a 
 
Příspěvek odborovým organizacím a organizacím 
zaměstnavatelů na   
a) podporu vzájemných jednání na celostátní nebo 
krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů 
pracujících, zejména hospodářských, výrobních, 
pracovních, mzdových a sociálních podmínek,  
b) opatření v oblasti prevence  rizik vzniku 
poškození zdraví zaměstnanců následkem 
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, 
hradí stát na základě dohody v Radě hospodářské a 
sociální dohody. 
 
ČMKOS s vypořádáním souhlasí. 
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předpisů 
Odůvodnění: Návrh doplňuje do zákoníku práce velmi potřebnou úpravu prevence pracovních 
úrazů a nemocí z povolání, která byla do roku 2015 součástí platného, nikoliv však účinného 
zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, který byl zákonem č. 205/2015 Sb. 
zrušen. Náklady prevence budou hrazeny ze státního rozpočtu. V této souvislosti je třeba uvést, že 
zaměstnavatelé odvádějí v rámci zákonného pojištění své odpovědnosti za škodu při pracovních 
úrazech a nemocích z povolání pojistné stanovené diferencovaně v závislosti na rizikovosti 
jednotlivých odvětví, a že výběr pojistného hrazeného zaměstnavateli je v dlouhodobě přebytkový. 
Náklady preventivních programů mohou přispět k výraznému snížení vyplácených náhrad a snížit 
tak v budoucnosti výdaje státního rozpočtu. 
Do procesu zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vstupuje orgán pojištění, který bude 
směrovat preventivní opatření do aktivit, které se vymykají možnostem jednotlivých 
zaměstnavatelů. Jedná se zejména o předávání informací o předcházení škodám v různých 
formách (výchova a vzdělávání, vydávání publikací, pořádání výstav a konferencí). Zdrojem 
aktuálních informací o předcházení škodám jsou výsledky výzkumu v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a výsledky analýz příčin a okolností vzniku pracovních úrazů a nemocí 
z povolání. 
Preventivní činnosti nemůže zajistit orgán pojištění sám. Zákon předpokládá, že orgán pojištění 
vyhlásí cíle a programy v oblasti prevence a bude schvalovat projekty k naplnění cílů, jejich 
výsledky a pro realizaci projektů bude provádět výběrové řízení podle zvláštních právních 
předpisů. 
Zákon vymezuje okruh orgánů a institucí, které se mohou výběrového řízení účastnit. Požaduje se, 
aby to byly orgány a instituce, které se zabývají problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ale také příslušné odborové organizace a příslušné organizace zaměstnavatelů, které by 
preventivní opatření pomocí projektů zaměřily potřebným směrem z jejich úhlu pohledu. 
Umístění a výši prostředků na prevenci projedná před rozhodnutím orgán pojištění s příslušným 
odborovým orgánem a s příslušnou organizací zaměstnavatelů, které ve vztahu k orgánu pojištění 
vystupují jako poradní orgány. 

 SPČR SP ČR požaduje do návrhu novely vložit úpravu Prevence pracovních úrazů a nemocí 
z povolání jako nový oddíl 5 v Části jedenácté, Hlavě III, Dílu 5 ZP (§ 271v), tohoto znění: 

 
„Oddíl 5 

Prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání 

§ 271v 

(1) Prevencí pracovních úrazů a nemocí z povolání se rozumí opatření zaměřená na základě 
výsledků analýz pracovních úrazů a nemocí z povolání na zjišťování, omezování nebo 
odstraňování rizik a rizikových faktorů vyskytujících se u více zaměstnavatelů, jejichž cílem je 
omezování a odstraňování příčin vzniku poškození zdraví. 

(2) Ministerstvo po projednání s odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Návrh nově obsahuje právní úpravu § 320a písm. 
b): 

§ 320a 
 
Příspěvek odborovým organizacím a organizacím 
zaměstnavatelů na   
a) podporu vzájemných jednání na celostátní nebo 
krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů 
pracujících, zejména hospodářských, výrobních, 
pracovních, mzdových a sociálních podmínek,  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBH9HGHL8)



103 
 

zastoupenými v Radě hospodářské a sociální dohody 

a) vyhlašuje k dosažení cíle uvedeného v odstavci 1 programy zaměřené zejména na podporu 
i. odstraňování a omezování rizik vzniku poškození zdraví, 
ii. poradenství k předcházení vzniku poškození zdraví, 
iii. výchovy a vzdělávání ke zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
iv. osvěty a propagace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v. vývoje a výzkumu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
vi. poskytování informací o nových poznatcích vědy a techniky v oblasti vyhodnocování a 

odstraňování rizik, a podporu jejich šíření. 
b) zadává veřejné zakázky17 a vyhlašuje veřejnou soutěž ve vědě a výzkumu18 na zpracování 

projektů k uskutečňování programů podle odstavce 2 (dále jen „projekty“), a na realizaci 
schválených projektů, 

c) zveřejňuje vyhlášené programy, zadání veřejné zakázky,  
d) vyhlášení veřejné soutěže ve vědě a výzkumu, a schválené projekty způsobem umožňujícím 

dálkový přístup, 
e) rozhoduje o umístění a výši prostředků na prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání 

na jednotlivé zakázky a projekty v rámci objemu prostředků vyčleněných podle odstavce 3 
na oblast prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání v příslušném kalendářním roce, 

f) přebírá vypracované projekty a zadává jejich realizaci. 

(3) Náklady na prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání hradí stát. Výše prostředků 
vyčleněných na úhradu nákladů na prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání podle 
odstavců 1 a 2 v kalendářním roce činí částku, která odpovídá 3 % příjmů z pojistného na 
zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 
odvedeného zaměstnavateli za předchozí kalendářní rok. 

(4) K dosažení cíle uvedeného v odstavci 1 pojišťovna, u níž jsou pojištěni zaměstnavatelé 
zákonným pojištěním pro případ své odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání, předkládá Ministerstvu analýzy příčin a okolností vzniku pracovních úrazů a 
nemocí z povolání, návrhy systémových opatření k jejich předcházení. Dále vede evidenci 
pracovních úrazů a nemocí z povolání, která obsahuje údaje potřebné pro analýzu příčin a 
okolností vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání.“  

Odůvodnění: 
 

Tento návrh v minulém volebním období podpořili zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců, a to 
včetně navrženého znění. Doplňuje do zákoníku práce velmi potřebnou úpravu prevence 
pracovních úrazů a nemocí z povolání, která byla donedávna součástí zrušeného zákona o 
úrazovém pojištění zaměstnanců. Náklady prevence budou hrazeny ze státního rozpočtu. 
S ohledem na skutečnost, že výběr pojistného hrazeného zaměstnavateli je přebytkový, budou 
náklady preventivních programů hrazeny fakticky zaměstnavateli.  

b) opatření v oblasti prevence  rizik vzniku 
poškození zdraví zaměstnanců následkem 
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, 
hradí stát na základě dohody v Radě hospodářské a 
sociální dohody. 
 
SPČR s vypořádáním souhlasí. 
 

 

 
17 Zákon č. 134/2014 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
18 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBH9HGHL8)



104 
 

 
 

§ 279 odst. 
1 písm. c) 
Odstranit 
možnost 
vyhnout se 
v praxi 
účinku 
rozšíření 
závaznosti 
kolektivní 
smlouvy 

ČMKOS Požadujeme v § 279 odst. 1 písm. c) nahradit na konci čárku středníkem a doplnit tato slova „ 
převažující činnost zaměstnavatele musí být určena postupem, který používá státní statistická 
služba,“. 
Odůvodnění: Cílem navrhované úpravy je odstranit možnost vyhnout se v praxi účinku rozšíření 
závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně účelovým zařazením zaměstnavatele do jiného kódu 
klasifikace ekonomické činnosti (CZ-NACE), než který odpovídá fakticky převažující činnosti 
zaměstnavatele. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Každému zaměstnavateli přiřazen kód CZ-NACE 
dle jeho hlavní ekonomické činnosti, resp. 
převažující ekonomické činnosti, jež je zjištěna 
a stanovena ČSÚ dle údajů, které má k dispozici 
popř. si je od jednotek vyžádá. Není tedy možné, 
aby si zaměstnavatel evidovanou hlavní 
ekonomickou činnost zvolil bez ohledu na jeho 
reálnou činnost, popř. jí zásadně ovlivnil. Hlavní 
ekonomická činnost je posuzována dle parametru 
přidané hodnoty jednotlivých činností Přidaná 
hodnota je míra, kterou jednotka přispívá k tvorbě 
hrubého domácího produktu Při stanovení hlavní 
ekonomické činnosti Metodická příručka NACE 
rev. 2 obsahuje velmi podrobná pravidla pro 
zatřiďování činností a jednotek. Výčet 
zaměstnavatelů zařazených pod kódem CZ-NACE 
je nepochybně normativním vymezením a 
jednoznačná pravidla pro určení hlavní 
ekonomické činnosti jsou aplikovatelná i v rámci 
určení toho, zda se na konkrétního zaměstnavatele 
rozšíří závaznost KSVS. 

Zaměstnavatelé, coby zpravodajské jednotky, mají 
dle ust. § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě vůči ČSÚ zpravodajskou 
povinnost (povinnost poskytnout požadované 
individuální statistické údaje včas, úplně, správně 
a pravdivě pro statistická zjišťování) a její 
nesplnění je dle ust. 26 zákona č. 89/1995 Sb., o 
státní statistické službě sankcionováno v rámci 
správního trestání pokutou do 100.000,- Kč. 
Z tohoto pohledu je tedy stanovení povinnosti 
zaměstnavateli dle návrhu zcela nadbytečné.  

Zaměstnavatel je povinen zaměstnance pravdivě 
informovat o své převažující ekonomické činnosti, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBH9HGHL8)



105 
 

za porušení této povinnosti mu hrozí pokuta dle 
ust. § 10 a 23 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 
práce. Zaměstnanec, popř. zástupce zaměstnanců 
má možnost pravdivost informace od 
zaměstnavatele ověřit postupem dle zákona 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

§ 309 odst. 
8 a 9 
Promítnut
í článku 4 
Úmluvy 
MOP Č. 
181 O 
soukromý
ch 
agenturác
h práce 

ČMKOS Požadujeme v § 309 změnit odst. 8 a doplnit odst. 9 tohoto znění: 
„(8) Zaměstnavatel je povinen o svém záměru zaměstnávat agenturní zaměstnance, včas, 

nejpozději 30 dnů předem, písemně informovat odborovou organizaci a radu zaměstnanců.  
  (9) O uplatnění agenturního zaměstnávání u zaměstnavatele a o jeho rozsahu 

spolurozhoduje se zaměstnavatelem odborová organizace. Při uplatnění agenturního 
zaměstnávání bez písemné dohody zaměstnavatele s odborovou organizací platí, že zaměstnanci 
agentury práce vznikl dnem přidělení k výkonu práce u uživatele pracovní poměr k uživateli.“. 
Odůvodnění: Agenturní zaměstnávání v řadě případů ohrožuje postavení kmenových zaměstnanců 
u uživatele, zejména zvyšuje tlak na uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, brání růstu 
mezd (mzdový a sociální dumping) a omezuje kolektivní vyjednávání. Ve své podstatě jde o legální 
podnikání s pracovní silou. 
Článek 4 Úmluvy MOP č. 181, o soukromých agenturách práce (vyhlášené pod č. 38/2003 Sb. m. 
s.) stanoví, že musí být přijata opatření, která zajistí, aby pracovníkům přijatým do zaměstnání v 
soukromých agenturách práce poskytujících služby podle článku 1 nebylo odepřeno právo na 
svobodu sdružování a právo kolektivně vyjednávat.  
Cílem navrhované úpravy je zajistit realizaci uvedeného článku 4 Úmluvy č. 181 s využitím 
institutu spolurozhodování odborové organizace o uplatnění agenturního zaměstnávání u 
zaměstnavatele a o jeho rozsahu. Navrhované opatření umožní omezit využívání agenturního 
zaměstnávání na případy, kdy je to účelné a v souladu se zájmy zaměstnavatele i jeho 
zaměstnanců. Porušení práva odborové organizace na spolurozhodování o agenturním 
zaměstnávání bude bránit nevyvratitelná domněnka vzniku pracovního poměru zaměstnance 
agentury práce k uživateli. 
Radě zaměstnanců s ohledem na její povahu oprávnění spolurozhodovat o uplatnění agenturního 
zaměstnávání u zaměstnavatele a o jeho rozsahu nemůže náležet. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Navrhovaný text ustanovení nesouvisí se 
zmiňovaným článkem 4, kdy tento zajišťuje právo 
na svobodu sdružování a právo kolektivně 
vyjednávat pro agenturní zaměstnance: „Musí být 
přijata opatření, která zajistí, aby pracovníkům 
přijatým do zaměstnání v soukromých agenturách 
práce poskytujících služby podle článku 1 nebylo 
odepřeno právo na svobodu sdružování a právo 
kolektivně vyjednávat.“ Tomu stávající úprava 
nijak nebrání.  

Pozn. pod čarou: 

Naopak by se zástupci ČMKOS měli konečně začít 
zabývat tím, proč v ČR téměř neexistují odborové 
organizace „specializované“ na zastupování 
agenturních zaměstnanců, jako je to běžné ve velké 
části Evropy. 

§ 346 d 
odst. 1 
Podmínění 
zřízení 
zástavního 
práva 
zaměstnan
cem 
dosažení 

ČMKOS Požadujeme do § 346d odst. 1 doplnit větu třetí, která zní: 
„Zaměstnanec může zřídit zástavní právo nejdříve v den, kdy dosáhl 18 let věku; za nezletilého 
nebo zaměstnance, jehož svéprávnost byla omezena, zástavní právo zřídit nelze.“. 
Odůvodnění: Zástavní právo má pro zaměstnance stejně závažné dopady jako dohody o 
odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování nebo dohoda o odpovědnosti za svěřené 
hodnoty, jejichž uzavření zákoník práce podmiňuje dosažením 18 let věku a plnou svéprávností. 
Navrhuje se proto shodná právní úprava i pro zřízení zástavního práva ve prospěch 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Tato problematika výrazně přesahuje rámec 
stávající novely. 
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m 18 let 
věku 

zaměstnavatele. 

§ 346 d 
odst. 8 
vyloučení 
zajištění 
dluhu 
z pracovně
právního 
vztahu 
směnkou 

ČMKOS Požadujeme v § 346d za odstavec 7 doplnit nový odstavec 8, který zní: 
„(8) Směnkou nelze zajistit dluh z pracovněprávního vztahu.“. 

Odůvodnění: Odkazujeme na odůvodnění totožného návrhu, který vláda předložila do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR v roce 2016 (sněmovní tisk č. 903, bod č. 145). 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Tato problematika výrazně přesahuje rámec 
stávající novely. 

§ 346d 
odst. 9 
Doplnění 
zákazu 
rozhodčí 
doložky 
v pracovně
právních 
vztazích 

ČMKOS Požadujeme v § 346d za odstavec 8 doplnit nový odstavec 9, který zní: 
„(9) Rozhodčí doložka je v pracovněprávních vztazích zakázána.“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Tato problematika výrazně přesahuje rámec 
stávající novely. 

§ 347 odst. 
1 
Ohrožení 
nemocí 
z povolání 
Realizace 
zmocnění 
k vydání 
nařízení 
vlády  

ČMKOS Požadujeme, aby bylo vydáno nařízení vlády dle § 347 odst. 1. NEAKCEPTOVÁNO 
 
Nařízení vlády dle § 374 odst. 1 může vláda vydat, 
kdy tato problematika by vyžadovala součinnost 
Ministerstva zdravotnictví. 

Část V. 
Promítnut
í návrhu 
nové 
úpravy 
dovolené 
do zákona 
361/ 2003 
Sb.  

ČMKOS Požadujeme zavést v zákoně č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
sborů, ve znění pozdějších předpisů, právní úpravu práva na dovolenou odpovídající navrhovaným 
změnám v zákoníku práce. 
Odůvodnění: V novelizaci zákoníku práce se navrhuje změna koncepce stanovení práva na 
dovolenou a její délku v závislosti na odpracované týdenní pracovní době. Uvedená změna se 
navrhuje rovněž v zákoně č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 
Také zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 
pozdějších předpisů, obsahuje speciální právní úpravu týkající se institutu dovolené. Z toho 
důvodu je podle našeho názoru nezbytné sjednotit institut práva na dovolenou s právní úpravou v 
zákoníku práce také v zákoně č. 361/2003 Sb. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Tato změna není předmětem návrhu novely a 
vyžadovala by aktivitu a součinnost Ministerstva 
vnitra.  
 

ČÁST VI. 
Zpřesnění 
§ 7a 

ČMKOS Požadujeme zpřesnění ustanovení § 7a zákona č. 2/1991 Sb., zákona o kolektivním vyjednávání 
v návaznosti na § 279 odst. 1 písm. c) zákoníku práce. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Jakoukoliv novelu zákona o kolektivním 
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zákona č. 
2/1991 Sb., 
v návaznos
ti na § 279 
odst, 1 
písm. c) 
zákoníku 
práce 

Odůvodnění: Ustanovení § 279 odst. 1 písm. c) zákoníku práce stanoví právní povinnost 
zaměstnavateli „informovat zaměstnance o právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách, 
vnitřním uspořádání a  osobě oprávněné jednat za  zaměstnavatele v  pracovněprávních vztazích, 
o  převažující činnosti zaměstnavatele označené kódem Klasifikace ekonomické činnosti 
a uskutečněných změnách v předmětu činnosti zaměstnavatele.“ 
Při plnění této povinnosti vychází zaměstnavatel z Klasifikace ekonomické činnosti stanovené 
Českým statistickým úřadem na základě § 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. 
Na stejném postupu, to znamená podle převažující činnosti zaměstnavatele označené kódem 
Klasifikace ekonomické činnosti a uskutečněných změnách v předmětu činnosti zaměstnavatele, je 
konstruován rovněž § 7 odst. 1 zákona o kolektivním vyjednávání, má-li být kolektivní smlouva 
vyššího stupně závazná i pro další zaměstnavatele. Rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího 
stupně je vyhlášeno ve  Sbírce zákonů sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí. V praktické 
činnosti zaměstnavatelů však dochází k tomu, že zaměstnavatelé dotčení rozšířením kolektivní 
smlouvy vyššího stupně, aby toto rozšíření vůči sobě, a tím i vůči svým zaměstnancům vyloučili, 
jednostranně prohlásí, že předmět jejich činnosti je jiný, a proto se na ně rozšířená kolektivní 
smlouva vyššího stupně nevztahuje. Aby se této nesprávné praxi čelilo, a rozšíření závaznosti 
kolektivní smlouvy vyššího stupně na další zaměstnavatele nebylo anulováno, se navrhuje, aby 
dosavadní právní úprava byla zpřesněna tak, aby nařizující právní norma (kogentní právní 
norma) stanovila, že převažující ekonomická činnost zaměstnavatele musí být určena postupem, 
který používá státní statistická služba, to znamená, že se závazně postupuje podle pravidel 
Českého statistického úřadu vyjádřených v metodice ke Klasifikaci NACE REV. 2, která je tímto 
úřadem zveřejněna a je obecně dostupná. 

vyjednávání je nutné diskutovat se všemi 
zainteresovanými  - se všemi sociálními partnery a 
s ČSÚ. 
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IX.b 

 VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK PODSTATNÉ POVAHY K MATERIÁLU S  NÁZVEM: 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony 
 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně práce a sociálních věcí dne 17. srpna 2018 s termínem 
dodání stanoviska do 14. září 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

 
Téma, popř. část 
materiálu 

Resort Připomínky Vypořádání 

K části první  
K bodu 4 

AMSP ČR K čl. I. bodu 4 (§ 43a odst. 1) 
 
 (1) Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli 
smí zaměstnavatel s tímto zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců 
1 měsíce ode dne vzniku pracovního poměru. 
 
Navrhujeme ponechat dosavadní stav. 
 
Odůvodnění: 
§43a byl zaveden v reakci na nesmyslně tvrdou úpravu dočasného převedení 
zaměstnance na práci k jinému zaměstnavateli, kterým byly do roku 2003 
prováděny jak přesuny zaměstnanců uvnitř skupin propojených firem, tak z 
firem do jiných firem. To nahradil agenturním zaměstnáváním s nutností 
povolení, a tak holdingové struktury, ale i firmy jen s jednou či dvěma dcerami 
s jiným IČ, se stávaly kvazi agenturami práce. Nikdo si jistě nemyslí, že 
agenturou práce musel být Dopravní podnik hlavního města Prahy, 
Československá obchodní banka, Vítkovice a.s., Dopravní podnik Ostrava 
nebo dokonce Česká národní banka. Přesto se agenturami práce musely stát, 
aby vyhověly nesmyslnému Zákonu o zaměstnanosti a Zákoníku práce, aby 
například zaměstnanec banky mohl přejít legálně na čas do bankovní stavební 
spořitelny či penzijního fondu. Nebo zaměstnanec Dopravního podniku z 
autobusů na řízení tramvaje či metra. Nebo dělník z válcovny trub do válcovny 
plechů. Po mnohaletém úsilí zákonodárce nesmysl napravil zavedením §43a 
spolu s velkými omezeními typu minimálně půlročního trvání Pracovní 
smlouvy dočasně přidělovaného zaměstnance a pouze základní úhrady 
nákladů, de facto refundace. Předpokládalo se, že půjde o přesuny 
zaměstnanců ve skupině provázaných firem okrajově mezi cizími firmami typu 
plavčíci z koupaliště budou v zimě vlekaři na horách. I přesto si mnoho firem, 
doposud agentur práce, našlo způsob, jak na tom vydělat. Firma, kam dočasně 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 
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přidělovali, se zavázala zaměstnat i vedoucího pracovníka přidělující firmy za 
velmi vysokou mzdu a další benefity, nahrazující provizi agentury práce při 
dočasném přidělení agenturních zaměstnanců. Objevily se i případy, kdy 
zaměstnanci byli ihned po nástupu shledáni nemocnými a celých 6 měsíců 
strávili na nemocenské, aby po návratu do zaměstnání byli obratem dočasně 
přiděleni. Navrhovaná změna §43a fakticky legalizuje tyto praktiky a 
fakticky ulehčuje dosavadní zneužívání §43a, v případě realizace zisku ho 
přímo umožňuje, bez nutnosti kamufláže. Avšak taková firma nemusí splnit 
zákonem o zaměstnanosti kladené tvrdé požadavky na agenturu práce z 
hlediska odbornosti a praxe odpovědného zástupce, povinnosti jeho 
zaměstnávání na pracovní poměr na minimálně poloviční úvazek, povinnost 
každoročního placení pojištění proti úpadku agentury práce ve výši 
trojnásobku mezd dočasně přidělených agenturních zaměstnanců ani nutnost 
trvalého složení kauce 500.000,- Kč po celou dobu trvání povolení na účet GŘ 
ÚP. Natožpak nutnost platit poplatky za získání tříletého povolení a další 
poplatky za jeho přezkum a prodloužení povolení na dobu neurčitou. Tím 
jednoznačně systémově zakládá nerovnost mezi subjekty a umožňuje legálně 
obcházet agenturní zaměstnávání se všemi jeho nastavenými ochranami vůči 
státu a zaměstnanci. 
 
 

K části první  
K bodu 4 

AKV K bodu 4 – v § 43a odst. 1 se slova „6 měsíců“ nahrazují slovy „3 měsíce“. 

Tato připomínka je zásadní. 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 

Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

Vyjádření k vypořádání 
AKV souhlasí s vypořádáním 
 
 

K bodu 5 AKV K bodu 5 – § 43a odst. 2 - na konci navrženého textu se vkládá čárka a slova 
„jimiž jsou výlučně mzda, plat, jejich náhrady, poměrná část pojistného 

AKCEPTOVÁNO 
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na sociální a veřejné zdravotní pojištění a na pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání, popřípadě 
cestovní náhrady, náhrady podle § 190 a peněžitá plnění nebo plnění 
peněžité hodnoty, která zaměstnanci přísluší podle smlouvy nebo 
vnitřního předpisu“. 

Odůvodnění k bodům 4 a 5: Vyjadřujeme vážnou obavu, že navržené znění 
může vést ke zneužití právní úpravy nelegálními agenturami práce. Dobu, po 
které je možné u nového zaměstnance dočasné přidělení využít proto 
navrhujeme sjednotit s obvyklou délkou zkušební doby, aby zaměstnanci 
nebyli přijímáni za účelem dočasného přidělení. Úhradu nákladů, které lze 
refundovat, považujeme za nutné vymezit taxativně, neboť jinak hrozí riziko, 
že půjde o skrytý zisk. Připomínáme, že české pracovní právo v posledních 
letech přijímalo omezující opatření ve vztahu k legálním agenturám práce, 
avšak zcela unikala možnost působení agentur, které nemají povolení ke 
zprostředkování zaměstnání, nesložily kauci a nejsou pojištěny pro účely 
úpadku. 

 

Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 
 
 
 

K bodu 6 AMSP ČR K bodu 6 (§ 43a odst. 8) 
 
(8) Úpravu dočasného přidělení je zakázáno použít na agenturní zaměstnávání. 
 
(8) Úpravu dočasného přidělení je zakázáno použít   
a) na agenturní zaměstnávání 
b) u zaměstnavatele, který je agenturou práce.“.  
 
Navrhujeme ponechat dosavadní stav. 
  
Odůvodnění: Nevidíme reálný důvod pro vyloučení zaměstnavatele, který je 
agenturou práce z možnosti dočasného přidělení zaměstnance. Takovýto 
zaměstnavatel může řešit jak situace, kdy je vhodné postupovat jako agentura 
práce, tak situace, kdy je dočasné přidělení na místě. Přidělení zaměstnance 
dočasně například dceřiné společnosti v holdingu by tak zaměstnavatel, který 
je agenturou práce, musel napříště řešit pouze skrze tuto agenturu, čímž by 

AKCEPTOVÁNO 

Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 
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byla dotčena jeho práva a byl tak bezdůvodně znevýhodněn oproti jiným 
zaměstnavatelům 
 
Tato připomínka je zásadní. 

K bodu 6 AKV K bodu  6 – § 43a odst. 1 - návrh vypustit. 

Odůvodnění: Není důvod zakázat dočasné přidělení u zaměstnavatelů, kteří 
jsou agenturou práce, neboť i tito zaměstnavatelé zaměstnávají neagenturní 
zaměstnance, kteří zajišťují provoz firmy. 

 

AKCEPTOVÁNO 

Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 
 

K bodu 7 DAČR Bod 7: 

§ 47 - návrat do práce po překážce 

Se změnou nesouhlasíme; pokud bychom o ní měli jednat, měla by být doba, 
po které je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance po návratu z 
rodičovské dovolené na původní místo a pracoviště, omezena (1 rok). Delší 
doba už by byla nepřiměřeným zásahem do organizace práce a ztížila by 
flexibilitu zaměstnávání. 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 
 

 HKČR K bodu 7, k ustanovení § 47 

Požadujeme ponechat aktuální znění. 

Odůvodnění:  

AKCEPTOVÁNO 

Novelizační bod byl vypuštěn. 
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Přestože je v důvodové zprávě odkazováno na směrnici EU (směrnice Rady 
2010/18/EU ze dne 8. března 2010), s tímto návrhem nesouhlasíme. Předmětná 
směrnice EU, resp. její příloha předpokládá v ustanovení 2 odst. 2 rodičovskou 
dovolenou v délce min. 4 měsíců. Již vazbou na dobu trvání mateřské dovolené 
jde návrh nad rámec požadavků evropské legislativy, když maximální délka 
čerpání mateřské dovolené činí dle zákoníku práce 28 týdnů, resp. 37 týdnů. 
Není tedy důvod pro poskytování zvýšené ochrany zaměstnancům, když 
rodičovská dovolená může být dle našeho právního řádu čerpána až do 3 let 
věku dítěte, což je v porovnání s jinými státy EU (kde doba pracovního volna 
k péči o dítě činí zpravidla několik týdnů či měsíců) nejdelší doba. 

 

Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 
 
  
 

 AKV K bodu 7 – § 47 - bod vypustit. 

Odůvodnění: Doba v zásadě 3 let, v níž by zaměstnavatel měl zaměstnankyni 
držet původní pracovní místo, je příliš dlouhá, a to i s ohledem na četné interní 
změny, které u zaměstnavatelů průběžně probíhají. Přestože je v důvodové 
zprávě odkazováno na směrnici EU (směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. 
března 2010), s tímto návrhem nesouhlasíme. Předmětná směrnice EU, resp. 
její příloha předpokládá v ustanovení 2 odst. 2 rodičovskou dovolenou v délce 
min. 4 měsíců. Již s ohledem na dobu trvání mateřské dovolené jde návrh nad 
rámec požadavků evropské legislativy, když maximální délka čerpání 
mateřské dovolené činí dle zákoníku práce 28, resp. 37 týdnů. Není tedy důvod 
pro poskytování zvýšené ochrany zaměstnancům, když rodičovská dovolená 
může být dle našeho právního řádu čerpána až do 3 let věku dítěte, což je v 
porovnání s jinými státy EU (kde doba pracovního volna k péči o dítě činí 
zpravidla několik týdnů či měsíců) nejdelší dobou. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

AKCEPTOVÁNO 

 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

. 

 
 

K bodu 10 DAČR Bod 10: AKCEPTOVÁNO 

Novelizační bod byl vypuštěn. 
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§ 76 - dohoda o pracovní činnosti 

Odst. 3 - se změnou nesouhlasíme, jednalo by se o nerovné postavení 
zaměstnanců tam, kde je odborová organizace a tam, kde odborová 
organizace nepůsobí. 

Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 

Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

. 

 
 

 HKČR Připomínka k bodu 10, k ustanovení § 76 odst. 3 

Požadujeme ponechat aktuální znění. 

Odůvodnění:  
Omezení na 26 týdnů po sobě jdoucích znamená možnost využití DPČ místo 
6 měsíců z  
12 měsíců na pouhé 3 měsíce z 6 měsíců. Přičemž zůstane znevýhodnění 
nízkou hranící pro pojištění. Dosud bylo naprosto vyhovující a praktické 
sledovat u dohod na dobu neurčitou vždy kalendářní rok nebo dobu, na kterou 
byla DPČ uzavřena, je-li kratší jednoho roku. Navíc ustanovení diskriminuje 
podniky, v nichž není ustanovena odborová organizace. Tato změna spolu 
s dalšími znamená snížení flexibility specifických instrumentů českého 
právního řádu, v tomto případě DPČ. Důvodová zpráva k tomuto návrhu 
hovoří o požadavku Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze 
dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby - úprava 
referenčního období ve směrnici se však vztahuje k maximální průměrné délce 
týdenní pracovní doby včetně přesčasů - 48 hodin. Z textu směrnice nevyplývá, 
že lze tento požadavek vztahovat na specifický institut dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr. Ostatně pokud by tomu tak bylo, zřejmě by 
v minulosti Evropská komise již zahájila řízení o nesprávné implementaci 

AKCEPTOVÁNO 

Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

. 

 
 

 AMSP ČR K čl. I bodu 10 (§ 76 odst. 3) 
(3) Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené 
týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o 
pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů 26 týdnů po sobě 

AKCEPTOVÁNO 

Novelizační bod byl vypuštěn. 
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jdoucích. Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 
týdnů po sobě jdoucích. 
 
Navrhujeme zachovat současný stav. 
 
Odůvodnění: Rozumíme, že se jednán o reakci na implementaci směrnice EU. 
Nicméně tento krok v podstatě dává z hlediska délky na roveň DPP a DPČ, 
přičemž DPČ je z hlediska odvodů méně výhodný institut. Jinými slovy, pokud 
bude tato změna realizována tak, jak navrhováno, pak postrádá z hlediska 
malých a středních podniků, jakýkoli smysl DPČ napříště využívat. 
 
Omezení DPČ na 26 týdnů po sobě jdoucích znamená místo 6 měsíců z 12 
pouhé 3 měsíce z 6, přičemž jí zůstane znevýhodnění nízkou hranící pro 
pojištění. Přestože flexibility DPP a DPČ využívají zejména malí a střední 
zaměstnavatelé, u nichž v drtivé většině případů nepůsobí odborové 
organizace, je možnost prodloužení z 26 na 52 týdnů dána jen firmám velkým, 
u nichž působí a uzavírají kolektivní smlouvy. Diskriminace je o to větší, že 
jsou zde pominuty i podnikové rady. Systémově je zde nastavena nerovnost 
mezi zaměstnavateli dle velikosti a paradoxně těm větším je umožněno mít 
pravidla jednodušší a flexibilnější. Současně návrh nepřímo tvrdě zasahuje 
podnikání agentur práce, kterým – a samozřejmě i jejich agenturním 
zaměstnancům – je od roku 2004 nepochopitelně diskriminačně při dočasném 
přidělování zakázáno používat Dohody o provedení práce. Mohou používat 
pouze Pracovní smlouvy a pro flexibilitu dohody o pracovní činnosti. To však 
při zkrácení posuzovací doby z 52 na 26 týdnů pro ně fakticky znamená 50% 
omezení podnikání. Protože Pracovní smlouva sebou nese hodně dalších 
benefitů, třeba dovolenou, které budou muset uživatelé krátkodobých služeb 
agentur práce hradit a služby se jim nejen prodraží, ale požadované 
zaměstnance v práci mít nebudou. Což je přímo přivádí do již tak Zákoníkem 
práce a Zákonem o zaměstnanosti otevřené náruče nelegálních agentur, 
zneužívajících Smlouvy o dílo nebo zneužívání dočasného přidělení bez 
povolení dle §43a. Nelze stále dokola omezovat agenturní zaměstnávání, aniž 
by se tím otevíral prostor pro nelegály. Protože tvůrcem trhu jsou uživatelé, 
kteří služby agentur práce platí. Budou-li pro ně dražší nebo byrokraticky 

Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 
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obtížnější, zvolí pro sebe levnější cestu nelegálů, což se již několik let děje bez 
jakéhokoli postihu a žádná novela zákona to zatím neřešila. 

 AKV K bodu 10 – § 76 odst. 3- bod vypustit. 

Odůvodnění: Jak ukázal průběh diskuze k předchozí předloze návrhu novely 
ZP v PSP ČR, je zpřísňování podmínek u dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr většinově nepřijatelné. Zpřísňování těchto podmínek by 
zbytečně omezilo pružnost právní úpravy. 

Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 

Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

. 

 
 
 

K bodu 11a 12 DAČR Bod 11-12: 

Zásadně jsme proti dalšímu omezování uplatnění dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, směřujícím k likvidaci tohoto jediného flexibilnějšího 
nástroje pro zaměstnavatele i zaměstnance. 

Pokud by ustanovení mělo být přijato, je třeba doplnit do odst. 1 také 
vyloučení § 39 - omezení uzavírání pracovního poměru na dobu určitou, 
protože, ačkoli je to nanejvýš nelogické, v praxi se setkáváme s názory, že 
omezení uzavírání pracovního poměru na dobu určitou se vztahuje i na 
dohody, protože toto ustanovení není výslovně vyloučeno. 

Ustanovení odst. 2 písm. d) odkazuje na paragrafy, které se mají nově týkat 
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. S ohledem na skutečnost, že 
předmětné paragrafy se týkají zejména problematiky pracovní doby, přestávek 
v práci, nepřetržitého odpočinku, noční práce a povinnosti zaměstnavatele i u 
dohod vést evidenci doby výkonu práce s vyznačením jejího začátku a konce 
včetně noční práce, má tento předkladatelův záměr opodstatnění pouze v 

AKCEPTOVÁNO 

 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 
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případě dohody o pracovní činnosti, neboť tato se svou povahou a praktickou 
podobou nejvíce podobá pracovnímu poměru. Dohoda o provedení práce 
naopak většinou odráží krátkodobý nebo jednorázový výkon práce, a to ještě 
často mimo pracoviště zaměstnavatele. Zaměstnanec si v případě dohody o 
provedení práce organizuje pracovní dobu vesměs sám. Plnění nových 
povinností by v této souvislosti bylo pro zaměstnavatele pouze formální a 
značně zatěžující, proto požadujeme upravit § 77 odst. 2 písm. d) takto:  

„d) o část čtvrtou; v případě dohod o pracovní činnosti se však §78 odst. 
1 písm. a), b), j) a k), § 79a, 83, 88 až 90a, 92, 94 odst. 1 písm. a) bod 1 a 3 
použijí s tím, že směnou se pro účely těchto dohod rozumí doba výkonu 
práce.“ 

Tyto připomínky jsou ZÁSADNÍ. 

K bodu 12 HKČR Připomínka k bodu 12, k ustanovení § 77 odst. 2 písm. d)  

Požadujeme ponechat aktuální znění. 

Odůvodnění:  

Přestože je v důvodové zprávě odkazováno na shora uvedenou směrnici EU o 
některých aspektech úpravy pracovní doby, s tímto návrhem nesouhlasíme. 
Předmětná směrnice EU předpokládá tyto podmínky pro „pracovníky“, 
kterými se rozumí zaměstnanci v pracovním poměru. Pro zaměstnance 
pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr používá 
evropská legislativa jiný termín, a sice „workers with variable work schedules“ 
viz např. návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a 
předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii. Není tedy důvod 
měnit zavedený institut dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
Navíc předmětná směrnice, je z roku 2003. Odůvodňovat změnu právní úpravy 
15 let starou směrnicí není na místě. 

 

AKCEPTOVÁNO 

Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

. 
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 AKV K bodu 12 –§ 77 odst. 2 písm. d) -  navržený text vypustit a na konec § 77 odst. 
2 písm. d) vložit slova „ a zaměstnavatel je povinen vést evidenci 
odpracované doby s vyznačením začátku a konce,“ 

Odůvodnění: Viz, co bylo uvedeno k bodu 10. Za nezbytné ale považujeme 
vedení evidence odpracované doby, a to s ohledem na prokazatelnost dodržení 
časového omezení práce podle § 75 a §76. Evidenci práce v noci zde 
považujeme za zbytečnou. 

Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 

 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 

 
 
 

K bodu 16 HKČR Připomínka k bodu 16 k ustanovení § 79 odst. 3 

Požadujeme doplnit stávající znění takto: 

„Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy pod rozsah 
stanovený v odstavcích 1 a 2 může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo 
vnitřní předpis nebo pracovní smlouva,“ 

Odůvodnění:  

Současná i navrhovaná právní úprava nepřipouští sjednat stanovení pracovní 
doby bez snížení mzdy u zaměstnavatelů s minimem zaměstnanců v pracovní 
smlouvě. Nutí i zaměstnavatele s např. jedním zaměstnancem, který je zákona 
dbalý, aby si vytvořil vnitřní předpis. Navrhujeme umožnit sjednání i v 
pracovní smlouvě. 

 

VYSVĚTLENO 
 
Ke zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy 
musí přirozeně vždy docházet vůči všem zaměstnancům 
zaměstnavatele. Jen tak může být dosaženo jedné ze základních 
zásad pracovněprávních vztahů, tj. rovného zacházení se 
zaměstnanci a zákazu diskriminace (§ 1a písm. e) ZP), která se 
dále projevuje mimo jiné i v zásadě rovného odměňování (§ 110 
ZP). Zaměstnavatel tedy musí vždy zkrátit stanovenou týdenní 
pracovní dobu vůči všem zaměstnancům. Aby dodržel výše 
uvedenou zásadu, nesmí dokonce v souladu se stávající právní 
úpravou stanovit nebo sjednat zkrácenou týdenní pracovní dobu 
jen pro určitou skupinu zaměstnanců anebo jen pro některé 
pracovní režimy, které se u něho uplatňují. Lze si pak jen stěží 
představit, jak by mohl dodržet tuto zásadu v případě, kdy by 
byla zákonem daná možnost sjednání zkrácení stanovené 
týdenní pracovní doby bez snížení mzdy v pracovní smlouvě. U 
argumentu týkajícího se zaměstnavatele s jedním zaměstnancem 
může tento přirozeně se zaměstnancem sjednat na základě 
smluvní volnosti určitou mzdu vážící se ke kratšímu úvazku 
sjednanému v souladu s ustanovením § 80 ZP, tj. u 
zaměstnavatele s jedním zaměstnancem by bylo zcela nelogické 
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vůbec institut zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez 
snížení mzdy vůbec využívat. 
        
Vyjádření k vypořádání 
HK ČR souhlasí s vypořádáním. 
 

K bodu 17 HKČR Připomínka k bodu 17, k ustanovení § 79a 

Požadujeme nechat původní znění: „zaměstnance mladšího 18 let“ 

Odůvodnění:  

V návrhu novely je uvedeno jen „mladistvého zaměstnance“, což znamená 
potřebu existence odkazů na předpisy, které upravují, kdo je mladistvý. Jasně 
stanovená věková hranice je určitější.  

K ustanovení ještě uvádíme, že i nadále považujeme požadavek na 
zaměstnavatele, aby zjistil, zda u mladistvého zaměstnance existuje jiný 
pracovněprávní vztah a jestli v něm v aktuálním týdnu odpracoval dobu, kterou 
musí „do souhrnu pracovní doby“ mladistvého zaměstnance započítat, za 
nereálný. Obdobně to platí u délky směny v jednotlivých dnech.  

 

AKCEPTOVÁNO 

Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 
 
  

K bodu 18 DAČR Bod 18: 

§ 84 - seznámení s rozvrhem pracovní doby 

Navrhujeme vypustit - omezovat flexibilitu v případě dohody zaměstnance a 
zaměstnavatele je nesmysl. Pokud zákon ponechává modifikaci zákonné lhůty 
na dohodě smluvních stran, nemělo by docházet k omezování takovéto 
dohody. Jedná se o příliš právně složitou konstrukci, která v praxi stejně 
povede k tomu, že smluvní strany pracovněprávních vztahů budou dodržovat 
už pouze tuto zkrácenou lhůtu a v případě, že na tom bude mít zájem 
zaměstnanec (otázka, jak vážný a čím motivovaný zájem), budou se nadále od 
lhůty odchylovat. 

AKCEPTOVÁNO 

Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 
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Předmětné ustanovení by nemělo znemožňovat nebo spíše komplikovat oběma 
stranám pracovněprávního vztahu sjednat vznik pracovního poměru s 
účinností od následujícího dne. Lhůta pro seznámení se zaměstnance s 
rozvrhem pracovní doby či s jeho změnou minimalizovaná na 2 dny před 
začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, rozhodně nemůže 
působit ku prospěchu slaďování rodinného a pracovního života a k zamezení 
prekérnosti práce na zavolanou, jak predikuje předkladatel. 

Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 

 HKČR Připomínka k bodu 18. k ustanovení § 84  

Požadujeme upravit navrhované znění z „2 pracovní dny“ na „1 pracovní 
den“. 

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

Odůvodnění:  

V praxi je těžké tuto lhůtu dodržet. Zákonodárce zcela zbytečně zpřísňuje 
ochranu zaměstnance. Ochrana práv zaměstnance je podle našeho názoru 
zajištěna tím, že ke zkrácení doby pro změnu rozvrhu musí dojít na základě 
dohody se zaměstnancem, se kterou zaměstnanec nemusí souhlasit. U mnoha 
zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou není v provozu 
možné splnit podmínku oznámení dva dny dopředu. Typické je pro dopravu, 
kde dochází vlivem provozu, počasí, požadavků zákazníků ke změnám. 
Zaměstnavatel musí mít možnost po dohodě se zaměstnancem na tyto 
nepředvídatelné okolnosti reagovat Stejně tak bude způsobovat komplikace v 
krizových situacích, kdy některý ze zaměstnanců vypadne např. z důvodu 
nemoci. Z pohledu HK ČR návrh zbytečně omezuje možnost dohody mezi 
zaměstnancem a zaměstnavatelem.  

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

. 

 
 

 AMSP ČR K čl. I bodu 18 (§ 84)  AKCEPTOVÁNO  
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Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby 
a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v 
případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní 
doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době 
seznámení, která však nesmí být kratší než 2 dny. 
 
Navrhujeme ponechat dosavadní stav. 
 
Odůvodnění: Požadavek stanovený novelou by měl za důsledek zničení 
možnosti zaměstnavatele flexibilně reagovat na nenadálé změny v provozu. 
Jsou situace, kdy se např. zaměstnanci stane mimopracovní úraz, pracovní 
úraz, ráno před směnou odejde k lékaři s podezřením na nemoc, zůstane doma 
s nemocným dítětem, zpozdí se v návratu z dovolené díky počasí atd., které 
činí povinnost změnu rozvrhu týdenní pracovní doby oznámit nejméně 2 dny 
předem v praxi nemožnou.  
 
Tato připomínka je zásadní.  
 

 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 
 
 
 

 AKV K bodu 18 – § 84 - za doplňovaný text vložit čárku a slova „nejde-li o 
zaměstnance, jemuž vzniká pracovní poměr a jde-li o první rozvrh 
pracovní doby, který se jej týká.“. 

Odůvodnění: Návrh, aby rozvrh pracovní doby na základě dohody se 
zaměstnancem musel být dán alespoň 2 dny předem, nerespektuje potřebu u 
nástupu nových zaměstnanců – ti se často zařazují do pracovního kalendáře již 
dnem nástupu, což ve vlastním zájmu akceptují. 

Tato připomínka je zásadní.  

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

. 

 
  

K bodu 21 HKČR Připomínka k bodu 21, k ustanovení § 96 odst. 1 písm. a) 

Požadujeme změnu ustanovení § 96 odst. 1 písm. a) tak, že se vypustí bod: 
„noční práce (§ 94)“ a ostatní body se přečíslují.  

VYSVĚTLENO 
 
Evidence noční práce má svůj smysl v kontextu ustanovení § 94 
odst. 1 ZP i v kontextu odměňování za noční práci. Usnadňuje 
práci i inspektorům práce a ostatně i zaměstnavateli, při 
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Odůvodnění:  

Noční práce je zřejmá z evidence pracovní doby, je nadbytečné zvlášť ještě 
vypisovat začátky a konce práce v noci.  

prokazování dodržení povinností vyplývajících z právních 
předpisů. Jde o letité zažité ustanovení, které nezpůsobuje 
v praxi problémy.   
 
Vyjádření k vypořádání 
HK ČR souhlasí s vypořádáním. 

K bodu 24 HKČR Připomínka k bodu 24, k ustanovení § 103 odst. 5 

 Požadujeme namísto v návrhu vypuštěných slov: „ zřízení chráněných 
pracovních míst“ doplnit slova: „vyhrazováním pracovních míst“. 

Odůvodnění:  

Navrhuje se legislativně technická úprava v odstavci 5 z důvodu zrušení 
institutu chráněného pracovního místa v zákoně o zaměstnanosti. 
Zaměstnavatelé jsou povinni rozšiřovat podle svých podmínek možnost 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to také vyhrazováním 
pracovních míst pro tyto osoby, a vést jejich evidenci podle § 80 zákona o 
zaměstnanosti. HK ČR proto považuje za nutné vypustit z dosavadního znění 
pouze slova „zřízení chráněných…“ a nahradit je „vyhrazováním…“, neboť 
vypuštěním slov „zřízení chráněných pracovních míst“ by mohl u 
zaměstnavatelů vzniknout mylný dojem, že je jim tato povinnost obecně 
zrušena. 

 

AKCEPTOVÁNO 
 
Text § 103 odst. 5 bude upraven takto: 
„Zaměstnavatel je povinen pro zaměstnance, který je osobou se 
zdravotním postižením, zajišťovat na svůj náklad technickými a 
organizačními opatřeními, zejména potřebnou úpravu 
pracovních podmínek, úpravu pracovišť, vyhrazování 
pracovních míst, zaškolení nebo zaučení těchto zaměstnanců a 
zvyšování jejich kvalifikace při výkonu jejich pravidelného 
zaměstnání.“ 
 
Rovněž bude doplněna Důvodová zpráva v tom smyslu, že 
zaměstnavatelé i nadále mají povinnost rozšiřovat podle svých 
podmínek možnost zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením vyhrazováním pracovních míst pro tyto osoby.  
 

K bodu 26 DAČR Bod 26: 

§ 111 - minimální mzda 

Minimální mzdu lze chápat buď jako prostředek ochrany zaměstnanců 
před případným extrémním tlakem zaměstnavatele nebo jako nástroj k 
ovlivňování mezd napříč ekonomikou. Pouze první uvedený přístup je 
správný. Minimální mzda by neměla být ani nástrojem hospodářské 
politiky, ani populismu nebo sociálního inženýrství. Proto by měla být 
oproštěna politickým zásahům a její úpravy by měly mít i ekonomické 
ratio. 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění valorizačního mechanismu 
minimální mzdy z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě.  
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Minimální mzda by měla odrážet vývoj životních nákladů v ČR a 
současně by měla být jakýmsi kompromisem mezi sociálními dávkami a 
vývojem mezd v hospodářství. Měla by být dostatečně motivační ve 
srovnání se sociálními dávkami a současně by neměla být likvidační pro 
podnikatelský sektor. Proto i její úpravy by měly být rozložené v čase a 
reflektovat vývoj inflace a tempo mezd už kvůli tomu, že se podnikatelský 
sektor takovému vývoji může lépe přizpůsobit. Nakonec ani vývoj 
životních nákladů v ČR neprobíhá vzhledem k dlouhodobě nízké inflaci v 
ČR nijak skokově. 

Současně by měla – tak jako tomu bylo dříve – reflektovat specifika 
postavení některých skupin lidí na trhu práce. Především jde o 
handicapované, které příliš vysoká minimální mzda může připravit o 
případné pracovní příležitosti.  

Vzhledem k tomu, že s minimální mzdou úzce souvisí i zaručená mzda, 
tak by dopad takto radikálního nárůstu minima zasáhl výraznou část 
ekonomiky, která by se během tak krátké doby nemusela vypořádat s tak 
rychlým zvýšením mzdových nákladů. Pokud má zaměstnavatel (a to má 
v drtivé většině) zaměstnance, kterým poskytuje vzhledem k jejich 
kvalifikaci vyšší mzdu, bude muset nejen poskytovat nejnižším 
kategoriím minimální mzdu, ale zvýšit i ostatním zaměstnancům mzdu 
tak, aby dodržel potřebnou diferenciaci. 

Je pravděpodobné, že toto donutí řadu podniků propouštět a nepochybně 
také zdražit prodávané výrobky a služby. Celkově by pak průměrná mzda 
výrazně vzrostla a vynutila si další navýšení minimální a zaručené mzdy. 
A tak pořád dále a dále. Zcela stranou je přitom ponechávána možnost, 
že za dva roky už česká ekonomika nemusí být v tak dobré kondici, jako 
je nyní.  

Enormní zvýšení mzdových a souvisejících nákladů bude podnikatele nutit 
propouštět část zaměstnanců, šetřit na dalších nákladech – na nové technologii, 

Vyjádření k vypořádání 
DA ČR souhlasí s vypořádáním. 
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odkládat opravy, apod. Dalším důsledkem bude obecné zdražování výrobků, 
zrychlující se inflace. 

K tomu dodáváme, že minimální mzda se má podle návrhu odvíjet z průměrné 
mzdy v národním hospodářství; to v podstatě znamená, že při stanovení 
výpočtu se bude minimální mzda u pomocného dělníka bez kvalifikace a 
vzdělání srovnávat se mzdou manažera firmy. Domníváme se, že správnější 
by bylo stanovit takto sazbu zaručené mzdy ve 4-5 kategorii, a od toho odvíjet 
sazbu minimální mzdy. 

Odst. 3 

Sociální partneři se na pracovním týmu pro pracovněprávní vztahy RHSD 
shodli na výši 40 % průměrné mzdy, požadujeme tedy, aby byl výsledek 
této dohody promítnut do návrhu (koeficient 0,44). 

Odst. 6 

Dojde-li k meziročnímu poklesu, měla by na to základní sazba minimální 
mzdy logicky reagovat a být vyhlášena v odpovídající snížené sazbě. 

S předloženým návrhem vzhledem k výše uvedenému nesouhlasíme, text 
„0,548násobek“ v odst. 3 nahradit za „0,4násobek“, a provést uvedenou 
úpravu v odst. 6. 

Tyto připomínky jsou ZÁSADNÍ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HKČR Generální připomínka k bodu 26, k ustanovením § 111 a § 112 

HK ČR vítá snahu zákonodárce upravit v zákoně výši minimální mzdy a její 
indexaci, nicméně variantu, která byla předložena, považuje za 
neakceptovatelnou. Proto požadujeme, aby návrh § 111 a § 112 v tomto znění 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
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nebyl předložen Poslanecké sněmovně, a aby bezodkladně byla zahájena 
diskuze o konkrétní úpravě ve smyslu následujícího odůvodnění.  

Odůvodnění:   

Původní koncept minimální mzdy předpokládal, že výše minimální mzdy by 
pro následující období měla být výsledkem kompromisu dosaženého v rámci 
RHSD. Pokud by toto pravidlo bylo důsledně dodržováno, mohlo by teoreticky 
být i nadále akceptovatelné. Praxe však ukazuje, že se zvyšování minimální 
mzdy iniciuje i bez dohody dosažené s reprezentanty podnikatelů 
(zaměstnavatelů) a že bývá výsledkem účelového politického obchodu mezi 
vládou a odbory. Za této situace je zakotvení indexačního pravidla rozumným 
řešením.  

Avšak: 

a) Výše minimální mzdy musí vycházet z aktuální a očekávané hospodářské 
situace.  Proto navrhujeme následující algoritmus. Pro první rok indexace 
podle nového mechanismu by základnou pro indexaci byla aktuálně platná 
výše minimální mzdy, stanovená podle dosavadních pravidel. Indexem by měl 
být index růstu mediánu mezd, který by byl součástí makroekonomické 
prognózy ministerstva financí na tento rok, připravované v souvislosti 
s návrhem státního rozpočtu na tento rok. Pro druhý rok by základnou byla 
aktuální (tj. spočítaná indexací pro první rok) minimální mzda a indexem by 
byl index růstu mediánu mezd, který by byl součástí makroekonomické 
prognózy ministerstva financí na druhý rok. Pro třetí rok by se již mohl 
uplatňovat korekční mechanismus, jehož účelem je opravit v minulosti 
předpovídanou dynamiku mezd na skutečně dosažený růst. Proto by základnou 
pro třetí rok byla aktuální (spočítaná indexací pro druhý rok) minimální mzda, 
vydělená indexem prognózovaným pro první rok a vynásobená již známým 
faktickým indexem pro první rok. Takto korigovaná základna by se vynásobila 
indexem růstu mediánu mezd, odhadovaným ministerstvem financí pro tento 
třetí rok. Při indexaci pro čtvrtý rok by se obdobně korigovala základna 
vydělením prognózou pro druhý rok a vynásobením faktickým indexem pro 
druhý rok. Obdobně by se postupovalo v dalších letech. Takovým algoritmem 
by se do značné míry eliminoval procyklický charakter valorizace navržené 
předkladatelem. Lze totiž předpokládat, že v ekonomické recesi nárůst 
průměrné mzdy zpomalí nebo dokonce dojde k jejímu poklesu, ale výše 
minimální mzdy se bude řídit 2 roky starým údajem, který bude ještě z období 

Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění valorizačního mechanismu 
minimální mzdy z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 
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růstu. V momentě krize pak v případě realizace návrhu MPSV dojde k nárůstu 
minimální mzdy v situaci, kdy budou podniky bojovat o přežití - zvláště ty 
regionální se slabší ekonomikou, které častěji využívají minimální mzdu. Tyto 
podniky budou muset přidat na mzdách, ale nebudou na to mít prostředky, a 
budou tedy muset přistoupit  
k propouštění nebo dokonce provozy uzavírat s ještě větším dopadem do 
zaměstnanosti. Propouštění se tak bude týkat především zaměstnanců s nízkou 
či minimální mzdou, na jejichž ochranu navržený vzorec míří. V důsledku by 
tak nová právní úprava předkládaná MPSV poškodila právě ty, které si klade 
za cíl ochránit. 

b) Minimální mzda by měla „dýchat“ s ekonomikou, proto je automatické 
vyloučení případného poklesu minimální mzdy (§ 111 odst. 6 návrhu) 
nepřijatelné. Je nicméně možné zvážit zmocnění pro vládu, aby v situaci po 
poklesu mezd namísto formálního sdělení vydala nařízení, jímž by stanovila 
minimální mzdu bez přihlédnutí k poklesu, tj. namísto faktického indexu 
menšího než 1 by se při výpočtu použil fiktivní index rovný 1. Nezbytnou 
podmínkou vydání nařízení by ale měla být shoda na takovéto korekci, 
dosažená v RHSD.  

c) Navrhovanou konvergenci k polovině průměrné mzdy nepovažujeme za 
přesvědčivě odůvodněnou. Při výpočtech by se mělo vycházet z platné úrovně 
(cca 40 %).  Je nicméně možné – pokud by předkladatel na symbolu 50 % trval 
a byla nalezena shoda v rámci RHSD, přičemž však HK ČR o ekonomické 
smysluplnosti takové shody zcela zásadně pochybuje – před startem 
automatické indexace jednorázově skokově zvýšit minimální mzdu na 50 % 
nikoliv však průměru, ale mediánu mzdy v národním hospodářství. Podle 
dostupných informací nedosahuje průměrného výdělku více než 60% 
pracujících, a to nikoliv proto, že by zaměstnavatelé nechtěli vyplácet vyšší 
mzdy, ale zjevně proto, že v těch oborech není dosahováno takové efektivity. 
Medián je hodnota lépe zobrazující realitu a eliminující extrémy. V každém 
případě HK ČR varuje, že se skokový růst minimální mzdy promítne i do 
úrovně jednotlivých tarifů zaručené mzdy (bude-li tento institut zachován) a 
může mít významný dopad na profese a firmy s nízkou přidanou hodnotou.  

 HKČR Konkrétní připomínka k bodu 26, k ustanovením § 111 a § 112 

Požadujeme text upravit takto: 

„(6) Dojde-li podle posledních údajů zveřejněných Českým statistickým 
úřadem do 30. září roku, ve kterém se provádí výpočet minimální mzdy, k 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
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meziročnímu poklesu nebo stagnaci průměrné hrubé měsíční nominální mzdy 
v národním hospodářství za minulý kalendářní rok oproti roku předminulému, 
vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí nejpozději do 31. října ve Sbírce 
zákonů sdělením základní sazby minimální mzdy v naposledy platné ve snížené 
výši.“  

Odůvodnění:  

Rozumný stát by měl být připraven na ekonomický pokles. Platí přitom 2. 
generální připomínka k tomuto novelizačnímu bodu.  

Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění valorizačního mechanismu 
minimální mzdy z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

Vyjádření k vypořádání 
HK ČR souhlasí s vypořádáním. 

 HKČR Konkrétní připomínka k bodu 26, k ustanovením § 111 a § 112 

Navrhujeme zrušit celý § 112 – zaručená mzda.  

Odůvodnění:  

Dle názoru HK ČR naprosto stačí institut minimální mzdy. Zaměstnavatel sám 
ví, jak kdo pracuje a jak ho má odměňovat i bez diktátu státu. Totéž by mělo 
platit i pro státní úředníky – plat by měli mít odstupňován nejen podle zařazení 
dle katalogu prací, ale zejména podle toho, jak dobře a jak efektivně pracují.  

VYSVĚTLENO  
 
Připomínkové místo na připomínce netrvá. 
Vyjádření k vypořádání 
HK ČR souhlasí s vypořádáním. 

 AMSP ČR K čl. I bodu 26 (§ 111 odst. 3 první věta) 
 
Navrhujeme následující znění 
 
Základní sazba měsíční minimální mzdy činí od 1. ledna do 31. prosince 
kalendářního roku 0,5násobek 0,4násobek průměrné hrubé měsíční nominální 
mzdy v národním hospodářství za předminulý kalendářní rok. 
 
Odůvodnění: S ohledem na průměrnou hladinu v zemích EU a vývoj 
navyšování minimální mzdy, kdy byla hranice 0,4 vždy považována za ideální 
stav navrhujeme stanovit navýšení minimální mzdy ve výši 0,4násobku 
průměrné hrubé měsíční nominální mzdy. Navýšení na 0,5násobek by mělo 
vážný dopad do nákladové stránky v podnikatelském prostředí. 
 
 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění valorizačního mechanismu 
minimální mzdy z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

Vyjádření k vypořádání 
AMSP ČR souhlasí s vypořádáním. 

 AMSP ČR Připomínka k § 111 odst. 6 VYPOŘÁDÁNO JINAK 
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Navrhujeme  následující text § 111 odst. 6 vypustit:  
Dojde-li podle posledních údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem 
do 30. září roku, ve kterém se provádí výpočet minimální mzdy, k 
meziročnímu poklesu průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním 
hospodářství za minulý kalendářní rok oproti roku předminulému, vyhlásí 
Ministerstvo práce a sociálních věcí nejpozději do 31. října ve Sbírce zákonů 
sdělením základní sazby minimální mzdy v naposledy platné výši. 
 
Odůvodnění: Zablokování snižování minimální mzdy v době recese by 
s ohledem na její pravděpodobně velmi rychlý růst v době ekonomické 
konjunktury vedlo k neúnosným požadavkům na podnikatele. Ti by tak v době 
ekonomického útlumu nemuseli řešit jen úbytek na příjmové stránce z důvodu 
poklesu zakázek, ale také velmi vážnou obstrukci v rámci řešení nákladové 
stránky v podobně zaměstnaneckých nákladů. V konečném důsledku by toto 
ustanovení bylo důvodem k většímu propouštění v době ekonomické krize, 
než by bylo nutné a naše ekonomika by tak byla zasažena výrazně více. 
 
 

Novelizační bod byl vypuštěn. 
 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění valorizačního mechanismu 
minimální mzdy z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

Vyjádření k vypořádání 
AMSP ČR souhlasí s vypořádáním. 

 
 

 AKV K bodu 26 – § 111 a 112- AKV se vzdává práva vyjádřit se k mechanizmu 
zvyšování minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy. V této věci by 
mělo dojít k dohodě všech sociálních partnerů, a to před rozhodnutím vlády. 
Věc považujeme za politickou.  

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění valorizačního mechanismu 
minimální mzdy z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 
 

K bodu 44 DAČR Bod 44: 

§ 208 - náhrada při překážkách v práci na straně zaměstnavatele v kontu 

Se změnou nesouhlasíme. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
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Tato připomínka je ZÁSADNÍ. Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného bodu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 
 HKČR Připomínka k bodu 44, k ustanovení § 208 

Požadujeme ponechat aktuální znění.  

Odůvodnění:  

Vypuštění poslední části odstavce, který se týká kont pracovní doby, 
považujeme za snahu  
o zrušení kont pracovní doby. Požadujeme nezpřísňovat současnou úpravu 
konta pracovní doby a umožnit, aby stálá mzda příslušela zaměstnanci i v 
případě, že zaměstnavatel zruší původně rozvrženou směnu. Omezení 
flexibility konta, výrazně omezuje výhody a smysl konta. 

 
AKCEPTOVÁNO 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného bodu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 
 AKV K bodu 44 – § 208 - bod vypustit. 

Odůvodnění: Viz též náš návrh k § 121 odst. 2. Zavedení povinnosti přiznat 
zaměstnanci v kontu pracovní doby náhradu mzdy při zrušení směny, je zcela 
v rozporu s pojetím a koncepcí tohoto způsobu rozvržení pracovní doby. 
Konto funguje na 3 principech: Za prvé pracovní dobu musí zaměstnavatel 
rozvrhnout, ale podle rozvrhu se nemusí pracovat. Za druhé, je-li směna 
zrušena, např. pro nedostatek práce, nejde o překážku v práci na straně 
zaměstnavatele. A za třetí, práce přesčas je zjištěna až při uplynutí 
vyrovnávacího období. V případě přijetí předloženého návrhu by byla tato 
koncepce zásadně narušena. Chyba v zákoně nespočívá v § 208, ale v § 121. 
Zaměstnancům při zrušení směny je třeba poskytovat stálou mzdu tak, jako je 
tomu v případě, kdy zaměstnavatel pracovní dobu v kalendářním měsíci 
nerozvrhne. 

Tato připomínka je zásadní.  

 
AKCEPTOVÁNO 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného bodu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBH9HGHL8)



     

22 
 

K bodu 47 - 50 HKČR Připomínka k bodům 47 – 50, k ustanovením § 211 a § 212 

Požadujeme ponechat aktuální znění. V případě neakceptování našeho návrhu 
požadujeme doplnit a změnit nově navržené znění ve smyslu odůvodnění. 

Odůvodnění:  

Přestože z pohledu mnoha větších firem jde „jen“ o normativní zakotvení již 
dnes dobrovolně vykonávané praxe, změna způsobu výpočtu nároku na 
dovolenou by přinesla velký nárůst administrativy a nákladů na změnu 
softwarového vybavení u malých a středních firem. Uvážíme-li, že při použití 
stávající metody i nově zaváděné by nemělo dojít k zásadní změně ve výši 
nároku, je podstatné hodnotit případné administrativní důsledky změny. Nový 
způsob výpočtu je důležitý zejména pro větší firmy, které využívají práci ve 
směnách. Proto kromě níže uvedeného požadujeme, aby zůstaly zachovány 
oba dva způsoby výpočtu nároku a nově navrhovaný odvozovaný od stanovené 
týdenní pracovní doby případně byl povinný jen pro velké firmy, 
zaměstnávající více než 250 zaměstnanců, nebo i pro střední firmy (nad 50 
zaměstnanců), pokud zaměstnanci těchto středních firem pracují ve směnných 
provozech nebo s nepravidelně rozvrženou pracovní dobou. 

V každém případě je nezbytné navrhovanou změnu doplnit o ustanovení 
umožňující buď čerpat dovolenou v hodinách, anebo zaokrouhlovat nárok tak, 
aby se vešel do průměrné pracovní směny. Důvody tohoto zásadního 
požadavku jsou: 

•       nárok na dovolenou, který se stanovuje v hodinách, zaměstnanec vybírá 
ve směnách (tj. ve dnech), 

•       zaměstnanci vznikne nárok tak, že si vybere dovolenou ve směnách a 
následně mu zbyde nárok na několik hodin dovolené, které vznikly 
zaokrouhlováním nebo z poměru odpracovaných týdnů,  

•       systémově se nedá jednoduše ošetřit případ, že bude nejdříve vybírat 
dovolenou v celých směnách a až poté vybere zbylé hodiny.  

 
VYSVĚTLENO 
 
Vyjádření k vypořádání 
HK ČR na připomínce netrvá.  

K bodu 50 AKV K bodu 50 a následujícím –§ 212 a násl.  -  s celkovou novou koncepcí 
dovolené souhlasíme. Je však nezbytné ještě právní úpravu dopracovat tak, aby 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ A VYSVĚTLENO 
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byla lidem zcela srozumitelná. Obtížnou srozumitelností trpí zejména § 216 
odst. 2. Pro některé formulace je tak vhodné zavést určité legislativní pojmy – 
viz naše následující návrhy.  

Zpřesněním dikce § 216 odst. 2, nikoli však zaváděním nových 
legislativních zkratek 
 
Vyjádření k vypořádání 
AKV souhlasí s vypořádáním. 

 
 

 AKV K bodu 50 – na konci § 212 odst. 4 se doplňuje věta „K necelým násobkům 
odpracované týdenní pracovní doby v příslušném kalendářním roce se 
nepřihlíží.“ 

Odůvodnění: Text je tak zřejmě míněn, avšak je nezbytné uvést výslovné a 
srozumitelné pravidlo. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
AKCEPTOVÁNO 
 
Návrh novely nebude explicitně upravovat započítávání 
částí násobků odpracované týdenní pracovní doby.  
 

K bodu 54 AKV K bodu 54 – § 215 odst. 4  - na konci § 215 odst. 1 vložit větu „§ 212 odst. 4 
věta poslední se použije obdobně.“ 

Odůvodnění: Souvisí s předchozím bodem. 

Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Stejně jako v předchozím bodě 

K bodu 57 AKV K bodu 57 – § 216 odst. 2  - v § 216 odst. 2 před středník vložit závorku a slova 
„(limitovaně započitatelné překážky v práci, neuvedené v odstavci 3)“. 
V odstavci 3 na konci návětí vložit závorku a slova „(plně započitatelné 
překážky v práci)“. 

Odůvodnění: Jde o již námi zmíněnou srozumitelnost textu pro běžné 
uživatele. Mnozí členové AKV v interním připomínkovém řízení k návrhu 
vyjadřovali, že návrhu právní úpravy dovolené příliš nerozumí. 

Tato připomínka je zásadní. 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Některá ustanovení budou zpřesněna, avšak závorky v textu 
předpisu nemají co dělat. Navrhovaná označení lze použít 
nanejvýš v důvodové zprávě. 
Zcela vyřešeno novou dikcí o omezeném započítávání 
některých překážek v práci 
 
Vyjádření k vypořádání 
AKV souhlasí s vypořádáním. 

K bodu 59 DAČR Bod 59:  NEAKCEPTOVÁNO  
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§ 218 - převod dovolené 

Nesouhlasíme s nutností písemné žádosti, je to zbytečná administrativa. 

Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 

Je třeba zajistit průkaznost vůle zaměstnance k převodu části 
dovolené, neboť jde o výjimku ze zákonného požadavku na 
čerpání celé dovolené v kalendářním roce, v němž právo na ni 
vzniklo, ledaže tomu brání naléhavé provozní důvody nebo 
překážky v práci na straně zaměstnance. 
 
Vyjádření k vypořádání 

DAČR na připomínce trvá, jedná se o zbytečnou administrativu; 
inspekce práce by se měla zaměřit na podstatnější věci než 
kontrolu písemné formy u převodu dovolené. 

 
 HKČR Připomínka k bodu 59, k ustanovení § 218 odst. 2 

Požadujeme text upravit takto: 

„(2) S přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance lze na základě jeho 
písemné žádosti část dovolené za kalendářní rok, na kterou vzniklo právo v 
příslušném kalendářním roce a která přesahuje 4 týdny, a u pedagogických a 
akademických pracovníků vysokých škol 6 týdnů, převést do následujícího 
kalendářního roku.“ 

Odůvodnění:  

Stávající znění není dobře srozumitelné. Důležité je vyjádření vůle 
zaměstnance k převodu,  
k němuž může dojít jakkoli (např. osobní návštěvou na personálním oddělení). 
Povinná písemná forma představuje nově vznikající administrativní zátěž pro 
zaměstnance. Zákon se navíc chová nerovně k zaměstnancům zaměstnavatele 
se 4 a s 5 týdny dovolené. I zaměstnanec se čtyřtýdenní dovolenou může mít 
potřebu převést část dovolené, pokud v příštím roce plánuje delší cestu, kde 
jsou čtyři týdny málo a nechce čerpat neplacené volno s jeho komplikacemi se 
zdravotním pojištěním (např. trek v Himalájích).  

Variantně navrhujeme možnost převést na žádost zaměstnance (nikoli 
písemnou) dovolenou přesahující dvojnásobek stanovené týdenní pracovní 

VYSVĚTLENO  
 
Je třeba zajistit průkaznost vůle zaměstnance k převodu části 
dovolené, neboť jde o výjimku ze zákonného požadavku na 
čerpání celé dovolené v kalendářním roce, v němž právo na ni 
vzniklo, ledaže tomu brání naléhavé provozní důvody nebo 
překážky v práci na straně zaměstnance. 
 
Vyjádření k vypořádání 
HK ČR souhlasí s vypořádáním. 
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doby. To je souladu s článkem 9 Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 
132. 

 AKV K bodu 59 – § 218 odst. 1 Varianta 1: z textu vypustit slovo „písemné“. 

Odůvodnění: Je zbytečné zavádět další administrativní povinnost, když 
v jiných případech ZP umožňuje neformální dohodu mezi oběma stranami, 
jako je tomu například u vyslání na pracovní cestu nebo u pracovní pohotovosti 
či nadlimitní práce přesčas. 

Tato připomínka je zásadní. 

Varianta 2: V § 218 odst. 1 zní:  

„ (1) Čerpání dovolené podle § 211 je zaměstnavatel povinen 
zaměstnanci určit tak, aby v kalendářním roce vyčerpal alespoň 4 týdny 
a pedagogický pracovník a akademický pracovník vysoké školy alespoň 
6 týdnů, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně 
zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.“ 

Odůvodnění:  Jde o zásadní změnu právní úpravy vycházející z článku 7 
směrnice EP a Rady 2003/88/ES, který požaduje, aby měl každý pracovník 
nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok v trvání nejméně 4 týdnů. 
Česká právní úprava je zbytečně přísnější tím, že požaduje zásadně vyčerpání 
veškeré dovolené z daného roku v tomto roce. To vyvolává i praktické 
problémy, neboť většina zaměstnanců má velké zůstatky nevyčerpané 
dovolené. V případě přijetí našeho návrhu by bylo doplnění nového odst. 2 
zbytečné. Odstavce 2 až 4 by se napříště vztahovaly pouze na dovolenou, 
která nebyla v rámci 4 (6) povinných týdnů vyčerpána v rámci kalendářního 
roku z důvodů uvedených v odst. 1. tj. překážek v práci na straně 
zaměstnance nebo naléhavých provozních důvodů. Dovolenou nad rámec 4 
(6) týdnů v každém roce by zaměstnavatel určoval k čerpání podle § 217 
odst. 1 nebo v dohodě se zaměstnancem. Uvolnění rigidních pravidel by 
podniková sféra uvítala.  

VYSVĚTLENO  
 
Písemnou formou žádosti je garantováno, že zaměstnanec sám 
má zájem na převedení části své dovolené a do určité míry i to, 
že převedení je v jeho prospěch. Písemná forma žádosti nikterak 
nezvyšuje administrativní zátěž zaměstnavatele, vždyť žádá 
zaměstnanec. 
 
To představuje zúžení práva zaměstnavatele na určení čerpání 
dovolené svými zaměstnanci. 
 
Ponechání písemné formy bylo projednáno v rámci 
pracovní skupiny se soc. partnery. 
 
 
Vyjádření k vypořádání 
AKV souhlasí s vypořádáním. 
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Tato připomínka je zásadní. 

K bodu 65 HKČR Připomínka k bodům 65 – 66, k ustanovení § 222 

Požadujeme, aby bylo opět možné (byť například jen na základě žádosti 
zaměstnance) proplácení části nevyčerpané dovolené, která přesahuje 4 týdny 
tak, jak tomu bylo dle právní úpravy účinné do konce roku 2011.  

Odůvodnění:  

Důvodová zpráva k zákonu č. 365/2011 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony, kterým došlo ke zrušení možnosti proplácet nevyčerpanou dovolenou, 
se odvolává na blíže neurčenou judikaturu Evropského dvora. Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES jednoznačně stanoví, že finanční 
náhradou není možné nahradit pouze „minimální dobu placené dovolené“ – 
tedy  
4 týdny. Možnost (nikoli povinnost) nechat si část nevyčerpané dovolené 
proplatit by byla rozšířením práv zaměstnanců, máme za to, že zákonem č. 
365/2011 Sb. byla přijata úprava, která je neodůvodněně přísnější než 
požadavky evropské legislativy a je možné přijmout novou úpravu, která bude 
lépe reagovat na potřeby zaměstnanců i zaměstnavatelů. 

VYSVĚTLENO 
 
Je v rozporu s požadavky unijního práva namísto čerpání 
dovolené poskytnout finanční kompenzaci, ledaže by se jednalo 
o skončení pracovního poměru. Čerpání dovolené nelze 
nahrazovat finančním plněním. Nebylo by to slučitelné ani 
s účelem dovolené, jakožto doby soustředěného odpočinku 
zaměstnance. 
 
Vyjádření k vypořádání 
HKČR souhlasí s vypořádáním. 

K bodu 68 DAČR Bod 68: 

§ 223 - krácení dovolené 

Nesouhlasíme se změnami v úpravě krácení dovolené, přinášející bezdůvodně 
větší benevolenci k neplnění základních pracovních povinností. Tedy změnou 
1-3 dnů krácení za zameškanou směnu, a rozšíření nezkratitelné části dovolené 
ze 2 na tři týdny (nynější odst. 2 a 2). 

Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ, VE ZBYTKU 
VYSVĚTLENO 
 
V rámci nové koncepce dovolené se opouští dosavadní postih 
zaměstnance za neomluvenou absenci možností krátit jeho 
dovolenou o 1 až 3 dny a nově se krácení dovolené upravuje 
pouze pro případ neomluveného zameškání směny 
zaměstnancem, a to odečtením počtu neomluveně zameškaných 
hodin ve směně od celkového počtu hodin připadajících 
zaměstnanci na jeho dovolenou v kalendářním roce. 
 
Při krácení dovolené musí být zaměstnanci, jehož pracovní 
poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, 
poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů. Od rozšíření 
nezkrátitelné části dovolené z 2 na 3 týdny tedy bylo upuštěno. 
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Vyjádření k vypořádání 
DAČR souhlasí s vypořádáním. 
 

 HKČR Připomínka k bodu 68, k ustanovení § 223 

Požadujeme ponechat aktuální znění.  

Odůvodnění:  

Neomluvená absence je bezpochyby jedním z nejvážnějších porušení 
povinností zaměstnance a možnost krácení dovolené je jednou z mála 
možností, jak toto porušení sankcionovat. Dosavadní postih zaměstnance za 
neomluvenou absenci možností krátit jeho dovolenou o 1 až 3 dny se osvědčil.  
Snaha o zmírnění tohoto ustanovení je naprosto nedůvodná. Tam, kde působí 
odborová organizace, je s ní tento krok projednáván a zaměstnanec je tím 
chráněn. Důvod je tedy objektivizován.  Obdobně je nepochopitelný důvod 
zachování nároku na tři týdny. Není zřejmé, zde ustanovení znamená, že 
absentéři mají mít nárok na 3 týdny placené dovolené, přestože jejich nárok po 
krácení za absenci je nižší. Ve vazbě na navrhované znění § 212 nemůže 
absentér získat nárok na plný rozsah dovolené, protože i když bude celý rok v 
pracovním poměru, neodpracuje 52 týdnů. Je nutno vyřešit tento rozpor. 
Důvod uvedený v důvodové zprávě, kterým je mezinárodní úmluva, kde se 
v čl. 3 odst. 3 říká: „Dovolená nesmí být v žádném případě kratší než tři 
pracovní týdny za jeden rok práce“, není v případě neomluvené absence 
splněn, neboť absence není započitatelnou dobou. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ, VE ZBYTKU 
VYSVĚTLENO   
 
V rámci nové koncepce dovolené se opouští dosavadní postih 
zaměstnance za neomluvenou absenci možností krátit jeho 
dovolenou o 1 až 3 dny a nově se krácení dovolené upravuje 
pouze pro případ neomluveného zameškání směny 
zaměstnancem, a to odečtením počtu neomluveně zameškaných 
hodin ve směně od celkového počtu hodin připadajících 
zaměstnanci na jeho dovolenou v kalendářním roce. 
 
Při krácení dovolené musí být zaměstnanci, jehož pracovní 
poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, 
poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů. Od rozšíření 
nezkrátitelné části dovolené z 2 na 3 týdny tedy bylo upuštěno. 
 
Vyjádření k vypořádání 
HKČR souhlasí s vypořádáním. 
 

K bodu 69 HKČR Připomínka k bodu 69, k ustanovení § 271 písm. g) 

Požadujeme nahradit slova: „do výše nejméně“ slovy: „ve výši nejméně“ 

Odůvodnění:  

Srozumitelnější formulace.  

VYSVĚTLENO 
 
Slova „do výše nejméně“ vyjadřují skutečnost, že je dáno na vůli 
zaměstnavatele, aby poskytl vyšší částku, než stanoví zákon, a 
to pochopitelně ve výši skutečné škody (skutečných nákladů).  
Navržená formulace by naopak navozovala dojem, že v každém 
případě je zaměstnavatel povinen poskytnout částku v zákonné 
výši bez ohledu na její skutečnou výši. 

Vyjádření k vypořádání 
HK ČR souhlasí s vypořádáním. 
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 HKČR Připomínka k bodu 70, k ustanovení § 271i 

Požadujeme částku 240.000,- Kč nahradit částkou 720.000,- Kč (trojnásobek 
stávající hodnoty). 

Odůvodnění:  

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele dlouhodobě často vysoce 
překračuje následná plnění zaměstnancům s pracovním úrazem. Jsou tak pro 
pojišťovny i stát velmi výhodné – jedná se o další zbytečně vysoký náklad 
zaměstnavatelů. Alternativou může být objektivizace vyhlášky č. 125/1993 
Sb.,  kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti 
organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Smrt 
následkem pracovního úrazu je naštěstí řídkým jevem, takže ani ve stávajícím 
právním prostředí nebude zvýšení na překážku systému. 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Byl vypracován valorizační mechanismus do §271i zákoníku 
práce. 
 
Vyjádření k vypořádání 
HK ČR souhlasí s vypořádáním. 

 

K bodu 77 DAČR Bod 77: 

§ 317a - sdílené pracovní místo 

Odst. 1 - navrhujeme vyrovnávací období definovat jako „kalendářní měsíc“ 
protože docházka se uzavírá a mzda se hradí za kalendářní měsíc. 

VYSVĚTLENO 
 
K odst. 1 – Délka pracovní doby je koncipována jako týdenní. 
Nemá tudíž nic společného se splatností mzdy nebo platu. 
 
Vyjádření k vypořádání 
DA ČR souhlasí s vypořádáním. 

 
 

 DAČR Bod 77: 

§ 317a - sdílené pracovní místo 

Odst. 3 - Navrhujeme dále do ustanovení doplnit novou větu ve znění: 
„Pokud zaměstnanci předloží rozvrh, který není v souladu s podmínkami 
podle § 317a odst. 1, má zaměstnavatel právo takový rozvrh přepracovat. 
V takovém případě určí rozvrh zaměstnavatel s tím, že zohlední 

VYSVĚTLENO 
 
K odst. 3 - Předkladatel považuje návrh za zbytečný a 
kazuistický. Pokud zaměstnanci nepředloží rozvrh podle 
smluvených a zákonných podmínek, bude se na takovou situaci 
pohlížet, jakoby rozvrh pracovní doby nepředložili 
zaměstnavateli vůbec. 
 

Vyjádření k vypořádání 
DA ČR souhlasí s vypořádáním. 
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oprávněné zájmy zaměstnanců vyplývající z jimi původně předloženého 
rozvrhu, je-li to možné.“ 

Předložený návrh neřeší, co se stane, pokud písemný rozvrh pracovní doby 
vyhotovený zaměstnanci bude v rozporu s podmínkami stanovenými v dohodě 
uzavřené podle § 317a odst. 1. Není tedy zřejmé, zda se v takovém případě na 
takový písemný rozvrh hledí, jako by nebyl předložen, a rozvrh pracovní doby 
tedy automaticky určí zaměstnavatel. 

 

 DAČR Bod 77: 

§ 317a - sdílené pracovní místo 

V odst. 4 navrhujeme doplnit větu: „Za souhlas pro konkrétní případ se 
považuje i souhlas, který zaměstnanec dal na začátku příslušného 
vyrovnávacího období.“ S ohledem na aplikační praxi považujeme za 
rozumné, aby zaměstnavatel měl možnost požádat zaměstnance o souhlas vždy 
při nastavování harmonogramů na další vyrovnávací období. 

VYPOŘÁDANO JINAK  
 
Návrh § 317a byl upraven. Zaměstnanec může jiného 
zaměstnance na témže sdíleném pracovním místě, který se 
nedostavil na směnu, zastoupit pouze tehdy, dal-li k tomu 
zaměstnavateli v dohodě podle § 317a odst. 1 nebo pro konkrétní 
případ souhlas. Zaměstnanec tedy může dát paušální souhlas, a 
to případně i pro konkrétní vyrovnávací období nebo obecně pro 
futuro bez dalšího. 
 
Vyjádření k vypořádání 
DA ČR souhlasí s vypořádáním. 

 
 DAČR Bod 77: 

§ 317a - sdílené pracovní místo 

Na konec ustanovení § 317a odst. 5 navrhujeme doplnit text: „V případě, že 
po uplynutí doby výpovědi dané jedním ze zaměstnanců, bude dohoda 
nadále účinná vůči dvěma nebo více zaměstnancům, lze pokračovat v 
jejím uplatňování, pokud se smluvní stany nedohodnou jinak.“ V 
důvodové zprávě je uvedeno, že nebude mít nadále význam dohodu uplatňovat 
v případě, kdy dohodu vypoví 1 zaměstnanec, což nedává smysl v případech, 
kdy byla dohoda uzavřena s více než dvěma zaměstnanci. 

Tyto připomínky jsou ZÁSADNÍ. 

VYPOŘÁDANO JINAK  
 
Návrh § 317a byl upraven.  
Návrh odst. 5 byl upraven tak, aby bylo z normativního textu 
nepochybné, že u „zbývajících“ zaměstnanců, kteří pracují na 
sdíleném místě, bude ukončen tento pracovní režim posledním 
dnem stávajícího 4týdenní vyrovnacího období, na které byla již 
rozvržená pracovní doba ve spolupráci se zaměstnancem, který 
vypověděl (dostal výpověď) z pracovního režimu sdíleného 
místa. 
 
Vyjádření k vypořádání 
DA ČR souhlasí s vypořádáním. 
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 HKČR Připomínka k bodu 77, k ustanovení § 317a 

Požadujeme text zcela vypustit. 

Odůvodnění:  

Sdílení pracovního místa jako formu flexibilního zaměstnávání podporujeme. 
Upozorňujeme však, že již za současného právního stavu je možné, aby 
docházelo ke sdílení jednoho pracovního místa dvěma či více zaměstnanci. 
Zákonnou regulaci považujeme za nežádoucí.  Připomeňme, že pracovní právo 
stojí na zásadě dispozitivnosti. Přestože má svá specifika vyjádřená v 
základních zásadách, mají obě smluvní strany široký smluvní prostor, v němž 
mohou nastavit individuální pravidla výkonu práce. Snahu zákonodárce 
limitovat tento prostor nelze v žádném případě podpořit, neboť neslouží ani 
zaměstnancům, ani zaměstnavatelům. Navrhovaná úprava se nejeví jako 
kompletní (např. v otázce ukončení dohody jedním ze zaměstnanců na 
sdíleném pracovním místě, řešení některých otázek např. přestávky v práci, 
plánování směn, čerpání dovolené v návaznosti na různou délku úvazků obou 
zaměstnanců apod.). 

VYPOŘÁDANO JINAK  
 
Návrh § 317a byl upraven  
 
Vyjádření k vypořádání 
HK ČR souhlasí s vypořádáním. 

 
 
 

 AKV K bodu 77 – § 317a v § 317a odst. 1 větě první za slovy „průměrnou týdenní 
pracovní dobu“ vložit slova „pro dané pracovní místo“. 

Odůvodnění: Jde o zpřesnění formulace. 

VYSVĚTLENO 
 
K odstavci 1 – jedná se o povinnost zaměstnance, aby 
odpracoval svou týdenní pracovní dobu za vyrovnávací období, 
nikoliv rozsah týdenní pracovní doby, který se vztahuje na dané 
místo (maximální rozsah týdenní pracovní doby na dané místo 
je uvedeno § 317a odst. 1 poslední věta). 
 
Vyjádření k vypořádání 
AKV souhlasí s vypořádáním. 

 
 
 

 AKV K bodu 77 
- odst. 4 zní „Zaměstnanec může na základě dohody zastoupit 

druhého zaměstnance, který se nedostavil na směnu. 

VYPOŘÁDANO JINAK  
 
Návrh § 317a byl upraven. Zaměstnanec může jiného 
zaměstnance na témže sdíleném pracovním místě, který se 
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Odůvodnění: Předložený návrh je zbytečně kogentní. Není důvod vyjadřovat 
zákaz, jestliže se zaměstnanec dohodne buď se zaměstnavatelem nebo 
nepřítomným zaměstnancem a není třeba požadovat souhlas výslovný, když 
tomu tak není ani v jiných případech, například u tzv. nadlimitní práce přesčas. 

nedostavil na směnu, zastoupit pouze tehdy, dal-li k tomu 
zaměstnavateli v dohodě podle § 317a odst. 1 nebo pro konkrétní 
případ souhlas. Zaměstnanec tedy může dát paušální souhlas, a 
to případně i pro konkrétní vyrovnávací období nebo obecně pro 
futuro bez dalšího. 
 
Vyjádření k vypořádání 
AKV souhlasí s vypořádáním. 

 
 

 AKV K bodu 77  

- na konec § 317a doplnit nový odstavec 6, který zní: „(6) Způsobí-li 
zaměstnanci zaměstnavateli škodu svým zaviněným porušením 
povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 
s ním a nelze-li zavinění konkrétnímu zaměstnanci prokázat, 
jsou povinni ji nahradit všichni zaměstnanci na sdíleném 
pracovním místě společně a nerozdílně.“ 

Odůvodnění: Právní úprava musí předpokládat způsobení škody 
zaměstnavateli s nemožností prokázat zavinění konkrétní osobě. V takovém 
případě je nezbytné, aby všichni odpovídali společně a nerozdílně. 

Všechny připomínky k § 317a jsou zásadní. 

VYSVĚTLENO 
 
Otázku odpovědnosti zaměstnanců pracujícím na sdíleném 
pracovním místě není třeba řešit odlišným způsobem. Bude se 
postupovat podle části jedenácté zákoníku práce. Pro zakotvení 
solidární odpovědnosti nejsou s ohledem na nastavení 
parametrů tohoto institutu objektivní důvody (zaměstnavateli se 
u tohoto institutu nikterak nenavyšuje riziko vzniku škody, kdy 
by nebyl s to prokázat zavinění zaměstnance). 
 
Vyjádření k vypořádání 
AKV souhlasí s vypořádáním. 

 
 
 

K bodu 80 HKČR Připomínka k bodu 80, k ustanovení § 336 odst. 1 
Požadujeme text upravit takto: 
„Písemnost, kterou doručuje zaměstnavatel prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb, zasílá zaměstnavatel na poslední adresu zaměstnance, 
kterou zaměstnanec zaměstnavateli písemně sdělil. Písemnost může být 
doručena také tomu, koho zaměstnanec k přijetí písemnosti určil na základě 
písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zaměstnance.“ 
Odůvodnění:  

VYSVĚTLENO 
 
Podmínka písemnosti je v tomto případě nezbytná pro případné 
spory ohledně sdělené adresy. 
 
Vyjádření k vypořádání 
HK ČR souhlasí s vypořádáním. 
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Navrhujeme vypustit podmínku písemného oznámení, neboť zaměstnanci 
mohou změnu adresy oznámit i elektronickým záznamem v informačním 
systému. 

 AKV K bodu 80 – za slovo „písemně“ vložit slova „za tím účelem“.  

Odůvodnění: Důvodem je reakce na judikaturu Nejvyššího soudu, který 
dovozuje povinnost sledovat veškeré písemnosti doručené zaměstnancem 
zaměstnavateli (např. adresa na prohlášení k dani). Požadovaného účelu bude 
dosaženo právě až touto úpravou textu. 

Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO 
 
Navrhuje se, aby zaměstnavatel doručoval písemnost 
zaměstnanci prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 
na adresu, kterou mu zaměstnanec písemně sdělil. Nově se tedy 
stanovuje určitá míra odpovědnosti zaměstnance v oblasti 
písemného oznámení aktuální adresy, na níž chce, aby mu bylo 
zaměstnavatelem v rámci základního pracovněprávního vztahu 
doručováno. Zaměstnanec sám bude povinnou osobou, která 
bude písemně nahlašovat správné a aktuální údaje k doručování 
a ponese tak parciální odpovědnost v oblasti doručování. 
 
Vyjádření k vypořádání 
AKV souhlasí s vypořádáním. 

 
 
 

K bodu 81 HKČR Připomínka k bodu 81, k ustanovení § 336 odst. 3 a 4 

Požadujeme navržená slova: „15 dnů“ nahradit slovy: „10 dnů“ 

 

Odůvodnění:  

Změnou z 10 pracovních dnů na 15 běžných dnů se reálně prodlužuje lhůta o 
1 pracovní den. Jelikož se doručování v tomto případě v drtivé většině týká 
zaměstnanců, kteří nechodí do práce a nejsou ani jiným běžným způsobem 
dosažitelní (v praxi první volba zaměstnavatele je předat dokument osobně), 
považujeme lhůtu za nadbytečnou ochranu nespolupracujícího zaměstnance. 

VYSVĚTLENO 
 
Česká pošta, jakožto výhradní držitel poštovní licence na území 
ČR do roku 2022, stanovuje obvyklou úložní dobu na 15 
kalendářních dnů.  Z důvodu odstranění častých problémů 
s vykazováním správného doručení písemnosti, bylo 
přistoupeno k úpravě lhůty. 
 
Vyjádření k vypořádání 
HK ČR souhlasí s vypořádáním. 

 
 

K bodu 82 HKČR Připomínka k bodu 82, k ustanovení § 336 odst. 4 VYSVĚTLENO 
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Požadujeme vypustit celou poslední větu uvedeného odstavce, nikoli pouze 
její část za středníkem. 

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

Odůvodnění:  

Pokud není možné pořídit písemný záznam o poučení, je prakticky nemožné 
prokázat splnění poučovací povinnosti – vypuštěním celé věty se tedy 
předejde sporům o splnění podmínek doručení. 

Provedení písemného záznamu o poučení znemožňovalo 
úspěšné doručení zaměstnanci. Předkladatel nepovažuje 
písemný záznam jako nezbytný důkazní prostředek pro případné 
prokázání, že zaměstnanec byl poučen o následcích odmítnutí 
převzetí písemnosti.  
 
Zároveň je však v zájmu ochrany zaměstnance jakožto slabší 
strany nutné zachovat povinnost poučení zaměstnance o 
důsledcích odmítnutí převzetí písemnosti. 
 
Vyjádření k vypořádání 
HK ČR souhlasí s vypořádáním. 

 

K bodu 83 AMSP ČR K čl. I bodu 83 (§ 337 odst. 3) 
 
(3) Doručení písemnosti určené zaměstnavateli je splněno, jakmile ji 
zaměstnavatel převzal. Jestliže zaměstnavatel neposkytne součinnost k 
převzetí písemnosti nebo jinak znemožní doručení písemnosti v místě sídla 
zaměstnavatele, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy pokus o 
doručení písemnosti zaměstnancem nebyl úspěšný. 
 
Navrhujeme ponechat dosavadní stav. 
 
Odůvodnění: 
Navrhované rozšíření by vystavilo zaměstnavatele před neřešitelnou situaci, 
kdy zaměstnavatel nemá jak prokázat, že poskytl součinnost, když k pokusu 
doručení zaměstnancem nemuselo vůbec dojít. Zaměstnance by to vedlo ke 
zneužívání tohoto ustanovení. 
 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Navržená úprava je nutná z důvodu problémů, které vznikají při 
doručování zejména zaměstnavatelům, kteří se reálně nezdržují 
v místě sídla, které je zapsáno ve veřejném rejstříku. V praxi 
například zaměstnanci při návratu z rodičovské dovolené zjistí, 
že se zaměstnavatel v místě podnikání nezdržuje a dostávají se 
do neřešitelné situace, kdy nemohou konat práci, ani 
pracovněprávní vztah ukončit. 

Zaměstnanci mohou prokázat doručení důkazními prostředky, 
jako např. svědeckou výpovědí, fotografiemi sídla 
zaměstnavatele a jinými listinami. 
 
Na základě návrhu MV bylo ust. § 337 odst. 3 upraveno 
následovně:  
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Tato připomínka je zásadní.     
„Jestliže zaměstnavatel odmítne převzít písemnost, neposkytne 
součinnost nebo jinak znemožní doručení písemnosti v místě 
sídla zaměstnavatele, považuje se písemnost za doručenou 
dnem, kdy k takové skutečnosti došlo.“. 
 

K bodu 84 HKČR Připomínka k bodu 84, k ustanovení § 338 odst. 3 písm. c) 

Požadujeme písm. c) z návrhu odstranit bez náhrady. 

Odůvodnění:  

Navrhovaná textace neodpovídá judikatuře Soudního dvora Evropské unie, dle 
které je hospodářská jednotka definována jako „kolektiv zaměstnanců, který 
trvale spojuje společná činnost, taková jednotka je způsobilá zachovat si svoji 
identitu i po převodu v případě, kdy se nový zaměstnavatel nespokojí s 
pokračováním v dotčené činnosti, ale převezme rovněž podstatnou část – co 
do jejich počtu a dovedností – pracovníků, které jeho předchůdce předtím 
vyčlenil speciálně pro tento úkol“. Zaměstnanci, kteří vykonávají převáděnou 
činnost, nemusí být přece seskupeni do jednoho útvaru, pokud to z pohledu 
zaměstnavatele nedává organizačně smysl. 

VYSVĚTLENO  
 
Existence organizované skupiny zaměstnanců nemusí být 
určena jejím výslovným označením v organizační struktuře 
zaměstnavatele. Je například myslitelné, že zaměstnanci 
z různých oddělení, kteří jsou zaměstnavatelem vyhrazeni 
k části činnosti zaměstnavatele (například pracují společně pro 
jednoho klienta), tvoří organizovanou skupinu zaměstnanců. 
V tomto smyslu je tedy organizovaná skupina zaměstnanců 
zaměstnavatelem záměrně vytvořena, nikoliv jejím formálním 
označením jako „oddělení x“. 
 
Vyjádření k vypořádání 
HK ČR souhlasí s vypořádáním. 

 
 

K bodu 86 DAČR Bod 86: 

§ 348 - doba považovaná za výkon práce 

S vypuštěním doby, po kterou byla práce přerušena pro nepříznivé 
povětrnostní vlivy, nesouhlasíme. Není důvodu, proč ustanovení měnit. 

Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 
 
 
 

K bodu 88 HKČR Připomínka k bodu 88, k ustanovení § 353 odst. 3 AKCEPTOVÁNO  
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Požadujeme ponechat aktuální znění. 

Odůvodnění:  

Navržená změna bude zaměstnanci vnímána velmi negativně. V praxi dochází 
k tomu, že si zaměstnanci vybírají náhradní volno najednou za několik 
předchozích období. Při takovémto čerpání náhradního volna dojde ke snížení 
fondu pracovní doby a k velkým výkyvům hodinových průměrů v 
následujícím období.  Zároveň v daném měsíci (kdy zaměstnanec čerpal 
náhradní volno) bude z důvodu nižšího fondu velký rozdíl ve výši měsíční 
mzdy při čerpání náhrad mzdy (např. dovolená, lékař). Za problematické lze 
považovat i to, že se bude počítat jinak u platu a u mzdy. Tato změna může 
zásadně ovlivnit odměňování za přesčasy právě v podnikatelské sféře (tzv. 
konto na přesčasy a proplácení přesčasů až na konci vyrovnávacího období). 
Tato změna může mít pro zaměstnavatele negativní vliv. 

Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 
 

 AKV K bodu 88 – § 353 odst. 3 - bod vypustit. 

Odůvodnění: V praxi jsou časté případy, kdy zaměstnanec požádá 
zaměstnavatele, nebo se dohodnou, že mzda za práci přesčas bude vyplacena 
až za dobu pozdějšího čerpání náhradního volna. Jde-li o vůli zaměstnance, 
nelze postup považovat za porušení ustanovení § 141 odst. 1 ZP. Jde zejména 
o případy, kdy zaměstnanec bude čerpat více dnů náhradního volna a nechce, 
aby mu příjem za tento měsíc poklesl. Proto i promítnutí do průměrného 
výdělku by mělo být v zákoně ponecháno. 

Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO  
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
Na základě závěrů 148. Plenární schůze RHSD konané dne 25. 
3. 2019 bylo rozhodnuto o vypuštění předmětného 
novelizačního bodu z návrhu. 

Dotčená úprava tedy nebude součástí předmětné novely 
předkládané vládě. 

 
 

Část čtvrtá 
K bodu 20 - 21 

HKČR K ČÁSTI ČTVRTÉ -  změna zákona o inspekci práce 

 B26. K bodům 20 – 21, k ustanovení § 35 odst. 2 a 3 

 Požadujeme ponechat aktuální znění.  

Odůvodnění:  

Jedná se o pasáže, které udělování pokut zmírňují a usměrňují správným 
způsobem a uvádí, že pokuty nesmí být pro podnikatele likvidační a musí 

VYSVĚTLENO 
 
Uvedená ustanovení jsou v kontextu se zákonem č. 250/2016 
Sb. duplicitní a nadbytečná. Nadto zákon č. 183/2017 Sb., 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých 
přestupcích, obdobná ustanovení vypustil ze všech právních 
předpisů, které byly novelizovány a které podobnou úpravu 
obsahovaly. Namátkou např. zákon č. 435/2004 Sb., o 
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přihlížet k rozsahu a míře provinění. I když důvodová zpráva se odvolává na 
nadbytečnost těchto ustanovení v zákoně o inspekci práce vzhledem 
k obdobným ustanovením v zákoně o přestupcích, nepovažujeme to z hlediska 
praxe za nadbytečné.  

zaměstnanosti, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a další. Uvedené je 
řešeno v rámci příslušných ustanovení přestupkového zákona. 
 
Vyjádření k vypořádání 
HK ČR souhlasí s vypořádáním. 

 
Část pátá 
Čl. VII 

HKČR K ČÁSTI PÁTÉ -  čl. VII, Účinnost 

B27. Požadujeme reálné nastavení časového horizontu zavedení případných 
nových pravidel a nastavení navrhovaných změn. Minimální doba pro 
zavedení nového systému je v nejzazším případě 18 měsíců, ideálně alespoň 
24 měsíců; tomu musí odpovídat i odkladný účinek opatření. 

VYSVĚTLENO 
 
Vyjádření k vypořádání 
HK ČR souhlasí s vypořádáním. 

 
 
 

 
Připomínky podstatné povahy nad rámec návrhu 

 
Téma Resort Připomínky Vypořádání 
Nový díl 3 § 12 
Vrcholoví řídící 
zaměstnanci 

AKV Zapracovat do zákona právní úpravu vrcholových řídících zaměstnanců 
tak, jak byla uvedena v předchozí předloze novely ZP. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Výrazně vybočuje z rámce návrhu. 

§ 39 
  
Pracovní poměr 
na dobu určitou - 
vrácení  možnosti 
sjednání doby 
určité za účelem 
zastupování 
nepřítomného 
zaměstnance 

AKV Vrátit do ustanovení § 39 možnost sjednání doby určité trvání pracovního 
poměru za účelem zastupování nepřítomného zaměstnance po dobu překážek 
v práci (týká se zejména zastupování žen na mateřské a rodičovské dovolené). 
Tuto výjimku obsahuje též zákon o pedagogických pracovnících. 

 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Výrazně vybočuje z rámce návrhu a odporuje kritice ze strany 
EK v roce 2010. 

§ 39 odst. 5 
návrh k soudu na 
určení skončení 
pracovního 
poměru 
zaměstnavatelem 

AKV Za bod 3 zařadit nový bod: V § 39 odst. 5 – věta poslední zní: „Nesouhlasí-
li zaměstnavatel s oznámením zaměstnance, může zaměstnavatel 
uplatnit u soudu návrh, že pracovní poměr skončil uplynutím sjednané 
doby; návrh je třeba uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní 
poměr skončit uplynutím sjednané doby.“ 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Výrazně vybočuje z rámce návrhu. 
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Odůvodnění: S ohledem na rozdílnou judikaturu Ústavního soudu a 
Nejvyššího soudu, považujeme za nezbytné z důvodu právní jistoty zakotvit 
potřebu, aby žalobu podával zaměstnavatel. Vycházíme tím ze základní 
zásady pracovněprávních vztahů – zvláštní zákonné ochrany postavení 
zaměstnance. 

Tato připomínka je zásadní. 

§ 41 
Převedení na 
jinou práci na 
dohodu se 
zaměstnancem 

AKV Vrátit se k návrhu přeměny převedení na jinou práci na dohodu se 
zaměstnancem, v zásadě tak, jak to obsahovala předchozí předloha. 
Převedení by ale mělo být ponecháno v případech podle § 41 odst. 4 ZP a též 
v případech podle § 41 odst. 2 ZP. Důvodem pro opuštění institutu převedení 
na jinou práci – kromě mezinárodněprávních aspektů – je též aktuální 
judikatura Nejvyššího soudu, mimo jiné usnesení sp. zn. 21 Cdo 1276/2016, 
v němž soud zaujal stanovisko, že převedení bez souhlasu zaměstnance 
„nemůže představovat definitivní (konečné) řešení otázky, jakou práci 
zaměstnanec nadále bude konat, ale úpravu jen provizorní (dočasnou) platící 
do doby, než dojde k dohodě smluvních stran pracovního poměru o jeho 
dalším pracovním uplatnění u zaměstnavatele, popřípadě než dojde 
k rozvázání pracovního poměru“. 

 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Takový požadavek neuplatnilo žádné z ostatních 
připomínkových míst. 

Možnost 
výpovědi ze stran 
zaměstnavatele 
bez uvedení 
důvodů 

AKV Zvážit možnost výpovědi ze stran zaměstnavatele bez uvedení důvodů, 
s právem zaměstnance na odstupné nejméně ve výši 6násobku průměrného 
výdělku. Výpověď bez udání důvodu je možná např. v Itálii, Belgii, Francii, 
Lucembursku, Španělsku, Finsku, Švédsku, Německu, Dánsku, tzn. je to 
běžné ve značné části zemí západní Evropy, včetně zemí, kde má pracovní 
právo velmi výrazně ochranářský charakter. 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Výrazně vybočuje z rámce návrhu. 

Vypuštění 
výpovědního 
důvodu podle § 
52 písm. d) 

AKV Navrhujeme vypuštění výpovědního důvodu ze strany zaměstnavatele, 
uvedeného v § 52 písm. d) a přenesení úpravy práva na odstupné do § 67 
odst. 2; písmena e) až h) v § 52 z důvodu dalších návazností nepřečíslovávat. 
Chceme tím zamezit zbytečným soudním sporům o neplatnost výpovědi 
z důvodu, zda mělo být použito písmeno d) nebo e) § 52 ZP. Eventuální spory 
by tak vznikaly jen o právo na odstupné, přičemž dlouhá promlčecí lhůta by 
dávala zaměstnanci dostatečný časový prostor na podání žaloby. Toto řešení 
obsahuje i slovenský zákoník práce. Ustanovení § 72 ZP je v těchto případech 
pro zaměstnance nevýhodné. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Výrazně vybočuje z rámce návrhu. 
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§ 69 odst. 3  
Finanční 
kompenzace 
v případě 
nedohody o 
návratu do 
zaměstnání 

AKV Za bod 8 zařadit nový bod – v § 69 odst. 3 za písmena a) a b) zařadit větu 
„Zaměstnanci přísluší v případech podle písmena a) a b) též kompenzace 
ve výši nejméně 6násobku průměrného měsíčního výdělku“.  

Odůvodnění: V případě, že zaměstnanec uspěje u soudu se žalobou na 
neplatnost rozvázání pracovního poměru, je v praxi běžné, že zaměstnanci na 
návratu do zaměstnání netrvají, protože takové řešení je pro oba účastníky již 
problémové nebo nereálné. Zákon by proto měl umožnit, aby pokud skutečně 
nedojde k dohodě o návratu do zaměstnání a pracovní poměr končil, 
příslušela zaměstnanci finanční kompenzace. 

Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Takováto jednorázová kompenzace představuje vedle 
povinnosti poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu 
nepřiměřenou zátěž pro zaměstnavatele. 
Návrh je nad rámec navrhované novely ZP a není diskutován ani 
s odbory a především ani se zaměstnavateli. 

§ 121 odst. 2  
Právo na stálou 
mzdu v případě 
zrušení 
plánované směny 

AKV Za bod 27 zařadit nový bod – v § 121 odst. 2 věta druhá zní „Stálá mzda 
zaměstnanci přísluší v plné výši i tehdy, jestliže zaměstnavatel v příslušném 
kalendářní měsíci pracovní dobu nerozvrhne nebo zruší rozvrženou 
směnu“. Na konci poslední věty se vkládá čárka a slova „s výjimkou podle 
předchozí věty“. 

Odůvodnění: Návrh souvisí s naší připomínkou k bodu 44. V případě zrušení 
plánované směny je třeba, aby zaměstnanci příslušela stálá mzda, nikoliv 
náhrada mzdy. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

NEAKCEPTOVÁNO  
 
Stálá mzda je měsíčním plněním, které má zjednodušeným 
způsobem poskytováním stále stejné částky nahrazovat 
dosaženou mzdu, která by jinak podle obecných zásad splatnosti 
v jednotlivých kalendářních měsících vyrovnávacího období 
nepřijatelně kolísala. Žádoucí je proto, aby se výše stálé mzdy 
(suma stálých mezd) blížila dosažené mzdě (za vyrovnávací 
období). Skutečností, že má stálá mzda příslušet i za období, kdy 
zaměstnanec nepracuje, i když pracovat měl, by se úměrnost 
stálé mzdy a dosažené mzdy porušila, a to o částku, o kterou je 
stálá mzda zaměstnance nižší, než by byla jeho dosažená mzda 
za toto období.  
Zaměstnanec se zavazuje k výkonu závislé práce s tím, že 
stanovenou nebo sjednanou pracovní dobu obdrží sjednanou, 
stanovenou nebo určenou mzdu. Uvedeným návrhem by však za 
tuto pracovní dobu obdržel bez svého zavinění částku nižší 
(rozdíl mezi dosaženou mzdou a stálou mzdou), aniž by měl 
možnost práci vykonat a dosáhnout tak sjednané, stanovené 
nebo určené mzdy. 

§ 170 Zahraniční 
stravné 

HKČR Připomínka k bodu 36. k ustanovení § 170 

Požadujeme změnu názvu § 170: 

NEAKCEPTOVÁNO 
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„ Zahraniční stravné Příplatek za práci v zahraničí“ 

 „Zaměstnanci přísluší při zahraniční pracovní cestě zahraniční stravné 
příplatek za práci v zahraničí v cizí měně ve výši a za podmínek dále 
stanovených.“ 

Odůvodnění:  

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71 o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb přísluší vyslanému zaměstnanci v 
některých státech EU místní mzda a další náležitosti. Stravné se do mzdy 
nezapočítává, vyslaní zaměstnanci jsou potom o zahraniční stravné „dražší“ 
než místní, a český zaměstnavatel je tak diskriminován. 

Příplatek představuje součást odměny za práci, zatímco cestovní 
náhrady mají povahu kompenzace za výdaje, které v důsledku 
pracovní cesty zaměstnanec vynakládá. Ani v současnosti 
zaměstnavateli nic nebrání v poskytování dalších složek mzdy 
v souvislosti s vysláním do zahraničí. K tomu dodáváme, že 
příplatek by na rozdíl od stravného podléhal zdanění a odvodům 
povinného pojistného. 

§ 172 
Cestovní 
náhrady při 
zahraniční 
pracovní cestě 

AKV Za bod 42 zařadit nový bod – v § 172 se na konci vkládá věta: „Při pracovní 
cestě konané mimo místo výkonu práce, popřípadě pravidelného 
pracoviště mimo území České republiky, přísluší zaměstnanci cestovní 
náhrady při zahraniční pracovní cestě, s výjimkou zaměstnanců 
uvedených v hlavě III.“ 

Odůvodnění: Současná právní úprava nepřiznává zaměstnancům při 
pracovních cestách v zahraničí, pokud tam mají místo výkonu práce, 
popřípadě pravidelné pracoviště, ani zahraniční, ani vnitrostátní stravné, což 
je nutné napravit. Zaměstnancům uvedeným v hlavě III. části sedmé ZP 
přísluší v takovém případě náhrady podle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 

Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO  
 
V případě, že zaměstnanec, který má místo výkonu práce (resp. 
pravidelné pracoviště) sjednáno v zahraničí a vykonává 
v zahraničí i pracovní cesty mimo toto místo, jedná 
se o zahraniční pracovní cestu a poskytují se mu tedy náhrady 
jako při každé jiné zahraniční pracovní cestě, proto není důvod 
ustanovení § 172 rozšiřovat. K tomu dodáváme, že cestovní 
náhrady podle nařízení vlády č. 62/1994 Sb. může poskytovat 
i zaměstnavatel v podnikatelské sféře, byť se tak v praxi děje 
zřídkakdy. 

§ 216 
Dovolená – 
započitatelné 
překážky v práci 

DAČR Bod 57: 

§ 216 - doba výkonu práce pro účely dovolené 

S nově zařazenými případy, kdy se nepřítomnost v práci pro účely dovolené 
považuje za dobu výkonu práce, nesouhlasíme - jedná se o odst. 3 písm. e) a 
f). Jsou to překážky v práci na straně zaměstnance, které jdou nad rámec 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Nejde o nově zařazené případy do návrhu zákona, nýbrž o 
současně platné znění po novele ZP k 1. 6. 2018 provedené 
zákonem č. 310/2017 Sb. 
 
Vyjádření připomínkového místa 
K úpravám provedeným zákonem č. 310/2017 Sb. jsme se 
nemohli vyjádřit, tím spíše na připomínce trváme. 
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dosavadní úpravy, a není spravedlivé požadovat po zaměstnavateli, aby za 
dobu těchto překážek vznikal zaměstnanci nárok na dovolenou. 

Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 

 

§ 216 
Dovolená – 
započitatelné 
překážky v práci 

HKČR Připomínka k bodu 57, k ustanovení § 216 odst. 3   

HK ČR požaduje zachovat aktuální znění.  

Odůvodnění:  

Z důvodu nežádoucího nárůstu administrativní zátěže a vyvolaného zvýšení 
nákladů zaměstnavatele zásadně odmítáme změnu rozšíření doby, pro kterou 
se dovolená nekrátí (nově tam jsou i důležité osobní překážky v práci, 
dlouhodobá péče či ošetřování člena rodiny) a trváme na zachování stávající 
právní úpravy.  

NEAKCEPTOVÁNO  
 
Nejde o nově zařazené případy do návrhu zákona, nýbrž o 
současně platné znění po novele ZP k 1. 6. 2018 provedené 
zákonem č. 310/2017 Sb. Měnit platné znění těsně po jeho 
účinnosti není možné. 
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IX.c 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK OZNAČENÝCH JAKO ZÁSADNÍ K MATERIÁLU S  NÁZVEM: 
                         
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony 
(původní název: návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů) 

 
Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně práce a sociálních věcí dne 28. června 
2019 s termínem dodání stanoviska do 29. července 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Označení 
připomínky 

Připomínka Vypořádání 

Ke způsobu 
transpozice 
směrnice 
2018/957 

ÚV ČR – 
KOM 
 

Z Obecně ke způsobu transpozice směrnice 2018/957: 

Z čl. 1 bod 2 písm. a) první pododstavec není transponována povinnost zajištění 
standardu ubytování vyslaným pracovníkům, pokud je ubytování poskytováno 
zaměstnavatelem mimo jejich obvyklé místo výkonu práce (čl. 3 odst. 1 písm. h) 
směrnice 96/71/ES, ve znění novely).  Předkladatel pouze v rámci zprávy RIA 
uvádí, že právo ČR nestanoví specifické podmínky pro poskytnutí ubytování 
zaměstnanci ze strany zaměstnavatele a že jsou v takovém případě použity obecné 
odpovědnostní vztahy a podmínky upravující ubytování dle § 2326-2331 
občanského zákoníku. Obecným cílem novely směrnice o vysílání pracovníků bylo 
zajistit větší ochranu vyslaných pracovníků po dobu jejich vyslání než dosud a výše 
uvedené ustanovení směrnice necílí podle našeho názoru pouze na odpovědnostní 
vztahy, na které odkazuje předkladatel, ale zejména na rovné zacházení. Jde tudíž o 
to docílit, aby standard ubytování vyslaných pracovníků nemohl být nižší než 
standard ubytování poskytovaný běžně tuzemským zaměstnancům. Rovnost těchto 
standardů ubytování na základě uvedených ustanovení občanského zákoníku tudíž 
docílena nebude a transpozici tudíž nemůžeme považovat za dostatečnou. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Příslušné ustanovení doplněno do § 319 odst. 1 
zákoníku práce: 
 
„h) podmínky ubytování, pokud jej 
zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci,“. 

 ÚV ČR – 
KOM 
 

Z Obecně ke způsobu transpozice směrnice 2018/957: 

Čl. 1 bod 2 písm. a) čtvrtý pododstavec vyžaduje po členských státech zpřesnění 
úpravy zveřejňování informací o pracovních podmínkách na oficiálních celostátních 
internetových stránkách. Toto zpřesnění nicméně v předloženém návrhu 
předkladatel nedoplňuje. Jak bude zajištěno, aby státní úřad inspekce práce, který 
má povinnost podle zákona č. 251/2005 Sb. tyto internetové stránky vést (§ 4 odst. 
2 písm. i)), neopominul některou část povinně zveřejňovaných informací podle 
nové směrnice (např. složky odměny a všechny pracovní podmínky podle 1a 
uvedeného ustanovení pro dlouhodobě vyslané pracovníky)? Transpozice je podle 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Určitá míra obecnosti je nutná vzhledem ke 
skutečnosti, že právní předpis dopadá na neurčitý 
počet právních vztahů. Přesto veškeré pracovní 
podmínky, jakož i informace o odměně, se 
zveřejňují již nyní. V tomto smyslu byla 
upravena důvodová zpráva k návrhu zákona. 
 
Vyjádření ÚV ČR – KOM 
Připomínka změněna na doporučující. 
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našeho názoru provedena příliš obecně a vyžaduje dopracování. 

 KDP ČR 
 

Z (PP) Absence provedení implementace „Informační povinnosti členských států“ dle čl. 3 
odst. 1 Směrnice 

V novele není zmíněna implementace „Informační povinnosti členských států“, kde 
dle čl. 3 odst. 1 Směrnice vzniká povinnost zajistit zveřejnění_ 

a.     Všech pracovních podmínek aplikovatelných na vyslané pracovníky 

b.     Všech povinných složek odměny podle národních právních předpisů a 
aplikovatelných kolektivních smluv 

c.      A to vše na jedné webové stránce 

Z návrhu není patrné, kdo a v jakém termínu tyto informace zveřejní.  

Doporučení: V návrhu předpisu nebo v související důvodové zprávě zmíněné 
informace uvést.  

AKCEPTOVÁNO 
 
Přesný termín zveřejnění příslušných informaci 
unijní předpis neuvádí, vnitrostátní zákon ukotvil 
povinnost sdělovat aktuální údaje. Byla upravena 
důvodová zpráva. 

 SP ČR 
 

Z SP ČR v transpozičním návrhu novely postrádá transpozici následujícího textu 
revidované směrnice o vysílání (součástí čl. 3 odst. 1): „Pokud v rozporu s článkem 
5 směrnice 2014/67/EU informace na jediných oficiálních celostátních 
internetových stránkách neuvádějí, které pracovní podmínky se mají použít, 
zohlední se tato okolnost v souladu s vnitrostátním právem nebo zvyklostmi při 
vyměřování sankcí za porušení vnitrostátních ustanovení přijatých podle této 
směrnice, a to v rozsahu nezbytném k zajištění jejich přiměřenosti.“ Ustanovení § 3 
odst. 3 ZoIP podrobně popisuje, co ÚP i OIP v souvislosti s vysíláním kontrolují, 
včetně odkazu na § 319 ZP, SP ČR proto požaduje doplnit výše uvedenou povinnost 
SP ČR do úpravy ukládání trestů za přestupky na tomto úseku (minimálně jako 
polehčující okolnost, důvod pro upuštění od potrestání nebo důvod pro mimořádné 
snížení výměry pokuty ve smyslu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů). 
 

VYSVĚTLENO  
 
Oblast přestupků je komplexně upravena 
zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho ustanovení s nastíněnou 
problematikou počítají (§ 21 odst. 1, § 37 a § 
43). Z tohoto důvodu není možné a vhodné 
novelizovat zákon o odpovědnosti za přestupky, 
který není v gesci MPSV, či ukotvit speciální 
úpravu, neboť takový postup by byl nadbytečný. 
 
V tomto smyslu byla upravena důvodová zpráva. 
MPSV též vydá metodiku, kde uvedené bude 
posouzeno buď jako polehčující okolnost nebo 
povede ke zproštění anebo k upuštění od 
potrestání. 
 
Vyjádření SP ČR 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 SP ČR 
 

Z Transpoziční návrh novely neobsahuje výslovnou zmínku o případné aplikaci 
ujednání týkajících se mzdových/platových tarifů a příplatků obsažených v 
kolektivních smlouvách vyššího stupně na vyslané zaměstnance. Z této skutečnosti 

AKCEPTOVÁNO  
 
Byla doplněna důvodová zpráva. 
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SP ČR dovozuje, že předkladatel nepovažuje kolektivní smlouvy vyššího stupně za 
„všeobecně použitelné“ ve smyslu (revidované) směrnice o vysílání pracovníků. 
S tímto názorem SP ČR souhlasí, a to i pro případ, že dojde k rozšíření závaznosti 
KSVS v souladu s § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění 
pozdějších předpisů. Nelze totiž pominout, že se ani rozšířená KSVS na mnohé 
zaměstnavatele nevztahuje, a to nejobecněji na zaměstnavatele s méně než 20 
zaměstnanci (srovnejte § 7a zmíněného zákona), což v mnoha odvětvích 
představuje podstatnou část pracovní síly. SP ČR však pro vyloučení pochybností 
požaduje zahrnout výslovnou zmínku v tomto smyslu do textu transpozičního 
návrhu novely, popř. alespoň do důvodové zprávy. 
 

 

Obecně 
k návrhu 

ČMKOS 
 

Z Obecně: 

1. ČMKOS požaduje, aby vláda namísto přípravy předložené dílčí (transpoziční) 
novelizace zákoníku práce pokračovala v legislativním procesu přípravy a 
projednávání novely zákoníku práce, na níž byla dosažena tripartitní shoda při 
jednání Plenární schůze RHSD dne 25. března 2019 v rámci projednávání bodu 
„Návrh dalšího postupu v novelizaci zákoníku práce“, a která obsahuje vedle dnes 
předkládaných transpozičních změn též řadu úprav, které považují sociální partneři 
za důležité (např. vyčlenění prostředků na provádění preventivních opatření 
v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání) a na nichž se shodli.  

ČMKOS připomíná, že sociální partneři se současně zavázali, že k tomuto návrhu 
novely nebudou iniciovat změny v dalších fázích legislativního procesu a očekávají, 
že k hladkému průběhu schválení novely ve vládě a následně v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR v navrženém znění bez dodatečných návrhů a úprav bude 
na úrovni vlády dosažena dohoda v rámci vládní koalice o podpoře této verze 
návrhu novely zákoníku práce, obdobně jako tomu bylo v případě novelizace 
zákoníku práce směřující ke zrušení karenční doby. 

ČMKOS upozorňuje, že pokud jde o nyní předloženou „transpoziční“ novelu 
zákoníku práce, taková dohoda, ani výše uvedený závazek sociálních partnerů 
neexistují a lze proto očekávat, že své dodatečné návrhy na novelizaci zákoníku 
práce budou sociální partneři prosazovat při projednávání novely v Poslanecké 
sněmovně, a to i nad rámec změn, které byly předmětem změn dohodnutých 
v návrhu novely, kterým se zabývala RHSD dne 25. března 2019.  

Jako příklad takových změn lze uvést dlouhodobý požadavek Odborového svazu 
zdravotnictví a sociální péče týkající se zvláštní úpravy ochrany mzdy zaměstnanců 
poskytovatele zdravotních služeb. Důvodem pro uplatnění tohoto požadavku je 

AKCEPTOVÁNO 
 
Dne 14. 10. 2019 byla podepsána dohoda mezi 
sociálními partnery zastoupenými v RHSD ČR a 
zástupci vládní koalice týkající se obsahu 
předkládaného návrhu novely zákoníku práce a 
některých dalších souvisejících zákonů. Součástí 
návrhu novely tak je kromě úpravy provádějící 
transpozici směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) ze dne 28. června 2018, kterou se 
mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v 
rámci poskytování služeb, rovněž úprava těch 
institutů, na nichž se sociální partneři dohodli 
s vládní delegací na 148. Plenární schůzi RHSD 
ČR dne 25. 3. 2019. Nejvýznamnějšími body 
jsou zejména nový institut sdíleného pracovního 
místa, nová koncepce dovolené, právní úprava 
přechodu práv a povinností z pracovněprávních 
vztahů, doručování písemností a valorizační 
mechanismus náhrady újmy na zdraví. 
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mimo jiné skutečnost, že ani přes příslib premiéra a MPSV, že ve vztahu 
k zaměstnancům ve zdravotnictví odměňovaným mzdou dojde změnou nařízení 
vlády č. 567/2006 Sb. k navýšení příplatků za ztížené pracovní prostředí tak, aby 
tyto byly srovnatelné s výší těchto příplatků u zaměstnanců ve zdravotnictví 
odměňovaných platem, se tak nestalo a problém „rozevírání nůžek“ mezi 
zaměstnanci ve zdravotnictví odměňovanými mzdou a odměňovanými platem, se 
tak dále zvýšil.    

 SP ČR 
 

Z OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
 
Dne 28. 6. 2019 předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR do 
meziresortního připomínkového řízení návrh novelizace zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce (dále jen „ZP“) a dalších souvisejících zákonů, k transpozici 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, 
kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb (dále jen „transpoziční návrh novely“). Svaz průmyslu a dopravy České 
republiky („SP ČR“) k transpozičnímu návrhu novely předkládá níže uvedené 
připomínky. 

V prvé řadě SP ČR vyjadřuje své zklamání nad přístupem předkladatele. Na jednání 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody dne 25. 3. 2019 bylo dosaženo 
křehké kompromisní dohody o obsahu novelizace ZP, složitě meziresortně i 
tripartitně projednávané cca od září loňského roku. Součástí kompromisu byl také 
závazek všech zúčastněných stran, byť pouze ústní, nezasahovat v dalším 
legislativním procesu do dosaženého kompromisního návrhu a prosadit jeho přijetí 
právě v této kompromisní podobě. (SP ČR připomíná, že důvodem pro takovou 
dohodu byla zkušenost z projednávání ST 903 v minulém volebním období, který 
v důsledku množství předložených, mnohdy i zcela protichůdných, pozměňovacích 
návrhů v Poslanecké sněmovně neprošel ani 2. čtením, přestože některé změny 
obsažené ve vládní podobě ST 903 byly vnímány jako důležité a přínosné pro 
praxi.) Uvedený kompromisní novelizační návrh předkladatel dosud nepostoupil ani 
k projednání vládě, a podle informací SP ČR tak nehodlá ani učinit. Přesto nyní 
předložil do meziresortního připomínkového řízení transpoziční návrh novely, 
omezující se výlučně a pouze na změny podle předkladatele potřebné v souvislosti 
se závazkem ČR jako členského státu EU transponovat revidovanou směrnici o 
vysílání do 30. 7. 2020 do českého právního řádu.  

SP ČR v této souvislosti požaduje, aby byly do transpozičního návrhu novely 
doplněny veškeré novelizační body, které byly obsahem kompromisní dohody 
dosažené na Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody dne 25. 3. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Dne 14. 10. 2019 byla podepsána dohoda mezi 
sociálními partnery zastoupenými v RHSD ČR a 
zástupci vládní koalice týkající se obsahu 
předkládaného návrhu novely zákoníku práce a 
některých dalších souvisejících zákonů. Součástí 
návrhu novely tak je kromě úpravy provádějící 
transpozici směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) ze dne 28. června 2018, kterou se 
mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v 
rámci poskytování služeb, rovněž úprava těch 
institutů, na nichž se sociální partneři dohodli 
s vládní delegací na 148. Plenární schůzi RHSD 
ČR dne 25. 3. 2019. Nejvýznamnějšími body 
jsou zejména nový institut sdíleného pracovního 
místa, nová koncepce dovolené včetně 
dovolenkových pokladen, právní úprava 
přechodu práv a povinností z pracovněprávních 
vztahů, doručování písemností a valorizační 
mechanismus náhrady újmy na zdraví. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBH9HGHL8)



 

5 
 

2019 (namátkou zpřesňující úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních 
vztahů nebo prekluze v pracovněprávních vztazích, doplnění řešení problematiky 
prevence vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání, ale i nová koncepce 
počítání dovolené nebo změny v doručování; dále jen „kompromisní návrh 
novely“). SP ČR také připomíná, že nemá-li transpoziční návrh novely skončit 
stejně jako výše zmiňovaný ST 903, je potřeba dohody ohledně dalšího 
legislativního postupu novelizace stejná i ve vztahu k transpozičnímu návrhu 
novely.   

K bodu 2 
(povinnost 
uživatele 
informovat 
agenturu 
práce) 

ÚV ČR - 
KOM 

Z K části první – novele zákoníku práce: 

K bodu 2 (§ 309 odst. 9 návrhu): 

Z formálního hlediska by měl být v poznámce pod čarou č. 116) uveden odkaz na 
čtvrtý a pátý pododstavec čl. 3 odst. 1a směrnice 96/71/ES, nikoliv na třetí 
pododstavec (viz také znění pátého pododstavce o pojmu „stejná činnost na stejném 
místě“ odkazujícím na čtvrtý pododstavec). Dále navrhujeme uvést slovo 
„Směrnice“ s malým „s“. 

Je však otázkou, jakou povahu uvedený přímý odkaz na směrnici má. Hodlá-li 
předkladatel formou poznámky pod čarou ozřejmit mechanismus přičítání, měl by 
odkázat na příslušné vnitrostátní transpoziční ustanovení, tedy zřejmě na § 87 odst. 
2 (poslední větu) zákona o zaměstnanosti. Hodlá-li tímto odkazem přímo provádět 
implementaci, uvádíme, že taková metoda transpozice je problematická a může být 
akceptována jen ve výjimečných případech (srov. čl. 20a Metodických pokynů). 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Poznámka pod čarou č. 116 bude vypuštěna a 
odkázáno na upravené ustanovení § 319a odst. 3. 
 
Vyjádření ÚV ČR – KOM 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 ČMKOS 
 

Z Bod 2. zní: 
 
„V § 309 se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 116 zní: 

„(9) Uživatel je povinen nejpozději 15 dnů předem informovat agenturu práce, 
která k němu dočasně přidělila zaměstnance k výkonu práce, o tom, že tohoto 
zaměstnance vyšle k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb91) na 
území jiného členského státu Evropské unie; informace musí obsahovat alespoň 
údaje o 

a) místu výkonu práce vyslaného zaměstnance v jiném členském státě Evropské 
unie, 

b) druhu práce, který má vyslaný zaměstnanec vykonávat, 

NEAKCEPTOVÁNO  
 
Účelem včasné informovanosti agentury práce je 
to, aby agentura jakožto zaměstnavatel a tedy 
jakožto vysílající subjekt byla s to dostát všem 
svým povinnostem v hostitelském státě, 
především administrativním (ohlášení apod.). 
„Dočasnost předstihu“ se tak odvíjí především 
od tohoto účelu a není neurčitá. Potřeba vyslat 
agenturního zaměstnance uživatelem může 
vyvstat i v kratším časovém horizontu než 15 
dnů, obzvláště pokud půjde jen o krátké vyslání 
(např. záruční oprava pokaženého stroje). Dalším 
kritériem „dočasnosti předstihu“ tak je i náhlost a 
nepředvídatelnost vzniku potřeby vyslat 
agenturního pracovníka. Není důvod pro to, aby 
zákon neposkytl uživateli přiměřenou flexibilitu 
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c) datu zahájení výkonu práce vyslaného zaměstnance, 

d) předpokládané době vyslání zaměstnance a 

e) tom, zda vyslaný zaměstnanec nahrazuje jiného zaměstnance, jehož doba vyslání 
se mu přičítá116). 

____________________ 

116) Článek 3 odst. 1a třetí pododstavec Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb.“. 

Poznámka pod čarou č. 91 zní: 

„91) Čl. 56 Smlouvy o fungování Evropské unie.“.“. 

Odůvodnění: 

Považujeme za vhodné provést v rámci transpozice konkretizaci pravidla, podle 
něhož je uživatel povinen splnit informační povinnost „včas před zahájením výkonu 
práce“. Navrhovaná formulace „v dostatečném předstihu“ konkretizaci 
nepředstavuje, jde pouze o jinými slovy vyjádřenou neurčitou dobu. Požadujeme 
proto konkretizaci v podobě 15denní lhůty, která se jeví jako splnitelná, dostatečná 
a přiměřená.  

a aby trval na rigidně stanovené lhůtě (obzvláště 
pokud si uživatel a agentura mohou dohodnout 
mechanismus účinné vzájemné komunikace pro 
tyto účely). 
 
Vyjádření ČMKOS 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 SP ČR 
 

Z K ČÁSTI PRVNÍ (Změna zákoníku práce), bodu 2. (§ 309 odst. 9 ZP)  
Text nově navrhovaného ustanovení § 309 odst. 9 ZP navrhujeme v tomto znění 
(změny oproti transpozičnímu návrhu novely jsou vyznačeny revizními značkami): 
 
„(9) Uživatel je povinen v dostatečném předstihu informovat agenturu práce, která 
k němu dočasně přidělila zaměstnance k výkonu práce, o tom, že tohoto 
zaměstnance vyšle k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na 
území jiného členského státu Evropské unie; informace musí obsahovat alespoň 
údaje o 
a) místu výkonu práce vyslaného zaměstnance v jiném členském státě Evropské 
unie, 
b) druhu označení práce, který kterou má vyslaný zaměstnanec vykonávat v jiném 
členském státě Evropské unie,  
c) datu zahájení výkonu práce vyslaného zaměstnance v jiném členském státě 
Evropské unie, 

VYPOŘÁDÁNO JINAK  
 
Jako vhodnější se jeví využít stávající pojmy 
zákoníku práce. 
 
Navržené znění: 
 
„(9) Uživatel je povinen v dostatečném předstihu 
informovat agenturu práce, která k němu 
dočasně přidělila zaměstnance k výkonu práce, o 
tom, že tohoto zaměstnance vyšle k výkonu práce 
v rámci nadnárodního poskytování služeb na 
území jiného členského státu Evropské unie; 
informace musí obsahovat alespoň údaje o 
a) místu výkonu práce vyslaného zaměstnance v 
jiném členském státě Evropské unie, 
b) druhu práce pracovních úkolech, kterýé má 
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d) předpokládané době vyslání zaměstnance a 
e) tom, zda vyslaný zaměstnanec nahrazuje jiného zaměstnance, jehož doba vyslání 
se mu přičítá.“  
 
Odůvodnění: 
 
Podle § 34 odst. 1 písm. a) ZP „pracovní smlouva musí obsahovat druh práce, který 
má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat.“ Podle § 308 odst. 1 písm. b) ZP 
„dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury 
práce musí obsahovat druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec 
vykonávat, včetně požadavků na odbornou, popřípadě zdravotní způsobilost 
nezbytnou pro tento druh práce.“ Podle § 319a odst. 3 ZP „vyšle-li zaměstnavatel k 
nahrazení zaměstnance uvedeného v § 319 odst. 1 jiného zaměstnance, všechny 
doby vyslání těchto zaměstnanců, pokud konají nebo konali práci stejného druhu na 
stejném místě, se pro účely posouzení doby uvedené v odstavci 1 sčítají.“ 
 
V článku 3 odst. 1a Směrnice 96/71/ES ve znění Směrnice 2018/957 je uvedeno 
kromě jiného následující: „Pokud podnik uvedený v čl. 1 odst. 1 nahrazuje 
vyslaného pracovníka jiným vyslaným pracovníkem, který vykonává stejnou činnost 
na stejném místě, za dobu vyslání se pro účely tohoto odstavce považuje celková 
doba vyslání jednotlivých dotčených vyslaných pracovníků.“, a dále „Pojem „stejná 
činnost na stejném místě“ uvedený ve čtvrtém pododstavci tohoto odstavce se 
určuje mimo jiné s ohledem na povahu služby, jež má být poskytována, práci, jež má 
být vykonávána, a adresu či adresy místa výkonu práce.“ 
 
Druh práce podle § 34 odst. 1 písm. a) ZP a podle § 308 odst. 1 písm. b) ZP může 
být sjednán i široce (např. programátor), přičemž zaměstnavatel má pak možnost 
udělovat zaměstnanci konkrétní pracovní úkoly. Pojem „stejná činnost“ podle 
Směrnice 96/71/ES ve znění Směrnice 2018/957 nemůže být dle našeho názoru 
ztotožňován s druhem práce podle ZP. 
 
Pokud bude ponecháno v § 309 odst. 9 ZP pouze spojení „druhu práce“, dojde 
k rozšíření dopadů zamýšlených článkem 3 odst. 1a Směrnice 96/71/ES ve znění 
Směrnice 2018/957 a § 319a odst. 3 ZP nad rozsah požadavků Směrnice 2018/957. 
Tato skutečnost může mít za následek, že ukončení jedné činnosti vykonávané 
v zahraničí a pokračování na to navazující činnosti zcela jiného druhu bude mít za 
následek sčítání dob výkonu práce nad rámec Směrnice 96/71/ES ve znění 
Směrnice 2018/957.  
 

vyslaný zaměstnanec vykonávat,  
c) datu zahájení výkonu práce vyslaného 
zaměstnance, 
d) předpokládané době vyslání zaměstnance a 
e) tom, zda vyslaný zaměstnanec nahrazuje 
jiného zaměstnance, jehož doba vyslání se mu 
přičítá podle § 319a odst. 3. 
 
Doplnění o slova „v jiném členském státě 
Evropské unie“ považujeme za nadbytečné, 
neboť tuto skutečnost charakterizuje již to, že se 
jedná o vyslaného zaměstnance. Duplicitně by 
bylo opakováno to, co je již v části věty před 
středníkem. 
 
Vyjádření SP ČR 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Doplnění pojmů „v jiném členském státě “ představuje zpřesnění textu právního 
předpisu. 

K bodu 3 
(povinné 
složky mzdy a 
platu) 

ČMKOS 
 

Z Bod 3. zní: 
 
„V § 319 odst. 1 písmeno c) zní: 

„c) odměňování,“.“. 

Odůvodnění: 

Považujeme za jednodušší, přesnější a více odpovídající smyslu směrnice, pokud 
bude v písmenu c) v § 319 odst. 1 zákoníku práce uvedeno pouze slovo 
„odměňování“. Pojem odměňování zahrne všechny složky mzdy nebo platu tak, jak 
směrnice vyžaduje. Český překlad směrnice, který operuje se spojením „povinné 
složky odměny“, neodpovídá přirozenému jazyku a plně nereflektuje význam 
originálního textu, který má na mysli spíše „závazná pravidla odměňování“ (The 
concept of remuneration shall be determined by the national law and/or practice of 
the Member State to whose territory the worker is posted and means all the 
constituent elements of remuneration rendered mandatory by national law … or 
by collective agreements or …..). 

Upozorňujeme navíc na skutečnost, že ve smyslu směrnice má být vyslaným 
zaměstnancům garantována aplikace skutečně všech závazných pravidel 
odměňování, včetně pravidel vyplývajících z kolektivních smluv. Pokud by zákoník 
práce pouze vypočítával minimální mzdu, zaručenou mzdu a zákoníkem práce 
upravené příplatky, došlo by k opomenutí například dalších příplatků upravených 
nad rámec zákoníku práce v rozšířených kolektivních smlouvách vyššího stupně. 
Takové opomenutí by způsobilo rozpor se směrnicí, která má být novelou zákoníku 
práce transponována a která výslovně pamatuje i na pravidla odměňování stanovená 
kolektivními smlouvami.  

 

VYSVĚTLENO 
 
Příslušné ustanovení Směrnice se netýká úpravy 
odměňování v celé šíři, ale výslovně pouze 
dotčených prvků odměny za práci. Přehled 
povinných složek mzdy nebo platu je stanoven 
zákonem, čímž není dotčena možnost upravit 
další složky kolektivní smlouvou, nebude se 
jednat nicméně o povinné složky ve smyslu 
českých právních předpisů. 
 
Dle odborného názoru evropského zákonodárce 
platí, že rovné zacházení se uplatní pouze 
v otázkách zákonných nároků, případně nároků 
upravených ve všeobecně závazných 
kolektivních smlouvách, ale nikoliv u nároků 
vyplývajících z podnikových kolektivních smluv 
(výjimkou z tohoto pravidla jsou vyslaní 
agenturní zaměstnanci, nikoliv však zaměstnanci 
„kmenoví“). Příplatky a další benefity stanovené 
v podnikových kolektivních smlouvách tedy není 
vysílající zaměstnavatel zaměstnanci povinen 
poskytovat a ostatně to stát po zaměstnavateli ani 
nemůže požadovat, což ostatně výslovně vyplývá 
i z judikatury SDEU, jejíž závěry jsou v daném 
kontextu stále relevantní, neboť nová směrnice 
v diskutovaném ohledu nic nemění (viz blíže 
body 79 až 81 rozsudku SDEU C-341/05 ve věci 
Laval, zejména pak bod 80 tohoto rozsudku). 
Pokud by tedy český zákonodárce do 
vnitrostátního právního řádu zakotvil, že pro 
vyslané pracovníky požaduje plnění vyplývající 
z kolektivních smluv, a to nehledě na to, zda 
podnikových, vyššího stupně nebo rozšířených 
vyššího stupně, postupoval by naopak v rozporu 
s požadavky směrnice a závěry SDEU, a došlo 
by tedy k nesprávné transpozici s možností 
následné sankce pro ČR, neboť by tímto 
postupem byl stanoven rozpor s právem na volný 
pohyb osob, služeb a kapitálu, který směrnice 
rozhodně narušovat daným způsobem nezamýšlí. 
Ani jedna z těchto smluv není smlouvou 
všeobecně použitelnou ve smyslu článku 3 odst. 
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8 směrnice.    
 
Vyjádření ČMKOS 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 SP ČR 
 

Z K ČÁSTI PRVNÍ (Změna zákoníku práce), bodům 3. a 4. (§ 319 odst. 1 písm. 
h) ZP)  
 
Úpravou znění § 319 odst. 1 písm. c) ZP a doplněním nového písm. h) dostává 
podle SP ČR zcela nový smysl závěrečná část uvedeného odstavce, konkrétně „Věta 
první se nepoužije, jsou-li práva vyplývající z právních předpisů členského státu 
Evropské unie, z něhož byl zaměstnanec vyslán k výkonu práce v rámci 
nadnárodního poskytování služeb, pro něho výhodnější. Výhodnost se posuzuje u 
každého práva vyplývajícího z pracovněprávního vztahu samostatně.“ Bez těchto 
úprav lze v principu v praxi hovořit o tom, že půjde o porovnávání „mezi 
jednotlivými písmeny“, tj. např. zda je bude mít německý vyslaný zaměstnanec 
právo na delší minimální dovolenou nebo na minimální dobu odpočinku mezi 
dvěma směnami podle německých nebo podle českých předpisů. I u porovnávání 
výší minimální/zaručené mzdy včetně příplatků za práci přesčas může jít ještě o 
relativně jednoduché počty.  
 
Po změnách a doplnění, které přináší transpoziční návrh novely, by však bylo 
takové posuzování výhodnosti německé nebo české úpravy daleko složitější: 
doslovně vyloženo by si měl vysílající zaměstnavatel udělat „checklist“ minimálně 
všech zákonných německých a českých příplatků ke mzdě/platu a cestovních náhrad 
(včetně podmínek, za jakou služební cestu zaměstnanci přísluší a za jakou nikoliv) a 
srovnávat. Tj. pokud by např. německá zákonná úprava neznala příplatek za práci 
v sobotu, bylo by nutné při takovém porovnávání tento český příplatek fiktivně 
zaměstnanci do kalkulace zahrnout, stejně jako jiný příplatek ke mzdě náležející 
podle německé právní úpravy, který zase nezná úprava česká.  Stejně tak by bylo 
nutné porovnat cestovní náhrady; pokud by na některou z nich zaměstnanec měl 
nárok podle právní úpravy jednoho státu a podle právní úpravy druhého státu ne a u 
jiné náhrady vice versa, byl by každý takový nárok posuzován samostatně a tedy by 
byla pro zaměstnance výhodnější vždy ta úprava, která by ho přiznávala). Takové 
posuzování se podle názoru SP ČR míjí se zněním i účelem směrnice. SP ČR proto 
požaduje, aby byla citovaná část odst. 1 upravena tak, aby se porovnávala vždy 
celková (hrubá) částka, která vyslanému zaměstnanci přísluší podle právní úpravy 
jeho „domovského“ státu a která by mu za stejné situace příslušela podle právní 
úpravy hostitelského státu. 
 

VYSVĚTLENO 
 
Pokud jde o povinné kompenzační složky mzdy, 
bude zaměstnavatel muset tyto složky znát, a to 
za účelem porovnání, zdali jsou při poskytování 
mzdy stanovené podle předpisů jiného členského 
státu splněny i požadavky vnitrostátního práva 
ohledně dotčených povinných složek mzdy 
kompenzujících ztěžující vlivy práce. Účelem je 
také zabezpečit právo na spravedlivou odměnu 
oproti zaměstnancům, s jejichž prací ztěžující 
vlivy spojeny nejsou. Směrnice rovněž výslovně 
ukládá zaměstnavateli zajistit identifikovatelnost 
těchto složek za účelem provádění inspekcí 
podle vnitrostátního práva. Obě popsané zásady 
jsou pro oblast odměňování uvedeny v recitálu 
18 Směrnice, na který odkazujeme i v důvodové 
zprávě. 
 
Vyjádření SP ČR 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

K bodu 4 KDP ČR Z (PP) Cestovní náhrady dle § 319 odst. 1 písm. h) zákoníku práce VYSVĚTLENO 
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(cestovní 
náhrady) 

 
§319 ZP odst. 1 písm.h) 

Je-li zaměstnanec zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslán 
k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České 
republiky, vztahuje na něho úprava České republiky, 

Pokud jde o ….. 

h)náhrady cestovních výdajů v souvislosti s výkonem práce s tím, že za pravidelné 
pracoviště se považuje obvyklé místo výkonu práce na území České republiky 

Dále zákon uvádí, že toto se nepoužije, pokud práva vyplývající z právních předpisů 
členského státu Evropské unie, z něhož byl zaměstnanec vyslán k výkonu práce 
v rámci Nadnárodního poskytování služeb pro něho výhodnější. Výhodnost se 
posuzuje u každého práva vyplývající z pracovněprávního vztahu samostatně. 

 Doporučení: Není zřejmé, zda se jedná se o implementaci práva na tuzemské 
cestovní náhrady, tj. pokud např. v Německu bude vyšší stanovená tuzemská 
cestovní náhrada než v ČR, znamená to, že bude muset český zaměstnavatel 
zaměstnanci umožnit a přiznat cestovní náhradu tuzemskou a i také zahraniční, 
pokud pojede na služební cestu z ČR do zahraničí dle jiných právních předpisů, 
resp. náhradu výhodnější? Doporučujeme upřesnit v důvodové zprávě.  

 
V důvodové zprávě je uvedeno (u bodu 4 na str. 
14) následující: 
„Česká právní úprava neumožňuje při tuzemské 
pracovní cestě poskytovat zároveň náhrady při 
zahraniční pracovní cestě - duplicita nemůže 
tedy vzniknout. V případě kolize cestovních 
náhrad poskytovaných podle zákoníku práce 
s cestovními náhradami poskytovanými podle 
předpisů jiného členského státu se uplatní 
úprava výhodnější pro vyslaného zaměstnance, 
ani tehdy však nedochází k duplicitě.“. 

Jak je výslovně uvedeno, ke dvojímu 
poskytování cestovních náhrad zaměstnavatelem 
nemůže dojít. 

Vyjádření KDP ČR 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 
 

 ČMKOS 
 

Z Bod 4. zní: 
 

„V § 319 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno h), 
které zní: 

„h) náhrady cestovních výdajů s tím, že za místo výkonu práce nebo pravidelné 
pracoviště se považuje místo výkonu práce nebo pravidelné pracoviště na území 
České republiky.“.“. 

Odůvodnění: 

Návrh znění písmena h) pracuje s pojmem „obvyklé místo výkonu práce“. Takový 
pojem ovšem zákoník práce nezná a není jisté, jak by měl být vykládán. V obecném 
významu by to zřejmě mělo být místo, kde vyslaný zaměstnanec „obvykle pracuje“. 
Může se ovšem stát, že zaměstnanec žádné takové „obvyklé“ místo objektivně 
nemá, protože výkon jeho práce je spojen s cestováním, prací na různých, často se 

VYSVĚTLENO 
 
Dovětek „v souvislosti s výkonem práce“ 
navazuje na ustálenou terminologii zákoníku 
práce v části sedmé a v případě výkladových 
pochybností představuje jistotu vyšší ochrany 
zaměstnance (cestovní náhrady se poskytují 
zásadně po dobu cesty, nikoliv pouze při 
vlastním výkonu práce). 
 
Navržené znění ustanovení stanoví, jak 
interpretovat pojem „obvyklé místo výkonu 
práce“ v poměrech zákoníku práce. Ustanovení 
si klade za cíl překlenout terminologický rozdíl 
mezi směrnicí a zákoníkem práce a proto 
vymezuje vztah obou užitých pojmů. 
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měnících místech apod. Ostatně i proto právní úprava pravidelného pracoviště pro 
účely cestovních náhrad obsažená v § 34a zákoníku práce určuje, že pravidelným 
pracovištěm bude v případě absence přímé ujednání místo obec, ze které 
zaměstnanec vyjíždí za účelem výkonu práce, aniž by tato obec byla místem, kde 
„obvykle“ pracuje. 

Navrhujeme proto oproti původnímu návrhu zrušit nadbytečná slova „v souvislosti 
s výkonem práce“ a namísto neznámého a obtížně uchopitelného pojmu „obvyklé 
místo výkonu práce“ směřovat k použití standardních institutů místa výkonu práce, 
případně pravidelného pracoviště pro účely cestovních náhrad.  

Ani v případě tuzemského zaměstnance není 
vyloučena existence více pravidelných pracovišť, 
poskytování cestovních náhrad se v takovém 
případě odvíjí od způsobu, jakým je výkon práce 
na těchto pravidelných pracovištích rozvržen. 
 
Vyjádření ČMKOS 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.
  

 KZPS 
 

Z § 319 odst. 1 písm. h) Zákoníku práce 

Poslední věta „Výhodnost se posuzuje u každého práva vyplývajícího 
z pracovněprávního vztahu samostatně“ je v rozporu s recitálem č. 18 směrnice: 
„Při porovnávání odměny vyplácené vyslanému pracovníkovi a odměny, která mu 
náleží podle vnitrostátního práva nebo zvyklostí hostitelského členského státu, by 
měla být brána v úvahu hrubá výše odměny. Namísto jednotlivých složek odměny, 
které jsou podle této směrnice považovány za povinné, by se měla porovnávat 
celková hrubá výše odměny. S cílem zajistit transparentnost a pomoci příslušným 
orgánům a subjektům při provádění inspekcí a kontrol je však nezbytné, aby složky 
odměny mohly být dostatečně podrobně identifikovány podle vnitrostátního práva 
nebo zvyklostí členského státu, z něhož byl pracovník vyslán. Pokud se zvláštní 
příplatky za vyslání netýkají výdajů skutečně vynaložených v důsledku vyslání, 
například cestovních výdajů a výdajů na stravu a ubytování, měly by být 
považovány za součást odměny a měly by být zohledněny pro účely porovnání 
celkové hrubé výše odměny.“ 

Navrhujeme vyškrtnutí věty o samostatnosti posuzování výhodnosti každého práva, 
event. by naopak mohla být pro větší právní jistotu nahrazena větou, která určí, že 
se porovnává právě hrubá výše celkové odměny za práci. 

 

VYSVĚTLENO  
 
Pokud jde o povinné kompenzační složky mzdy, 
bude zaměstnavatel muset tyto složky znát, a to 
za účelem porovnání, zdali jsou při poskytování 
mzdy stanovené podle předpisů jiného členského 
státu splněny i požadavky vnitrostátního práva 
ohledně dotčených povinných složek mzdy 
kompenzujících ztěžující vlivy práce. Účelem je 
také zabezpečit právo na spravedlivou odměnu 
oproti zaměstnancům, s jejichž prací ztěžující 
vlivy spojeny nejsou. Směrnice rovněž výslovně 
ukládá zaměstnavateli zajistit identifikovatelnost 
těchto složek za účelem provádění inspekcí 
podle vnitrostátního práva. Obě popsané zásady 
jsou pro oblast odměňování uvedeny v recitálu 
18 Směrnice, na který odkazujeme i v důvodové 
zprávě. 
Vyjádření KZPS 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

K bodu 5 
(dlouhodobá 
vyslání) 

ČMKOS 
 

Z V bodu 5. v navrhovaném § 319a odstavec 1 zní: 
 

(1) Přesáhne-li vyslání zaměstnance podle § 319 odst. 1 dobu 12 měsíců, 
vztahuje se na něho vedle podmínek uvedených v § 319 odst. 1 větě první i další 
úprava pro výkon práce v pracovním poměru s výjimkou úpravy týkající se 
vzniku, změny a skončení pracovního poměru. Ustanovení § 319 odst. 1 věty druhé 
a třetí platí obdobně. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Novelizační bod bude upraven takto: 
 
„(1) Přesáhne-li vyslání zaměstnance podle § 
319 odst. 1 dobu 12 měsíců, vztahuje se na něho 
vedle podmínek uvedených v § 319 odst. 1 větě 
první i další úprava výkonu práce 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBH9HGHL8)



 

12 
 

 

Odůvodnění: 

Navrhované slovní spojení „podmínky pro zaměstnávání zaměstnance“ nepůsobí 
přirozeně a neodpovídá terminologii jinak používané v zákoníku práce. Podmínky 
zaměstnávání evokují podmínky, za nichž může být fyzická osoba zaměstnavatelem 
zaměstnána, například podmínky pro zaměstnání cizince. Toto spojení tedy patří 
spíše do vztahu zaměstnanosti než do úpravy pracovněprávních vztahů vznikajících 
při výkonu nebo v souvislosti s výkonem závislé práce. 

Navrhujeme slovní spojení „úprava pro výkon práce v pracovním poměru“, což je 
formulace, kterou v zákoníku práce najdeme například v § 77 odst. 2, kde plní 
obdobnou funkci, když vyjadřuje, že na zaměstnance pracující v pracovněprávním 
vztahu založeném některou z dohod se vztahují pravidla pro výkon práce 
v pracovním poměru. 

Dále upozorňujeme na to, že není správné zužovat úpravu pro výkon práce (v 
návrhu podmínky zaměstnávání) jen na pravidla obsažená v zákoníku práce. V § 
319a odst. 1 proto nemají být uvedena slova „podle tohoto zákona“. Pravidla 
související s výkonem práce obsahují totiž i další zákony a řada podzákonných 
prováděcích předpisů. Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

v pracovním poměru s výjimkou úpravy 
týkající se vzniku, změny a skončení pracovního 
poměru. Ustanovení § 319 odst. 1 věty druhé a 
třetí platí obdobně.“ 
 
 
 

 SP ČR 
 

Z K ČÁSTI PRVNÍ (Změna zákoníku práce), k bodu 5. (§ 319a odst. 3 ZP) 
 
Text nově navrhovaného ustanovení § 319a odst. 3 ZP navrhujeme v tomto znění 
(změny oproti transpozičnímu návrhu novely jsou vyznačeny revizními značkami): 
 
„(3) Vyšle-li zaměstnavatel k nahrazení zaměstnance uvedeného v § 319 odst. 1 
jiného zaměstnance, všechny doby vyslání těchto zaměstnanců, pokud konají nebo 
konali stejnou práci stejného druhu podle § 309 odst. 9 písm. b) a na stejném 
místě, se pro účely posouzení doby uvedené v odstavci 1 sčítají.“ 
 
Odůvodnění: 
Vizte odůvodnění k připomínce k bodu 2. (§ 309 odst. 9 ZP). 

 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Pojem „stejná práce“ vyjadřuje něco jiného, než 
co má na mysli směrnice (viz § 110 ZP). 
 
Navržené znění: 
 
„(3) Vyšle-li zaměstnavatel k nahrazení 
zaměstnance uvedeného v § 319 odst. 1 jiného 
zaměstnance, všechny doby vyslání těchto 
zaměstnanců, pokud plní nebo plnili stejné 
pracovní úkoly na stejném místě, se pro účely 
posouzení doby uvedené v odstavci 1 nebo 
v odstavci 2 sčítají. Plnění stejného pracovního 
úkolu na stejném místě se posuzuje s ohledem 
na povahu vykonávané práce, povahu 
poskytované služby a místo jejího výkonu.“ 

Vyjádření SP ČR 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Část první,  
Čl. II. 
K bodu 1 
(přechodné 
ustanovení pro 
oblast silniční 
dopravy) 

Ministerstvo 
dopravy 
 

Z K čl. II bodu 1. návrhu zákona (k přechodným ustanovením) 

Požadujeme, aby byl v čl. II bod 1. z návrhu zákona vypuštěn a místo toho 
návrh zákona obsahoval přesný výčet ustanovení zákoníku práce, která se na oblast 
silniční dopravy nepoužijí.  

Důvodem požadavku je současná nejistota v otázce, zda bude, či nebude 
přijata směrnice, kterou se mění směrnice 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o 
minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 
3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o 
zrušení směrnice Rady 88/599/EH, kterou má být řešena oblast vysílání pracovníků 
v rámci mezinárodní silniční dopravy. 

Ministerstvo dopravy upozorňuje na značné potíže spojené s projednáváním 
celého tzv. Balíčku mobility I, který obsahuje soubor právních předpisů měnících 
právní předpisy dopadající na oblast silniční dopravy. Obsahem tohoto Balíčku 
mobility I je též směrnice 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních 
podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 
o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení 
směrnice Rady 88/599/EH. 

S ohledem na nejistotu, zda bude, či nebude přijata výše uvedená speciální 
úprava na úrovni Evropské unie, jsme toho názoru, že nelze upravovat zákoník 
práce navrženým způsobem.  

Ministerstvo dopravy rovněž poukazuje na dvě žaloby podané k Evropskému 
soudnímu dvoru členskými státy proti Evropskému parlamentu a Radě navrhující 
zrušení čl. 3 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957.  

Dále je třeba pamatovat na doposud neskončené řízení pro porušení smluv 
vedené s členskými státy Evropskou komisí z důvodu aplikace pravidel vysílání 
pracovníků, která se týkají oblasti silniční dopravy.  

Rovněž uvádíme, že znění přechodného ustanovení (čl. II bod 1. návrhu 
zákona) nepovažujeme za srozumitelné.  

Ministerstvo dopravy je proto názoru, že v současné době je nevhodné 
provádět směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 navrženým 
způsobem.  

Považujeme za účelné (viz argumenty předestřené výše), aby byl čl. II bod 1. 
vypuštěn a v návrhu zákona byl v zájmu zachování právní jistoty uveden výčet 
konkrétních ustanovení zákoníku práce, která se na oblast silniční dopravy 
nepoužijí.  

Důvodem je rovněž skutečnost, že v tomto případě nelze (viz čl. 20a 
Metodického pokynu pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii) směrnici transponovat 
tak, že je na ni učiněn odkaz.  

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
Navrhované znění čl. II bodu 3: 
 
„3. Ustanovení § 309 odst. 9,  § 319 odst. 1 písm. 
c), h) a i) a § 319a zákona č. 262/2006 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se na zaměstnance zaměstnavatele z 
jiného členského státu Evropské unie vyslaného 
k výkonu práce řidiče v silniční dopravě v rámci 
nadnárodního poskytování služeb na území 
České republiky vztahují ode dne nabytí 
účinnosti zákona, kterým se zapracovává v 
souladu s čl. 3 odst. 3 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. 
června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb, předpis Evropské unie.“ 
 
Vyjádření MD ČR 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Ministerstvo dopravy současně dodává, že v okamžiku, kdy bude přijata 
novela směrnice 2006/22/ES, bude nutné provést změny v právních předpisech 
spadajících do gesce Ministerstva dopravy a současně bude také nutné ze zákoníku 
práce vypustit výčet ustanovení, která nedopadají na oblast silniční dopravy. Tento 
krok však Ministerstvo dopravy učiní v součinnosti s Ministerstvem práce 
a sociálních věcí.  

 ČMKOS 
 

Z Českomoravská konfederace odborových svazů požaduje uplatnění navrhovaných 
změn týkajících se úpravy podmínek vysílání zaměstnanců i na oblast silniční 
dopravy tak, aby byla zajištěna stejná pracovněprávní ochrana zaměstnanců 
v silniční dopravě, jakou zajišťuje novelizované znění Směrnice o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb ostatním vysílaným zaměstnancům. Stav, 
kdy by po neurčitou dobu do přijetí avizovaného „Balíčku mobility“, o němž se 
vedou kontroverzní jednání již několik let, by byl sektor silniční dopravy ponechán 
z hlediska ochrany práv zaměstnanců v právním vakuu, nelze akceptovat.  

VYSVĚTLENO 
 
Akceptováním připomínky by předkladatel šel 
proti úpravě požadované směrnicí a dostal se do 
rozporu s jejím čl. 3 odst. 3. Nadto se jedná o 
ustanovení směrnice, které ČR prosadila v rámci 
procesu jejího přijímání. 
 
K avizovanému „Balíčku mobility“ Rada 
rozeslala pracovní dokument pro zahájení 
trialogů (7894/1/19 REV 1) od 3. 9. 2019. 
 
Vyjádření ČMKOS 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Část druhá 
obecně 
(změna ZoZ) 

ÚV ČR – 
KOM 
 

Z Obecně: 

Předkladatel přenáší některé povinnosti přímo na zahraničního zaměstnavatele, je 
proto nutné osvětlit, jakým způsobem bude probíhat kontrola a vymáhání 
povinností uložených zahraničním zaměstnavatelům, zejména pokud zahraniční 
zaměstnavatel předepsané povinnosti dobrovolně nesplní. Nastoupí režim směrnice 
2006/123/ES o službách (zejm. čl. 28 a násl.)? Bude stačit postup podle vůči této 
směrnici implementačního zákona č. 222/2009 Sb. (§ 18 a násl.)? Předkladatel musí 
v důvodové zprávě jasně obhájit funkčnost navrženého řešení a zároveň by měl 
doplnit vysvětlení k transponovaným ustanovením.   

VYSVĚTLENO 
Účinná právní úprava již tyto povinnosti 
převedla. Návrh předkládaného zákona tak 
některé aspekty této problematiky pouze 
precizuje.  
 
Při prosazování příslušných pravidel se použije 
část pátá zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 
práce, ve znění pozdějších předpisů. V tomto 
smyslu bude doplněna důvodová zpráva. 
 
Vyjádření ÚV ČR - KOM 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

K bodu 5 
 

SP ČR 
 

Z K ČÁSTI DRUHÉ (Změna zákona o zaměstnanosti), Čl. III, k bodům 5. až 13.   
 
Předkladatel pomíjí, že velká část navrhovaných změn ohledně informačních a 
evidenčních povinností ve vztahu k vyslaným zaměstnancům, již byla provedena 
(srovnejte text v podstatě všech těchto novelizačních bodů, s výjimkou bodu 9.) a 
tyto povinnosti (které dříve vázaly přijímající tuzemskou fyzickou nebo právnickou 
osobu) již byly přeneseny na vysílajícího zaměstnavatele, zákonem č. 176/2019 Sb., 
který nabývá účinnosti 31. 7. 2019 (jde sice primárně o novelu zákona č. 326/1999 
Sb., o pobytu cizinců na území ČR, její součástí je však také novelizace zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). V tomto směru je tedy nutné transpoziční návrh 

AKCEPTOVÁNO 
 
Novelizační bod bude upraven ve smyslu 
připomínky. Bude zohledněno aktuální platné 
znění (zákon č. 176/2019 Sb.) Návrh 
transpoziční úpravy byl psán na platný právní 
stav, přičemž upravuje unijní aspekty, které 
poslanecký návrh vůbec nereflektoval.  
 
Navrhované znění bodů 6 až 13 (stávající body 
10 a 13 vypuštěny): 
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novely i jeho důvodovou zprávu upravit. Je také potřeba zvážit, které 
z navrhovaných dalších změn již novelizovaných ustanovení budou skutečně nutné 
po cca roční(!) účinnosti zákona č. 176/2019 Sb.  
 

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

slovy „, j) a l) až s)“. 
CELEX 31996L0071, 32014L0067 

 
7.  V § 87 se za odstavec 1 vkládá nový 

odstavec 2, který zní: 
 
 „(2) Nastoupí-li k výkonu práce na území 

České republiky zaměstnanec vyslaný 
v rámci nadnárodního poskytování služeb18) 
zaměstnavatelem usazeným v jiném 
členském státu Evropské unie, je jeho 
zaměstnavatel povinen o této skutečnosti 
písemně informovat příslušnou krajskou 
pobočku Úřadu práce České republiky, a to 
nejpozději v den nástupu tohoto 
zaměstnance k výkonu práce. 
Zaměstnavatel uvedený ve větě první může 
do uplynutí 12 měsíců od zahájení 
poskytování služby vyslaným 
zaměstnancem na území České republiky 
podat krajské pobočce Úřadu práce České 
republiky písemné oznámení s uvedením 
důvodů a identifikace právnické nebo 
fyzické osoby, která uzavřela smlouvu se 
zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž 
základě byl zaměstnanec vyslán na území 
České republiky svým zaměstnavatelem 
usazeným v jiném členském státě Evropské 
unie v rámci nadnárodního poskytování 
služeb, že doba poskytování služeb na 
území České republiky přesáhne 12 měsíců. 
Pro účely posouzení lhůty uvedené ve větě 
druhé se v případě nahrazení zaměstnance 
uvedeného ve větě první jiným 
zaměstnancem vyslaným k výkonu práce 
v rámci plnění stejného pracovního úkolu 
na stejném místě107) jednotlivé doby vyslání 
sčítají.“. 

  
Poznámka pod čarou č. 107 zní: 
„107) § 319a odst. 3 zákoníku práce.“. 
 
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako   
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odstavce 3 a 4. 
CELEX 32018L0957 
 

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

9.    V § 87 se na konci odstavce 4 doplňují slova 
„a odstavci 2 větě první; tuto povinnost 
zaměstnavatel nemá, skončilo-li zaměstnání 
nebo výkon práce na území České 
republiky těchto osob dnem původně 
zaměstnavatelem oznámeným“. 
CELEX 32014L0067 
 

10. V § 95 se na konci textu odstavce 1 
doplňují slova „, pokud tento zákon 
nestanoví jinak“. 
 

11. V § 98 písm. k) se za slova „v rámci“ 
vkládá slovo „nadnárodního“. 
CELEX 31996L0071  

 
12. V § 102 odst. 3 se text „ § 87 odst. 1“ 

nahrazuje slovy „§ 87 odst. 2 nebo § 95 
odst. 1“ a slovo „vést“ se nahrazuje slovy 
„mít v místě pracoviště“. 

 CELEX 31996L0071, 32014L0067 
 
13.  V § 102 odst. 4 se slova „nebo výkonu práce 

na území České republiky tohoto cizince“ 
nahrazují slovy „nebo výkonu práce tohoto 
cizince na území České republiky“. 
CELEX 31996L0071, 32014L0067 

K bodu 6 
(notifikace) 

KDP ČR 
 

Z (PP) Notifikace 

Vítáme, že dojde k přenesení ohlašovací procedury pro vyslané zaměstnance na 
jejich zahraničního zaměstnavatele (namísto stávající situace, kdy má tuto 
povinnost česká firma – příjemce služeb). Nicméně není zcela jasné, jak bude – dle 
návrhu – vypadat tato ohlašovací procedura: 

VYSVĚTLENO 
 
ad 1) Pokud nastoupí k výkonu práce na území 
České republiky zaměstnanec vyslaný v rámci 
nadnárodního poskytování služeb 
zaměstnavatelem usazeným v jiném členském 
státu Evropské unie, je jeho zaměstnavatel 
povinen o této skutečnosti písemně informovat 
příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce České 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBH9HGHL8)



 

17 
 

o   Bude obdobně jako dosud – vyplněný formulář zasílán na úřad práce? 

o   Bude procedura dostupná také v cizím jazyce, minimálně v angličtině? 

o   Jak zahraniční zaměstnavatelé zjistí, kam mají ohlášení poslat? 

 

republiky, a to nejpozději v den nástupu tohoto 
zaměstnance k výkonu práce. Za tímto účelem 
vyplní příslušný formulář, který bude k dispozici 
ke stažení na integrovaném portále MPSV.  
 
ad 2) Formulář bude dostupný přinejmenším v 
angličtině, avšak uvažuje se také i o jiných 
jazykových mutacích. 
 
ad 3) Tato povinnost vyplývá z právního 
předpisu, přičemž bude zveřejněna na 
internetových stránkách Státního úřadu inspekce 
práce podle §4 odst. 2 písm. i) zákona č. 
251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Vyjádření KDP ČR 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

K bodu 12 
(povinnost 
zaměstnavatele 
uchovávat 
kopie dokladů) 

KZPS 
 

Z § 102 odst. 4 Zákona o zaměstnanosti 

Znění § 102 odst. 4 obsahuje povinnost, kterou není zaměstnavatel schopen splnit.  
Autoři dle našeho názoru nešťastně kombinují v jednom ustanovení povinnosti 
českých zaměstnavatelů (ve vztahu k zaměstnání) a zahraničních zaměstnavatelů 
(ve vztahu k výkonu práce – vyslání na území ČR).    Znění uvedeného ustanovení 
navrhujeme upravit do dvou vět: 

(4) Zaměstnavatel je povinen uchovávat kopie dokladů prokazujících 
oprávněnost pobytu3) cizince na území České republiky, a to po dobu trvání 
zaměstnání nebo výkonu práce na území České republiky a dobu 3 let od skončení 
zaměstnávání tohoto cizince nebo výkonu práce tohoto cizince na území České 
republiky. (Po ukončení pracovního poměru a nástupu k výkonu práce k jinému 
zaměstnavateli, nelze plnění této povinnosti požadovat po původním 
zaměstnavateli) 

Zahraniční zaměstnavatel je povinen uchovávat kopie dokladů 
prokazujících oprávněnost pobytu3) cizince na území České republiky, a to po dobu 
výkonu práce na území České republiky a po dobu 3 let od skončení výkonu práce 
tohoto cizince na území České republiky. (Uchování kopie dokladů v souvislosti 
s výkonem práce dává smysl vůči zahraničnímu zaměstnavateli.) 

VYSVĚTLENO 
 
Zaměstnavatelem se rozumí subjekt, který 
zaměstnává příslušného zaměstnance. 
V kontextu jednotlivých situací se jedná o 
tuzemského zaměstnavatele, pokud cizince 
zaměstnává s obvyklým místem výkonu v ČR, 
jedná se také o zahraničního zaměstnavatele, 
který vyslal své zaměstnance k výkonu práce do 
ČR a jedná se také o unijního zaměstnavatele, 
který vyslal své zaměstnance k výkonu práce do 
ČR. 

Vyjádření KZPS 
Připomínkové místo netrvá na připomínce. 

K čl. III bodu 
13 

Ministerstvo 
dopravy 
 

Z Požadujeme tento bod z návrhu zákona vypustit. 

Dne 4. července 2019 byla prezidentem České republiky podepsána novela 

AKCEPTOVÁNO 
 
Novelizační bod vypuštěn. Navržená úprava je 
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zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 203). 

Součástí novely zákona uvedené v předešlém odstavci je zcela totožná 
změna § 136 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jaká je 
nyní navrhována v předloženém návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

S ohledem na tuto shodu proto Ministerstvo dopravy požaduje, aby pro 
duplicitu byl z předloženého návrhu zákona vypuštěn v čl. III bod 13.  

Nad rámec ještě poukazujeme, že odůvodnění ve zvláštní části důvodové 
zprávy k čl. III bodu 13. neodpovídá návrhu zákona, kterým se mění § 136 odst. 2 
zákona o zaměstnanosti (odůvodnění je zcela totožné s předcházejícím bodem 12. 
v čl. III).  

 

již v současném znění, a to na základě novely 
provedené s účinností od 31. 7. 2019 zákonem č. 
176/2019 Sb. 
 
 

Shrnutí 
Závěrečné 
zprávy RIA 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní 
rady vlády 
 

Z  Shrnutí ZZ RIA 
Předkladatel by měl postupovat podle platné šablony 
(http://ria.vlada.cz/dokumenty/) a doplnit závěry z vyhodnocení dopadů 
na mezinárodní konkurenceschopnost, spotřebitele, ve vztahu k zákazu 
diskriminace a rovnosti žen a mužů, na výkon státní statistické služby, bezpečnost a 
obranu státu a korupčních rizik. Oceňujeme, že jsou některé dopady podrobně 
zhodnoceny v závěru ZZ RIA, cílem ale je poskytnout úplné Shrnutí rekapitulující 
vše důležité hned v úvodu. 
 

AKCEPTOVÁNO 

 

Závěrečná 
zpráva  -  RIA 

Ministerstvo 
financí 

Z Ke Shrnutí závěrečné zprávy RIA,  3. část „Identifikace nákladů a přínosů“ 

Upozorňujeme na rozpor části „3. Identifikace nákladů a přínosů“, kde je uvedeno 
„že „Navrhovaná novela zákona nebude mít hlubší hospodářský ani finanční dopad 
na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty“ a části „8. Dopady navrhované 
úpravy“, kde je v bodě 8.1 uvedeno, že „Navrhovaná úprava nebude mít za následek 
žádné dopady na státní rozpočet ani ostatní veřejné  rozpočty.“ Tyto dvě části 
materiálu je třeba uvést do souladu a pokud by se nakonec došlo k závěru, že tato 
transpozice Směrnice č. 2018/957 určitý dopad mít bude, je třeba tuto část 
předkládaného materiálu upřesnit (alespoň rámcovým číselným vyjádřením). 
Současně konstatujeme, že tyto případné dopady by bylo nutné řešit v rámci 
schválených výdajových rámců kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. 

AKCEPTOVÁNO 
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 Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní 
rady vlády 
 

Z ZZ RIA jako celek  
Předkladatel by měl v ZZ RIA uvést, zda návrh pouze „kopíruje“ směrnici, nebo 
jsou v něm obsaženy i úpravy vyplývající z požadavků české praxe (zmíněno na s. 
15). Případně je třeba popsat, jaké konkrétní úpravy jdou nad rámec směrnice a 
proč.    

AKCEPTOVÁNO 

 

 Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní 
rady vlády 
 

Z Část 2. Návrh variant řešení 
Varianty jsou koncipovány pouze jako legislativně-technické řešení (současný stav 
nebo transpozice) a chybí konkrétnější popis jejich obsahu. Ideálně by předkladatel 
měl postupovat podle jednotlivých oblastí (např. double posting, rozsah pracovních 
podmínek a odměny, atd.), k nim vždy formulovat více než jednu věcnou variantu 
(v mantinelech možné diskrece) a stručně popsat, co každá z nich navrhuje. Pokud 
to nebude možné, měl by alespoň uvést, jaká věcná řešení – v rámci možností 
směrnice – byla zvažována a proč nakonec byla zvolena ta rozpracovaná do návrhu.  

AKCEPTOVÁNO 

 

 Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní 
rady vlády 
 

Z Část 3. Identifikace nákladů a přínosů  
Vyhodnocení je třeba podložit konkrétními argumenty, především u dopadů na 
státní rozpočet (na základě čeho je konstatováno, že návrh nemá hospodářský a 
finanční dopad?). Náklady a přínosy by měly být v rámci možností vyčísleny 
(zejména dopady na státní rozpočet a podnikatelské prostředí) a vztaženy 
k dotčeným subjektům. 

AKCEPTOVÁNO 

 

 Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní 
rady vlády 
 

Z Část 4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnější 
Rozumíme, že vzhledem k cíli předkladatele je nutnost vyhnout se postihu od EU 
logickým argumentem pro zvolenou variantu. Volba by ale měla být zdůvodněna 
i s ohledem na náklady a přínosy, popř. další vlivy (konzultace, politická zadání).  

AKCEPTOVÁNO 

 

 Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní 
rady vlády 
 

Z Část 6. Přezkum účinnosti regulace 
Aby byl přezkum realizovatelný, je nutné stanovit termín jeho provedení a 
indikátory účinnosti úpravy, které budou sledovány. 

AKCEPTOVÁNO 

 

 Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní 
rady vlády 
 

Z Část 7. Konzultace 
Předkladatel by měl doplnit závěry z konzultací – zejména stanoviska subjektů 
k variantám transpozice směrnice, výsledné podobě návrhu a jejich roli při 
implementaci.   

AKCEPTOVÁNO 

 

 Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 

Z Část 8. Dopady navrhované úpravy 
Předkladatel by měl doplnit zhodnocení dopadů na mezinárodní 

AKCEPTOVÁNO 
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Legislativní 
rady vlády 
 

konkurenceschopnost a výkon státní statistické služby (viz Obecné zásady pro 
hodnocení dopadů regulace). 

 

 
 

Připomínky nad rámec návrhu 
 

Téma, popř. 
část materiálu 

Resort Označení 
připomínk
y 

Připomínka Vypořádání 

Ke způsobu 
transpozice 
směrnice 
2018/957 

SP ČR 
 

Z V neposlední řadě SP ČR apeluje na předkladatele, aby při vzájemných bilaterálních a 
multiraterálních jednáních s představiteli jiných členských států EU důsledně 
upozorňoval a vyžadoval informace o konkrétní podobě transpozice této směrnice do 
jejich vnitrostátních předpisů v rámci mantinelů nastavených revidovanou směrnicí o 
vysílání pracovníků. SP ČR upozorňuje, že dopady této směrnice nejsou dány pouze 
touto předkládanou novelou zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti, protože tato 
úprava se týká zaměstnavatelů, kteří zaměstnance přijímají a předložený návrh 
jednotlivé pracovněprávní nároky vyslaných zaměstnanců k výkonu práce 
k zaměstnavatelům v ČR například v oblasti odměňování přesně definuje a činí 
předvídatelné. V této souvislosti SP ČR požaduje doplnit transpoziční návrh novely, 
popř. důvodovou zprávu, o jasné sdělení ohledně neaplikace nároků z kolektivních 
smluv vyššího stupně nebo doplňkových pojistných systémů (vizte čl. 3 odst. 1a 
druhý pododstavec revidované směrnice o vysílání; podrobněji k těmto požadavkům na 
doplnění/vysvětlení vizte dále v textu). Velké problémy lze ale očekávat na straně těch 
zaměstnavatelů, kteří vysílají své zaměstnance k výkonu práce k zaměstnavatelům 
usazeným v jiném členském státě (Německo, Polsko, Rakousko, Francie, aj.). 
Transpoziční návrh novely se předkládá bez znalosti transpozice této směrnice do 
vnitrostátních úprav jednotlivých členských zemí a není ani zřejmé, nakolik tzv. 
„Guidance“ k vysílání pracovníků, připravované Evropskou komisí, pomohou 
ke správné interpretaci směrnice a jejímu konkrétnímu promítnutí do národních úprav, 
aby nároky vysílaných a přijímaných zaměstnanců mezi jednotlivými členskými 
zeměmi byly pro zaměstnavatele porovnatelné. SP ČR požaduje, aby k zohlednění 
odlišností jednotlivých systémů cestovních náhrad předkladatel zvážil a předložil 
k diskusi a zapracování do transpozičního návrhu novely úpravy cestovních 
náhrad ZP tak, aby alespoň některé z nich (např. kapesné) bylo možné pro účely 
naplnění směrnice považovat za součást odměny ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. c) 
revidované směrnice o vysílání.  

SP ČR v této souvislosti také požaduje, aby případně ČR z podnětu předkladatele 
iniciovala řízení před EK/SD EU v případě podezření na překročení mantinelů 

VYSVÉTLENO 
 
Je pravdou, že článek 1 odst. 2 písm. c) Směrnice 
nově zavádí možnost (za předpokladu splnění 
určitých podmínek) při poskytování zvláštního 
příplatku za vysílání započíst jeho část do 
odměny, která se však neposkytuje jako náhrada 
skutečně vynaložených výdajů. Český právní řád 
však takový institut nezná. V případě zavedení 
tohoto zvláštního příplatku za vysílání do 
tuzemského práva nebo změny poskytování 
kapesného tak, aby byla možnost poskytnout z 
něho část na náhradu výdajů skutečně 
vynaložených v důsledku vyslání a část do 
odměny, by znamenalo zásadní změnu koncepce 
dosavadního poskytování cestovních náhrad a 
odměny, kterou MPSV dlouhodobě zastává. 
Přičemž je důležité podotknout, že odměna se 
poskytuje zaměstnanci za vykonanou práci a 
cestovní náhrady se poskytují zaměstnanci jako 
náhrada výdajů, které mu vzniknou v situacích 
uvedených v § 152 ZP v souvislosti s výkonem 
práce. U takové zásadní a koncepční změny by 
muselo dojít ke shodě sociálních partnerů. Změna 
by nevyžadovala pouze novelu zákoníku práce, 
ale i jiných právních předpisů (např. zákon o 
daních z příjmů), neboť v případě poskytované 
části (ze zvláštního příplatku za vyslání nebo 
kapesného), která by se započítávala do odměny, 
by podléhala dani z příjmů a odvodům. 
 
K problematice „všeobecně použitelných 
kolektivních smluv“ v podmínkách ČR - byla 
doplněna důvodová zpráva. 
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stanovených předmětnou směrnicí.  
MPSV při vhodných příležitostech v rámci 
vzájemných bilaterálních a multilaterálních 
jednáních s představiteli jiných členských států 
EU diskutuje otázku transpozice směrnice a je 
připraveno tak činit i do budoucna, nicméně 
podotýká, že samotná směrnice 2018/957 (ve 
spojení se směrnicí 2014/67/EU) stanoví 
členským státům povinnost přijmout vhodná 
opatření s cílem zajistit, aby informace o 
pracovních podmínkách, které mají být 
uplatňovány a dodržovány poskytovateli služeb, 
byly obecně dostupné bezplatně jasným, 
transparentním, uceleným a snadno přístupným 
způsobem, na dálku a elektronickými prostředky; 
členské státy mají povinnost zajistit, aby 
informace uvedené na jediných oficiálních 
celostátních internetových stránkách byly přesné a 
aktuální. Způsob transpozice směrnice v jiných 
ČS by proto měl být zřejmý z informací 
poskytovaných ČS v souladu s výše uvedenými 
směrnicemi EU. 
 
Článek 1 odst. 2 písm. c) Směrnice vylučuje, aby 
jakýkoliv z typů cestovních náhrad byl zahrnut 
pro účely směrnice do celkové výše odměny za 
práci. Již při projednávání textu směrnice byl tento 
návrh vznesen a odmítnut. Zdůrazňujeme, že 
poskytování kapesného je nepovinné – 
fakultativní cestovní náhrada. 
 
Vyjádření SP ČR 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

§ 24 ZP ČMKOS 
 

Z ČMKOS dále upozorňuje na závažný problém způsobený legislativní nečinností vlád 
po roce 2008, týkající se ustanovení § 24 odst. 2 zákoníku práce, kdy Ústavní soud ČR 
vydal Nález (Pl. ÚS 83/06 ze dne 12. 3. 2008 č.116/2008 Sb.), který mj. zrušil 
ustanovení § 24 odst. 2 věty druhé, které umožňovalo, aby se v případě, že se 
„odborové organizace neshodnou“ na společném postupu, mohl zaměstnavatel 
„uzavřít kolektivní smlouvu s odborovou organizací nebo více odborovými 
organizacemi, které mají největší počet členů.“ 

Velmi záhy po vydání uvedeného Nálezu Ústavního soudu se ukázalo, že dnes platná, 
Nálezem Ústavního soudu ČR zasažená právní úprava, na níž žádná z následujících 
vlád nereagovala pozitivní právní úpravou, dosáhla pravého opaku, než byl cíl 
proklamovaný v Nálezu – namísto rovnosti odborových organizací při kolektivním 

VYSVÉTLENO 
 
O dalších úpravách zákoníku práce nad rámec 
dohody sociálních partnerů a vládní koalice ze dne 
14. 10. 2019 bude dále jednáno. 
 
Vyjádření ČMKOS 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBH9HGHL8)



 

22 
 

vyjednávání a podpory tohoto významného nástroje sociálního smíru, vložila zbraň 
v podobě práva veta do rukou malých, často účelově zakládaných odborových 
organizací, které získaly sílu zmařit výsledky kolektivního vyjednávání, s nimiž se 
ztotožňuje naprostá většina zaměstnanců podniku a uzavření kolektivní smlouvy 
sjednané odborovými organizacemi zastupujícími drtivou většinu zaměstnanců u 
zaměstnavatele.  

Příklad Státního podniku Česká pošta zaměstnávajícího téměř 30 tisíc zaměstnanců, 
kde odborové organizace zastupující méně než 10 % zaměstnanců zabránily přijetí 
kolektivní smlouvy dojednané odborovou organizací zastupující více než 90 % 
zaměstnanců je smutnou ukázkou negativních dopadů nedostatečné či neúplné právní 
úpravy po zásahu Ústavního soudu ČR na kolektivní vyjednávání a uzavírání 
kolektivních smluv v České republice. K zablokování kolektivního vyjednávání však 
dochází i ze strany odborové organizace založené zaměstnavatelem. K tomu došlo 
v poslední době např. v působnosti Odborového svazu dopravy, kde u zaměstnavatele 
ČSAD Liberec jeden měsíc po zaslání návrhu kolektivní smlouvy (!) odborovou 
organizací, která je součástí Odborového svazu dopravy, oznámil zaměstnavatel této 
odborové organizaci, místo odpovědi na její návrh kolektivní smlouvy, že u něho 
vznikla Nezávislá odborová organizace ČSAD Liberec (jejími představiteli jsou 
vysocí vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele) a požádal, aby se obě odborové 
organizace sešly a dohodly se na jednotném společném postupu, s tím že následně 
předloží společný návrh Kolektivní smlouvy. 

Stále přibývající případy, které dokládají, že po vydání Nálezu Ústavního soudu došlo 
v důsledku legislativní nečinnosti vlád z pohledu podpory kolektivního vyjednávání, 
k níž je Česká republika zavázána mezinárodními smlouvami a svým členstvím 
v Evropské unii, k opačnému, a zcela negativnímu vývoji. Na rozdíl od malé odborové 
organizace, která byla znevýhodněna podle názoru Ústavního soudu zrušenou právní 
úpravou, je dnes postižena nemožností dojednat kolektivní smlouvu proti vůli malé 
odborové organizace odborová organizace, jejímiž členy je většina zaměstnanců 
zaměstnavatele. Jakákoliv malá odborová organizace má dnes možnost zablokovat 
kolektivní vyjednávání směřující k uzavření kolektivní smlouvy u zaměstnavatele i 
proti vůli naprosté většiny zaměstnanců zaměstnavatele.  

To je stav, který je ve zřejmém rozporu se závazky České republiky vyplývajícími 
z řady významných mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika jejich ratifikací 
vázána, a které mají přednost před Českými zákony, jejichž podstatou je podpora 
kolektivního vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv. 

Např. Čl. 4 Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 98 o provádění zásad práva 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBH9HGHL8)



 

23 
 

organizovat se a kolektivně vyjednávat,1949,“ stanoví: Tam, kde je to nutné, budou 
přijata opatření přiměřená vnitrostátním podmínkám pro povzbuzení a podporování 
co nejširšího rozvoje a využití metody dobrovolného vyjednávání mezi zaměstnavateli 
a organizacemi zaměstnavatelů na jedné straně a organizacemi pracovníků na druhé 
straně, tak, aby byly upraveny podmínky zaměstnání pomocí kolektivních smluv. 

Namístě je připomenout rovněž nedávno Českou republikou ratifikovanou Úmluvu 
Mezinárodní organizace práce č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání, 1981. 
Podle článku 5 odstavce 1 této úmluvy „Za účelem podpory kolektivního vyjednávání 
je třeba přijmout opatření přizpůsobená vnitrostátním podmínkám.“ Podle článku 5 
odstavce 2 písm. d) „kolektivní vyjednávání by nemělo být znemožňováno nedostatkem 
předpisů upravujících jeho průběh nebo tím, že takové předpisy jsou nedostačující 
nebo nevhodné;“ Konečně podle článku 4 této úmluvy „Pokud provádění této úmluvy 
není zajištěno kolektivními smlouvami, rozhodčími výroky nebo jiným způsobem 
odpovídajícím vnitrostátním zvyklostem, má se tak stát vnitrostátními právními 
předpisy.“ 

Podle ČMKOS je příslušná česká právní úprava nedostatečná a v zájmu naplnění 
závazků České republiky vyplývajících z výše uvedených úmluv, ale i z 
Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Mezinárodního paktu o 
hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvy o ochraně lidských práv a 
základních svobod (č. 209/1992 Sb.), Listiny základních práv Evropské unie, 
Evropské sociální charty (ta zavazuje jednotlivé státy k „opatřením na podporu 
kolektivního vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv“ ve svém čl. 6) ad. 

ČMKOS proto v rámci přípravy koncepční novely zákoníku práce připravila návrh 
vlastního znění § 24 zákoníku práce s vůlí reagovat pozitivně na Nález Ústavního 
soudu a pohybovat se v rámci majoritního uvažování orgánů hrajících nejdůležitější 
roli při výkladu úmluv a doporučení Mezinárodní organizace práce týkajících se 
svobody odborového sdružování a kolektivního vyjednávání v rámci jejího 
kontrolního mechanismu, jemuž Česká republika podléhá, připravila následující znění 
§ 24 odst. 2 zákoníku práce, které uplatnila již k předchozí novelizaci zákoníku práce, 
a bude usilovat o zapracování této úpravy do předložené („harmonizační“) novely 
zákoníku práce, na kterou se nevztahuje tripartitní dohoda o nerozšiřování jejího 
obsahu v průběhu dalších fází legislativního procesu: 

„§ 24 

(1) Odborová organizace uzavírá kolektivní smlouvu také za zaměstnance, kteří 
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nejsou odborově organizováni. 

(2) Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, musí zaměstnavatel jednat 
o uzavření kolektivní smlouvy se všemi odborovými organizacemi; odborové 
organizace vystupují a jednají s právními důsledky pro všechny zaměstnance společně 
a ve vzájemné shodě, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem na jiném 
způsobu jednání za zaměstnance s cílem uzavřít kolektivní smlouvu. Jestliže se 
odborové organizace neshodnou na postupu podle věty první, je zaměstnavatel 
oprávněn uzavřít kolektivní smlouvu s odborovou organizací nebo více odborovými 
organizacemi, které mají největší počet členů u zaměstnavatele. 

(3) Postupuje-li se podle odstavce 2 věty druhé, mají ostatní odborové organizace, 
které nemají u zaměstnavatele největší počet členů, právo na informování o zahájení 
kolektivního vyjednávání a právo na projednání předloženého a závěrečného návrhu 
se zaměstnavatelem. Zaměstnavatel má povinnost splnit projednací povinnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů od zahájení kolektivního 
vyjednávání, není-li mezi ním a jednotlivými ostatními odborovými organizacemi 
dohodnut jiný postup jednání. Projednání závěrečného návrhu musí být splněno vždy 
před uzavřením kolektivní smlouvy.“. 

 

§ 24 a 25 ZP SP ČR 
 

Z V souvislosti s výše zmíněnými návrhy na doplnění mimo transpoziční novelizační 
ustanovení dále SP ČR vyjadřuje podporu požadavku ČMKOS na změnu § 24 ZP 
ve smyslu doplnění podmínek, za jakých může kolektivní smlouvu uzavřít se 
zaměstnavatelem majoritní odborová organizace, aby obstrukční jednání určité 
menšinové odborové organizace nemohlo zablokovat uzavření podnikové kolektivní 
smlouvy. Současně SP ČR požaduje změnu § 25 ZP (jako podmínku sine qua non 
pro podporu změny § 24 ZP z jeho strany), jmenovitě § 25 odst. 2 písm. a) ZP 
(závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně na straně zaměstnavatelů) tak, aby 
byla KSVS závazná jen pro ty zaměstnavatele, za které příslušný svaz KSVS 
uzavřel. Obdobně jako v případě § 24 ZP, je cílem této požadované změny v § 25 ZP 
řešit palčivé aktuální problémy, s nimiž se potýkají organizace zaměstnavatelů v praxi 
– v důsledku stávajícího znění § 25 ZP mnoho zaměstnavatelských svazů kolektivně 
nevyjednává, mnoho zaměstnavatelů není ochotno setrvat v organizaci zaměstnavatelů 
nebo do ní vstoupit a je tak ohrožena samotná existence zaměstnavatelských 
organizací potažmo existence funkčního sociálního dialogu. Pro podrobnější 
zdůvodnění tohoto novelizačního návrhu, včetně odkazu na Úmluvu Mezinárodní 
organizace práce č. 98, odkazuje SP ČR mj. na své stanovisko ze 14. září 2018 a také 
na několik kol tripartitních jednání o kompromisním návrhu novely v průběhu letošní 

VYSVÉTLENO 
 
O dalších úpravách zákoníku práce nad rámec 
dohody sociálních partnerů a vládní koalice ze dne 
14. 10. 2019 bude dále jednáno. 
 
Vyjádření SP ČR 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.   
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zimy a jara.   

Dovolenkové 
pokladny 

KDP ČR 
 

Z (PP) Do zákoníku práce navrhujeme doplnit ustanovení týkající se dovolenkových 
pokladen – problematika související se Směrnicí EP a Rady č.96/71ES o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb, Směrnicí EP a Rady 2014/67EU o 
prosazování směrnice 96/71 ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, 
přičemž od července 2020 bude platit také nová směrnice nahrazující dvě výše 
uvedené směrnice: Směrnice EP a Rady  (EU) č. 2018/957 ze dne 28. června 2018, 
kterou se mění směrnice č.96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování 
služeb. 

Navrhujeme proto doplnit následující:  

§222a 

Zaměstnanci, který byl vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního 
poskytování služeb do jiného členského státu Evropské unie, nepřísluší náhrada 
mzdy nebo platu za dovolenou v rozsahu, ve kterém mu náhrada za dovolenou 
přísluší podle právních předpisů členského státu, do něhož byl vyslán. 

Odůvodnění 

Dle těchto směrnic musí čeští zaměstnavatelé dodržovat tzv. minimální pracovní 
podmínky dané země, např. minimální mzdu, max. délku pracovní doby, ochranu 
zdraví, a také minimální délku dovolené za kalendářní rok. Některé země mají nad 
rámec minimální délky dovolené stanovenu ještě povinnost odvodu do tzv. 
dovolenkových pokladen u činností týkajících se stavebních prací. Katalog stavebních 
prací má každý členský stát vymezen ve svých právních předpisech, neexistuje 
unifikovaný seznam v rámci EU. Spadá-li činnost prováděná českým 
zaměstnavatelem mezi stavební práce, musí se zaměstnavatel povinně přihlásit 
k dovolenkové pokladně a platit poměrně vysoké odvody na budoucí proplácení 
dovolené svých zaměstnanců v zahraničí dovolenkovými pokladnami a následně při 
jejím čerpání zaměstnanci musí složitě společně žádat o její proplácení v zahraničí. 

Tato situace se týká zejména Rakouska (BUAK), Německa (SOKA-BAU), Francie, 
Belgie a dalších. 

Zákoník práce nicméně nezná možnost započtení doby a nákladů proplácení dovolené 
v zahraničí, a tudíž český zaměstnavatel v případě, kdy v zahraničí pracující 

AKCEPTOVÁNO 
 
Dne 14. 10. 2019 byla podepsána dohoda mezi 
sociálními partnery zastoupenými v RHSD ČR a 
zástupci vládní koalice týkající se obsahu 
předkládaného návrhu novely zákoníku práce a 
některých dalších souvisejících zákonů. Součástí 
návrhu novely tak je kromě úpravy provádějící 
transpozici směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) ze dne 28. června 2018, kterou se mění 
směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci 
poskytování služeb, rovněž úprava těch institutů, 
na nichž se sociální partneři dohodli s vládní 
delegací na 148. Plenární schůzi RHSD ČR dne 
25. 3. 2019. Nejvýznamnějšími body jsou zejména 
nový institut sdíleného pracovního místa, nová 
koncepce dovolené včetně dovolenkových 
pokladen, právní úprava přechodu práv a 
povinností z pracovněprávních vztahů, doručování 
písemností a valorizační mechanismus náhrady 
újmy na zdraví. 
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zaměstnanec čerpá dovolenou, mu ji musí duplicitně proplácet také v České republice, 
dle příslušných pravidel a včetně všech souvisejících odvodů.  

 SP ČR 
 

Z SP ČR připomíná, že součástí kompromisního návrhu novely ZP byla také úprava 
vylučující duplicitu vyplácení náhrady mzdy nebo platu za dovolenou v případě, že 
mu náhrada mzdy/platu za dovolenou přísluší podle právní úpravy jiného členského 
státu EU, do kterého byl vyslán v rámci nadnárodního poskytování služeb (tzv. 
dovolenkové pokladny, šlo o změnu navrhovanou v § 222a). Tuto úpravu SP ČR 
v transpozičním návrhu novely postrádá a požaduje její doplnění. 

 

AKCEPTOVÁNO 
 
Dne 14. 10. 2019 byla podepsána dohoda mezi 
sociálními partnery zastoupenými v RHSD ČR a 
zástupci vládní koalice týkající se obsahu 
předkládaného návrhu novely zákoníku práce a 
některých dalších souvisejících zákonů. Součástí 
návrhu novely tak je kromě úpravy provádějící 
transpozici směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) ze dne 28. června 2018, kterou se mění 
směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci 
poskytování služeb, rovněž úprava těch institutů, 
na nichž se sociální partneři dohodli s vládní 
delegací na 148. Plenární schůzi RHSD ČR dne 
25. 3. 2019. Nejvýznamnějšími body jsou zejména 
nový institut sdíleného pracovního místa, nová 
koncepce dovolené včetně dovolenkových 
pokladen, právní úprava přechodu práv a 
povinností z pracovněprávních vztahů, doručování 
písemností a valorizační mechanismus náhrady 
újmy na zdraví. 
 

Zpracování 
biometrických 
údajů 

Úřad pro 
ochranu 
osobních 
údajů 
 

Z Úřad pro ochranu osobních údajů uplatňuje zásadní připomínku, v níž upozorňuje na 
problematiku zpracování biometrických údajů. Činí tak k řešení společenského 
problému, jehož incidence i prevalence vykazuje rostoucí trend. Technologie založené 
na biometrické autentizaci, jejíž nedílnou součástí je identifikace nositele 
biometrického údaje, jsou zaměstnavateli v České republice hojně používány. 
Zaměstnavatelé přitom zakládají zpracování některých biometrických údajů 
zaměstnanců pro účely kontroly vstupu, přítomnosti a přístupů na souhlasech 
zaměstnanců. Takové používání souhlasu ve vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec je 
však nepřijatelné, a to s ohledem na článek 4 bod 11 a článek 7 GDPR, který mj. 
stanoví jako podmínku sine qua non odvolatelnost souhlasu zaměstnance. Je potřebné, 
aby pracovněprávní úprava zohlednila rozšíření biometrických technologií ve 
společnosti a současně byla jasně formulována s ohledem na základní požadavky 
ochrany osobních údajů 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Nad rámec návrhu. 
Nejde o transpozici směrnice 2018/957 ani 
o institut zahrnutý v dohodě vládní koalice a 
sociálních partnerů. 
 
Problematika je podle našeho názoru širší, než je 
působnost zákoníku práce. Připomínkové místo by 
mělo oslovit i další dotčené resorty a věc řešit 
komplexně. 
 
Je rovněž otázkou, zda by úprava neměla 
směřovat do obecnějšího předpisu (zákon o 
ochraně osobních údajů, OZ). 
 
Vyjádření ÚOOÚ 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí, o 
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K jednotlivým ustanovením 

V článku I se za bod 2 vkládá nový bod 2a, který zní: „Za § 316 se vkládá nový § 
316a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 316a 

Biometrika zaměstnance 

(1) Zaměstnavatel může využívat k ochraně svých výrobních a pracovních prostředků 
a technologií biometrické údaje identifikující zaměstnance a používající pouze 
morfologické znaky zaměstnanců. 

(2) Tyto údaje lze využívat pouze pro kontrolu přístupu k výrobním a jiným 
provozním zařízením zaměstnavatele a vstupu do objektů zaměstnavatele nebo jejich 
částí, kde jsou taková zařízení umístěna.    

(3) Pro účely podle odstavce 1 a 2 lze zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném   
a) identifikační údaje zaměstnance, 
b) provozní údaje technického zařízení využívaného k biometrické identifikaci a 

autentizaci zaměstnanců a  
c) údaje vytvořené takovým technickým zařízením nebo za jeho pomoci.“.“ 

Odůvodnění: 
ÚOOÚ takové ustanovení považuje za nezbytné s ohledem na článek 9 obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů a jeho standardní výklad, tj. že pro zpracování 
zvláštních kategorií osobních údajů (dříve citlivých údajů) nepostačuje splnění článku 
6 odst. 1 GDPR, obvykle plnění právní povinnosti nebo oprávněný zájem 
zaměstnavatele, ale že je nezbytné naplnit jeden z právních důvodů zpracování 
osobních údajů stanovených v článku 9 odst. 2 GDPR. 

Podle článku 9 odst. 2 písm. b) GDPR bude zaměstnavateli mít zvláštní právo správce 
umožňující mu, aby využíval biometrických autentizačních technologií používajících 
morfologické znaky zaměstnanců, a to buď tím, že sám takové osobní údaje 
zpracovává, nebo takové zpracování vyžaduje od zaměstnanců. Úprava zůstává v 
mezích zmocnění v článku 9 odst. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů – 
zachovávají se jeho podmínky. 

Oprávnění zaměstnavatele je v souladu se smyslem článku 9 a dalších obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů koncipováno přiměřeně úzce. To mj. znamená, že 
se neumožňuje využívání biometrických údajů zaměstnanců k jiným účelům, včetně 
pouhé evidence docházky.  

Biometrickými údaji se rozumí osobní údaje vyplývající z konkrétního technického 

úpravě uvedené problematiky bude 
s předkladatelem dále jednáno, a to rovněž za 
účasti sociálních partnerů a dalších dotčených 
subjektů.  
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zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické 
osoby, které umožňují nebo potvrzují jejich jedinečnou identifikaci, například 
zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje, pro omezenou kontrolu přístupu 
jednak do vybraných prostor zaměstnavatele, u nichž jsou důvody pro omezení 
přístupu, jež nemohou být převýšeny zájmy a svobodami zaměstnanců, jejichž 
biometrické údaje mají být zpracovávány, jednak k vymezeným zařízením a 
odborným aplikacím informačních a komunikačních technologií zaměstnavatele. 

Biometrická data je třeba autentisovat, neboť po identifikaci (zjištění totožnosti) má 
následovat authentisace (ověření totožnosti) a autorisace (přidělení oprávnění). 
Authentisovat je možné buď prostřednictvím validace (ověření platnosti), anebo 
verifikace (ověření shody). Zde by měl být přímo zákonem stanoven způsob 
verifikace: biometrické ověřování založené na morfologických vlastnostech 
zaměstnanců (např. digitální otisk, scan žilního systému ruky). Tím by automaticky 
bylo vyloučeno ověřování vyžadující odběr biologických vzorků. 

Pro tyto účely a v přímé věcné souvislosti s nimi by měl zákon osobní údaje 
konkretisovat a tím omezit: na obecné identifikační údaje zaměstnance včetně 
fotografie a jeho identifikační údaje vytvořené zaměstnavatelem, dále na nezbytné 
provozní údaje (např. pracovní zařazení a přiznaná oprávnění) a osobní údaje 
vytvořené technickým zařízením nebo za jeho pomoci, tj. zpravidla vstupy a přístupy. 

V ostatních aspektech (zabezpečení osobních údajů, doba uchování takto 
zpracovaných údajů, práva zaměstnanců jako subjektů údajů) se na toto zpracování 
osobních údajů použijí obecná ustanovení GDPR.  

Již v rámci první etapy adaptace právního řádu České republiky na nový právní rámec 
Evropské unie pro ochranu osobních údajů, zejména na GDPR, bylo zřejmé, že bude 
nezbytné řádně se adaptovat na článek 9 GDPR, specificky ve vztahu zpracování 
biometrických údajů zaměstnanců zaměstnavateli, neboť stav, který ÚOOÚ 
opakovaně zjišťoval, a to i na základě stížností dotčených subjektů údajů, je obecně 
v rozporu s GDPR. Jednotliví zaměstnavatelé rutinně zpracovávají některé 
biometrické údaje zaměstnanců pro účely kontroly vstupu, přítomnosti a přístupů, 
přičemž používání souhlasu je v tomto ohledu ve vztahu zaměstnavatel – 
zaměstnanec, na základě článku 4 bod 11 a článku 7 GDPR, který mj. stanoví jako 
podmínku sine qua non odvolatelnost souhlasu zaměstnance, nepřijatelné. 

Současně jsou technologie založené na biometrické autentizaci, jejíž nedílnou součástí 
je biometrická identifikace nositele příslušného biometrického údaje, v České 
republice používány zaměstnavateli (např. ve stavebnictví) a i tam, kde tomu tak 
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v jiných členských státech EU není (zejm. školy).  

Využívá se proto příležitosti novelizace zákoníku práce k tomu, aby se tato situace 
napravila a aby úprava v této oblasti nepřehlížela reálný stav rozšíření biometrických 
technologií ve společnosti, kde i jednotliví lidé řídí svůj vlastní přístup k soukromým 
zařízením integrující výpočetní a komunikační technologie pomocí jednoho nebo více 
biometrických údajů. 

 

§ 319 odst. 2 ZP SP ČR 
 

Z       SP ČR navrhuje za stávající bod 4. transpozičního návrhu novely doplnit nový bod č. 
      5 tohoto znění: 

„5. V §319 odst. 2 se text „písm. b) a c)“ nahrazuje textem „písm. b), c) a h)“.“ 
 
Odůvodnění: 
 
Jestliže se u vyslání do 30 dnů neprovádí porovnávání minimálních 
mzdových/platových podmínek (tj. doposud jediný finanční nárok plynoucí z výčtu 
obsaženého v § 319 ZP) nedává smysl u takových krátkodobých vyslání srovnávat a 
aplikovat ani podmínky pro poskytování cestovních náhrad. 

NEAKCEPTOVÁNO  
 
Nad rámec návrhu 
 
Současné znění ustanovení transponuje část textu 
směrnice 96/71/ES, která nebyla novelizována. 
Z toho důvodu ustanovení rozšířit nelze. 
 
Vyjádření SP ČR 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.   

§ 334 a násl. ZP 
Změna  
pr. úpravy 
doručování  

AKV 
 

Z (PP) Nad rámec návrhu navrhujeme zařadit: 
změnu právní úpravy doručování, jak byla uvedena v návrhu novely ZP z podzimu 
2018 (která „zamrzla“), a to s jedinou drobnou změnou podle připomínky AKV 
(kterou MPSV přijalo), týkající se toho, že adresu sděluje zaměstnanec zaměstnavateli 
pro účel doručování. Z důvodu, že zřejmě rozsáhlejší novela zákoníku práce nemá 
v současnosti větší naději na úspěch, považujeme právě změnu právní úpravy 
doručování za doslova akutní. Je proto vhodné pro její předložení využít novelu ZP, 
která je nyní v programu. 
1) změnu právní úpravy doručování, jak byla uvedena v návrhu novely ZP 
z podzimu 2018 (která „zamrzla“), a to s jedinou drobnou změnou podle připomínky 
AKV (kterou MPSV přijalo), týkající se toho, že adresu sděluje zaměstnanec 
zaměstnavateli pro účel doručování. Z důvodu, že zřejmě rozsáhlejší novela zákoníku 
práce nemá v současnosti větší naději na úspěch, považujeme právě změnu právní 
úpravy doručování za doslova akutní. Je proto vhodné pro její předložení využít 
novelu ZP, která je nyní v programu. 
 

 AKV proto navrhuje: 

 

AKCEPTOVÁNO 
 
Dne 14. 10. 2019 byla podepsána dohoda mezi 
sociálními partnery zastoupenými v RHSD ČR a 
zástupci vládní koalice týkající se obsahu 
předkládaného návrhu novely zákoníku práce a 
některých dalších souvisejících zákonů. Součástí 
návrhu novely tak je kromě úpravy provádějící 
transpozici směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) ze dne 28. června 2018, kterou se mění 
směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci 
poskytování služeb, rovněž úprava těch institutů, 
na nichž se sociální partneři dohodli s vládní 
delegací na 148. Plenární schůzi RHSD ČR dne 
25. 3. 2019. Nejvýznamnějšími body jsou zejména 
nový institut sdíleného pracovního místa, nová 
koncepce dovolené včetně dovolenkových 
pokladen, právní úprava přechodu práv a 
povinností z pracovněprávních vztahů, 
doručování písemností a valorizační 
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 V článku I za bod 1 se vkládají body 2 až 6 a ostatní body se přečíslují. 

 

2. V § 334 odst. 2 zní: 

 „(2) Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na 
pracovišti. Není-li možné doručit písemnost na pracovišti, může ji zaměstnavatel 
doručit zaměstnanci prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 
prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, prostřednictvím datové 
schránky souhlasí-li s tím zaměstnanec, 

nebo do vlastních rukou kdekoliv bude zaměstnanec zastižen.“ 

3. V § 336 odst. 1 se slova „která je mu známa“ nahrazují slovy „kterou zaměstnanec 
zaměstnavateli pro tento účel písemně sdělil“. 

4. V § 336 odst. 3 a 4 se slovo „uloženou“ zrušuje a slova „10 pracovních“ se 
nahrazují číslem „15“. 

5. V § 336 odst. 4 větě poslední se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje. 

6. V § 337 se na konci odstavce 3 doplňuje věta: 

„Jestliže zaměstnavatel neposkytne součinnost k převzetí písemnosti, nebo jinak 
znemožní doručení písemnosti v místě sídla zaměstnavatele, považuje se písemnost za 
doručenou dnem, kdy pokus o doručení písemnosti zaměstnancem nebyl úspěšný.“ 

Odůvodnění: Lze převzít text odůvodnění k bodům 79 až 83 z návrhu novely ZP 
z podzimu 2018.  

mechanismus náhrady újmy na zdraví. 
 

§ 95 odst. 1 
ZoZ 

KZPS 
 

Z K § 95 Zákona o zaměstnanosti  

Ustanovení §95 (1) je v rozporu s ust. § 98 písm. k, neboť zahraničním subjektem 
(tento pojem není zákonem definován) je nepochybně i zaměstnavatel usazený 
v jiném členském státu EU. Navrhujeme upravit: 

 (1) Povolení k zaměstnání se vyžaduje i v případě, má-li být cizinec, jehož 
zaměstnavatelem je zahraniční subjekt usazený ve státu, který není členským státem 
Evropské unie, svým zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou právnickou nebo 
fyzickou osobou vyslán k výkonu práce na území České republiky k plnění úkolů 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Navrhujeme úpravu dosavadního textu: „Povolení 
k zaměstnání se vyžaduje i v případě, má-li být 
cizinec, jehož zaměstnavatelem je zahraniční 
subjekt, svým zaměstnavatelem na základě 
smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou 
osobou vyslán k výkonu práce na území České 
republiky k plnění úkolů vyplývajících z této 
smlouvy, pokud tento zákon nestanoví jinak“. Jde 
o to, že např. v § 98 písm. k) jinak tento zákon 
stanoví.  
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vyplývajících z této smlouvy. Připomínkou navrhovaná úprava pomíjí případy, 
kdy je vyslán na území ČR cizinec k výkonu práce 
mimo smluvní vztah (nejedná se o smlouvu).   
 
Vyjádření KZPS 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.   

§ 95 odst. 2 až 4 
ZoZ 

KZPS 
 

Z Ustanovení § 95 (2) – (4) vyžadují povinnost, jež není z pozice příjemce služeb 
realizovatelná.  Navrhujeme upravit obdobně jak již navrženo pro §87: 

(2) Před uzavřením smlouvy, na jejímž základě dojde k vyslání cizinců 
zaměstnavatelem uvedeným v odstavci 1 k výkonu práce na území České republiky k 
plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, je tuzemská právnická nebo fyzická osoba 
povinna projednat s příslušnou krajskou tento zaměstnavatel projednat s příslušnou 
krajskou pobočkou Úřadu práce zejména počty a profese svých vysílaných 
zaměstnanců a dobu jejich vyslání. 

 (3) Žádost o vydání povolení k zaměstnání pro vysílané cizince podává 
zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela 
smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě budou cizinci vysláni na 
území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy. Tato osoba. Tento 
zaměstnavatel je odpovědný a za to, že cizinci mají platná povolení k zaměstnání a 
oprávnění k pobytu na území České republiky po celou dobu jejich vyslání 
zahraničním zaměstnavatelem. 

 (4) Je-li obsahem smlouvy podle odstavce 1 dočasné přidělení cizince k výkonu 
práce k uživateli, krajská pobočka Úřadu práce může povolení k zaměstnání vydat 
pouze tehdy, pokud bylo jeho zahraničnímu zaměstnavateli jeho zahraničnímu 
zaměstnavateli uvedenému v odst. 1 vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání a 
současně se jedná o oznámené volné pracovní místo, které nelze s ohledem na 
požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil obsadit jinak (§ 92 
odst. 1). 

 (5) Splnění požadavků uvedených v § 91 odst. 4 se v případě vyslání cizince 
podle odstavce 1 nevyžaduje. 

 

VYSVÉTLENO 
 
Nad rámec návrhu. 
 
Smyslem transpozice směrnice o vysílání 
zaměstnanců není úprava povinností tuzemského 
subjektu projednat s příslušnou krajskou 
pobočkou Úřadu práce zejména počty a profese 
vysílaných zaměstnanců a dobu jejich vyslání, 
neboť se na tohoto zaměstnavatele ani příjemce 
služeb předmětná povinnost nevztahuje. Týká se 
případů, kdy je vyžadováno povolení 
k zaměstnání.  
 
Vyjádření KZPS 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.   

 

§ 139 a 140 
ZoZ 

AMSP ČR 
 

Z (PP) Nad rámec návrhu navrhujeme doplnit do zákona o zaměstnanosti chybějící 
přestupek při využívání zastřeně zprostředkovaného zaměstnání následovně: 

VYSVĚTLENO 
 
Nad rámec návrhu. 
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V článku III se doplňuje bod 14, který zní: 

14. V § 139 odst. 1 písm. i) a v § 140 odst. 1. písm. g) se na konci doplňují slova 
„nebo zastřeně zprostředkované zaměstnání využívá.“ 

Odůvodnění:  

Novelou zákona o zaměstnanosti byla do něj v roce 2017 doplněna definice zastřeně 
zprostředkovaného zaměstnání a skutková podstata přestupku, kterého se dopouští ten, 
kdo zaměstnání zastřeně zprostředkovává. Naopak ten, kdo takové zaměstnání 
využívá (jako odběratel pracovní síly) zůstává beztrestný. Přitom je to právě 
využívající osoba, která tento stav vyžadovala a platí za něj. Zastřeně 
zprostředkovávající (oprávněně postihovaný) tak reaguje na poptávku platícího 
objednavatele. Dle posledních tří zpráv Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) je 
takové jednání stále častější. Účelem návrhu je tento stav napravit a postihnout i 
skutečného původce zastřeného zprostředkování zaměstnání, který z něj má zisk. 

Přesto si je předkladatel uvedené problematiky 
vědom a zapracuje ji v budoucí novelizaci zákona 
o zaměstnanosti. 
 
Vyjádření AMSP ČR 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.   

 

 AKV Z (PP)      Do zákona o zaměstnanost navrhujeme doplnit chybějící přestupek při využívání  
     zastřeně zprostředkovaného zaměstnání, a to takto: 

 

V článku III se doplňuje bod 14, který zní: 

14. V § 139 odst. 1 písm. i) a v § 140 odst. 1. písm. g) se na konci doplňují slova 
„nebo zastřeně zprostředkované zaměstnání využívá.“ 

Odůvodnění:  

 Novelou zákona o zaměstnanosti byla v roce 2017 do něj doplněna definice zastřeně 
zprostředkovaného zaměstnání a skutková podstata přestupku, kterého se dopouští ten, 
kdo zaměstnání zastřeně zprostředkovává. Naopak ten, kdo takové zaměstnání 
využívá (jako odběratel pracovní síly) zůstává beztrestný. Přitom je to právě 
využívající osoba, která tento stav vyžadovala a platí za něj. Zastřeně 
zprostředkovávající (oprávněně postihovaný) tak reaguje na poptávku platícího 
objednavatele. Dle posledních třech zpráv SÚIP je takové jednání stále častější. 
Účelem návrhu je tento stav napravit a postihnout i skutečného původce zastřeného 
zprostředkování zaměstnání, který z něj má zisk. 

VYSVĚTLENO 
 
Nad rámec návrhu. 
 
Přesto si je předkladatel uvedené problematiky 
vědom a zapracuje ji v budoucí novelizaci zákona 
o zaměstnanosti. 
 
Vyjádření AKV 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.   

 

 Asociace 
pracovních 
agentur 

Z (PP) K předloženému textu návrhu APA nevyjadřuje žádné připomínky, návrh považujeme 
za vyvážený, odpovídající potřebě i Směrnici EP a Rady (EU) 2018/957, avšak nad 

VYSVĚTLENO 
 
Nad rámec návrhu. 
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 rámec návrhu doporučujeme do něj zařadit do zákona o zaměstnanosti chybějící 
přestupek při využívání zastřeně zprostředkovaného zaměstnání: 

 V článku III se doplňuje bod 14, který zní: 

 14. V § 139 odst. 1 písm. i) a v § 140 odst. 1. písm. g) se na konci doplňují slova 
„nebo zastřeně zprostředkované zaměstnání využívá.“ 

 Odůvodnění:  

Novelou zákona o zaměstnanosti byla v roce 2017 do něj doplněna definice zastřeně 
zprostředkovaného zaměstnání a skutková podstata přestupku, kterého se dopouští ten, 
kdo zaměstnání zastřeně zprostředkovává. Naopak ten, kdo takové zaměstnání 
využívá (jako odběratel pracovní síly) zůstává beztrestný. Přitom je to právě 
využívající osoba, která tento stav vyžadovala a platí za něj. Zastřeně 
zprostředkovávající (oprávněně postihovaný) tak reaguje na poptávku platícího 
objednavatele. Dle posledních třech zpráv SÚIP je takové jednání stále častější. 
Účelem návrhu je tento stav napravit a postihnout i skutečného původce zastřeného 
zprostředkování zaměstnání, který z něj má zisk. 

 
Přesto si je předkladatel uvedené problematiky 
vědom a zapracuje ji v budoucí novelizaci zákona 
o zaměstnanosti. 
 
Vyjádření APA 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.   
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