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Vztah k občanskému zákoníku

Od 1.1.2012 má občanský zákoník k zákoníku práce subsidiární 
povahu – to znemaná, že pokud zakoník práce nestanoví jinak, či není-
li použití občanského zákoníku zvlášť zakázáno, použije se právní 
úprava obsažená v občanském zákoníku. 

Pro pracovněprávní vztahy se nepoužijí ustanovení občanského 
zákoníku o smlouvě ve prospěch třetí osoby, o zadržovacím právu, o 
vymíněném odstoupení od smlouvy, o společných závazcích a 
právech, o smlouvě s přesnou dobou plnění a o postoupení 
pohledávky.

Smluvní pokuta smí být dohodnuta jen, stanoví-li to zákoník práce.



  

Základní zásady pracovněprávních vztahů

I. Zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance.

II. Uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro výkon práce.
 
III. Spravedlivé odměňování zaměstnance.

IV. Řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy 
zaměstnavatele.

V. Rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace.



  

Definice závislé práce

Závislou prací je práce, která je vykonávána:

1. ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance,

2. jménem zaměstnavatele, 

3. podle pokynů zaměstnavatele,

4. osobně,

5. za mzdu, plat nebo odměnu,

6. na náklady a odpovědnost zaměstnavatele,

7. v pracovní době,

8. na pracovišti zaměstnavatelen nebo jiném dohodnutém místě. 



  

Základní pracovněprávní vztahy

Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním 
pracovněprávním vztahu podle zákoníku práce, není-li upravena 
zvláštními právními předpisy. 

Základními pracovněprávními vztahy podle jsou:
pracovní poměr, 
dohoda o provedení práce,
dohoda o pracovní činnosti. 

 



  

Změny v možnostech odchýlit se od zákonné úpravy

Práva nebo povinnosti mohou být upravena odchylně, jestliže to zákon 
výslovně nezakazuje nebo z povahy ustenovení nevyplývá, že se od 
něj nelze odchýlit.

K úpravě může dojít nejen smlouvou, ale i vnitřním předpisem, ALE k 
úpravě povinností zaměstnance smí dojít jen smlouvou mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnancem.  

V ust. § 363 je vyjmenována celá řada ustanovení, od kterých se lze 
odchýlit jen ve prospěch zaměstnance!



  

Odchýlení jen ve prospěch zaměstnance 

Jde mimo jiné např. o:
limity pracovního poměru na dobu určitou,
obligatorní převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů, 
hromadné propouštění,
stanovenou pracovní dobu,
dobu odpočinku mezi směnami,
atd. 



  

Nové pojetí neplatnosti právních úkonů

Vady obsahu – úkon obsahuje, co obsahovat nesmí, nebo neobsahuje 
co obsahovat musí (rozlišovat podstatné X nepodstatné vady). 

např. výpověď daná z důvodu, který zákoník práce 
nepřipouští.

Vady formy – úkon může mít veškeré obsahové náležitosti, ale není 
dodržena předepsaná forma.

např. výpověď daná ze zákoného důvodu, ale toliko 
ústně. 

Neplatnost absolutní – úkon se považuje za neplatný „automaticky“ 
není nutné, aby se jeho neplatnosti někdo dovolával.

Neplatnost relativní  – úkon se považuje za platný, pokud se 
neplatnosti nikdo nedovolá. 



  

Vady obsahu

Obecným principem je neplatnost relativní – právní úkon se i přes vady 
jeho obsahu považuje za platný, pokud se ten, kdo je takovým úkonem 
dotčen, neplatnosti nedovolá.

Neplatnosti právního úkonu pro vady jeho obsahu se však nemůže 
dovolat ten, kdo ji sám způsobil. 

Neplatnost právního úkonu nemůže být zaměstnanci na újmu, pokud 
neplatnost nezpůsobil výlučně sám. 



  

Vady obsahu - absolutní

Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního úkonu:

a) který nebyl učiněn svobodně a vážně, určitě a 
srozumitelně, 

b) který byl učiněn osobou nezpůsobilou k právním úkonům 
nebo osobou jednající v duševní poruše, která ji činí k 
tomuto úkonu neschopnou, 

c) který zavazuje k plnění od počátku nemožnému, 

d) který odporuje zákonu nebo jej obchází a zároveň nejsou 
naplněny základní zásady pracovněprávních vztahů,

e) který odporuje dobrým mravům, 

f) kterým se zaměstnanec předem vzdává svých práv, 

g) k němuž nebyl udělen předepsaný souhlas příslušného 
orgánu v případech, kdy to stanoví výslovně tento zákon 
anebo zvláštní zákon. 



  

Vady formy

Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákoník práce 
nebo dohoda smluvních stran, je neplatný, ledaže smluvní strany tuto 
vadu dodatečně odstraní.

Nebyl-li právní úkon, jímž vzniká nebo se mění základní 
pracovněprávní vztah, učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon, je 
možné se neplatnosti dovolat, jen nebylo-li již započato s plněním.

Jednostranné právní úkony a kolektivní smlouva jsou pro vadu formy 
právního úkonu vždy neplatné.



  

Pracovní smlouva

Zůstává klasický požadavek na obsah:    
a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele 

vykonávat,
b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce 

vykonávána,
c) den nástupu do práce.

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Totéž platí o změně 
pracovní smlouvy a o odstoupení od ní.

Nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom 
bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne nedozví o 
této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit.

Od pracovní smlouvy smlouvy lze odstoupit do okamžiku, než 
zaměstnanec nastoupil do práce. 



  

Zkušební doba

Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než je polovina sjednané 
délky pracovního poměru, maxímálně smí jít o:

a) 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru,
b) 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru 

u vedoucího zaměstnance.

Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán 
jako den nástupu do práce, nebo v den, který byl uveden jako den 
jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Zkušební dobu 
je možné sjednat rovněž v souvislosti se jmenováním na vedoucí 
pracovní místo. Vždy písemně!

Sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována, ale doba 
celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v 
průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se zkušební 
doba prodlužuje.

   



  

Pracovní poměr na dobu určitou

Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními 
stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního 
pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše 
dvakrát. 

Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i 
jeho prodloužení. 

Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou 
uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu 
určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.

Vypouští se předchozí výjimky! 

   



  

Změny související se skončením pracovního poměru

Na jedné straně dochází k rozšíření výčtu výpovědních důvodů, které 
má k dispozici zaměstnavatel a na druhé straně se nově upravuje 
výpovědní důvod zaměstnance, pro který platí velmi specifický režim.

Dochází však i k řadě dalších větších či menších změn. 

   



  

Nový výpovědní důvod pro zaměstnavatele

Nový výpovědní důvod dle ustanovení § 52 písm. h): „poruší-li 
zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance 
stanovenou v § 301a“.

Co je § 301a?

Zaměstnanci jsou v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. 
ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů 
trvání dočasné pracovní neschopnosti povinni dodržovat stanovený 
režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost 
zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a 
dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o 
nemocenském pojištění.

Z tohoto důvodu může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď pouze 
do 1 měsíce ode dne, kdy se o tomto důvodu k výpovědi dověděl, 
nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy takový důvod k výpovědi vznikl. 
Je-li během 1 měsíce zahájeno řízení, tak má ještě 1 měsíc 

   



  

Nový výpovědní důvod pro zaměstnavatele

Z tohoto důvodu může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď pouze 
do 1 měsíce ode dne, kdy se o tomto důvodu k výpovědi dověděl, 
nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy takový důvod k výpovědi vznikl. 

Je-li během 1 měsíce zahájeno šetření o takovémto porušení 
povinností příslušným úřadem, má zaměstnavatel na podání výpovědi 
ještě 1 měsíc ode dne, kdy se dozvěděl o výsledku šetření.  

   



  

Specifický případ výpovědi dané zaměstnancem

Zaměstnanec dává výpověď v souvislosti s přechodem práv a 
povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a 
povinností z pracovněprávních vztahů.

Důsledky:

Odchylka od výpovědní doby  - pracovní poměr skončí nejpozději 
dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu práv a povinností 
z pracovněprávních vztahů nebo dni nabytí účinnosti přechodu výkonu 
práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Odstupné -  došlo-li k ní z důvodu z důvodu souvisejícího podstatného 
zhoršení pracovních podmínek. Určení této skutečnosti se 
zaměstnanec může domáhat, pokud byla výpověď podána nejpozději 
ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu.

   



  

Úprava výjimek ze zákazu výpovědi

Pro přemístění zaměstnavatele lze dát výpověď i těhotným 
zaměstnankyním či zaměstnankyním na MD (či zaměstnancům na RD 
v rozsahu MD).

Výjimka pro nový výpovědní důvod (porušení léč. režimu) – výpověď 
nelze dát těhotným zaměstnankyním či zaměstnankyním na MD (či 
zaměstnanců na RD v rozsahu MD).  

   



  

Odstupné

Odstupné při okamžitém zrušení zaměstnancem  – nenáleží 
klasické odstupné v trojnásobku průměrného výdělku, ale toliko 
odstupné za výpovědní dobu (tudíž zpravidla dvojnásobek průměrného 
výdělku). 

Odstupné u organizačních důvodů  – nově nejde automaticky o 
trojnásobek průměrného výdělku, výše odstupného se počítá v 
návaznosti na dosavadní délku pracovního poměru:

méně než 1 rok = 1x průměrný výdělek,
alespoň 1 rok, ale méně než 2 roky  = 2x průměrný 
výdělek,
alespoň 3 roky = 3x průměrný výdělek.

 

   



  

Doklady související s ukončením pracovního poměru

Novinka ohledně obsahu potvrzení o zaměstnání – do potvrzení se již 
nesmí psát, že byl pracovněprávní vztah zaměstnavatelem skončen z 
důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů 
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým 
způsobem.

Tento údaj se stejně jako údaj o průměrné výdělku uvede na žádost 
zaměstnance na odděleném potvrzení. 

Potvrzení o zaměstnání má být vydáváno i v případě skončení dohody 
o provedení práce!

 

   



  

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Navýšení ročního limitu pro DPP ze 150 na 300 hodin. 

V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato 
dohoda uzavírá.

O obou typů dohod platí, že výkon práce nesmí přesáhnout 12 hodin 
během 24 hodin po sobě jdoucích.

Stále platí, že si strany mohou sjednat rozsah překážek v práci, ale jak 
u dohody o provedení práce tak u dohody o pracovní činnosti musí 
však být vždy dodržena úprava podle § 191 až 198 (důležité osobní 
překážky v práci, mateřská a rodičovská dovolená) a § 206 (obecné 
ustanovení). 

V případě DPP s výdělkem nad 10 000 Kč se sráží pojistné stejně jako 
u DPČ či pracovního poměru!

 

 

   



  

Pracovní doba – upřesnění termínů 

Zaměstnancem pracujícím v noci se rozumí zaměstnanec, který 
odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v 
rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v 
období 26 týdnů. 
 
Rovnoměrným rozvržením pracovní doby se rozumí rozvržení, při 
kterém zaměstnavatel rozvrhuje na jednotlivé týdny stanovenou 
týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu,

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



  

Pracovní doba – rozvržení

Ruší se klasické dělení maximálné délky směny podle typu rozvržení, 
nově platí obecné pravidlo, že délka směny nesmí přesáhnout 12 
hodin.

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.

  



  

Pracovní doba – pružná pracovní doba

Podstatné uvolnění pravidel, je na zaměstnavateli jak si určí základní a 
volitelnou pracovní dobu. Limitem je jen maximální délka směny a 
povinnost dosáhnout průměrné týdenní pracovní doby ve 
vyrovnávacím období, které nesmí být delší než 26 týdnů (kolektivní 
smlouva může prodloužit na 52 týdnů). 

Zaměstnavatel musí určit „normální“ rozvrh směn pro případy, kdy se 
nesmí pružné rozvržení uplatnit: 

  při pracovní cestě zaměstnance,
 při nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve směně, 

jejíž začátek a konec je pevně stanoven, nebo brání-li jejímu 
uplatnění provozní důvody, 

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

 v dalších případech určených zaměstnavatelem.

  



  

Pracovní doba – konto pracovní doby

Konto pracovní doby smí zavést jen kolektivní smlouva nebo vnitřní 
předpis u zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová organizace.

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

Sjednání možnosti převádění přesčasů má v některých případech 
poněkud nečekané důsledky, jako jsou zvláštní limity na práci v sobotu 
a neděli (max. 2x za čtyři týdny), zvýšení odstupného (normální 
odstupné + trojnásobek průměrného výdělku) či nárok na stálou mzdu, 
která nesmí být nižší než 85 % průměrného výdělku zaměstnance.

  



  

Pracovní doba – evidování

Již nepostačuje obecně evidovat pracovní pohotovosti a odpracované:  

1. směny [§ 78 odst. 1 písm. c)], pracovní doby [§ 78 odst. 1 písm. a)],
2. práce přesčas [§ 78 odst. 1 písm. i) a § 93],
3. další dohodnuté práce přesčas (§ 93a),
4. noční práce (§ 94),
5. doby v době pracovní pohotovosti (§ 95 odst. 2),

Zaměstnavatel musí mít v evidenci konkrétně vyznačený počátek a 
konec těchto sledovaných úseků! 

 



  

Odměňování – práce přesčas

Dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno nepřísluší, je-li mzda 
sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas. 

Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné takto sjednat, 
je-li současně sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo při sjednání 
mzdy přihlédnuto. 

Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné sjednat 
nejvýše v rozsahu 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok a u 
vedoucích zaměstnanců v mezích celkového rozsahu práce přesčas. 

 



  

Odměňování – práce v noci, v sobotu a neděli

Minimální výši příplatku lze již sjednat i mimo kolektivní smlouvu. 

 



  

Odměňování – výplata mzdy

Výplatní termín musí být sjednán, stanoven nebo určen nejpozději v 
kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo 
zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku.

Mzda se na účet nezasílá na základě žádosti zaměstnance, ale na 
základě dohody se zaměstnavatelem – teoreticky může zaměstnavatel 
odmítnout takovouto dohodu uzavřít a zaměstnanec musí akceptovat 
výplatu v hotovosti.

 



  

Cestovní náhrady

Náhrada jízdních výdajů za použití místní hromadné dopravy v obci, 
kde je sjednané místo výkonu práce, zaměstnanci nepřísluší, pokud 
zaměstnavatel zajistí zaměstnanci použití místní hromadné dopravy 
způsobem, na který zaměstnanec finančně nepřispívá.

Nesjedná-li zaměstnavatel nebo neurčí-li před vysláním zaměstnance 
nižší hodnotu snížení stravného za poskytnutá bezplatná jídla, přísluší 
zaměstnanci stravné snížené o nejvyšší stanovenou hodnotu. 
Neoznámení krácení již tudíž neznamená, že zaměstnanci náleží 
nekrácené stravné. Tento režim se použije jak u tuzemských tak 
zahraničních cest!

Náhrady spojené s přeložením se vztahují i na dočasné přidělení.

 



  

Překážky v práci 

Opět se doba 14 dnů, za které nese náklady nemocenské 
zaměstnavatel, „prozatimně“ prodlužuje na 21 dnů.

Pokud byla pro porušení režimu dočasně práce neschopného 
pojištěnce dána zaměstnanci výpověď, nelze pro totéž porušení 
přistoupit ke snížení či neposkytnutí náhrady mzdy nebo platu.

Ruší se ustanovení, podle kterého náhrada mzdy nebo platu 
zaměstnanci nepříslušela, jestliže neomluveně zameškal převážnou 
část směny v kalendářním měsíci, kdy mu bylo poskytnuto pracovní 
volno, nebo jestliže se po skončení pracovního volna bez vážného 
důvodu včas nevrátil do práce. 

 



  

Překážky v práci – částečná nezaměstnanost 

Nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, může být dohoda 
nahrazena vnitřním předpisem. O částečné nezaměstnanosti v těchto 
případech již nerozhoduje úřad práce!

 



  

Dovolená – určení čerpání

Odpadá režim „1.listopadu“ a místo toho nastupuje nový způsob řešení 
stejného „problému“.

Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího 
kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž 
zaměstnanec. 

Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit 
zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se 
zaměstnavatelem na jiné době oznámení.

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

 



  

Dovolená – proplácení

Nyní již lze dovolenou proplácet pouze v případě skončení pracovního 
poměru bez jakýchkoliv výjimek pro dovolenou v rozsahu nad čtyři 
týdny.

 



  

Vytváření příznivých pracovních podmínek

Zaměstnavatelé jsou stále povinni vytvářet zaměstnancům pracovní 
podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, a v souladu se 
zvláštními právními předpisy zajišťovat pro zaměstnance závodní 
preventivní péči, ale již se neuvádí, že by mělo jít konkrétně o věci jako 
je zřízení, údržba a zlepšení zařízení pro zaměstnance, zlepšení 
vzhledu a úpravy pracovišť či vytváření podmínek pro uspokojování 
kulturních, rekreačních a tělovýchovných potřeb a zájmů 
zaměstnanců...

 



  

Odpovědnost za škodu 

Nově je výslovně upraveno, že zástupce nesmí za osobu s částečnou 
způsobilostí či zbavenou způsobilosti, uzavřít dohodu o hmotné 
odpovědnosti či o odpovědnosti za svěřené věcu. 

 



  

Konkurenční doložky 

Výše náhrady postačuje ve výši ½ průměrného výdělku.

Odpadá zákaz sjednat konkurenční doložku před uplynutím zkušební 
doby. 

 



  

Dočasné přidělení - sjednání

Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli 
smí zaměstnavatel s tímto zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 
6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru.

V písemné dohodě musí být:
řádně označen zaměstnavatel, ke kterému se 
zaměstnanec dočasně přiděluje, 
den, kdy dočasné přidělení vznikne, 
druh a místo výkonu práce, 
doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává.

V dohodě může být sjednáno pravidelné pracoviště pro účely 
cestovních náhrad.

Režim přidělení nelze použít na agenturní práci ani na prohlubování či 
zvyšování kvalifikace!



  

Dočasné přidělení - podstata

Po dobu dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce k jinému 
zaměstnavateli ukládá zaměstnanci jménem zaměstnavatele, který 
zaměstnance dočasně přidělil, pracovní úkoly, organizuje, řídí a 
kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu závazné pokyny, vytváří 
příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci zaměstnavatel, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen. 

ALE 

Tento zaměstnavatel nesmí vůči dočasně přidělenému zaměstnanci 
činit právní úkony jménem zaměstnavatele, který zaměstnance 
dočasně přidělí.

Po dobu dočasného přidělení poskytuje zaměstnanci mzdu nebo plat, 
popřípadě též cestovní náhrady zaměstnavatel, který zaměstnance 
dočasně přidělil.



  

Dočasné přidělení – úhrady a mzdové nároky

Za dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli nesmí být 
poskytována úplata, vyjma náhrady za to, že po dobu dočasného 
přidělení poskytuje zaměstnanci mzdu nebo plat, popřípadě též 
cestovní náhrady zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil.

Pracovní a mzdové nebo platové podmínky zaměstnance dočasně 
přiděleného k jinému zaměstnavateli nesmějí být horší, než jsou nebo 
by byly podmínky srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele, k 
němuž je zaměstnanec dočasně přidělen.



  

Dočasné přidělení – skončení

V předem stanoveném termínu:
dočasné přidělení končí uplynutím doby, na kterou bylo 
sjednáno. 

Před stanoveným termínem:
písemnou dohodou smluvních stran pracovní smlouvy,
písemnou výpovědí bez uvedení důvodu s patnácitednní 
výpovědní dobou (počítanou ode dne doručení druhé 
smluvní straně). 



  

Přechod práv a povinností zaměstnavatele

Dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti 
zaměstnavatele nebo k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich 
části k jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z 
pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího 
zaměstnavatele, ALE práva a povinnosti z kolektivní smlouvy 
přecházejí na přejímajícího zaměstnavatele na dobu účinnosti 
kolektivní smlouvy, nejdéle však do konce následujícího kalendářního 
roku.

Upřesňuje se, v jakém termínu je nutné přechod projednat s odborovou 
organizací, radou zaměstnanců či informovat dotčené zaměstnance 
zaměstnavatelů, u kterých výše uvedené orgány nepůsobí – má k 
tomu dojít minimálně 30 dnů předem.



  

ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI



  

Definice nelegální práce

Výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.

Fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením 
k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle zákona vyžadováno

Fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s povolením k 
dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání u tzv. „zelených karet“ 
nebo v rozporu s „modrou kartu“ (vyjma zákoníkem práce upravených 
případů obligatorního převedení na jinou práci u těhotných či kojících 
žen nebo u matek po dobu devíti měsíců po porodu). 

Fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou 
osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li 
podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.



  

Důsledky nelegálního zaměstnávání

Pro fyzické osoby „zaměstnavatele“ jde o přestupek dle ustanovení § 
139 odst. 1 písm. d) či f), pro „zaměstnance“ pak jde o přestupek dle 
ustanovení § 139 odst. 1 písm. c).

Pokuta u „zaměstnance“ do 100 000 Kč, u „zaměstnavatele“ do 5 000 
000 Kč. 

Pro právnícké osoby a podnikající fyzické osoby jde o delikt podle 
ustanovení § 140 odst. 1 písm. c) či e) se sazbou pokuty od 250 000 
Kč do 10 000 000 Kč.

Zaměstnavatel „odsouzený“ za nelegální práci dále musí vracet 
případnou podporu poskytnutou v přechozích 12 měsících a je vyřazen 
z možnosti ji získat na další 3 roky.  



  

Povinnost hlásit volná pracovní místa

Povinnost hlásit volná pracovní místa byla zrušena.

Zaměstnavat má MOŽNOST využít služeb krajské pobočky Úřadu 
práce, od které může požadovat informace o situacei na trhu práci či 
poradenskou činnost při výběhu vhodných zaměstnanců z řad 
uchazečů a zájemců o zaměstnání. 

Zaměstnavatel MŮŽE oznámit příslušné krajské pobočce volná 
pracovní místa a jejich charakteristiku.  

   



  

Kontrolní pravomoc

Většina zbývajících kontrolních pravomocí byla přenesena na Inspekci 
práce. 

Úřadu práce zbývá pravomoc kontroly
a) plnění dohod o poskytnutí hmotné podpory na vytváření 

nových pracovních míst a hmotné podpory na 
rekvalifikaci nebo školení,

b) plnění cílených programů celostátního charakteru,
c) výše průměrného měsíčního čistého výdělku v rozsahu 

potřebném pro stanovení výše podpory v 
nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. 

   



  

ZÁKON O SPECIFICKÝCH 
ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH



  

Rozsah úpravy

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách má 
podstatně širší rozsah úpravy, než jaký je nezbytné řešit z pohledu 
pracovního práva (řeší mimo jiné oblasti jako je asistovaná reprodukce, 
změna pohlaví, provádění „neozkoušených“ lékařských zákroků atd.).

Z hlediska pracovněprávní problematiky se je však třeba zaměřit na 
HLAVU IV., která řeší posudkovou péči a lékařské posudky (včetně 
způsobilosti k výkonu zaměstnání), pracovnělékařské služby a 
posuzování nemoci z povolání.  

   



  

Posudková péče

Lékařský posudek se vydává na žádost pacienta, který je posuzovanou 
osobou, nebo jiné k tomu oprávněné osoby.

Posuzující lékař, který zjistí, že posuzovaná osoba není nadále 
zdravotně způsobilá k výkonu činnosti nebo k výkonu činnosti s 
podmínkou, anebo že její zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo 
požadavky, ke kterým byla posuzována, oznámí tuto skutečnost 
posuzované osobě a bezodkladně též osobě, které uplatněním 
lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, je-li mu tato osoba 
známa.

Lékař, který má důvodné podezření, že změnou zdravotního stavu 
pacienta došlo ke změně zdravotní způsobilosti, anebo že pacientův 
zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byl 
posuzován, je povinen o této skutečnosti informovat pacienta a 
poskytovatele příslušného k vydání lékařského posudku, je-li mu 
poskytovatel znám nebo jestliže mu jeho adresu pacient sdělil. 



  

Posudková péče

Ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná 
osoba pro účel, pro který je posuzována, zdravotně způsobilá, 
zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou, 
případně pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost, anebo zda její 
zdravotní stav splňuje předpoklady nebo požadavky,  ke kterým byla 
posuzována.

Posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku  
vznikají práva nebo povinnosti, může do 10 pracovních dnů ode dne 
jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho přezkoumání 
poskytovateli, který posudek vydal.

Podání návrhu nemá odkladný účinek, pokud byla posuzovaná osoba 
shledána zdravotně nezpůsobilá, zdravotně způsobilá s podmínkou 
nebo pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost.  

   



  

Pracovnělékařská péče

Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní, jejichž 
součástí je:

a) hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a 
pracovních podmínek na zdraví, 

b) provádění preventivních prohlídek,
c) hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování 

zdravotní způsobilosti k práci, 
d) poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a 

ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a 
nemocemi souvisejícími s prací, 

e) školení v poskytování první pomoci, 
f) pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce 

nebo služby.

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance a osoby ucházející se o 
zaměstnání zajišťuje zaměstnavatel.  



  

Který lékař?

Poskytovatelem pracovnělékařských služeb může být:

 poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, 

nebo

 poskytovatel v oboru pracovní lékařství.



  

Povinnosti zaměstnavatele – smlouva s lékařem

Jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného 
zdraví do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo 
je součástí práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny 
jinými právními předpisy, uzavřít písemnou smlouvu o poskytování  
pracovnělékařských  služeb

Jde-li o práce zařazené pouze do kategorie první, může zajišťovat 
provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní 
způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u registrujícího 
poskytovatele zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání.



  

Povinnosti zaměstnavatele – obecně

Umožnit pověřeným zaměstnancům poskytovatele pracovnělékařských 
služeb vstup na každé své pracoviště a sdělit jim informace potřebné k 
hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví na 
pracovišti, včetně výsledků měření faktorů pracovních podmínek, 
předložit jim technickou dokumentaci strojů a zařízení.

Při zařazování zaměstnanců k práci postupovat podle závěrů 
lékařských posudků o jejich zdravotní způsobilosti.

Při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce vybavit jej 
žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních 
podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno.



  

Povinnosti zaměstnavatele – vyžádání prohlídky

Odeslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, 
pokud o to zaměstnanec požádal.

Zaměstnavatel má právo vyslat zaměstnance na mimořádnou 
pracovnělékařskou prohlídku, má-li pochybnosti o zdravotní 
způsobilosti zaměstnance k práci.



  

Povinnosti zaměstnance

Podrobit se pracovnělékařským službám u poskytovatele 
pracovnělékařských služeb, se kterým zaměstnavatel uzavřel 
písemnou smlouvu, včetně zdravotních služeb indikovaných 
poskytovatelem pracovnělékařských služeb pro hodnocení zdravotního 
stavu – poskytovatele dalších zdravotních služeb určí zaměstnanci 
poskytovatel pracovnělékařských služeb, další zdravotní služby jsou 
součástí pracovnělékařských služeb,

Sdělit poskytovateli pracovnělékařských služeb jméno a adresu 
registrujícího poskytovatele a dalších poskytovatelů, kteří ho přijali do 
péče.

Sdělit poskytovateli pracovnělékařských služeb na jeho žádost nebo z 
vlastního podnětu všechny jemu známé nebo podezřelé skutečnosti 
související s ochranou zdraví při práci.



  

Povinnosti lékaře (poskytovatele služeb)

Informovat zaměstnance a zaměstnavatele o možném vlivu faktorů 
pracovních podmínek na zdraví

Vykonávat pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele a nad 
pracemi vykonávanými zaměstnanci.

Neprodleně oznamovat zaměstnavateli zjištění závažných nebo 
opakujících se skutečností negativně ovlivňujících bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci.

Podat podnět kontrolním orgánům v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci k zjednání nápravy nad dodržováním povinností v 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v případě, že zjistí, že 
zaměstnavatel nepostupuje v souladu s lékařskými posudky nebo přes 
opakované upozornění neplní povinnosti v bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci stanovené jinými právními předpisy.



  

Oprávnění lékaře (poskytovatele služeb)

Požadovat po zaměstnavateli zajištění měření, popřípadě expertizy, a 
to za účelem analýzy pracovních podmínek, pracovního prostředí a 
odezvy organismu zaměstnanců, včetně výsledků kategorizace 
zdravotních rizik, pokud má podezření, že došlo k takové změně 
pracovních podmínek, která negativně ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit 
zdraví zaměstnanců. 



  

Úhrady

Zaměstnavatel hradí pracovnělékařské služby poskytované, s výjimkou 
posuzování nemocí z povolání, a sledování vývoje zdravotního  stavu 
při lékařských preventivních prohlídkách u nemocí z povolání  a  vývoji 
zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách po 
skončení rizikové práce, upravených v zákoně o ochraně veřejného 
zdraví.



  

Problematika vstupních prohlídek

Vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele 
pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou 
písemnou smlouvu, nebo u registrujícího poskytovatele, ke kterému 
vyslal zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány práce 
pouze v kategorii první, osobu ucházející se o zaměstnání.

Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně 
nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo 
obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce.

Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání, 
ale zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s 
uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah. O 
obojího se však lze odchýlit dohodou. 



  

Přechodná ustanovení

Pracovnělékařské služby lze poskytovat podle dosavadních právních 
předpisů upravujících poskytování závodní preventivní péče nejdéle po 
dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Tím není dotčena povinnost zaměstnavatele hradit závodní preventivní 
péči v rozsahu stanoveném pro pracovnělékařské služby podle tohoto 
zákona, a to ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
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