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Úvod 

     Tématem této diplomové práce je pracovní doba zaměstnanců ve zdravotnictví.               

Již ze samotného názvu vyplývá, že jejím hlavním cílem je rozbor jedné z klíčových otázek, 

jimiž se pracovní právo zabývá, a tou je organizace pracovní doby. Pracovní doba jako taková 

je častým předmětem zájmu a zkoumání ze strany právních expertů, moje práce však danou 

problematiku zkoumá ve vztahu ke zdravotnictví. 

     Důvodem výběru tohoto tématu byl především fakt, že organizace pracovní doby             

ve zdravotnictví je vázána na specifika a problémy spjaté s tímto odvětvím. Nepřetržité 

poskytování zdravotní péče je zcela zásadním požadavkem, jehož plnění je však z důvodu 

nedostatku pracovních sil, souvisejícího mimo jiné s výší platů, obtížné a často téměř 

nemožné. Z tohoto důvodu se domnívám, že se vzhledem k důležitosti zdravotní péče jedná                

o jeden z nejvážnějších problémů, který není v českém prostředí uspokojivým způsobem 

řešen.  

     Moje diplomová práce má dva hlavní cíle. První z nich je poskytnutí hlubšího pohledu     

do problematiky práce vykonávané zaměstnanci ve zdravotnictví, a to konkrétně organizace 

jejich pracovní doby a její právní úpravy. Druhým pak je konfrontace právní úpravy pracovní 

doby s praxí, čili s tím, jak je, či není, právní úprava v praxi dodržována. Mojí základní 

premisou je, že zákonné limity úpravy pracovní doby ve zdravotnictví dodržovány nejsou      

a ani nemohou být. 

     Práce je členěna do několika částí. V první se věnuji otázce, kteří zaměstnanci jsou          

za pracovníky ve zdravotnictví považováni. Nejedná se totiž, jak by se někdo mohl domnívat, 

pouze o lékaře a zdravotní sestry, ale také o další nejrůznější profese, bez nichž si lze hladké 

fungování zdravotnických zařízení je těžko představit.  

     Druhá část se věnuje teoretickému rozboru úpravy pracovní doby. Obsahuje českou úpravu 

pracovní doby a její délky, v návaznosti na úpravu evropskou, a také ve vztahu k relevantní 

judikatuře Evropského soudního dvora. Rovněž se v ní zabývám tím, jaké členské státy EU 

využívají možnosti odchýlit se od obecné úpravy délky pracovní doby, přičemž hlavní 

pozornost věnuji úpravě rakouské, neboť tato země upravuje pracovní dobu ve zdravotnictví 

speciálním zákonem. 
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     V třetí navazuji na předcházející části rozborem rozvržení pracovní doby a jeho 

jednotlivých typů, které existují, a hlavní pozornost věnuji rovnoměrnému a nerovnoměrnému 

rozvržení, které jsou ve zdravotnictví využívány. 

      Další část pak obsahuje rozbor pojmu směna a určení její délky, přičemž i zde poskytuji 

vhled do rakouského zákona, neboť ten je příkladem, dle mého názoru, užitečné úpravy, 

umožňující v některých případech delší pracovní směny, než je běžné. 

      Následující dvě kapitoly jsou věnovány dvěma nejtypičtějším pracovním režimům, které 

jsou v odvětví zdravotnictví používány.  

      Prvním z nich je tzv. směnný režim, který v sobě zahrnuje dvou-, třísměnný a nepřetržitý 

pracovní režim.  Tyto jednotlivé režimy podrobněji analyzuji a ukazuji na příkladech z praxe, 

jak jsou v současnosti využívány. Považuji také za důležité posoudit vhodnost jejich širšího 

praktického uplatnění, a proto zde uvádím rovněž důvody pro a proti jejich zavedení.  

      Druhým typickým pracovním režimem je režim, jenž v sobě kombinuje jednosměnný 

pracovní režim a výkon tzv. ústavních pohotovostních služeb. V kapitole, která se mu věnuje, 

nejdříve rozebírám, co vůbec je jednosměnný pracovní režim a ústavní pohotovostní služba,     

a dále v ní popisuji typické pracovněprávní instituty využívané k jejich zajištění.  

      V další části se podrobně zaměřuji na pracovní pohotovost, neboť se opět jedná                 

o mimořádně důležitý a v praxi každodenně využívaný institut v oblasti zdravotnictví. Českou 

úpravu opět konfrontuji s rakouskou. Zabývám se rovněž tím, jak je v praxi pracovní 

pohotovost využívána, a to mnohdy i způsobem, který Zákoník práce neumožňuje, čili jako 

pracovní pohotovost na pracovišti. 

      Klíčovými zdroji pro mne byly jednak česká právní úprava, dále evropské předpisy a také 

judikatura Soudního dvora EU. Neméně významným zdrojem se však staly konkrétní 

informace o praktické organizaci chodu některých zdravotnických zařízení, které jsem získal 

přímo od pracovníků ve zdravotnictví. To mi umožnilo podrobněji zjistit, jak se s problémem 

organizace pracovní doby za současných okolností a v rámci platné právní úpravy 

zdravotnická zařízení vypořádávají. 
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1 Zaměstnanci ve zdravotnictví 

     Pro účely této práce považuji za nejvýš vhodné alespoň krátce nastínit, kteří zaměstnanci 

jsou za zaměstnance ve zdravotnictví považováni. Dominik Brůha za zaměstnance                

ve zdravotnictví označuje všechny zaměstnance, kteří pracují ve zdravotnických zařízeních.  

Těmi se dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o zdravotních službách rozumějí prostory určené 

k poskytování zdravotnických služeb.  

     První a klíčovou kategorií zaměstnanců pracujících v těchto zařízeních jsou pracovníci 

zdravotničtí. Těmi jsou osoby, které vykonávají zdravotnická povolání vymezené dvěma 

zákony z roku 2004.1  Prvním z nich je zákon o lékařských povoláních,2 který za tyto osoby 

považuje lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Druhým pak je zákon o nelékařských 

zdravotnických povoláních,3 který za taková povolání označuje souhrn činností při 

poskytování zdravotní péče, a to zejména ošetřovatelské péče, péče v porodní asistenci, 

preventivní péče, diagnostické péče, léčebné péče, léčebně rehabilitační péče, paliativní péče, 

lékárenské péče a klinicko-farmaceutické péče, neodkladné péče, anesteziologicko-

resuscitační péče, posudkové péče a dispenzární péče.4 Tento výčet je poměrně široký, 

příkladem však lze za tato povolání označit výkon práce všeobecné zdravotní sestry, sanitáře, 

zdravotního laboranta a zdravotnického záchranáře.5  

     Zvláštním druhem zaměstnanců jsou tzv. jiní odborní zaměstnanci dle § 2 písm. c), jejichž 

činnost není přímo poskytováním zdravotních služeb, ale úzce s ním souvisí. Jako příklad 

nám může posloužit psycholog, logoped, sociální pracovník, biomedicínský inženýr atd.6 

     Zaměstnanci ve zdravotnictví jsou však také další pracovníci, jejichž náplň práce 

nespočívá v poskytování zdravotnických služeb. Dominik Brůha tuto kategorii označuje 

                                                           
1 ŠUSTEK, P. in: ŠUSTEK, Petr a Tomáš HOLČAPEK. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 

ISBN 978-80-7552-321-1. s. 88. 
2 Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k 

výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. 
3 Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 

povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících 

zákonů. 
4 § 2 písm. a), b) zák. č. 96/2004 Sb. 
5 BRŮHA, Dominik a Vratislav TOMEK. Pracovní právo ve zdravotnictví a sociálních službách. Praha: ASPI, 

2005. Téma (ASPI). ISBN 80-7357-093-9. s. 16. 
6 BRŮHA, Dominik a Vratislav TOMEK. Pracovní právo ve zdravotnictví a sociálních službách. Praha: ASPI, 

2005. Téma (ASPI). ISBN 80-7357-093-9. s. 17. 
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souhrnným názvem technicko-hospodářský pracovník.7 Mezi ně lze zařadit představitele 

nejrůznějších profesí, jejichž výkon je pro řádný chod zdravotnických zařízení nezbytný. 

Jedná se například o různé administrativní pracovníky, pracovníky údržby, pracovníky 

v kuchyni, skladníky, uklízečky atd. 

     Ve své práci se však zaměřuji na kategorii zdravotnických pracovníků, kteří zajišťují 

nepřetržitý provoz na pracovišti, a to především na lékaře a zdravotní sestry. Hlavně                 

u těchto zaměstnanců totiž dochází při organizaci jejich pracovní doby k určitým specifickým 

situacím, které si, dle mého názoru, zaslouží hlubší rozbor, a proto jim věnuji pozornost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 BRŮHA, Dominik a Vratislav TOMEK. Pracovní právo ve zdravotnictví a sociálních službách. Praha: ASPI, 

2005. Téma (ASPI). ISBN 80-7357-093-9. s. 17. 
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2 Pracovní doba 

     Pracovní doba je upravena v části čtvrté Zákoníku práce (dále jen „ZPr), nicméně               

i v jiných částech ZPr se v hojné míře vyskytují ustanovení, která k ní bezprostředně odkazují. 

Pracovní dobou se dle tohoto zákona rozumí doba, „v níž je zaměstnanec povinen vykonávat 

pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu 

práce podle pokynů zaměstnavatele“.8 Velmi důležité je, že podle této definice je za pracovní 

dobu považována nejen doba, kdy zaměstnanec vykonává práci, ale rovněž i časový úsek, 

během kterého je pouze přítomen na pracovišti, bez ohledu na to, jestli zrovna pracuje, nebo 

pouze čeká, zda od zaměstnavatele dostane nějaký pracovní úkol.  

     Toto základní vymezení pracovní doby je odlišné od původní úpravy v Zákoníku práce 

z roku 1965 (dále jen „ZPr 1965“), která za pracovní dobu označovala pouze dobu, kdy byl 

zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci.9 V současnosti plně odpovídá 

požadavkům evropského práva, a to konkrétně směrnici 2003/88/ES, o některých aspektech 

úpravy pracovní doby (dále jen „Směrnice 2003/88/ES“) a rovněž směrnici 94/33/ES             

o ochraně mladistvých pracovníků (dále jen „Směrnice 94/33/ES), a také požadavkům 

evropské judikatury. 

     ZPr 1965 rozlišoval mezi pracovní dobou a pracovní pohotovostí na pracovišti, a to tak,    

že pracovní dobou se rozuměla doba, kdy byl zaměstnanec povinen vykonávat práci, zatímco 

pracovní pohotovostí byla doba, kdy byl k výkonu připraven. Nerozlišoval však mezi 

pracovní pohotovostí na pracovišti a mimo pracoviště. Pracovní pohotovost na pracovišti, 

která se však, pokud nedošlo k vlastnímu výkonu práce, nezapočítávala do pracovní doby, 

byla v praxi často využívána. Je důležité zmínit, že tato pohotovost byla odměňována jinak 

než pracovní doba, úpravu tohoto odměňování obsahoval zvláštní zákon.10  

     Klíčovou roli při zrušení pracovní pohotovosti na pracovišti sehrál Evropský soudní dvůr 

(dále jen „ESD“), který se vymezením pracovní doby zabýval v několika svých rozsudcích.11 

Prvním z nich bylo rozhodnutí ve věci 303/98 Simap. ESD odpovídal na předběžné otázky, 

které mu položil španělský soud ve Valencii, jenž řešil spor mezi španělským lékařským 

                                                           
8 § 78 odst. 1 písm. a) ZPr. 
9 § 83 odst. 1 ZPr 1965. 
10 Zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších 

organizacích a orgánech. 
11Např. Rozhodnutí C -241/1999 SERGAS z 3.7.2001, C- 308/1998 Simap z 3.10.2000, C-151/02 Jaeger 

z 9.9.2003. 
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odborovým svazem (Sindicato de Médicos de Asistencia Pública, Simap) a Ministerstvem 

zdravotnictví regionu Valencia. Jedna z předběžných otázek položených španělským soudem 

zněla, jestli má být pracovní pohotovost na pracovišti považována za pracovní dobu.12 

     ESD se zabýval tím, jestli, pro uznání doby pracovní pohotovosti za dobu pracovní je 

potřeba současné naplnění jejích obou dvou znaků, které tehdy platná Směrnice 93/104 

obsahovala, a to jednak vlastní výkon práce, a pak také dispozice zaměstnavateli. Následně 

došel k závěru, že dostačuje to, že zaměstnanec musí být na pracovišti připraven k výkonu 

práce.13 

     V návaznosti na to vymezil ESD pracovní dobu následovně: „Doba, po kterou doktoři      

a jiní zdravotničtí zaměstnanci vykonávají pracovní pohotovost na telefonu, musí být 

považována v celku za pracovní dobu, a pokud jsou splněny podmínky, i za práci přesčas     

ve smyslu směrnice 93/104, pokud jsou zaměstnanci povinni být v této době přítomni na 

pracovišti. Pokud však musí být pouze dostupní na telefonu, jenom ta doba, po kterou dojde 

k faktickému výkonu práce, má být považována za pracovní dobu ve smyslu této směrnice.“ 14 

     Další důležité rozhodnutí týkající se problematiky pracovní doby padlo ve věci 

Landeshauptstadt Kiel vs. Jäger. Pan Jäger byl lékařem v nemocnici, kde trávil většinu 

pracovní doby výkonem tzv. pracovní pohotovosti (tzv. „Bereitsschaftsdienst“). Ta v praxi 

znamenala, že zaměstnanec se musel zdržovat na místě určeném zaměstnavatelem a být 

v případě potřeby telefonicky dostupný a připravený k vlastnímu výkonu práce, ovšem přitom 

mohl odpočívat. 

     Německé pracovní právo tradičně rozlišuje tři formy pohotovosti, pracovní službu 

(„Arbeitsbereichtschaft“), pracovní pohotovost („Bereitschaftsdienst“) a  příslužbu 

(„Rufbereitschaft“). Během pracovní služby musí být zaměstnanec k dispozici na pracovišti  

 a neustále připraven k zásahu. V době pracovní pohotovosti je povinen nacházet se na místě, 

                                                           
12 EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR. Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. října 2000, sp. zn. C-303/98, Sindicato de 

Médicos de Asistencia Pública (SIMAP) vs Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana. 

[online]. 3.10.2000 [cit. 2018-04-20] Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61998CJ0303&from=EN 
13 EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR. Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. října 2000, sp. zn. C-303/98, Sindicato de 

Médicos de Asistencia Pública (SIMAP) vs Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad 

Valenciana. [online]. 3.10.2000 [cit. 2018-04-20]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61998CJ0303&from=EN. Bod 48. 
14 EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR. Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. října 2000, sp. zn. C-303/98, Sindicato de 

Médicos de Asistencia Pública (SIMAP) vs Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana. 

[online]. 3.10.2000 [cit. 2018-04-20]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61998CJ0303&from=EN. I- 8033. 



 

9 

 

které zaměstnavatel určil a být připraven na k výkonu práce. Na rozdíl od pracovní služby 

však může během této doby spát, či jinak odpočívat.  Příslužbu pak může zaměstnanec trávit        

na jakémkoliv místě, pouze musí být k zastižení na telefonu, aby se co nejrychleji mohl 

dostavit na pracoviště. Do roku 2003 byla v Německu z těchto tří forem jako pracovní doba 

započítávána pouze pracovní služba. 

     ESD ve zmíněném případě rozhodl, že: „pracovní pohotovost („Bereitschaftsdienst“), již 

lékař vykonává podle režimu fyzické přítomnosti v nemocnici, je třeba považovat v plném 

rozsahu za pracovní dobu ve smyslu této směrnice, i když je dovoleno, aby zúčastněná osoba 

odpočívala na pracovišti během doby, kdy nejsou její služby vyžadovány, s cílem, že tato 

směrnice brání právní úpravě členského státu, která kvalifikuje doby nečinnosti pracovníka 

v rámci takovéto pracovní pohotovosti jako doby odpočinku.“15 

     Pod vlivem tohoto rozhodnutí, pak Německo přijalo s účinností od 1. 1. 2004 novelu 

Zákona o pracovní době16, která zařadila pracovní pohotovost v plném rozsahu do pracovní 

doby.17 

     Český ZPr tedy na tato rozhodnutí navazuje a beze zbytku reflektuje požadavek rozlišovat 

mezi pracovní dobou, jejímž znakem je přítomnost na pracovišti, a pracovní pohotovostí, 

kterou současná úprava, navazující na evropskou judikaturu a evropské sekundární právo, 

povoluje držet pouze mimo pracoviště. 

     Pracovní doba je jeden z institutů, který je obsáhle upraven i mezinárodními právními 

předpisy. Mimo evropského práva měly na současnou podobu ZPr vliv i mezinárodní 

smlouvy, jimiž je Česká republika vázána. Jedná se o několik úmluv Mezinárodní organizace 

práce (dále jen „MOP“), z nichž nejvýznamnější je Úmluva Mezinárodní organizace práce    

č. 1 o pracovní době v průmyslu, vyhlášená pod č. 80/1922 Sb., která již v roce 1919 výslovně 

stanovila : „v průmyslových podnicích, nesmí délka pracovní doby zřízenců převyšovati 8 

hodin denně a čtyřicet osm hodin týdně…“18   

                                                           
15 EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR. Rozhodnutí Soudního dvora z 9.9.2003 ve věci C-151/02 Landeshauptstadt 

Kiel Norbert Jaeger [online]. [cit. 2018-04-20]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62002CJ0151&qid=1524130467429&from=CS.  Výrok č. 1). 
16 Arbeitszeitgesetz. 
17 DEUTSCHER CARITASVERBAND. Geändertes Arbeitszeitgesetz: Die Konsequenzen für die AVR [online]. 

9.2.2004, , 6 [cit. 2018-04-20]. Dostupné z: http://www.schiering.org/aktuell/2004/040209-dcv-arbzg.pdf. s. 1. 
18 Čl. 2  Úmluvy MOP č. 1 o pracovní době v průmyslu, vyhlášené pod č. 80/1922 Sb. 
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     Úprava pracovní doby má přímou návaznost na zakotvení práv a povinností vyplývajících 

z pracovního poměru. Jako příklad může sloužit ustanovení § 34b odst. 1 ZPr, které říká:        

„Zaměstnanci v pracovním poměru musí být přidělována práce v rozsahu stanovené týdenní 

pracovní doby, s výjimkou konta pracovní doby.“ Dalším příkladem je povinnost osobního 

výkonu práce dle pracovní smlouvy, pokynů zaměstnavatele v rozvržené týdenní pracovní 

době a dodržování ostatních povinností vyplývajících z pracovního poměru. Jiné povinnosti 

lze pak nalézt v § 301 an. ZPr upravujícím povinnosti zaměstnanců. 

     Význam právní úpravy obsažené v § 78- 100 ZPr tkví v tom, že jejím prostřednictvím 

dochází k naplnění dvou základních funkcí pracovního práva, a to funkce ochranné                 

a organizační.19 Ochranná funkce je plněna především určením maximální možné délky 

výkonu práce, o které bude pojednáno následně, a také uložením povinnosti zaměstnavatelům 

zajistit odpočinek, a to minimálně ve stanoveném rozsahu.20 Nástrojem k plnění organizační 

funkce je pak především oprávnění zaměstnavatele rozhodovat o tom, kdy bude zaměstnanec 

práci konat, a také možnost zaměstnavatele požadovat za určitých podmínek po zaměstnanci 

výkon práce nad rámec délky pracovní doby i jejího rozvržení.21  

 

2.1 Délka pracovní doby 

     Úprava délky pracovní doby bezprostředně souvisí s ochrannou funkcí pracovního práva. 

Směrnice 2003/88/ES požaduje, aby průměrná délka pracovní doby za každé období 7 dnů 

včetně přesčasů nepřekračovala 48 hodin týdně.22 Česká úprava tento požadavek splňuje tím, 

že stanovená týdenní pracovní doba bez práce přesčas činí 40 hodin. V součtu s  povoleným 

rozsahem práce přesčas, který je v průměru nejvýše 8 hodin týdně, pak je pracovní doba       

48 hodin týdně.  Do této doby se pak nezapočítávají přestávky na jídlo a oddech.  

     Tento rozsah však neplatí u zaměstnanců, kteří pracují ve směnném režimu dle § 78 odst. 1 

písm. d) až f) a rovněž u zaměstnanců, kteří vykonávají práce v § 79 odst. 2 písm. a). 

V případě třísměnného a nepřetržitého pracovního režimu, či práce v podzemí při těžbě uhlí, 

rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického 

                                                           
19 BRŮHA, D. in: HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2015. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1. s. 213. 
20 Tamtéž. 
21 HŮRKA, P. in: GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku 

práce a dalších souvisejících právních předpisů. 2., přeprac. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. Práce, mzdy, 

pojištění. ISBN 978-80-7263-759-1. s.  14-15. 

 22 Čl. 6 Směrnice 2003/88/ES. 
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průzkumu je výše stanovené týdenní pracovní doby 37,5 hodiny týdně. U zaměstnanců 

s dvousměnným pracovním režimem je pak její výše  38,75 hodin týdně. Stanovená týdenní 

pracovní doba u dospělého zaměstnance se vztahuje pouze k závislé práci vykonávané pro 

jednoho zaměstnavatele.  

     U zaměstnance mladšího 18 let je však úprava odlišná. Do její podoby se promítla 

Směrnice 94/33/ES, a to konkrétně jejího čl. 8. Dle § 79a ZPr nesmí týdenní pracovní doba 

přesáhnout 40 hodin. Rovněž je uzákoněno, že týdenní pracovní doba se ve všech pracovně 

právních vztazích sčítá a v souhrnu nesmí překročit 40 hodin týdně. Mladiství rovněž nesmějí 

dle § 245 odst. 1 ZPr pracovat přesčas. 

     Stanovená týdenní pracovní doba může být zkrácena kolektivní smlouvou, či vnitřním 

předpisem. Pokud k tomu dojde, znamená to, že zaměstnanec sice bude pracovat méně, ale 

výše jeho mzdy se to nijak nedotkne, jedná se tedy o formu určitého zaměstnaneckého 

benefitu.23 Není uzákoněna žádná spodní hranice takto zkrácené pracovní doby. Je však 

omezen okruh zaměstnavatelů, kteří mohou stanovenou týdenní pracovní dobu zkrátit. ZPr 

tento krok umožňuje pouze zaměstnavatelům, kteří nejsou financováni z veřejných 

rozpočtů.24  

     Od výše zmíněného je třeba odlišit kratší pracovní dobu. Ta se od zkrácené stanovené 

týdenní pracovní doby liší dvěma aspekty, a to výší odměny a formou, jakou je zavedena. 

Zaměstnanec v tomto případě dostává pouze odměnu, která se rovná odpracované pracovní 

době. Co se způsobu zavedení týká, požaduje ZPr, aby byla kratší pracovní doba sjednána 

dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Může se jednat jak o dohodu obsaženou 

v pracovní smlouvě, či v jejím dodatku, tak i v jakékoliv jiné smlouvě. Musí se však jednat     

o dohodu individuální, uzavření kolektivní smlouvy není v tomto případě možné. 

     Podmínkou takové dohody je tedy dvoustranné právní jednání, neboť zaměstnanec nemá      

na kratší pracovní dobu automatický nárok.25  ZPr však v § 241 odst. 2 upravuje okruh osob, 

jejichž žádosti o kratší pracovní dobu je zaměstnavatel, pokud mu nebrání vážné provozní 

důvody, povinen vyhovět. Byla připravována novela ZPr, která by ukládala povinnost 

zamítnutí žádosti písemně zdůvodnit, nicméně projednávání návrhu zákona rozeslaného       

                                                           
23 STRÁNSKÝ, J. in: GALVAS, Milan. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8021-8. s. 415. 
24 BRŮHA, D. in: HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2015. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1.  s. 227. 
25 RANDLOVÁ, N. in: VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-955-7.  s. 213. 
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ve sněmovním tisku č. 903, bylo ve 2. čtení v červnu 2017 přerušeno a v souvislosti                         

se skončením volebního období bylo ukončeno.26 

 

2.2 Výjimky členských států EU z přípustné délky pracovní doby 

     Zdravotnictví je jedním z odvětví, která mají dlouhodobě problém s dodržováním 

maximální přípustné délky pracovní doby, tak jak je omezena čl. 6 2003/88/ES. Z toho 

důvodu jsou připuštěny dvě možné výjimky, jež mohou jednotlivé členské státy využít. 

     První z nich, kterou bylo možné po stanovené přechodné období využít, se týkala možného 

prodloužení pracovní doby pro účely vzdělávání lékařů a umožňovala, aby v jednotlivých 

částech přechodného období dosahovala týdenní pracovní doba v průměru nejdříve 58, 

následně 56 a naposledy 52 hodin. 27 

     Druhou, jednotlivými členskými státy používanou přípustnou výjimkou, je možnost tzv.         

opt-outu zakotvená v čl. 22 Směrnice 2003/88/ES. Tento článek, včleněný do ní na základě 

požadavků Spojeného království, umožňuje za splnění určitých podmínek maximální 

přípustnou délku přesáhnout. Jedná se však o velmi citelný zásah do práv zaměstnance, s čímž 

souvisí požadavek předchozího souhlasu dotyčného pracovníka, přičemž dle rozhodnutí ESD 

ve věci Pfeiffer je nutný individuální souhlas a nelze připustit, aby dostačovala kolektivní 

smlouva.28 Dalšími podmínkami pak jsou zákaz způsobení újmy zaměstnanci, který 

s prodloužením pracovní doby nesouhlasí, povinnost zaměstnavatele vést aktualizované 

záznamy o zaměstnancích pracujících v tomto režimu a poskytnout je příslušným orgánům, 

které mají pravomoc překročení maximální týdenní pracovní doby zakázat, a rovněž 

povinnost poskytnout na žádost příslušných orgánů informace o zaměstnancích, kteří 

v režimu opt-outu pracují.29  

                                                           
26 POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČR: Sněmovní tisk 903. Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky [online]. 2016.  [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=903. 
27 KOMÍNKOVÁ, M.; POHL, M. Přesčasy lékařů v národní, unijní a právně-komparativní perspektivě. In: 

Parlamentní institut [online]. 2015 [cit. 2016-3-5]. Dostupné z: http://www.psp.cz/en/sqw/ppi.sqw?d=1&t=39.  
28 EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR. Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. října 2004, sp. zn. C-397/01, Bernhard 

Pfeiffer proti Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV. [online]. [cit. 2018-04-20]. Dostupné z: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-397/01&language=cs. Výrok č. 2. 
29 KOMÍNKOVÁ, M.; POHL, M. Přesčasy lékařů v národní, unijní a právně-komparativní perspektivě. In: 

Parlamentní institut [online]. 2015 [cit. 2016-3-5]. Dostupné z: http://www.psp.cz/en/sqw/ppi.sqw?d=1&t=39.  
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     Členské státy EU se dle způsobu využití možnosti opt-outu dají rozčlenit do tří skupin.30 

První z nich zahrnující Bulharsko, Estonsko, Kypr, Malta a Spojené království Velké Británie 

a Severního Irska umožňuje využití výjimky ve všech pracovních odvětvích. Nejobsáhlejší 

skupinu tvoří státy, které opt-out umožnily pouze v určitých odvětvích, a to nejčastěji právě 

ve zdravotnictví, popřípadě v jiných oborech využívajících pracovní pohotovost. Mezi tyto 

státy patří Belgie, Česká republika, Francie, Maďarsko, Německo, Lotyšsko, Nizozemsko, 

Polsko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko. Státy z poslední skupiny, a to Dánsko, Finsko, 

Chorvatsko, Irsko, Itálie, Litva, Lucembursko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Švédsko          

a Rumunsko pak opt-out původně vůbec nepovolovaly.31 Rakousko však roku 2015            

pro zaměstnance v nemocnicích možnost opt-out zavedlo, což ho zařadilo do skupiny druhé. 

Na rakouskou právní úpravu se podrobněji podíváme dále. 

     S některými zeměmi, které opt-out nevyužívají (Řecko, Irsko a Itálie) bylo zahájeno řízení                 

u ESD pro porušení povinnosti dle čl. 258 SFEU, protože řečtí a irští lékaři byli nuceni 

odpracovat mnohem více hodin, než 48 umožněných Směrnicí 2003/88/ES, a to v některých 

případech až 100 hodin v jednom týdnu.32 V Itálii byli zase lékaři považováni za vrcholové 

řídící pracovníky či osoby mající pravomoc nezávisle rozhodovat, u nichž je možné se         

od čl. 6 směrnice odchýlit. Po zahájení řízení Itálie svoji právní úpravu změnila a lékaře 

podřídila běžnému režimu 48 hodinové pracovní doby.33 

     Česká republika a Španělsko zvolily shodně možnost využití opt-outu pouze na přechodné 

období, a to pouze do konce roku 2013. Ve Španělsku tak bylo dočasně možné, aby lékaři 

odpracovali pracovní dobu v délce, která za rok nesměla přesáhnout délku dle Směrnice 

2003/88/ES o více než 150 hodin. V současnosti to již možné není a v organizaci pracovní 

                                                           
30 CABRITA, Jorge a Yolanda TORRES- REVENGA. Opting out of the European Working Time 

Directive. Eurofound [online]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, 12.6.2015, , 38 

[cit. 2018-04-16]. Dostupné z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2015/working-

conditions/opting-out-of-the-european-working-time-directive. s. 23. 
31 CABRITA, Jorge a Yolanda TORRES- REVENGA. Opting out of the European Working Time 

Directive. Eurofound [online]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, 12.6.2015, , 38 

[cit. 2018-04-16]. Dostupné z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2015/working-

conditions/opting-out-of-the-european-working-time-directive. s. 23. 
32 CABRITA, Jorge a Yolanda TORRES- REVENGA. Opting out of the European Working Time 

Directive. Eurofound [online]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, 12.6.2015, , 38 

[cit. 2018-04-16]. Dostupné z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2015/working-

conditions/opting-out-of-the-european-working-time-directive. s. 16. 
33 CABRITA, Jorge a Yolanda TORRES- REVENGA. Opting out of the European Working Time 

Directive. Eurofound [online]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, 12.6.2015, , 38 

[cit. 2018-04-16]. Dostupné z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2015/working-

conditions/opting-out-of-the-european-working-time-directive. s. 17. 
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doby španělských lékařů to působí značné problémy.34 Cestu, kterou zvolila Česká republika, 

rozeberu podrobněji v části, která se bude zabývat problematikou práce přesčas. 

 

2.3 Rakouská úprava délky pracovní doby ve zdravotnictví 

     Rovněž Rakousko bylo nuceno reagovat na požadavky Směrnice 2003/88/ES, protože jej 

Evropská komise ve své zprávě z roku 2010 kritizovala především za to, že od lékařů bylo 

možno požadovat odpracování až 60 hodin týdně bez jejich souhlasu, a také za nedodržování 

povinného odpočinku.35 Rakousko pak pod hrozbou žaloby u ESD přijalo novelu zákona, 

která s účinností od 1. 1. 2015 zavedla průměrnou týdenní pracovní dobu včetně přesčasů     

ve výši 48 hodin.   

     Novelou rakouského Zákona o pracovní době v nemocnicích (Krankenanstalten-

Arbeitszeitgesetz) (dále jen „KA-AZG“) byla však také přijata kompromisní úprava tzv. 

prodloužených služeb36, v rámci kterých lze mimo jiné prodloužit týdenní pracovní dobu. 

K tomu je však nutné splnění určitých podmínek. První z nich je uzavření podnikové 

dohody37, druhou je, že se jedná o zaměstnance, který během pracovní doby nevykonává 

soustavně vlastní práci, tedy vykonává to, co by se dříve dalo nazvat pohotovostí                  

na pracovišti.38 Kromě toho se musí jednat o případy, kdy jsou prodloužené služby 

z organizačních důvodů absolutně nezbytné. V souladu s rozsudkem ESD v věci Pfeiffer       

je pak k prodloužení týdenní pracovní doby zaměstnance potřebný jeho předchozí 

individuální souhlas.  

     Úprava týdenní pracovní doby v Rakousku je tedy nyní v souladu se směrnicí 2003/88/ES                 

a činí po výše uvedené novele ve vyrovnávacím období 17 týdnů v průměru 48 hodin, 

přičemž je ale stanoveno, že v jednom týdnu lze může jeden zaměstnanec odpracovat 

maximálně 60 hodin. Vyrovnávací období pak lze podnikovou dohodou prodloužit na 25       

a v případě lékařů a lékárníků až na 52 týdnů. Rakouská možnost opt-outu tkví v tom,           

                                                           
34 CABRITA, Jorge a Yolanda TORRES- REVENGA. Opting out of the European Working Time 

Directive. Eurofound [online]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, 12.6.2015, , 38 

[cit. 2018-04-16]. Dostupné z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2015/working-

conditions/opting-out-of-the-european-working-time-directive. s. 10-11. 
35 KOMÍNKOVÁ, M.; POHL, M. Přesčasy lékařů v národní, unijní a právně-komparativní perspektivě. In: 

Parlamentní institut [online]. 2015 [cit. 2016-3-5]. Dostupné z: http://www.psp.cz/en/sqw/ppi.sqw?d=1&t=39. s. 

10. 
36 Verlängerte Dienste. 
37 Betriebsvereinbarung. 
38 § 4 odst. 1 KA-AZG. 
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že v současnosti je tuto pracovní dobu možné podnikovou dohodou nebo dohodou s osobním 

zástupcem zaměstnanců prodloužit, a to do 30. června 2021 až na 55 hodin v průměru, 

přičemž v jednotlivých týdnech nesmí pracovní doba přesáhnout 72 hodin. Od července 2021 

pak bude průměrná stanovená týdenní pracovní doba za vyrovnávací období činit směrnicí 

stanovených 48 hodin.39 To však neznamená, že v jednotlivých týdnech nebudou moci lékaři 

odpracovat mnohem více hodin. I po tomto datu bude moci pracovní doba v jednotlivých 

týdnech vyrovnávacího období dosahovat až 72 hodin.  

     Rakouská úprava tedy slouží jako příklad toho, jak se země EU snaží s požadavky 

Směrnice 2003/88/ES vyrovnat. Je zvolena podobná cesta jako v případě České republiky      

a Španělska, což znamená, že opt-out je koncipován jako dočasný a je možné ho dohodnout 

pouze do poloviny roku 2021. Od účinnosti novely bylo stanoveno několik mezistupňů,        

ve kterých má být maximální možná pracovní doba snižována ve výsledku až na konečných 

48 hodin v průměru. Již nyní však dle výzkumu možnost prodloužení týdenní pracovní doby 

využívá pouze 33% zaměstnanců.40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 § 4 odst. 4b KA-AZG. 
40 DER STANDARD: Ärzte mit kürzerer Arbeitszeit zufrieden, aber steigender Zeitdruck - 

derstandard.at/2000035842675/Aerzte-mit-kuerzerer-Arbeitszeit-zufrieden-aber-steigender-Zeitdruck. 

In: DerStandard.at [online]. 27.4.2016 [cit. 2018-04-10]. Dostupné z: 

https://derstandard.at/2000035842675/Aerzte-mit-kuerzerer-Arbeitszeit-zufrieden-aber-steigender-Zeitdruck. 
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3 Rozvržení pracovní doby 

     Vzhledem k charakteru zdravotnické péče jako činnosti, kterou je ve velké části 

zdravotnických zařízení třeba poskytovat nepřetržitě, je správné rozvržení pracovní doby 

velmi důležité. Je navíc mnohdy mimořádně obtížné a někdy až téměř nemožné pracovní 

dobu rozvrhnout tak, aby nedocházelo k porušování nebo obcházení ZPr a aby zároveň byla 

zdravotnická péče nepřetržitě zajištěna v potřebné kvalitě. To je způsobeno především 

trvalým nedostatkem zdravotnického personálu, který má za následek velký počet hodin, jež 

zaměstnanci v nemocnicích musí odpracovat. Rozvržení pracovní doby je tedy ve 

zdravotnictví mimořádně obtížné. 

     Vykonávat tuto činnost je dle ZPr výhradně v kompetenci zaměstnavatele, který má rovněž 

určit začátek a konec směn.41 Ten tedy samostatně, nebo po projednání s odborovou 

organizací, pokud u něj působí, může rozhodnout, jak pracovní dobu rozvrhne, jaký pracovní 

režim zvolí, jak dlouhý bude pracovní týden, dále pak určit začátky a konce jednotlivých 

směn, a rovněž na kdy připadne nepřetržitý odpočinek v týdnu a mezi směnami, a to 

především v závislosti na svých provozních podmínkách.42  Při tomto rozhodování je však 

omezen ustanoveními upravujícími jednak pracovní dobu, ale také dobu odpočinku, tedy 

veškerou dobu, kdy zaměstnanec nepracuje. Zaměstnanec musí toto rozhodnutí respektovat    

a práci  dle jeho určení vykonat. Jedinou výjimkou z výše řečeného je situace, kdy je 

rozvržení pracovní doby upraveno v pracovní, či jiné smlouvě, neboť v takovém případě lze 

rozvrhovat pracovní dobu pouze v souladu s touto smlouvou, a pokud chce zaměstnavatel 

konat jinak, musí se na tom se zaměstnancem dohodnout.43 

     Co se odpočinku týká, je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům nepřetržitý 

odpočinek mezi dvěma směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu. Důležité je, že se musí 

jednat o odpočinek nepřetržitý, což znamená, že nesmí být přerušen výkonem práce. Jako 

příklad může sloužit pracovní pohotovost, kdy doba, během níž je držena, je za normálních 

okolností považována za dobu odpočinku. Jakmile je však zaměstnanec povolán a začne 

vykonávat práci, dojde k přerušení a o nepřetržitý odpočinek se nejedná. Není možné sčítat 

jednotlivé části odpočinku před a po výkonu práce. Proto je třeba pracovní pohotovost 

                                                           
41 § 81 odst. 1 ZPr. 
42 RANDLOVÁ. N. in: VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-955-7. s. 215. 
43 Tamtéž. 
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správně naplánovat tak, aby pokud by byl zaměstnanec během ní do práce povolán, měl 

přesto nárok na výše uvedený odpočinek, a to alespoň v minimálním možném rozsahu. 

     Doba odpočinku, a to jak denní, tak týdenní, je mimo ZPr upravená i Směrnicí 

2003/88/ES. Česká úprava v tomto směru té evropské plně odpovídá, když požaduje rozsah 

denního odpočinku alespoň 11 hodin a u zaměstnance mladšího 18 let alespoň 12 hodin 

během 24 hodin po sobě jdoucích.44 U zaměstnanců starších 18 let může být přitom tato doba 

v některých případech snížena až na 8 hodin za podmínky, že další odpočinek bude                       

o zmíněné zkrácení prodloužen. Mezi zvláštní případy patří např. právě práce v nepřetržitých 

provozech nebo práce v zařízeních poskytujících zdravotnické služby.45 

     Zkrácením doby odpočinku se zabýval ESD ve výše zmíněném rozhodnutí ve věci Jäger. 

Mimo jiné soud v odůvodnění podrobněji vyložil pojem rovnocenná doba náhradního 

odpočinku, která má: „být charakterizovaná skutečností, že během této doby není pracovník 

podroben vzhledem ke svému zaměstnavateli žádným povinnostem, jež by mu zabránily         

se volně a bez přerušení věnovat svým vlastním zájmům, aby se vyrovnaly účinky práce                  

na bezpečnost a zdraví dotyčného. Takováto doba odpočinku musí následovat bezprostředně 

po pracovní době, kterou má nahradit, aby se předešlo stavu únavy nebo přepracování 

pracovníka z důvodu nahromadění pracovních dob po sobě následujících…. Aby si pracovník 

mohl skutečně odpočinout, musí mít možnost vzdálit se z pracovního místa na určený počet 

hodin, které musí nejen po sobě následovat, ale též následovat přímo po pracovní době, aby 

se dotyčný mohl uvolnit a zbavit se únavy z výkonu svých pracovních povinností.“46 

     Zaměstnanci musí být také jednou za týden umožněn nepřetržitý odpočinek v rozsahu 

alespoň 35 hodin. Česká úprava je v tomto pro zaměstnance příznivější než Směrnice 

2003/88/ES, která ukládá přijmout nezbytná opatření, aby byl nepřetržitý odpočinek v týdnu 

minimálně 24 hodin.47 Dalším požadavkem, vázaným však na provozní možnosti 

zaměstnavatele je, aby byl tento nepřetržitý odpočinek poskytnut v neděli. Pokud to však není 

vzhledem k charakteru provozu možné, není v rozporu se zákonem, když tento odpočinek 

připadne na jiný den. Podobně jako u nepřetržitého odpočinku mezi směnami je možné zkrátit 

                                                           
44 § 81 odst. 1 ZPr. 
45 RANDLOVÁ. N. in: VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-955-7. s. 231. 
46 EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR. Rozhodnutí Soudního dvora z 9.9.2003 ve věci C-151/02 Landeshauptstadt 

Kiel Norbert Jaeger [online]. [cit. 2018-04-20]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62002CJ0151&qid=1524130467429&from=CS.  Bod č. 94. 
47 RANDLOVÁ. N. in: VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-955-7. s. 236. 
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i nepřetržitý odpočinek v týdnu. Zde jsou hranice nastaveny tak, že minimální takto zkrácený 

odpočinek musí činit 24 hodin a odpočinek v následujícím týdnu musí být prodloužen o dobu 

zkrácení, tak aby doba nepřetržitého odpočinku v týdnu za 14 dnů byla nejméně 70 hodin. 

     Zaměstnavatel je proto povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby, který 

bude tyto požadavky splňovat. Následně s tímto rozvrhem či s jakoukoliv jeho změnou musí 

seznámit zaměstnance, a to, není-li dohodnuto jinak, nejpozději dva týdny a u konta pracovní 

doby jeden týden před začátkem období, na který je práce rozvržena.48  

     Zákoník práce dále stanoví, že pracovní doba se zpravidla rozvrhuje do pětidenního 

pracovního týdne.49 Nicméně právě zdravotnictví je jednou z oblastí, ve které se toto pravidlo 

uplatňuje jen ve velmi  omezené míře. Povaha zdravotnických zařízení, kdy je v podstatné 

části z nich zaveden nepřetržitý provoz, vyžaduje rozvržení pracovní doby do všech sedmi 

dnů. Zdravotničtí zaměstnanci odpracují často v závislosti na svém pracovním režimu 

v jednotlivých týdnech rozdílný počet dnů. 

     Rozvrh týdenní pracovní doby (rozpis směn) je důležitý právě z toho důvodu, že nastavuje 

tzv. individuální fond pracovní doby. Ten následně pomáhá vyrovnat různě dlouhou 

odpracovanou dobu v jednotlivých týdnech tak, aby na konci vyrovnávacího období měl 

zaměstnanec odpracován v průměru takový počet hodin, jaký má dle zákoníku práce 

popřípadě dohody se zaměstnavatelem odpracovat. 

     U zaměstnance, který pracuje v nepřetržitém pracovním režimu, a proto má v průměru 

odpracovat 37,5 hodin týdně, činí v průběhu vyrovnávacího období prodlouženého kolektivní 

smlouvou na 52 týdnů jeho použitelný fond pracovní doby 1950 hodin a tomu musí odpovídat 

rozpis směn.   

 

 

 

 

 

                                                           
48 § 84 ZPr. 
49 § 81 odst. 2 ZPr. 
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3.1 Typy rozvržení pracovní doby 

     V ZPr je upraveno několik způsobů rozvržení pracovní doby, které může zaměstnavatel 

zvolit v závislosti na svých provozních potřebách a podmínkách, nicméně roli při tomto 

rozhodování mohou hrát i jiné faktory, jako například střídání období zvýšené a snížené 

potřeby práce.50 Způsob rozvržení práce může tedy zaměstnavatel de facto dle svých potřeb 

libovolně měnit. Jedinou výjimkou, kdy není jednostranná změna možná, je pracovní nebo 

jiná smlouva se zaměstnancem, která způsob rozvržení pracovní doby upravuje. 

     Pokud není způsob, jakým má být pracovní doba rozvrhována upraven smlouvou, je 

zaměstnavatel povinen o tom zaměstnance informovat, a to nejpozději do jednoho měsíce    

od vzniku pracovního poměru.51 Tato povinnost se vztahuje i na případy jednostranné změny 

způsobu rozvržení. 

     Existují dva základní způsoby rozvržení pracovní doby – rovnoměrné a nerovnoměrné.     

O těch bude pojednáno dále.  Při obou těchto způsobech lze uplatnit pružnou pracovní dobu. 

Pokud je zvolena, znamená to v praxi, že zaměstnanec si sám může určit začátek a konec 

pracovní doby v rámci tzv. volitelné pracovní doby.52 Zaměstnavatel při tomto způsobu určuje 

úseky základní pracovní doby, během kterých je zaměstnanec povinen být na pracovišti,        

a úseky volitelné pracovní doby, ve kterých si zaměstnanec může sám určit, kdy bude 

pracovat. Průměrná týdenní pracovní doba musí být při tomto způsobu naplněna                   

ve vyrovnávacím období určeném zaměstnavatelem, nejdéle však během 26 týdnů, popřípadě 

v období prodlouženém kolektivní smlouvou, nejdéle však během 52 týdnů.53 

     Posledním způsobem je konto pracovní doby, které je zvláštní formou nerovnoměrného 

rozvržení a jehož konkrétní úpravu může obsahovat pouze kolektivní smlouva, popřípadě 

vnitřní předpis u zaměstnavatelů, u kterých nepůsobí odborová organizace. Tato forma 

rozvržení umožňuje reagovat na výkyvy v potřebě práce.54 Stejně jako u nerovnoměrného 

rozvržení může zaměstnavatel určit v jednotlivých týdnech různou pracovní dobu a také 

v tomto případě je určeno období, během kterého se různě dlouhá odpracovaná doba vyrovná.    

                                                           
50 STRÁNSKÝ, J. in: GALVAS, Milan. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8021-8. s. 421. 
51 STRÁNSKÝ, J. in: GALVAS, Milan. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8021-8. s. 421. 
52 BRŮHA, D. in: HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2015. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1. S. 230. 
53 Tamtéž. 
54 STRÁNSKÝ, J. in: GALVAS, Milan. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8021-8. s. 424. 
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Důležité je, že u konta práce není zaměstnavatel povinen přidělit zaměstnanci práci a pokud 

k tomu dojde, nemusí vyplatit náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Jako ochranný 

prvek je však zakotveno právo zaměstnance na tzv. stálou mzdu, jejíž výše je nejméně 80% 

průměrného výdělku, a která se po skončení vyrovnávacího období navyšuje o rozdíl mezi ní 

a mzdou, na kterou vznikl zaměstnanci nárok. 55 

     Tuto formu rozvržení nelze použít u zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 ZPr. 

Z tohoto ustanovení vyplývá, že zdravotnická zařízení, která nejsou soukromými 

podnikatelskými subjekty, ji aplikovat nemohou, a podle mého názoru ani v soukromých není 

její využití příliš vhodné. 

 

3.1.1 Rovnoměrné rozvržení pracovní doby 

     Rovnoměrné rozvržení je bezpochyby mnohem jednodušší než rozvržení nerovnoměrné.                 

Dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. l je jím myšleno rozvržení: „ při kterém zaměstnavatel 

rozvrhuje na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní 

dobu.“  

     Do novely zákoníku práce, který se stala účinnou 1. 1. 2012, platilo, že o rovnoměrné 

rozvržení se jednalo tehdy, pokud měl zaměstnanec každý týden odpracovat stejný počet 

hodin, a délka směny nesměla přesáhnout 9 hodin. Pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem 

domluvili na jiné úpravě pracovní doby, maximální délka směny se prodlužovala na 12 

hodin.56 Od roku 2012 je pak klíčovým kritériem to, že zaměstnavatel na jednotlivé týdny 

rozvrhuje stejnou délku pracovní doby, a to v rozsahu stanovené nebo kratší pracovní doby.57  

Na rozdíl od nerovnoměrného rozvržení zde tedy nehraje tak významnou úlohu vyrovnávací 

období, neboť odpracovaná doba je každý týden stejná. 

     Rovnoměrné rozvržení pracovní doby se ve zdravotnických zařízeních uplatňuje ve stejné 

míře jako nerovnoměrné, ačkoliv by se mohlo zdát, že tomu tak není. I v zařízeních 

s nepřetržitým provozem pracují především lékařští zaměstnanci během klasické pracovní 

doby od rána do odpoledne v souladu s rovnoměrným rozvržením, tedy každý týden odpracují 

pravidelně 40 hodin. Nad rámec toho je pak řešen výkon tzv. ústavních pohotovostních 

                                                           
55 § 120 a § 121 ZPr. 
56 GOGOVÁ, R. in: GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku 

práce a dalších souvisejících právních předpisů. 2., přeprac. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. Práce, mzdy, 

pojištění. ISBN 978-80-7263-759-1. s. 42. 
57 Tamtéž. 
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služeb, které jsou vykonávány většinou v jiném režimu, buď v rámci práce přesčas, nebo 

uzavřených dohod, či jinak.  

 

3.1.2 Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby 

     Nerovnoměrné rozvržení je druhým z klasických způsobů, jak může zaměstnavatel 

pracovní dobu pro zaměstnance rozvrhovat. Nová definice, která byla do Zákoníku práce 

vložena novelou účinnou od roku 2012, vymezuje nerovnoměrné rozvržení jako: „rozvržení, 

při kterém zaměstnavatel rozvrhuje na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, 

popřípadě kratší pracovní dobu.“58  Pro tento způsob rozvržení je charakteristické to,           

že zaměstnanec neodpracuje každý týden stejný počet hodin, ale odpracuje vždy tolik,                       

kolik je pro daný týden stanoveno rozvrhem týdenní pracovní doby. Zákoník práce stanoví,   

že průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu, 

popřípadě kratší pracovní dobu sjednanou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, za období 

nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše 

na 52 týdnů po sobě jdoucích. 

     Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba bývá v nepřetržitých provozech často využívána. 

Záleží pouze na zaměstnavateli, jestli bude pracovní dobu rozvrhovat nerovnoměrně.             

Je dokonce možné, a v praxi se tak děje, že na jednom pracovišti vedle sebe figurují 

zaměstnanci s rozdílným druhem práce, kterým bude práce rozvrhována rovnoměrně              

a nerovnoměrně. Ve zdravotnických zařízeních se to nejčastěji vyskytuje u lékařů a 

zdravotních sester v rámci jednoho oddělení, kdy pracovní doba lékařů je rozvržena 

rovnoměrně, zatímco u zdravotních sester je tomu jinak.  

     Dominik Brůha pak popisuje častý jev, kdy vedle sebe paralelně existuje více rozvrhů 

směn, a to někdy dokonce až tři. První z nich pak bývá označován jako dlouhodobý a je 

vyhotoven v souladu se zákonnými požadavky, ovšem obvykle slouží pouze k určení nároku 

zaměstnance na náhradu mzdy po dobu dovolené, překážek v práci atd.59 

     Směny v daném kalendářním měsíci pak bývají vykonávány dle rozvrhu, který je stanoven 

na kratší období, tzv. měsíčního rozpisu. Pokud ani ten nemůže být z nejrůznějších důvodů 

                                                           
58 § 78 odst. 1 písm. m ZPr. 
59 BRŮHA, Dominik. Pracovní doba a schizofrenie v jejím rozvrhování. Práce a mzda [online]. 2013, 

1.2.2013, 2013(2) [cit. 2018-05-20]. Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-

d41218v52029-pracovni-doba-a-schizofrenie-v-jejim-rozvrhovani/. 
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dodržen, vydává zaměstnavatel ještě třetí rozvrh, který reflektuje například výměny směn 

mezi zaměstnanci.60 

     Tento způsob vede dle Dominika Brůhy k „příkrému rozporu se zákonem“, neboť ZPr 

umožňuje značnou flexibilitu v rozvrhování pracovní doby a nepočítá s tím, že by se mělo 

vyhotovovat více rozvrhu směn.61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 BRŮHA, Dominik. Pracovní doba a schizofrenie v jejím rozvrhování. Práce a mzda [online]. 2013, 

1.2.2013, 2013(2) [cit. 2018-05-20]. Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-

d41218v52029-pracovni-doba-a-schizofrenie-v-jejim-rozvrhovani/. 
61 Tamtéž. 
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4 Směna 

4.1 Obecná úprava délky směny 

     Definici směny najdeme v  § 78 odst. 1 písm. c) ZPr. Dle tohoto ustanovení se směnou 

rozumí část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen            

na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat. Je přitom třeba 

zdůraznit, že toto ustanovení výslovně uvádí, že pokud se jedná o práci přesčas, tedy konanou 

na pokyn či s vědomím zaměstnavatele, nejedná se již o směnu jako takovou a do její celkové 

délky se proto nezapočítá.62  

     Určení maximální délky jedné pracovní směny je dalším z projevů ochranné funkce 

pracovního práva. Směrnice 2003/88/ES nestanovuje maximální možnou délku jedné směny, 

stanoví pouze limity týdenní pracovní doby a požadavky na zajištění odpočinku po práci 

v určitém rozsahu. Záleží tedy na jednotlivých členských státech EU, jakou hranici v tomto 

směru nastaví.  

     Dle české právní úpravy v ustanovení § 83 činí nejdelší možná délka jedné směny 12 

hodin denně. Tato maximální hranice pak platí bez ohledu na to, zda je pracovní doba 

rozvrhována rovnoměrně nebo nerovnoměrně, či v jakém pracovním režimu zaměstnanec 

pracuje.63 Minimální délka směny upravena není a záleží tedy pouze na zaměstnavateli, jakou 

délku směny zaměstnanci určí.  

     Delší směna je pak umožněna právními předpisy pouze ve vztahu k určitým povoláním. 

Taxativní výčet těchto povolání obsahuje § 100 ZPr, který zmocňuje vládu, aby odchylky 

úpravy pracovní doby a doby odpočinku upravila nařízením. Vláda byla povinna tak učinit 

v případě zaměstnanců v dopravě, a proto vydala nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým       

se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.64                  

Dle odstavce 2 uvedeného ustanovení jsou odchylky možné i u členů jednotky hasičského 

záchranného sboru zaměstnavatele. V tomto případě jsou upraveny v nařízení vlády                

č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky 

                                                           
62 BRŮHA, D. in: HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2015. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1. s. 218. 
63 RANDLOVÁ, N. in: VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-955-7. s. 217. 
64 ŠTEFKO, M. in: BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8. s. 569-570. 
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hasičského záchranného sboru podniku.65 Kvůli zvýšené ochraně mladistvých stanoví ZPr     

v § 79a nepřekročitelnou hranici délky jejich směny v jednotlivých dnech na 8 hodin.  

 

4.2 Rakouská úprava směny a úvaha o podobné úpravě de lege ferenda 

     Délka směny v ZPr odpovídá faktickému stavu v oblasti zdravotnictví jen částečně. 

Problém s jejím dodržováním nenastává v praxi u zaměstnanců pracujících ve dvou-, 

třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu. U zaměstnanců v jednosměnném pracovním 

režimu je však obtížné tento limit dodržet během víkendových směn a směn, které připadnou 

na dny pracovního klidu. Jako příklad úpravy, která umožňuje ve zdravotnictví delší směny, 

může sloužit rakouský zákon o pracovní době ve zdravotnictví. 

     Ten v úpravě tzv. prodloužených služeb mimo dříve uvedenou délku týdenní pracovní 

doby s možností opt-outu podrobně stanoví, jak dlouhá může jedna pracovní směna během 

této služby být. I zde je třeba splnění stejných podmínek jako u prodloužení týdenní pracovní 

doby, tedy podnikové dohody, dále musí jít o zaměstnance, který během pracovní doby 

nevykonává soustavně práci, a musí to být z organizačních důvodů absolutně nezbytné.66  

     Pokud jsou tyto podmínky splněny, může délka jedné směny během této prodloužené 

služby být až 25 hodin. Speciální úprava se pak týká lékařů a lékárníků, u kterých je limit 

délky jedné směny ještě vyšší, a to v současnosti až 29 hodin. Pro tyto zaměstnance jsou      

od 1. 1. 2015 stanovena přechodná období, během kterých má dojít k postupnému snížení 

délky  jedné směny na 25 hodin. Tímto způsobem bylo umožněno, aby do konce roku 2017 

během prodloužené služby činila délka jedné směny až 32 hodin, a pokud tato začínala 

v sobotu dopoledne nebo dopoledne před státním svátkem, dosáhla dokonce až 49 hodin.    

Od 1. 1. 2018 je maximální délka směny 29 hodin. Od 1. 1. 2021 pak bude stejně jako            

u jiných zdravotnických zaměstnanců činit 25 hodin.67  

     Rakouský zákon omezuje maximální počet prodloužených služeb, který může jeden 

zaměstnanec za normálních okolností odpracovat na 6 služeb během sedmnáctitýdenního 

                                                           
65ŠTEFKO, M. in: BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8. s. 570-571. 
66 § 4 odst. 1 KA-AZG. 
67 § 4 odst. 4 a 4a KA-AZG. 



 

25 

 

vyrovnávacího období. Pokud však dojde k uzavření podnikové dohody, může jejich počet 

během tohoto období stoupnout až na 8.68 

     Taková úprava délky jednotlivých prodloužených služeb je dle mého názoru nepochybně 

velmi užitečná a lze uvažovat o tom, jestli by do ZPr nemělo být vloženo podobné ustanovení, 

které by za určitých podmínek umožňovalo, aby jednotlivá směna byla delší než 12 hodin, 

s tím, že za standardních podmínek by tato hranice zůstala zachována. Domnívám se,            

že takové ustanovení by spíše odráželo faktický stav, který v českých nemocnicích panuje, 

neboť zdejší víkendové služby jsou velmi dlouhé, ačkoli to právní úprava vůbec nereflektuje,           

a v pracovních výkazech je skutečně odpracované doba upravována tak, aby odpovídala 

zákonným požadavkům. Za vhodné řešení bych považoval omezení počtu těchto delších 

směn. 

     Domnívám se, že by bylo zapotřebí přijmout novelu ZPr, která by podrobněji upravila 

délku víkendových směn, či směn ve dnech pracovního klidu. Dle mého názoru je totiž 

praktické mít možnost, určit zaměstnanci v tyto dny směnu delší než obvyklou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 § 4 odst. 5 čísl. 2 KA-AZG. 
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5 Pracovní režimy používané ve zdravotnictví 

5.1 Směnné režimy 

     Pracovními režimy obecně jsou režim jednosměnný, dvousměnný, třísměnný a nepřetržitý. 

ZPr neobsahuje definici prvního z nich, lze ji však a contrario vyvodit z definic ostatních.69 

Zákonnou definici toho, co se rozumí dvousměnný, třísměnný a nepřetržitý pracovní režim 

obsahuje ZPr ve výkladovém ustanovení § 78 odst. 1 písm. d),  e) a f). Pro účely této práce 

budu tyto pracovní režimy, s výjimkou jednosměnného nazývat souhrnným názvem směnné 

režimy. Identifikace pracovního režimu zaměstnance je nesmírně důležitá především proto, 

neboť se od ní odvíjí délka stanovené týdenní pracovní doby, která je v jednotlivých režimech 

odlišná. 

     Ve dvousměnném pracovním režimu dochází během 24 po sobě jdoucích hodin ke střídání 

dvou skupin zaměstnanců ve dvou časových obdobích, např.: denní směna, noční směna, nebo 

dopolední, odpolední. Ve třísměnném pracovním režimu se během 24 po sobě jdoucích hodin 

zaměstnanci střídají ve třech směnách. Odlišnost mezi těmito režimy a nepřetržitým 

pracovním režimem lze spatřovat v tom, že provoz zaměstnavatele v dvou- a třísměnném 

pracovním režimu je vázán na pracovní týden. V nepřetržitém pracovním režimu naproti tomu 

musí zaměstnanec vykonat práci v nepřetržitém provozu v rámci po sobě jdoucích 24 hodin. 

Nepřetržitý provoz je takový provoz, který vyžaduje, aby byla práce konána 24 hodin denně, 

7 dní v týdnu.70 Zaměstnanec tak může mít směnu v kterýkoliv den v týdnu a kteroukoli denní 

dobu a nedochází zde k omezení na pracovní týden71.  U nepřetržitého pracovního režimu, 

pak na rozdíl od režimů ostatních neurčuje ZPr počet směn, ve kterých se zaměstnanci mají 

během 24 hodin střídat, nicméně lze dovodit, že by tyto směny měly být nejméně dvě.72  

     Společným rysem těchto pracovních režimů je vzájemné pravidelné střídání zaměstnanců 

v rámci po sobě jdoucích 24 hodin. Základními znaky jsou tedy pravidelné střídání                             

                                                           
69 ŠTEFKO, M. in: BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8. s. 518. 
70 § 78 odst. 1 písm. g). ZPr. 
71 BRŮHA, Dominik a Eva PROŠKOVÁ. Zdravotnická povolání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011. ISBN 978-80-7357-661-5. s.  403. 
72 GOGOVÁ, R. in: GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku 

práce a dalších souvisejících právních předpisů. 2., přeprac. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. Práce, mzdy, 

pojištění. ISBN 978-80-7263-759-1. s.  31. 
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a vzájemné střídání, přičemž oba musí být splněny souběžně. Pokud je splněn pouze jeden 

z nich, o uvedené pracovní režimy se nejedná.73  

     Pravidelným střídáním se rozumí takové střídání, při kterém část zaměstnanců pracuje 

v určité době v jedné směně, např.: ranní, zatímco druhá v jiné, a po určité době si skupiny 

tyto směny vymění. Pokud k tomu nedojde a zaměstnanci, pracují stále např. v ranní směně, 

nejedná se o směnný režim, neboť nedochází k pravidelnému střídání ve více směnách.                  

Je přitom věcí zaměstnavatele, jaké období pro výměnu zvolí, neboť právě on je dle § 81 odst. 

1 ZPr oprávněn rozvrhovat pracovní dobu a určovat začátek a konec směn. ZPr neurčuje 

v jakých obdobích má k výměně směn docházet, nicméně je vhodné, aby se jednalo o logicky 

zvolené časové úseky, jako např. týden, měsíc, či čtvrtletí.74 

     Vzájemným střídáním se pak rozumí střídání dvou, či více skupin zaměstnanců v předem 

určených intervalech, ke kterému musí dojít během 24 hodin po sobě jdoucích. ZPr nestanoví, 

že by mezi nástupem jednotlivých směn nemohlo dojít k přerušení práce, a je tak opět věcí 

zaměstnavatele, jestli přerušení práce umožňuje, nebo naopak požaduje, aby se směny 

v povoleném limitu překrývaly. 

Ve směnných režimech je odchylně upravena délka stanovené týdenní pracovní doby, která  

je omezena na 37,5 hodiny u zaměstnanců pracujících ve třísměnném a nepřetržitém 

pracovním režimu a 38,75 hodin u zaměstnanců v dvousměnném pracovním režimu.75   

     Dominik Brůha označuje za časté překrývání směn, kdy zaměstnanci z jedné směny 

nastoupí do práce ještě před skončením druhé a naopak. Může pak docházet k výkladovým 

problémům, a to ve vazbě na ustanovení § 78 odst. 2 ZPr, které stanoví, že: „Ustanovení 

odstavce 1 písm. d) až f) platí i v případě, kdy při pravidelném střídání zaměstnanců             

ve směnách dojde k souběžnému výkonu práce zaměstnanců navazujících směn, avšak jen                 

po dobu nejvýše 1 hodiny.“ Problémem je, když se jednotlivé směny překrývají o více než 

hodinu. Souběžný výkon práce zaměstnanců v navazujících směnách ve větším rozsahu pak 

totiž má za následek to, že tito zaměstnanci dle dikce zákona nejsou považováni za pracující 

ve výše uvedených režimech a nebude jim proto náležet zvýhodněná délka stanovené týdenní 

                                                           
73 GOGOVÁ, R. in: GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku 

práce a dalších souvisejících právních předpisů. 2., přeprac. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. Práce, mzdy, 

pojištění. ISBN 978-80-7263-759-1. s.  32. 
74 RANDLOVÁ, N. in: VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-955-7. s. 204. 
75 § 79 odst. 2 ZPr. 
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pracovní doby, ale jen výměra základní, tedy 40 hodin.76 Proto by Dominik Brůha přivítal 

odstranění tohoto ustanovení kvůli jeho přílišné přísnosti.77 

     Vzhledem k tomu, že nemocniční zařízení mají charakter nepřetržitého provozu, pracovní 

režim těch zaměstnanců, kteří se dle rozvrhu směn vzájemně pravidelně střídají ve směnách 

dle rozvrhu směn, je  nepřetržitým pracovním režimem a jejich stanovená týdenní pracovní 

doba tak činí výše uvedených 37,5 hodin. Není však vyloučeno a naopak je to naprosto běžné, 

aby u zaměstnavatele s nepřetržitým provozem vedle těchto zaměstnanců pracovali buď 

zaměstnanci, kteří tento provoz nezajišťují a pracují tedy v jiném pracovním režimu, 

například administrativní zaměstnanci,78 či zaměstnanci, kteří sice nepřetržitý provoz 

zajišťují, ale nesplňují ostatní podmínky nepřetržitého pracovního režimu, tzn., nestřídají se 

vzájemně pravidelně ve směnách v rámci po sobě jdoucích 24 hodin. 

 

5.1.1 Úvahy nad zavedením směnného provozu u lékařů na více pracovištích  

     Jedním z nejpalčivějších problémů českého zdravotnictví je obrovský počet přesčasových 

hodin, který zaměstnanci každý rok odpracují. Zřizovatelé zdravotnických zařízení jsou proto 

mnohdy postaveni před otázku, jak na jednu stranu zajistit nepřetržitou dostupnost zdravotní 

péče, a současně dodržovat limity, které jsou pracovním právem určeny. Jedním z mnohdy 

zvažovaných řešení je právě zavedení tzv. směnného provozu, čili nepřetržitého pracovního 

režimu na jednotlivých odděleních a pro jednotlivé skupiny zde pracujících zaměstnanců. 

Druhým důvodem je pak pochopitelně vidina úspory nemalých finančních prostředků, které   

je nutno vynakládat jako odměnu za práci vykonanou dle dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. Zavedení směnného provozu má však mnoho nevýhod, které rozeberu níže,   

a nebývá tak příliš populárním řešením. LOK – SČL v roce 2002 informovala své členy v tom 

smyslu, že směnný provoz není pro většinu zdravotnických zařízení vhodný. 79  

                                                           
76 GOGOVÁ, R. in: GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku 

práce a dalších souvisejících právních předpisů. 2., přeprac. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. Práce, mzdy, 

pojištění. ISBN 978-80-7263-759-1. s.  32. 
77 BRŮHA, Dominik a Eva PROŠKOVÁ. Zdravotnická povolání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011. ISBN 978-80-7357-661-5. s. 421. 
78 GOGOVÁ, R. in: GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku 

práce a dalších souvisejících právních předpisů. 2., přeprac. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. Práce, mzdy, 

pojištění. ISBN 978-80-7263-759-1. s.  33. 
79 KUBEK, Milan. Náhrada ÚPS prací ve směnném režimu. LÉKAŘSKÝ ODBOROVÝ KLUB SVAZ ČESKÝCH 

LÉKAŘŮ [online]. 29.10.2002 [cit. 2018-03-29]. Dostupné z: https://www.lok-

scl.cz/archiv.php?typ=5&id=145&detail=1. 
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     Jednotliví lékaři se zavedením směnného režimu na svých odděleních většinou nesouhlasí                   

a uvádí následující důvody, které hovoří v jeho neprospěch.  

     Hlavním důvodem je dle nich to, že každý pacient má za normálních podmínek, tím         

je myšlen jednosměnný režim, svého ošetřujícího lékaře, který ho přijímal, stanovil diagnózu, 

určil léčebnou metodu a nadále za jeho léčbu odpovídá a dohlíží na ni. Pokud však dojde 

k zavedení směnného režimu, lékaři se u pacienta budou střídat podle toho, který z nich bude 

mít zrovna službu, a žádný z nich se nebude o pacienta souvisle starat po celou dobu jeho 

pobytu v nemocnici. Střídání personálu pak pochopitelně může způsobit i to, že lékař některé 

potřebné úkony během své směny neprovede s tím, že během příští směny je za něho provede 

jiný kolega. Zavedení směnného režimu tak z výše uvedených důvodů může mít neblahý vliv 

na kvalitu péče o pacienty. 

     Druhým závažným důvodem, který svědčí proti zavedení směnného režimu, je potřeba 

vyššího počtu zaměstnanců. Ta je zapříčiněna především tím, že ZPr omezuje maximální 

týdenní pracovní dobu na 37,5 respektive 38,75 hodin týdně, a tak je toto řešení nevhodné 

zejména pro menší zdravotnická zařízení, která mají k dispozici menší množství personálu.  

Pokud tedy tato zařízení směnný režim zavedou, může to ve výsledku vést k omezení péče                

a neprovádění některých zákroků, protože na pracovišti bude momentálně k dispozici méně 

lékařů a ti samozřejmě nebudou moci současně pracovat v ambulanci a např. operovat          

na operačním sále. 

     Dalším, a nutno dodat neméně podstatným argumentem, proč lékaři směnný režim 

nechtějí, je pochopitelně i finanční stránka věci. Podstatnou část měsíčního výdělku lékaře, 

který nad rámec běžné 40 hodinové pracovní doby vykonává i ústavní pohotovostní službu,    

a to jak v režimu přesčasu, tak i dle problémových dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, totiž v současné době, bohužel, tvoří právě odměna za ústavní pohotovostní služby,    

a pokud dojde k zavedení směnného režimu, lékaři o ni přijdou. 

     Výše uvedené důvody ukazují problematičnost zavedení směnného režimu u lékařů              

za současné situace. Úvahy o něm téměř vždy rozproudí debatu ohledně toho, jestli nedojde 

k omezení poskytování lékařské péče. Jako příklad lze uvést v médiích probíraný případ 

z konce roku 2016. Jednalo se o nemocnici v Novém Městě na Moravě, jejíž lékaři kvůli 

nespokojenosti s výší platů hromadně vypověděli dohody o pracovní činnosti.80                 

                                                           
80 ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ: LOK chce po vlastních ultimátech jednat s krajem o směnném provozu v 

nemocnici v Novém Městě. Lékařský deník [online]. 28.12.2016 [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: 
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Proto se ředitel rozhodl pro směnný režim. Okamžitě se strhla diskuze o tom, že bude nutné 

omezit plánované zákroky a provoz ambulancí, protože bude k dispozici méně lékařů. 

Nakonec se však vedení nemocnice s lékaři dohodlo a k zavedení tohoto režimu nedošlo.81 

 

5.1.2 Směnný provoz u nelékařských zdravotnických pracovníků 

     Nutno však podotknout, že výše uvedené argumenty v neprospěch směnného režimu jsou 

uplatňovány jen, pokud se jedná o lékaře. U zdravotních sester a jiných nelékařských 

pracovníků je situace jiná. Tito zaměstnanci na odděleních běžně ve směnném režimu pracují, 

a protože jsou na pracovišti, kde je zaveden nepřetržitý provoz, jejich režim je pak 

nepřetržitým pracovním režimem. V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) Zákoníku 

práce proto činí délka jejich stanovené týdenní pracovní doby 37,5 hodiny týdně.  

     Hlavním důvodem, proč v případě těchto povolání nevyvolává směnný režim takové 

negativní emoce jako u lékařů, je především charakter jejich práce, která je více mechanická  

a nevyžaduje tolik koncepčního plánování, stanovování lékařských postupů atd. Je tedy 

v zásadě jedno, kdo je v danou chvíli na pracovišti k dispozici, protože daný úkon může 

provést kterýkoliv z těchto zaměstnanců. Je však nutno podotknout, že pacienti, kteří            

na lůžkových odděleních leží, mají hlavně se zdravotními sestrami často užší kontakt, nežli 

s lékařem, a proto i v případě sester může mít jejich střídání po směnách na pacienta neblahý 

efekt. Nedostatek zdravotních sester a ostatních nelékařských zaměstnanců společně 

s uvedeným charakterem jejich práce je však pro zaměstnavatele klíčových hlediskem, a proto 

směnný režim u sester na většině pracovišť bez větších problémů funguje. 

 

5.1.3 Směnný režim v praxi 

     Pracovním režimem zaměstnanců, kteří pracují ve směnném režimu na nemocničních 

odděleních je jak již bylo řečeno převážně nepřetržitý pracovní režim. Příkladem, který by se 

dal označit za typický, je organizace směn zdravotních sester na chirurgických odděleních.  

Délka jejich směn závisí na tom, zda se jedná o denní či noční směnu, a zda jde o pracovní 

den nebo o víkend. 

                                                                                                                                                                                     
http://www.zdravotnickydenik.cz/2016/12/lok-chce-po-vlastnich-ultimatech-jednat-s-krajem-o-smennem-

provozu-v-nemocnici-v-novem-meste/. 
81 Nemocnice Nové Město na Moravě nezavede směnný provoz. In: Nemocnice Nové Město na Moravě[online]. 

30.12.2016 [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: 

http://www.nnm.cz/2011/?rezim=zdravotnikid=uvod&id=aktualita&akt=20161230114219. 
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   Sestry se běžně střídají ve dvou směnách, ranní a noční. První z nich trvá od 7 do 19 hodin  

a druhá od 19 do 7 hodin následujícího dne. Ačkoli to na první pohled vypadá, že směny jsou 

všechny stejně dlouhé, není tomu tak. Délka denní směny během všedních dnů činí 11 a půl 

hodiny, neboť na pracovišti jsou dvě sestry, z nichž každá má nárok na půlhodinovou 

přestávku v práci dle § 88 ZPr.  

     Noční směna a denní směna během víkendů, či dnů pracovního klidu je však 

dvanáctihodinová, neboť vzhledem k tomu, že na dobu těchto směn nejsou předem plánovány 

žádné zákroky, je zcela dostačující, aby byla v práci přítomna pouze jedna sestra. Ta však, 

pokud je v práci sama, vykonává práci, která nemůže být přerušena, a ačkoliv jí dle druhé 

věty zmíněného ustanovení musí být zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo, tak tato doba 

se, na rozdíl od přestávky v práci, započítává do pracovní doby.  

     Organizace denní směny sálových sester připadající na všední dny má ještě jedno 

specifikum. Zatímco denní směna během celého týdne má normálně trvat od 7 do 19 hodin, 

plánované zákroky se provádí ve všedních dnech pouze v době mezi půl osmou a půl čtvrtou 

odpoledne. Část sester ze stejné směny (- sálové sestry) tedy odpracuje dle rozvrhu práce 

denní směnu pouze ve zkráceném rozsahu (7.30 – 15.30), a to čistě z toho důvodu, aby 

zbytečně nebyl vyčerpáván fond jejich pracovní doby v době, kdy jejich přítomnost              

na pracovišti není nutná. 

     Zaměstnanci pracující na lůžkových odděleních však tuto zkrácenou denní směnu nemají, 

neboť tam je výkon práce rozložen rovnoměrněji během celého dne a není tedy zapotřebí,   

aby v určitém denním období jich byl na pracovišti přítomen vyšší počet než po zbylou                  

část dne. 
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5.2 Jednosměnný pracovní režim s výkonem ústavní pohotovostní služby 

     Jak již bylo řečeno výše, definici jednosměnného pracovního režimu ZPr neobsahuje. 

Přesto však ji lze a contrario dovodit s definic dvou-, třísměnného a nepřetržitého pracovního 

režimu. Jedná se o režim, ve kterém je pouze jedna směna,82 a tudíž zde nedochází 

k vzájemnému pravidelnému střídání zaměstnanců v několika směnách. Ve zdravotnictví       

se zpravidla jedná o denní směnu, jejíž délka činí 8 hodin, obvykle mezi 7. hodinou a 15:30, 

nebo půl 8. a 16. hodinou. 

     Vzhledem k tomu, že v tomto režimu jsou všichni zaměstnanci v práci během stejného 

časového úseku, je třeba, aby zaměstnavatel, který má dle Zákona o zdravotních službách 

povinnost zajišťovat nepřetržitý provoz, obsadil pracoviště personálem i po zbylou část dne. 

Tato pracovní činnost, kterou zaměstnanci vykonávají mimo svojí běžnou pracovní dobu,      

se ve zdravotnictví nazývá ústavní pohotovostní služba (ÚPS). 

     Je zajímavé, že tento v praxi v hojné míře používaný termín není platnou právní úpravou 

nijak definován. Pro představu lze uvést definici z Velkého lékařského slovníku vymezující 

ÚPS jako službu: „která se zřizuje v zařízeních ústavní péče pro poskytování zdravotnických 

služeb nemocným v těchto zařízeních a nemocným, kteří byli do těchto zařízení dopraveni 

nebo se dostavili k přijetí nebo ošetření v době mimo pravidelný provoz zdravotnických 

zařízení.“83 

     Dle Lukáše Veleva se vzhledem k tomu, že zákonná definice neexistuje, považuje za ÚPS 

právě nepřetržitý provoz.84 Jde tedy jednak o službu, která během všedních dnů obvykle 

začíná v odpoledních hodinách a trvá přes noc do 7:00 hodin, a také o službu, která                

je vykonávána během dnů pracovního klidu. De lege ferenda by však bylo vhodné, aby byl 

tento pojem do právní úpravy zakomponován a rovněž byly řádně vymezeny činnosti, které 

mají být během ÚPS vykonávány, neboť současný Zákon o zdravotnických službách sice 

říká, že formou nepřetržitého provozu má být zajištěna pouze lůžková péče, vůbec však tento 

požadavek nestanoví např. po péči ambulantní.85 

 

                                                           
82BOGNÁROVÁ, V. in:  BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně 

přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-667-8. s. 209. 
83 Ústavní pohotovostní služba. In: Velký lékařský slovník [online]. [cit. 2018-05-30]. Dostupné z: 

http://lekarske.slovniky.cz/pojem/ustavni-pohotovostni-sluzba. 
84 VELEV, Lukáš. Nepřetržité služby ve zdravotnictví pohledem manažera nemocnice [online]. [cit. 2018-05-30]. 

Dostupné z: www.sdruzeniobcan.cz/files/velev_cerge2014_03.pdf. 
85 Tamtéž. 



 

33 

 

     Pro téma této diplomové práce je však důležitější to, jaké pracovně právní instituty jsou 

k personálnímu zajištění ÚPS nejčastěji v praxi využívány poskytovateli zdravotnické péče. 

V současnosti je to především práce přesčas, dále pak uzavírání dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr a v neposlední řadě i časté a mnohdy protizákonné využívání pracovní 

pohotovosti. 
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5.3 Práce přesčas 

     Definici práce přesčas obsahuje výkladové ustanovení § 78 odst. 1 písm. i), podle kterého      

se jedná o práci konanou: „zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem 

nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní 

doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní 

dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto 

zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li 

zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu 

zaměstnavatel poskytl na jeho žádost.“ 

     Podmínky práce přesčas stanoví ZPr kromě výše uvedené definice v § 93. Zde je 

stanovena podmínka výjimečnosti práce přesčas, což v praxi znamená, že práce přesčas by 

neměla být zaměstnavatelem již předem stanovena v plánovaném rozvrhu zaměstnavatele.86 

Podmínka výjimečnosti však nebývá v současnosti dodržována. To je způsobeno nejen 

naléhavými provozními potřebami zaměstnavatele, ale také motivací zaměstnanců k jejímu 

výkonu, neboť je pro ně nesmírně lákavou vidina příplatku, který dle ZPr za práci přesčas 

náleží. 87 

     Druhou podmínkou je, že tuto práci může zaměstnavatel nařídit jen z vážných provozních 

důvodů. Definici vážných provozních důvodů však žádný předpis neobsahuje, a proto           

se splnění této podmínky musí posuzovat individuálně, s přihlédnutím k poměrům v daném 

pracovním odvětví.  

     Další podmínkou je, že práci přesčas lze konat buď na příkaz zaměstnavatele, nebo 

alespoň s jeho souhlasem. Forma tohoto příkazu upravena není a může tedy být vyjádřen 

jakýmkoliv způsobem a postačí, že je práce vykonávána s vědomím zaměstnavatele, které 

může být projeveno i konkludentně. 88 Souhlas s prací přesčas může zaměstnavatel udělit buď 

před jejím počátkem, nebo kdykoliv v průběhu a rovněž po jejím skončení.  Forma tohoto 

souhlasu také není nikde upravena. Jaroslav Stránský pak uvádí, že je důležité rozlišit, jestli 

se skutečně jedná o práci přesčas z důvodu, že zaměstnanci bylo přiděleno příliš mnoho práce, 

                                                           
86 RANDLOVÁ. N. in: VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-955-7. s. 238. 
87 FETTER, Richard W. Základní pravidla nařízení nebo dohodnutí práce přesčas a jejích 

limitů. epravo.cz[online]. 16.3.2011 [cit. 2018-05-29]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zakladni-

pravidla-narizeni-nebo-dohodnuti-prace-prescas-a-jejich-limitu-72087.html. 
88 RANDLOVÁ. N. in: VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-955-7. s. 239 
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s jejímž splněním zaměstnavatel počítá, anebo zdali byl určitý zaměstnanec pomalejší než 

jiný, vykonávající obdobnou práci, proto nestihl úkol dokončit v pracovní době, a tak musí 

pokračovat i po skončení pracovní doby. V případě náročného úkolu se dle J. Stránského       

o výkon práce přesčas jedná, ale pokud zaměstnanec nestihl dokončit běžný úkol, na který 

měl dostatek času, o práci přesčas by jít nemělo.89 

 

5.3.1 Rozsah práce přesčas 

     Rozsah nařízené práce přesčas je omezen na maximálně 8 hodin týdně a 150 hodin 

v kalendářním roce. Pokud tedy zaměstnavatel potřebuje, aby zaměstnanec odpracoval více 

přesčasových hodin, musí se s ním na tom dohodnout.  Není nutné, aby vzájemná dohoda byla 

uzavřena v písemné formě, může být také ústní a jsou uváděny i příklady konkludentního 

souhlasu, kdy zaměstnanec bez připomínek odpracuje více než 8 hodin trvající přesčas.90 

V praxi se pak setkáváme jak s případy zakotvení více přesčasových hodin do pracovní 

smlouvy, tak i s uzavíráním zvláštních dohod o práci přesčas. 

     Co se týče práce přesčas možné jen se souhlasem zaměstnance, její nejvyšší rozsah           

je omezen na 8 hodin týdně v rámci tzv. vyrovnávacího období 26 po sobě jdoucích týdnů. 

Vyrovnávací období pak může být kolektivní smlouvou prodlouženo na 52 týdnů. Maximální 

roční doba práce přesčas tak může u jednoho zaměstnance činit 416 hodin. Pokud 

zaměstnanec dostane za výkon práce přesčas náhradní volno, doba, kterou takto odpracoval, 

se do celkového rozsahu práce přesčas ve vyrovnávacím období nezapočítává. 91 

     Dominik Brůha považuje v návaznosti na vyrovnávací období za podstatné vyřešení 

otázky, zda do těchto 26 popřípadě 52 po sobě jdoucích týdnů zahrnout i týdny, kdy z důvodu 

překážek v práci, jiných překážek v práci nebo dovolené zaměstnanec nepracuje.92  Dle jeho 

názoru totiž není zcela jednoznačné, zda může přesčasová práce zaměstnance skutečně 

dosáhnout zmíněných 416 hodin, neboť v případě dovolené, či jiné nepřítomnosti v práci 

                                                           
89 STRÁNSKÝ, J. in: GALVAS, Milan. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8021-8. s. 430-431. 
90  RANDLOVÁ. N. in: VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-955-7. s. 239. 
91 HŮRKA, P. in: GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku 

práce a dalších souvisejících právních předpisů. 2., přeprac. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. Práce, mzdy, 

pojištění. ISBN 978-80-7263-759-1. s. 112. 
92 BRŮHA, Dominik a Eva PROŠKOVÁ. Zdravotnická povolání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011. ISBN 978-80-7357-661-5. s.  427. 
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neodpracuje celých 52 týdnů, a tudíž by se měl počet jeho přesčasových hodin snížit.93 

Klíčové však podle něj je to, že není v žádném ustanovení ZPr řečeno, že by se týden, kdy 

není práce konána, neměl do vyrovnávacího období počítat. Závěrem se proto jednoznačně 

přiklání k tomu, že i týden bez výkonu práce je nutné do vyrovnávacího období zahrnout.94 

     Považuji za důležité zmínit, že zaměstnanci, kteří mají sjednanou kratší pracovní dobu 

podle § 80 ZPr, začínají pracovat v režimu práce přesčas až tehdy, pokud přesáhnou 

stanovenou týdenní pracovní dobu podle § 79 ZPr, tedy po odpracování 40 hodin týdně. 

Kratší pracovní doba je pak častá u zaměstnanců, kteří mají dva zaměstnavatele, například            

u lékařů, kteří jsou zaměstnáni jednak v nemocnici a ještě například na lékařské fakultě.95 

Kratší pracovní doba vzniká ujednáním se zaměstnavatelem, proto ji nelze jednostranně 

rozšířit a zaměstnancům v tomto režimu nemůže zaměstnavatel práci přesčas nařídit. 

     Zákoník práce obsahuje také zákaz práce přesčas pro některé skupiny zaměstnanců. Jde     

o tzv. absolutní zákaz, což znamená, že zaměstnavatel nejen nesmí práci přesčas nařídit,      

ale nemůže se na ní se zaměstnancem ani dohodnout. Toto ustanovení se týká osob mladších 

18 let a těhotných žen. Zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří pečují o dítě mladší než jeden 

rok, mohou pracovat přesčas jen po dohodě. 

 

5.3.2 Mzda nebo plat za práci přesčas a náhradní volno 

     Hlavním důvodem, proč zaměstnanci souhlasí i s výkonem práce přesčas nad výše 

zmíněných 8 hodin týdně a 150 a hodin ročně, je příplatek, který jim za ni náleží, a který      

se přičítá k hodinové mzdě či platu. Poskytování příplatku je upraveno rozdílně pro 

zaměstnance pobírající mzdu a pro zaměstnance pobírající plat. Právní úprava příplatku        

za práci přesčas v českém ZPr je splněním požadavku Úmluvy mezinárodní organizace práce 

č. 1/1919. V souladu s  ní je výše tohoto příplatku stanovena na min. 25% průměrného 

výdělku u zaměstnanců pobírajících mzdu. U zaměstnanců, kteří pobírají plat, je to 25% 

průměrného hodinového výdělku, anebo 50% průměrného hodinového výdělku, pokud          

je práce přesčas vykonávána během dnů nepřetržitého odpočinku v týdnu.  

                                                           
93 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. V Praze: 

C.H. Beck, 2016. Praktická knihovna (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-619-7. s. 124. 
94 BRŮHA, Dominik a Eva PROŠKOVÁ. Zdravotnická povolání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011. ISBN 978-80-7357-661-5. s.  427. 
95 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. V Praze: 

C.H. Beck, 2016. Praktická knihovna (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-619-7. s. 125. 
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     Tento příplatek se neposkytuje, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou        

na poskytnutí náhradního volna. Zde je však nutný souhlas zaměstnance, bez kterého 

zaměstnavatel náhradní volno za práci přesčas nemůže poskytnout. Náhradní volno by měl 

zaměstnavatel, pokud se obě strany nedohodnou na jiné době, poskytnout v době tří po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců, jinak má zaměstnanec právo na příplatek.96  

     Zaměstnavatel se zaměstnancem však má možnost výši mzdy sjednat již 

s přihlédnutím k případné práci přesčas a to v maximálním rozsahu 150 přesčasových hodin   

a u vedoucích zaměstnanců v mezích celkového rozsahu práce přesčas. Pokud k tomu dojde, 

nemá zaměstnanec právo ani na příplatek ani na poskytnutí náhradního volna. 

     U zaměstnance, který pobírá plat a zároveň mu přísluší příplatek za vedení, je pak dle        

§ 127 odst. 3 jeho výše odměny za práci stanovena s přihlédnutím k případné práci přesčas 

v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce. Toto ustanovení však neplatí pro práci přesčas 

konanou v noci, ve dnech pracovního klidu, nebo během pracovní pohotovosti. Za ni se místo 

toho poskytuje příplatek nebo náhradní volno. U vedoucího zaměstnance, který je statutárním 

orgánem nebo vedoucím organizační složky, je jeho plat stanoven s ohledem na veškerou 

práci přesčas. 

 

5.3.3 Zhodnocení současného využívání práce přesčas ve zdravotnictví 

     Zdravotnická zařízení, která zajišťují nepřetržitý provoz, a není v nich zaveden  směnný 

pracovní režim, mají v současnosti enormně vysokou spotřebu přesčasové práce. Zákonem 

stanovené nejvyšší možné hranice jejich potřebám absolutně nedostačují, a tak některá 

pracoviště tento problém řeší právě zavedením směnného režimu. Jak již bylo rozebráno výše, 

nebývá většinou toto řešení lékaři kladně přijímáno.  

     Nemocnice jsou nuceny vymýšlet nejrůznější způsoby obcházení, či přímo porušování 

zákona, které mají umožnit, aby zaměstnanci mohli odpracovat více hodin, než je současný 

maximální rozsah přesčasové práce. Typickým řešením je např. vykazování části ústavních 

pohotovostních služeb jako pracovní pohotovosti, ačkoliv zaměstnanec je během ní přítomen 

 na pracovišti. Dalšími způsoby jsou třeba problematické dohody o pracích konaných mimo 

hlavní pracovní poměr, či nevykazování služeb. Některé z těchto praktik rozeberu v dalších 

částech.  
                                                           
96 ROTHOVÁ. N. in: BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8. s. 677. 
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     Výsledkem pak bývá, že rozsah fakticky odpracované práce přesčas je mnohem vyšší než 

ten, který je uveden v pracovních výkazech a musí odpovídat zákonným limitům. Dle Pavla 

Pafka se může stát, že skutečný rozsah přesčasové práce v řadě případů činí až 1000 hodin 

ročně.97 To je velkým problémem současného zdravotnictví, neboť takový rozsah 

odpracovaných hodin znamená, že nejsou dodržována ustanovení ZPr o době odpočinku        

a přepracovaní zaměstnanci se pak mohou snáze dopustit chyb. Představitelé lékařských 

komor na toto upozorňují – např. místopředseda LOK-SČL Miloš Voleman prohlásil: 

„Současná situace s neúměrným množstvím přesčasových hodin je nebezpečná jak pro lékaře, 

tak pro pacienty. Žádný pacient přece nechce, aby ho operoval lékař po předchozí nepřetržité 

48hodinové službě. Lékaři nejsou roboti a vlivem únavy se značně zvyšuje riziko pochybení. 

A bohužel toto je realita mnoha nemocnic.“98 

 

5.3.4 Přesčasová práce ve směnných režimech 

     Z výše zmíněného výkladu by bylo snadno možné nabýt dojem, že zaměstnanci, pracující     

ve směnných pracovních režimech práci přesčas nekonají. Tak tomu samozřejmě není, 

nicméně vzhledem k tomu, že jedním z hlavních důvodu zavádění uvedených pracovních 

režimů je právě snaha zmenšit počet odpracovaných přesčasových hodin, je jejich počet       

ve srovnání se zaměstnanci v jednosměnném pracovním režimu minimální. Pokud již tito 

zaměstnanci pracují přesčas, jedná se většinou o dobu, kdy je například z důvodu dovolených 

k dispozici nedostatek personálu, či o dobu pracovní pohotovosti, během které jsou do práce 

povoláni. 

 

5.3.5 Další dohodnutá práce přesčas 

     Jak již bylo řečeno v části rozebírající obecnou úpravu pracovní doby a její délky, 

Směrnice 2003/88/ES ve čl. 22 dovoluje, aby členské státy za splnění určitých podmínek 

umožňovaly delší týdenní pracovní dobu, než kterou stanoví její čl. 6. Jednotlivé země EU   

se tedy dle vlastních možností mohou rozhodnout, zda tuto výjimku využijí a případně 

v jakém rozsahu. Podle způsobu jak ji využívají či nevyužívají, je pak můžeme rozdělit do tří 

skupin,  a to na státy, které opt-out umožňují ve všech odvětvích, dále na ty, které ho povolují 

                                                           
97 ČESKÁ TELEVIZE: Až tisíc hodin ročně. Lékaři z nemocnic odhalují své přesčasy. Česká televize [online]. 

26.9.2016 [cit. 2018-05-30]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1918508-az-tisic-hodin-

rocne-lekari-z-nemocnic-odhaluji-sve-prescasy. 
98 LOK-SČL: Tisková zpráva LOK-SČL: Nemocnice si neporadí s koncem nadměrných přesčasů. Tempus 

Medicorum[online]. 23(1/2014) [cit. 2018-05-30]. Dostupné z: https://www.lkcr.cz/casopis-clk-353.html. s. 12. 
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omezeně jen v určitých oborech, a v poslední řadě na ty státy, které opt-out vůbec 

neumožňují. 

     Česká republika se zařadila mezi země, které opt-out umožnily pouze v určitých odvětvích      

a pro přesně vymezená povolání. Na rozdíl od většiny z celkem 12 členských států, které 

možnost opt-outu nijak časově neomezovaly, Česká republika podobně jako Španělsko, a od 

roku 2015 též Rakousko, omezila dobu, po kterou byl možný, a to v období od října 2008     

do prosince 2013. 

      Novela ZPr č. 294/2008 (tzv. Opt-out novela) měla dočasně vyřešit nedostatek pracovních 

sil ve zdravotnictví. Důvodová zpráva pak její potřebnost odůvodňuje tím, že nová úprava se: 

„projevila negativně zejména ve všech zařízeních s nepřetržitým provozem, tj. především        

v nemocnicích a v zařízeních zdravotnické záchranné služby. Absence pracovní pohotovosti 

na pracovišti vyvolala nárůst zákoníkem práce limitované přesčasové práce a vyžaduje také 

zvýšenou potřebu kvalifikovaných zaměstnanců, kterých je na pracovním trhu nedostatek. 

Dodržování zákoníku práce je za těchto okolností v praxi obtížné, pro značnou část zařízení 

nemožné. Hrozí i omezení dostupnosti zdravotní péče, v případě zdravotnické záchranné 

služby i poskytování neodkladné péče.“99 

     Zákoník práce definuje další dohodnutou práci přesčas jako práci„v nepřetržitém provozu 

spojenou s příjmem, léčbou, péčí nebo se zajištěním přednemocniční neodkladné péče            

v nemocnicích, ostatních lůžkových zdravotnických zařízeních a zdravotnických zařízeních 

zdravotnické záchranné služby, kterou vykonává lékař, zubní lékař nebo farmaceut,                          

či zdravotnický pracovník nelékařských zdravotnických povolání pracující v nepřetržitém 

pracovním režimu.“100 Tito zaměstnanci jsou souhrnně nazýváni zaměstnanci                         

ve zdravotnictví. Rovněž je stanoveno, že tato práce přesčas je konána nad rozsah stanovený          

v § 93 odst. 4, kde jsou uvedeny její maximální limity. 

 

                                                           
99 VLÁDA ČR: Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších 

předpisů[online]. In: . [cit. 2018-05-28]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqga4f6mrzgrpwi6q. 
100 § 93a odst. 1 ZPr. 
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5.3.6 Podmínky, rozsah a odměňování další dohodnuté práce přesčas 

     Vzhledem ke způsobu, jakým byla výjimka z čl. 6 Směrnice 2003/88/ES do českého 

právního řádu zavedena, ji Dominik Brůha označuje za tzv. „superpřesčas“.101 Toto označení 

je příhodné a ukazuje, že další dohodnutá práce přesčas byla také prací přesčas, a proto pro ni 

měly platit podmínky stanovené pro běžnou práci přesčas, hlavně podmínka výjimečnosti       

a výkonu práce přesčas jen z vážných provozních důvodů. Další pravidla pro její využití byla 

ještě více rozšířena tak, že vykonávaná činnost musela souviset s příjmem, léčbou, péčí nebo 

zajištěním přednemocniční neodkladné péče, a mohla být vykonávána pouze v nemocnicích, 

ostatních zdravotnických lůžkových zařízeních, nebo zařízeních zdravotnické záchranné 

služby. Další podmínkou bylo, že lékaři, zubní lékaři a farmaceuti, museli pracovat 

v nepřetržitých provozech a zdravotničtí pracovníci nelékařských povolání kromě toho 

v nepřetržitém pracovním režimu.102 

     Zásadní rozdíl oproti práci přesčas byl, že další dohodnutou práci přesčas nemohl 

zaměstnavatel v žádném rozsahu nařídit, pokud se na tom se zaměstnancem předem nedohodl. 

Podstatným rysem tohoto nařízení pak bylo, že k uzavření dohody nemohl být zaměstnanec 

nijak nucen, a ani být vystaven jakékoliv újmě v případě nesouhlasu. Přesto však v praxi 

hlavně mladší lékaři, kteří byli v závislém postavení na nemocnicích, cítili povinnost na tuto 

dohodu kývnout.  

     Dohody zaměstnanců ve zdravotnictví o další dohodnuté práci přesčas musely mít dle § 

93a odst. 3 obligatorně písemnou formu a nestačila tedy ústní, či dokonce konkludentní forma 

souhlasu jako v případě práce přesčas.  

     Požadavek písemné formy bylo možno zdůvodnit tím, že se jednalo skutečně o poměrně 

významný zásah do soukromí zaměstnance v podobě omezení jeho volného času. Proto 

stanovil zákoník práce i další podmínky, za jakých šlo tuto dohodu uzavřít. Bylo pevně 

určeno, že ji nebylo možné uzavřít během prvních 12 týdnů ode dne vzniku pracovního 

poměru, což odpovídalo délce zkušební doby. Dále zákoník neumožnil tyto dohody uzavřít  

na delší dobu než 52 po sobě jdoucích týdnů. Tyto dva požadavky byly uzákoněny v souladu 

                                                           
101 BRŮHA, Dominik. Tzv. „opt-out“ ve zdravotnictví. In: Mzdovápraxe.cz [online]. 4.7.2011 [cit. 2018-05-30]. 

Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d34302v43790-tzv-opt-out-ve-zdravotnictvi/. 
102 RANDLOVÁ. N. in: VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-955-7. s. 227. 
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s navrhovanou Směrnicí, kterou se měla změnit Směrnice č. 2003/88/ES o některých 

aspektech úpravy pracovní doby, ovšem ta nakonec schválena nebyla.103 

     Významu další dohodnuté práce přesčas odpovídala rovněž úprava podmínek, za kterých       

se mohly obě strany jejích účinků zprostit. Stranám byla poskytnuta doba 12 týdnů               

od sjednání, během kterých, pokud změnily názor ohledně dohody, mohly ji okamžitě zrušit. 

To však muselo být provedeno pouze písemnou formou. Po uplynutí 12 týdnů pak mohla 

každá ze stran dohodu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba byla 2 měsíce, 

ale bylo ji možné dohodnout i kratší. Tato doba pak měla být stejná u výpovědi podané 

kteroukoliv z obou stran. 

     ZPr rovněž stanovil v souladu se Směrnicí 2003/88/ES, že zaměstnavatel byl povinen vést 

aktuální seznam zaměstnanců, se kterými dohodu o další práci přesčas uzavřel. Dále bylo také 

požadováno, aby informoval o jejím uplatnění orgán inspekce práce. Nebyla zde však 

stanovena ani lhůta, ve které tak měl učinit, ani způsob, jak měl příslušný orgán s touto 

informací naložit.104 

     Maximální možný rozsah další dohodnuté práce přesčas byl stanoven § 93a odst. 3 ZPr. 

Běžný zaměstnanec ve zdravotnictví směl dle tohoto paragrafu odpracovat další dohodnutou 

práci přesčas v rozsahu, který nemohl překročit v průměru 8 hodin týdně. Pouze                      

u zaměstnanců poskytovatele zdravotnické záchranné služby bylo jejich množství zvýšeno    

na 12. Vyrovnávací období činilo 26 po sobě jdoucích týdnů s možností prodloužení na 52 

týdnů v kolektivní smlouvě. Celkový počet odpracovaných hodin v rámci další dohodnuté 

práce přesčas činil 416 hodin. Zaměstnanci ve zdravotnictví tak díky těmto ustanovením 

mohli odpracovat až 832 hodin přesčasové práce za rok. 

     Určitě by bylo žádoucí, aby způsob, jakým měla být tato forma přesčasové práce 

odměňována, dostatečně reflektoval to, že se nejedná o běžnou práci přesčas, ale o práci, která 

jde daleko nad její rámec. Český zákonodárce však zvolil cestu jejího odměňování stejně 

vysokými příplatky či poskytnutím náhradního volna, jako u „běžné“ práce přesčas. 

 

                                                           
103VLÁDA ČR: Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších 

předpisů[online]. In: . [cit. 2018-05-28]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqga4f6mrzgrpwi6q. 
104 RANDLOVÁ. N. in: VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-955-7. s. 228. 
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5.3.7 Kontroly další dohodnuté práce přesčas orgány inspekce práce 

     Na novelu, která vložila do ZPr § 93a, zareagovala Inspekce práce a ihned zařadila               

do programu kontrolních akcí pro rok 2009 kontrolu dodržování zákonných limitů další 

dohodnuté práce přesčas. Jejím cílem bylo především zjistit, zda nedochází k navyšování 

odpracované doby nad meze zákona. Každý okresní inspektorát práce (OIP) měl dle plánu 

vykonat pět kontrol, a to jak na základě podnětů, tak i vlastní činnosti. Nakonec se v roce 

2009 uskutečnilo 47 kontrol a při 22 z nich bylo zjištěno porušení pracovněprávních 

předpisů.105 Dle souhrnné zprávy za rok 2009 však většina z těchto porušení nesouvisela 

s nově zavedeným § 93a, ale např. s nesprávně nastavenými limity další práce přesčas, 

v nepodání informací OIP o využití dohod o další práci přesčas, v uzavření dohod dříve než 

po 12 měsících od uzavření pracovního poměru, ve stejném druhu práce při dohodách            

o pracovní činnosti, v nedodržení doby odpočinku a délky směn atd.106 

     Vzhledem k získaným informacím v roce 2009 byla kontrolní činnost v této oblasti 

naplánována i na rok 2010, a to hlavně proto, aby bylo po delším období od zavedení možno 

plnění hlavního cíle objektivně zhodnotit.107 Účel kontrol tak zůstal stejný a každý                             

z okresních inspektorátů práce měl opět provést kontrolu u alespoň 5 zaměstnavatelů.108 

Kontroly z roku 2010 ukázaly na méně časté využívání dohod o další dohodnuté práci přesčas 

než v roce 2009. Z celkového počtu 49 kontrol došlo k porušení právních předpisů ve 31 

případech, nicméně ani jedno z nich se netýkalo § 93a ZPr. Nejčastěji pak bylo porušeno 

ustanovení ZPr o nepřetržitém odpočinku v týdnu.109 Souhrnná zpráva z roku 2010 prohlašuje 

institut z roku 2008 za účinný nástroj pro řešení problému v nepřetržitých zdravotnických 

provozech.110 

                                                           
105 STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE. Roční program kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 

2009 [online]. In: . listopad 2008 [cit. 2018-05-29]. Dostupné z: http://www.suip.cz/_files/suip-

e884df15b422c52eadd18a605d1aaa77/rocniprogram2009.pdf. s. 15. 
106 STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE. Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí provedených 

inspekcí práce za rok 2009 [online]. In: . 2010, únor 2010, s. 59 [cit. 2018-05-29]. Dostupné z: 

http://www.suip.cz/_files/suip-a2668b3bb46808536f581e664e9903ec/zpravasouhrnakontrolniakce2009.pdf. s. 

53-54. 
107 STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE. Roční program kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 

2010 [online]. In: . listopad 2010 [cit. 2018-05-29]. Dostupné z: http://www.suip.cz/_files/suip-

ee7463479d7d204bf9db58fbe99172bf/rocniprogram2010.pdf. s. 8. 
108 Tamtéž. 
109 STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE. Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí provedených 

inspekcí práce za rok 2010 [online]. In: . 2011, březen 2011, s. 166 [cit. 2018-05-29].  Dostupné z: 

http://www.suip.cz/_files/suip-33ab1b4ed6d0886bdccc4a280aa44cc7/rsz_o_vysledcich_ka_2010.pdf. s. 51. 
110 STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE. Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí provedených 

inspekcí práce za rok 2010 [online]. In: . 2011, březen 2011, s. 166 [cit. 2018-05-29].  Dostupné z: 

http://www.suip.cz/_files/suip-33ab1b4ed6d0886bdccc4a280aa44cc7/rsz_o_vysledcich_ka_2010.pdf. s. 52. 
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     Z této zprávy vyplývá, že oproti původnímu plánu přikročili inspektoři práce navíc                

ke kontrolám dodržování pracovněprávních předpisů ve fakultních nemocnicích. Impulsem 

pro jejich provedení byly především mediální zprávy, popisující praktiky některých fakultních 

nemocnic, které údajně zaměstnávaly dostudované lékaře, ovšem bez složené atestační 

zkoušky na částečný úvazek, ačkoliv jejich skutečně odpracovaná doba této skutečnosti 

neodpovídala.111 Při těchto kontrolách bylo největším problémem odlišit dobu, kterou trávili 

lékaři na pracovišti v rámci sjednané práce, od doby věnované tzv. dalšímu vzdělávání, což 

velice znesnadňovala podobnost činností vykonávaných v rámci těchto dvou dohod. Během 

kontrol začínajících lékařů bylo zjištěno, že zkrácený úvazek byl většinou jejich požadavkem, 

a to kvůli pracovním a obdobným smlouvám, uzavřeným s jinými zaměstnavateli.112 Žádné 

další porušení pracovněprávních předpisů se inspektorům odhalit nepodařilo. 

 

5.3.8 Konec další dohodnuté práce přesčas 

     V současné době ZPr výjimku z čl. 22 Směrnice 203/88/ES neumožňuje a Česká republika 

tak od 1. ledna 2014 patří do skupiny celkem 13 států, které opt-out nepovolují.  Vzhledem 

k tomu, že problémy s organizací pracovní doby však trvaly i nadále a prodloužení výjimky 

bránil pouze čl. 2 výše uvedené novely, bylo zvažováno, zda další dohodnutou práci přesčas 

přece jen neumožnit i po roce 2014. Tehdejší ministr Martin Holcát dokonce zaslal ministru 

práce a sociálních věcí podnět k návrhu zákona, který by ustanovil výjimku, umožňující více 

přesčasových hodin až do konce roku 2015.113 K této změně však nakonec nedošlo                 

a v  současnosti tedy platí ve zdravotnictví limity pracovní doby, nastavené Směrnicí 

2003/88/ES.  

     Ustanovení § 93a tedy nelze nadále využívat a je proto zcela zbytečné, aby v ZPr nadále 

bylo. Návrh novely ZPr proto mimo jiné navrhoval, aby bylo toto ustanovení odstraněno, 

                                                           
111 STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE. Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí provedených 

inspekcí práce za rok 2010 [online]. In: . 2011, březen 2011, s. 166 [cit. 2018-05-29].  Dostupné z: 

http://www.suip.cz/_files/suip-33ab1b4ed6d0886bdccc4a280aa44cc7/rsz_o_vysledcich_ka_2010.pdf. s. 164. 
112 STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE. Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí provedených 

inspekcí práce za rok 2010 [online]. In: . 2011, březen 2011, s. 166 [cit. 2018-05-29].  Dostupné z: 

http://www.suip.cz/_files/suip-33ab1b4ed6d0886bdccc4a280aa44cc7/rsz_o_vysledcich_ka_2010.pdf. s. 165. 
113 MEDICAL TRIBUNE: Co přinese omezení přesčasů lékařů?. Medical tribune [online]. 3.12.2013, 2013(25) 

[cit. 2018-05-30]. Dostupné z: https://www.tribune.cz/clanek/31668-co-prinese-omezeni-prescasu-lekaru. 
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avšak protože se nestihl v Poslanecké sněmovně před koncem volebního období projednat, 

byl legislativní proces ukončen a toto neaplikovatelné ustanovení zůstává v ZPr i nadále.114 

 

5.4 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

     Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to především dohody o pracovní 

činnosti, jsou institutem, který je od počátku účinnosti Zákoníku práce ve zdravotnictví 

využíván velmi často. Miloš Voleman je v tomto smyslu označil dokonce za „královnu“,115 

neboť po mnoho let od roku 2007 se jednalo o zdaleka nejčastější způsob, který 

poskytovatelům zdravotnických služeb umožňoval i přes nedostatečnou zaměstnaneckou 

kapacitu zajistit nepřetržitý provoz na pracovištích.  Miloš Voleman také ukazuje,                 

že vzhledem k tehdejší změně zákona, kdy již nebylo možné využívat pracovní pohotovost   

na pracovišti, byli ředitelé nemocnic pod tlakem a byli proto ochotni uzavírat dohody, které 

byly pro lékaře výhodné. Současně si však neuvědomovali rizika spjatá s jejich uzavíráním.116 

     Hlavní problém těchto dohod lze spatřovat v tom, že sjednávaly v podstatě výkon druhově 

stejné či velmi podobné práce u stejného zaměstnavatele. Zákoník práce přitom v ustanovení 

§ 34b odst. 2 výslovně stanovil, že: „Zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním 

vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny.“ 

Toto ustanovení je vyjádřením základní zásady pracovněprávních vztahů, a to zásady zákazu 

dvojí stejné práce u téhož zaměstnavatele, která již dříve byla formulována v § 13 odst. 4 ZPr. 

Její význam spočívá v tom, že zamezuje obcházení zákonných ustanovení o pracovní době, 

době odpočinku a přesčasové práci. Pokud je zaměstnavatelem stát, vztahuje se tento zákaz 

pouze na výkon dvojí práce v téže organizační složce.  

     Tato zásada však v praxi neznamená, že zaměstnanec by nemohl se zaměstnavatelem 

uzavřít další pracovní smlouvu nebo dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

Pokud však takovou dohodu uzavřou, musí se jednat o práci jiného druhu, která by logicky 

                                                           
114 POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČR: Sněmovní tisk 903. Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky [online]. [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=903. 
115 VOLEMAN, Miloš. Nekonečný příběh ústavních pohotovostních služeb Rok 2015. Tempus 

Medicorum[online]. 24(1/2015) [cit. 2018-05-30]. Dostupné z: https://www.lkcr.cz/tempus-medicorum-

353.html?state=DATA_LIST&editing=0&paging.pageNo=0. s. 18. 
116 VOLEMAN, Miloš. Nekonečný příběh ústavních pohotovostních služeb Rok 2015. Tempus 

Medicorum[online]. 24(1/2015) [cit. 2018-05-30]. Dostupné z: https://www.lkcr.cz/tempus-medicorum-

353.html?state=DATA_LIST&editing=0&paging.pageNo=0. s. 18. 
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měla být vykonávána i v jiné době než práce dle původní pracovní smlouvy.117 Co je prací 

jiného druhu myšleno judikoval Nejvyšší soud svým rozhodnutím sp. zn. 21 Cdo 1573/2012 

ze dne 11. 6. 2013. Podle něj je práce jiného druhu takovou prací: „kterou může zaměstnanec 

konat v dalším pracovněprávním vztahu, jestliže povaha činností charakterizujících práci, 

kterou má zaměstnanec vykonávat v dalším pracovněprávním vztahu, je odlišná od povahy 

činností, jimiž se vyznačuje práce vykonávaná zaměstnancem v původním pracovním poměru, 

a jestliže pracovní činnosti v dalším pracovněprávním vztahu nepředstavují jen doplnění 

pracovní náplně zaměstnance vyplývající z druhu práce sjednaného v původním pracovním 

poměru o činnosti, které bezprostředně souvisejí s výkonem práce zaměstnance v původním 

pracovním poměru, které jsou výkonem této práce podmíněny a které mají být konány v době 

stanovené pro původní pracovní poměr, i když samy o sobě nespadají do druhu práce 

zaměstnance sjednaného v tomto pracovním poměru. Za těchto podmínek může zaměstnavatel 

uzavřít se zaměstnancem vedle pracovní smlouvy i dohodu o pracovní činnosti, jestliže         

na základě této dohody bude zaměstnanec vykonávat práci v rozsahu nepřekračujícím            

v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.“118  

     Pokud má tedy být k dohodám přikročeno, je nutno formulovat je takovým způsobem, aby 

to navenek vypadalo, že se nejedná o porušení zásady zákazu dvojí stejné práce u téhož 

zaměstnavatele. Druh práce konané dle dohody proto bývá v praxi vymezen odlišně, než druh 

práce, který je dohodnut v pracovní smlouvě. Běžně proto bývá účelově argumentováno tím, 

že běžná práce lékaře se od výkonu ústavní pohotovostní služby dle dohody odlišuje a jedná 

se o jinou práci, a to zejména proto, že během služby lékař většinou pouze čeká, jestli bude 

muset nějakou práci dělat.119 Dominik Brůha však považuje takové zdůvodnění, kterým 

dochází k obcházení zákona za čistě účelové, a za jedinou akceptovatelnou formu dvojí práce 

označuje takovou kombinaci, kdy se bude lišit faktický obsah vykonávaných prací a ne pouze 

jejich označení ve smlouvě, např. kombinaci lékařské práce a práce v administrativě.120 

                                                           
117 BRŮHA, Dominik a Eva PROŠKOVÁ. Zdravotnická povolání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011. ISBN 978-80-7357-661-5. s. 335. 
118 NEJVYŠŠÍ SOUD ČR.  Rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 1573/2012 ze dne 11. 6. 2013 [online]. [cit. 2018-04-20]. 

Dostupné z: 
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119 BRŮHA, Dominik a Eva PROŠKOVÁ. Zdravotnická povolání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011. ISBN 978-80-7357-661-5. s. 336. 
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     Dalšími problémy, které se postupně začaly objevovat, byly nižší náhrady za dovolenou, 

lékaři s DPČ také neměli proplacenou celou nemocenskou dovolenou, nebo dostávali nižší 

mateřské dávky. Jeden z těchto případů následně vedl k důležitému soudnímu rozhodnutí, 

které označilo DPČ za neplatné. 

      Tím bylo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 3 Ads 11/2011 ze dne               

23. 3. 2011. Kauza se týkala lékařky domáhající se přiznání výplaty peněžité pomoci              

v mateřství vyplývající právě z dohody o pracovní činnosti uzavřené na výkon ÚPS. NSS 

v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že „z vymezení druhu práce sjednaného v dohodě o pracovní 

činnosti, jež se jeví účelově neurčitá, je zřejmé, že pracovní činnost stěžovatelky měla 

směřovat k obdobné práci dle pracovní smlouvy, respektive na ni navazovat, mimo jiné    

např. k zajištění ústavních pohotovostních služeb, v dohodě o pracovní činnosti je tato činnost 

uvedena jako „zajištění provozu oddělení v nočních hodinách“. V pracovní smlouvě byl druh 

práce stěžovatelky určen jako práce lékařky a podle náplně práce stěžovatelky tato práce 

zahrnovala rovněž zajištění ústavní pohotovostní služby. Sjednaný druh práce jak podle 

pracovní smlouvy, tak podle dohody o pracovní činnosti, se bezpochyby podstatně překrýval, 

rozdílné bylo pouze jeho časové vymezení… 121 Z důvodů výše uvedeného NSS konstatoval,      

že dohoda o pracovní činnosti byla absolutně neplatná. Zároveň však NSS rozhodl, že:       

„na práce stěžovatelky vykonávané podle dohody o pracovní činnosti nelze nahlížet jako na 

práce podle pracovní smlouvy, neboť mimo jiné jejich časový rozsah je v rozporu se 

zákoníkem práce (§ 93 odst. 4 zákoníku práce) a v důsledku toho ani nelze k dennímu 

vyměřovacímu základu z pracovní smlouvy přičíst vyměřovací základ z neplatné dohody         

o pracovní činnosti.“122 

     I přes toto rozhodnutí však praxe uzavírání DPČ v nemocnicích pokračovala. Vzhledem 

k tomu, že dohody byly rizikové a zástupci lékařů si toho byli dobře vědomi, snažili se 

doporučit, jak při jejich uzavírání postupovat a jak je formulovat. Nutno však podotknout,     

že ani vhodné znění nemohlo zcela vyloučit pochybnosti o protizákonnosti dohod.123 V říjnu 

2014 byl v časopise ČLK Tempus Medicorum publikován návod, který lékařům radí, jak 

takové dohody uzavírat, aby se předešlo riziku, že budou při případném přezkumu prohlášeny 

za neplatné. Aleš Buriánek považuje za velmi důležité, aby v souvislosti s uzavřením dohody 

                                                           
121 NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD. Rozhodnutí sp. zn. 3 Ads 11/2011 ze dne 23. 3. 2011 [online]. [cit. 2018-04-

20]. Dostupné z: 
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122 Tamtéž. 
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došlo i ke změně pracovní smlouvy. Pokud by např. dle dohody měl lékař vykonávat ústavní 

lékařskou pohotovost, doporučuje se, aby v pracovní smlouvě bylo zároveň upraveno,          

že pohotovost podle ní nebude vykonávána.124  

     Další Buriánkovo doporučení se týká sjednávání rozsahu práce konané dle dohody. Ten by 

měl opět být definován co nejurčitěji, aby se předešlo případným nejasnostem, a to včetně 

zákazu výkonu práce dle dohody v rozsahu delším než 12 hodin během 24 po sobě jdoucích 

hodin. Praktické je i zakotvení přesného místa a oboru, aby zaměstnavatel, který bude mít 

nedostatek lékařů vykonávající ústavní pohotovost na jednom oddělení, je nemohl nahradit 

lékaři z oddělení jiného. V dohodě by měla být upravena i odměna, a to tak, aby byla 

v adekvátní výši, protože lékaři mnohdy nepočítají s tím, že odměna na základě dohody           

a mzda či plat z pracovního poměru se pro účel náhrad mzdy za dobu dovolené a pracovní 

neschopnosti posuzují samostatně. Dohoda by rovněž měla obsahovat ujednání                        

o odpovědnosti.125 

     Jistá změna nastala během působení Svatopluka Němečka na postu ministra zdravotnictví. 

Ten totiž již při nástupu do funkce prohlásil, že využívání dohod k zajištění ÚPS nepovažuje 

za vhodné. Když ani poté nemocnice s touto praxí nepřestaly, vydal pokyn, kterým uzavírání 

dohod na ÚPS v nemocnicích v přímé působnosti ministerstva zdravotnictví zakázal.126 

     Tento zákaz je v současnosti dle Miloše Engela a Miloše Volemana většinou 

respektován,127 avšak v nemocnicích, které pod ministerstvo zdravotnictví nespadají, praxe 

uzavírání dohod přetrvává, a smluvní strany se tak vystavují reálnému nebezpečí, že podobně, 

jako ve výše popsaném soudním rozhodnutí, bude při případném soudním sporu dohoda 

označena za neplatnou. 
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Medicorum [online]. 23(10/2014) [cit. 2018-05-30]. Dostupné z: https://www.lkcr.cz/tempus-medicorum-

353.html?state=DATA_LIST&editing=0&paging.pageNo=0. s.  28-30. 
125 BURIÁNEK, Aleš. Nač si dát pozor při uzavírání dohod o pracovní činnosti ve zdravotnictví. Tempus 

Medicorum [online]. 23(10/2014) [cit. 2018-05-30]. Dostupné z: https://www.lkcr.cz/tempus-medicorum-

353.html?state=DATA_LIST&editing=0&paging.pageNo=0. s.  28-30. 
126 VOLEMAN, Miloš. Nekonečný příběh ústavních pohotovostních služeb Rok 2015. Tempus 

Medicorum[online]. 24(1/2015) [cit. 2018-05-30]. Dostupné z: https://www.lkcr.cz/tempus-medicorum-

353.html?state=DATA_LIST&editing=0&paging.pageNo=0. s. 18. 
127 Tamtéž. 
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5.5 Jiné způsoby zajištění ÚPS 

     Kromě výše uvedených nejčastějších způsobů existují i jiné cesty, jakými nemocnice 

zajišťují ÚPS. Jedná se však téměř vždy o praktiky, které poměrně závažně porušují Zákoník 

práce. Miloš Voleman ve své prezentaci z roku 2014 uvádí, že dle údajů, které získal LOK-

SČL, se k nim uchyluje více než 10% nemocnic. Ty se v praxi dopouštějí různých 

podvodných jednání, jako je například vytváření fiktivních rozpisů směnných režimů, nebo 

zavedení protiprávního institutu pracovní pohotovosti na pracovišti, o kterém bude řeč v další 

části. Další cestou, kterou některá pracoviště zvolila, bylo využívání tzv. smluvních platů 

v kombinaci s neexistencí pravdivě vytvářených výkazů přesčasové práce. 128 

     Možnost smluvního platu byla obsažena v § 122  odst. 2 ZPr. Její podstata spočívala 

v tom, že se zaměstnancem zařazeným do 13. a vyšší platové třídy mohl zaměstnavatel 

uzavřít dohodu, na jejímž základě zaměstnanec pobíral pevnou měsíční částku zahrnující 

všechny složky platu, včetně všech možných příplatků. V tomto platu byla rovněž započítána 

veškerá povolená práce přesčas, a tak zaměstnanec již neměl nárok na další příplatky. 

     V praxi však sjednávání smluvních platů vedlo k tomu, že nebyla vedena přesná evidence 

odpracovaných přesčasů, protože to nebylo pro výpočet odměny zapotřebí. Dle Miloše 

Volemana však k plošnému rozšíření smluvních platů u zaměstnanců zařazených                  

do platových tříd nedošlo, ale místo nich byly takové dohody hojně uzavírány s  lékaři        

před atestací, kteří byli v nižších platových třídách.129 Od 1. 1. 2015 však byl ZPr novelizován 

zákonem č. 250/2014 Sb. a smluvní platy dále neumožňuje. 

 

 

 

                                                           
128 VOLEMAN, Miloš a Martin SEDLÁČEK. ÚSTAVNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY: HISTORIE, 

SOUČASNOST A BUDOUCNOST [online]. 6.3.2014 [cit. 2018-05-31]. Dostupné z: 

https://www.lkcr.cz/doc/clanky_file/voleman-ups-99435.pps 
129 VOLEMAN, Miloš. Nekonečný příběh ústavních pohotovostních služeb Rok 2015. Tempus 

Medicorum[online]. 24(1/2015) [cit. 2018-05-30]. Dostupné z: https://www.lkcr.cz/tempus-medicorum-

353.html?state=DATA_LIST&editing=0&paging.pageNo=0. s. 20. 
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6 Pracovní pohotovost 

6.1 Obecně o pracovní pohotovosti 

     Pracovní pohotovost je jedním z klíčových institutů, které umožňují zaměstnavateli, aby 

v rámci svých provozních potřeb za určitých podmínek zasahoval do doby odpočinku 

zaměstnance. Zaměstnavatel jej může v této době kontaktovat a nařídit mu výkon práce           

a naopak zaměstnanec má povinnost být na základě dohody dosažitelný a v případě naléhavé 

potřeby se dostavit na pracoviště. Vzhledem k tomu, že v nemocničních zařízeních 

s nepřetržitým provozem může tato potřeba nastat kdykoliv, je sjednávání pracovní 

pohotovosti velmi časté a téměř zde neexistují zdravotničtí zaměstnanci, kteří by takovou 

dohodu neuzavřeli. 

     Právní úprava pracovní pohotovosti byla poprvé do zákoníku práce 1965 vložena           

tzv. velkou harmonizační novelou v roce 2001. 130 Tehdejší definice pracovní pohotovosti 

zněla takto: „je to doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle 

pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby provedena nad rámec jeho 

rozvrhu pracovních směn“. 131  

     Podrobnější úpravu pracovní pohotovosti obsahovalo ustanovení § 95 Zákoníku práce 

1965, kde bylo výslovně uvedeno, že: „Pracovní pohotovost může být na pracovišti nebo     

na jiném se zaměstnancem dohodnutém místě.“ Maximální rozsah pracovní pohotovosti na 

pracovišti, na němž bylo možné se dle tohoto zákona dohodnout, činil až 400 hodin. Zmíněné 

ustanovení pak obsahovalo i určení způsobu odměňování, který byl stanoven tak, že pokud 

během pracovní pohotovosti došlo k výkonu práce, náležela zaměstnanci mzda, přičemž 

výkon práce nad rozsah stanovené týdenní pracovní doby byl prací přesčas, a jako takový byl 

odměňován. Pokud však k výkonu práce během pracovní pohotovosti nedošlo, pak se doba 

pohotovosti do pracovní doby nezapočítávala a odměna za ni byla stanovena v souladu         

se zvláštními zákony132 a to ve výši nejméně 20% průměrného hodinového výdělku.  

     Původní úprava tedy umožňovala dvě podoby pracovní pohotovosti, pracovní pohotovost      

na pracovišti a mimo něj. V prvním případě musel být zaměstnanec přítomen na pracovišti, 

ačkoli nemusel po celou dobu práci vykonávat a mohl se věnovat jiné činnost. Ve druhém     

                                                           
130 BRŮHA, Dominik a Vratislav TOMEK. Pracovní právo ve zdravotnictví a sociálních službách. Praha: ASPI, 

2005. Téma (ASPI). ISBN 80-7357-093-9. s. 62. 
131 § 83 odst. 5 ZPr 1965. 
132 Zákon č. 1/1992 Sb. a zákon č. 143/1992 Sb. 
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se jednalo o klasickou příslužbu, čili zaměstnanec se nacházel mimo pracoviště a na výzvu 

zaměstnavatele byl povinen se dostavit k výkonu práce. 

     ESD se na počátku 21. století několikrát vztahem pracovní doby a pracovní pohotovosti       

na pracovišti zabýval a rozhodl v tom smyslu, že pokud zaměstnanec tráví dobu pracovní 

pohotovosti na pracovišti, jedná se o pracovní dobu.133 Bylo tedy potřeba změnit právní 

úpravu tak, aby rozhodnutím ESD plně odpovídala, a doba pohotovosti na pracovišti           

bez výkonu práce nebyla nadále považována za dobu odpočinku. 

     Změnu v chápání pracovní pohotovosti pak přinesl ZPr s účinností od 1. 1. 2007. Podle 

důvodové zprávy k tomuto zákonu byla hlavním východiskem nové úpravy právě dosavadní 

judikatura ESD, která se ustálila v názoru, že veškerá doba, kterou zaměstnanec tráví            

na pracovišti, má být považována za pracovní dobu.134  

       ZPr převzal definici pracovní pohotovosti z původního ZPr 1965, nicméně aby byla zcela 

v souladu s judikaturou ESD, doplnil ji o další větu, která zní: „Pracovní pohotovost může  

být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele.“ 

Pracovní pohotovostí dle ZPr je tedy pouze druhá z výše zmíněných forem, a to pohotovost 

mimo pracoviště. 

     Nutno podotknout, že zrušení pracovní pohotovosti na pracovišti znamenalo zásadní 

systémovou změnu, protože to byl právě zmíněný institut, který byl zaměstnavateli               

ve zdravotnických zařízeních často využíván k zajištění ústavních pohotovostních služeb,                 

a proto byli nuceni po jeho zrušení hledat jiný způsob, jak jejich výkon zajistit. 

     Dominik Brůha pak v souvislosti se zrušením pohotovosti na pracovišti uvádí, že bylo 

často interpretováno jako snížení maximálního rozsahu práce přesčas, kterou mohl 

zaměstnanec vykonávat, avšak ke zmíněnému snížení přijetím nového zákoníku práce 

nedošlo. Hlavním důvodem bylo, že pracovní pohotovost na pracovišti byla mnohdy 

                                                           
133 Např. Rozhodnutí C -241/1999 SERGAS z 3.7.2001, C- 308/1998 Simap z 3.10.2000, C-151/02 Jaeger 

z 9.9.2003. 
134 VLÁDA ČR: Důvodová zpráva k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoníku práce [online]. [cit. 2018-05-12]. 

Dostupné z: Důvodová zpráva k zákonu. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. In: Dostupné také z: 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/1558/zprava.pdf. s. 203. 
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využívána právě k tomu, aby zaměstnanec mohl vykonávat práci přesčas, která byla následně 

vykazována jen jako pracovní pohotovost.135  

 

6.2 Podmínky pracovní pohotovosti 

     První věta definice v ZPr obsahuje dvě nutné podmínky, za kterých, pokud jsou splněny, 

přichází v úvahu sjednání pracovní pohotovosti. První z nich je, že musí existovat předpoklad 

naléhavého výkonu práce mimo rozvrh pracovních směn a druhá, že se musí jednat o stejnou 

práci, kterou má zaměstnanec konat dle pracovní smlouvy. 

     Pracovní pohotovost lze tedy držet pouze v době odpočinku. Doba pohotovosti však 

vykazuje oproti běžné době odpočinku určité odlišnosti spočívající především v tom,            

že na rozdíl od doby odpočinku, kdy může zaměstnanec se svým volným časem nakládat dle 

libosti, během pracovní pohotovosti je ve svobodném jednání značně omezen, a to například 

tím, že nesmí konzumovat alkoholické nápoje, či se vzdálit z dohodnutého místa na místo 

vzdálenější.136   

     I přes tuto odlišnost je doba pohotovosti, pokud nedojde k výkonu práce, považována             

za nepřetržitý odpočinek mezi směnami nebo v týdnu. Problémy vyvstanou, pokud k výkonu 

práce dojde, neboť tehdy zaměstnavatel je povinen zajistit zkrácený minimální nepřetržitý 

odpočinek v rozsahu alespoň 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Právě požadavek 

nepřetržitého odpočinku během 24 hodin po sobě jdoucích je však v této situaci mnohdy jen 

obtížně splnitelný a zaměstnavatelé místo něj často chybně umožňují odpočinek až 

v následujícím 24hodinovém cyklu.137 

     Pokud zaměstnanec v době pracovní pohotovosti koná práci nad stanovenou týdenní 

pracovní dobu, jedná se o práci přesčas. Složitější otázkou je, jak je to s výkonem práce 

zaměstnanců, kteří pracují na částečný úvazek, tzn., mají sjednanou kratší pracovní dobu. 

Vzhledem k tomu, že definice v § 78 odst. 1 písm i) a s ní související druhá věta § 95 odst. 2 

                                                           
135 BRŮHA, Dominik. Nový zákoník práce a praktické dopady změn v oblasti pracovní doby. In: Mzdová 

praxe [online]. 2007, 1.2.2007 [cit. 2018-05-12]. Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-

d692v668-novy-zakonik-prace-a-prakticke-dopady-zmen-v-oblasti-pracovni-d/?search_query=. 
136 KNEBL, P. in: ANDRAŠČÍKOVÁ, Mária, HLOUŠKOVÁ, Pavla a kol. Zákoník práce: prováděcí nařízení 

vlády a další související předpisy : s komentářem k 1.1.2016 10. Aktualizované vydání... Olomouc: ANAG, 

2007. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-992-2. s. 196.  
137 GOGOVÁ, R. in: GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku 

práce a dalších souvisejících právních předpisů. 2., přeprac. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. Práce, mzdy, 

pojištění. ISBN 978-80-7263-759-1.s. 124. 
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považují za jeden z definičních znaků práce přesčas to, že se jedná o práci konanou nad 

stanovenou týdenní pracovní dobu a ve větě druhé navíc výslovně uvádí, že u zaměstnanců 

s kratší pracovní dobou je přesčasovou prací až práce nad stanovenou dobu, tj. většinou        

40 hodin týdně, zdálo by se, že nebude problematické rozlišit u pracovní pohotovosti, kdy se 

o práci přesčas jedná. Přesto však v soudní praxi došlo k následujícímu rozhodnutí Krajského 

soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 3. 2004, sp. zn.: 10 Co 861/2003, které v odůvodnění mimo 

jiné uvádí:  „Pokud zaměstnanec v době pracovní pohotovosti koná práci, jde vždy o práci 

přesčas, neboť vzhledem k charakteristice pracovní pohotovosti půjde vždy o práci mimo 

rámec pracovních směn zaměstnance.“138 Soud v tomto případě vůbec nezvažuje, zda se 

jedná o práci nad stanovenou týdenní pracovní dobu nebo ne, což činí toto rozhodnutí 

problematickým.139 S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že s ohledem na zákonnou 

dikci se v případě zaměstnance s kratší pracovní dobou bude jednat o práci přesčas až tehdy, 

kdy bude během pohotovosti vykonávána práce po delší časový úsek než takový, který činí 

rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní dobou a jeho kratší pracovní dobou, a to pouze 

v rozsahu ve kterém bude stanovená týdenní pracovní doba překročena.  

     Dle ustanovení § 95 ZPr může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci pracovní 

pohotovost, jen pokud se obě strany na tom dohodnou. Pokud se tak nestane a zaměstnavatel 

přesto jednostranně nařídí, aby byla pohotovost držena, nemá zaměstnanec povinnost jej 

uposlechnout a nemohou z toho pro něj plynout žádné negativní důsledky.140 Takové nařízení 

naplňuje skutkovou podstatu přestupku na úseku pracovní doby dle zákona č. 251/2005 Sb.     

o inspekci práce, za který může být uložena pokuta ve výši až 400 000 Kč.  

     Jestliže však k  uzavření dohody dojde, může zaměstnavatel pracovní pohotovost 

zaměstnanci nařídit, a pokud zaměstnanec držet pracovní pohotovost odmítne, poruší tím 

pracovní povinnosti.  

     Zákoník práce dále nestanovuje žádné náležitosti této dohody, ani povinnou písemnou 

formu. Lze ji proto uzavřít také v ústní, či dokonce konkludentní podobě. Přesto se autoři 

komentářové literatury shodují v tom, že je praktické, aby byla dohoda uzavřena písemně                 

                                                           
138 KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM:Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4.3.2004, 

sp.zn. 10 Co 861/2003[online]. [cit. 2018-04-20]. Dostupné z: http://kraken.slv.cz/KSSCEUL10Co861/2003. 
139 GOGOVÁ, R. in: KOTTNAUER, Antonín., a kol: Zákoník práce: komentář s judikaturou : podle stavu k 1. 

lednu 2012, včetně novely účinné k 1. dubnu 2012. Praha: Leges, 2012. Komentátor. ISBN 978-80-87576-08-3. 

s. 377. 
140 BRŮHA, D. in: HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2015. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1. s. 234. 
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a obsahovala např.: místo, kde bude zaměstnanec pracovní pohotovost držet, její maximální 

rozsah, povinnost mít zapnutý mobilní telefon, reakční dobu, ve které se má dostavit                       

na pracoviště, zákaz požití alkoholu během pracovní pohotovosti atd.141 

     Jak již bylo řečeno dříve, doba pracovní pohotovosti je sice dobou odpočinku, nicméně 

nejedná se o běžný odpočinek, neboť zaměstnanec může svůj volný čas využít jen omezeně. 

Zmíněné omezení pak ZPr kompenzuje tím, že po dobu pracovní pohotovosti má 

zaměstnanec nárok na odměnu ve výši nejméně 10% průměrného výdělku. Ta mu však náleží 

jen tehdy, pokud není k výkonu práce povolán. Jakmile jej však zaměstnavatel k výkonu 

práce vyzve, tento nárok zaniká a za výkon práce obdrží normální mzdu či plat. Pokud je 

práce prováděna nad stanovený týdenní rozsah, jedná se o práci přesčas a zaměstnanec kromě 

mzdy či platu obdrží také příplatek nebo náhradní volno. 

     Česká právní úprava požaduje, aby v dohodě bylo ujednáno místo, kde se bude 

zaměstnanec během pohotovosti nacházet. Tím se odlišuje od mnohých zahraničních úprav, 

které sice musí v souladu s judikaturou ESD pracovní pohotovost na pracovišti považovat     

za pracovní dobu, nicméně při úpravě pracovní pohotovosti mimo pracoviště si obvykle 

vystačí pouze s tím,  že zaměstnanec musí být zaměstnavateli k dispozici 142, přičemž výběr 

místa, kde se bude nacházet, nechávají na zaměstnanci. Ten tak musí pouze zůstat dosažitelný 

na telefonu a v přiměřené době musí být schopen se ve způsobilém stavu dostavit k výkonu 

práce.143  

     Dohodnutým místem, kde má zaměstnanec dobu pohotovosti trávit pak zpravidla bude 

jeho bydliště, nicméně není nikde stanoveno, že by nemohlo jít i o jiné místo. Jediným 

požadavkem tedy je, aby se jednalo o místo mimo jeho pracoviště. Otázkou však zůstává,      

co vše za pracoviště považovat. Je nepochybné, že by pojem pracoviště neměl být vykládán 

příliš úzce, např. jedna ordinace, ale spíše by se mělo jednat o celý areál nemocnice.144 

Rovněž je sporné, jak konkrétně vymezit místo, kde se má zaměstnanec nacházet. Jaroslav 

Stránský se domnívá, že by příliš konkrétně určeno být nemělo, neboť by to v praxi mohlo 

                                                           
141 RANDLOVÁ. N. in: VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-955-7. s. 247. 
142 GOGOVÁ, R. in: GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku 

práce a dalších souvisejících právních předpisů. 2., přeprac. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. Práce, mzdy, 

pojištění. ISBN 978-80-7263-759-1.s. 122. 
143 Tamtéž. 
144 BRŮHA, Dominik a Vratislav TOMEK. Pracovní právo ve zdravotnictví a sociálních službách. Praha: ASPI, 

2005. Téma (ASPI). ISBN 80-7357-093-9. s. 69. 
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vést k tomu, že zaměstnavatel by mohl trvat na tom, aby se zaměstnanec během pracovní 

pohotovosti z dohodnutého místa za žádných okolností nevzdaloval.145  

     Osobně se však domnívám, že požadavek dohody o místě, kde bude zaměstnanec pracovní 

pohotovost držet, je nadbytečný a dle mého názoru by bohatě dostačovalo, aby byl 

zaměstnanec pouze dosažitelný a v co nejrychlejší době se dostal na pracoviště. De lege 

ferenda bych tedy spojení „na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem“ ze zákonných 

podmínek vypustil. Dohoda o místě totiž stejně nemusí zajistit, že zaměstnanec se do práce 

dostane v krátké době, neboť jeho bydliště, které bývá tímto místem nejčastěji, může být      

od pracoviště dosti vzdálené. 

     V souvislosti s určením místa, na kterém se má zaměstnanec v době pracovní pohotovosti 

nacházet považuji za zajímavé rozhodnutí ESD ve věci C – 518/15 Ville de Nivelles vs Rudy 

Matzak  ze dne 21. 2. 2018. V tomto případě se jednalo o hasiče, který sice trávil dobu 

pohotovosti doma, ale byl velmi významně omezen, protože se dle nařízení musel během 

pohotovosti nacházet v takové vzdálenosti od pracoviště, aby mu v případě nutnosti trvala 

cesta pouze 8 minut. Jedna z předběžných otázek tedy zněla, zda platí, že: „Směrnice 

2003/88/ES brání tomu, aby doba domácí pohotovosti byla považována za pracovní dobu, 

jestliže omezení pracovníka po dobu pohotovosti (jako je povinnost reagovat na povolání 

zaměstnavatelem do 8 minut) velmi významně omezují možnosti věnovat se jiným činnostem, 

ačkoli se jedná o pohotovost vykonávanou v místě bydliště pracovníka?“ 146 

     ESD se zabýval tím, že Rudy Matzak neměl být na rozdíl od jiných zaměstnanců během 

pracovní pohotovosti pouze zastižitelný, ale měl být rovněž do 8 minut na pracovišti, z čehož 

vyplývá, že byl nucen nacházet se na místě určeném zaměstnavatelem. Soud z toho dovodil, 

že: „Povinnost být fyzicky přítomen na místě určeném zaměstnavatelem, jakož i omezení 

vyplývající z hlediska zeměpisného a časového z nutnosti dostavit se do místa práce do 

8 minut, mohou objektivně omezovat možnosti, které má pracovník nacházející se v postavení 

R. Matzaka k tomu, aby se věnoval svým osobním a společenským zájmům.“…. „S ohledem  

                                                           
145 STRÁNSKÝ, J. in: GALVAS, Milan. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: 

Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8021-8. s. 438. 
146 EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR. Rozhodnutí Soudního dvora  ze dne 21.2.2018 ve věci C – 518/15 Ville de 

Nivelles v Rudy Matzak [online]. [cit. 2018-05-20]. Dostupné z: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-

518/15 . Bod č. 22. 
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na tato omezení se situace R. Matzaka odlišuje od situace pracovníka, který po dobu 

pohotovosti musí být pouze zastižitelný svým zaměstnavatelem.“147  

     ESD proto na předběžnou otázku odpověděl, že pokud je zaměstnanec takto významně 

omezen v možnostech věnovat se jiným činnostem, musí být takto strávená doba pohotovosti 

považována za pracovní dobu. 

     Pro využití pracovní pohotovosti je nezbytné správně určit dobu, kdy ji má zaměstnanec 

držet. ZPr toto blíže neupravuje, nicméně Martin Štefko považuje za zřejmé, že touto dobou 

je doba nepřetržitého odpočinku mezi směnami a nepřetržitého odpočinku v týdnu v rozsahu, 

ve kterém jej nelze zkrátit.148  Dalším limitem pro využití pracovní pohotovosti je i množství 

práce přesčas, kterou může zaměstnanec vykonat. Pokud již tohoto limitu dosáhl, nebo pokud 

je pohotovost držena v době nepřetržitého odpočinku, který již nelze zkrátit, stává se pracovní 

pohotovost pouze formální, neboť výkon práce by byl v rozporu se ZPr. Přesto však, pokud 

bude zaměstnanec pohotovost držet, náleží mu za ni odměna.   

     Považuji za nutné zmínit, že navzdory výše uvedenému existuje často užívaná praxe,           

kdy zaměstnanec drží pracovní pohotovost i v případě, že během ní nemůže být, pokud nemá 

dojít k porušení ZPr, na pracoviště povolán. U zaměstnanců pracujících v nepřetržitém 

pracovním režimu k tomu dochází hlavně během víkendových pracovních pohotovostí. Tehdy 

totiž obvykle zajišťují nepřetržitý provoz na pracovišti pouze dva zaměstnanci, a to proto,   

aby ostatní neměli ničím rušený víkend. Zaměstnanec, který odpracuje ranní směnu, pak 

zpravidla drží pracovní pohotovost během noční směny a druhý z nich má pohotovost přes 

den. Pokud je jejich víkendová směna 12 hodinová, doba odpočinku je stejně dlouhá, čili 

pokud nejsou během pohotovosti povoláni do práce, ustanovení o délce nepřetržitého 

odpočinku mezi směnami porušena nejsou. Problémem není ani, pokud jsou povinni pracovat 

během čtyř prvních nebo naopak posledních hodin své pohotovosti, neboť i tehdy je 

minimální délka nepřetržitého odpočinku zaručena. Jestliže však k přerušení dojde v jiné 

době, nastává výše popsaná situace, kdy dle ZPr není možné zaměstnance do práce povolat. 

Pakliže k takovým případům i přesto dochází, což je nepochybné, nemocnice si buď tento 

problém neuvědomují, nebo pro případ kontroly inspekce práce tuto skutečnost nějak 

maskují. 

                                                           
147 EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR. Rozhodnutí Soudního dvora  ze dne 21.2.2018 ve věci C – 518/15 Ville de 

Nivelles v Rudy Matzak [online]. [cit. 2018-05-20]. Dostupné z: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-

518/15 . Body č. 61-64. 
148 ŠTEFKO, M. in BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8. s. 560. 
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     ZPr rovněž neurčuje maximální množství dnů, během kterých lze pracovní pohotovost 

držet.149 Proto je důležité, aby byl jejich počet přesně stanoven dohodou. Přesto se domnívám, 

že by de lege ferenda mělo být množství pohotovostí upraveno ZPr, neboť zaměstnanci, 

jejichž odměny neodpovídají náročnosti práce, hledají cesty, jak si přivydělat, a tak nelze 

vyloučit, že budou souhlasit s jakkoliv vysokým počtem pohotovostí.  

     Příkladem země, kde je taková hranice stanovena pak může být Rakousko. Jeho úprava 

obsažená v Zákoně o pracovní době150 (dále jen „AZG“) totiž stanovuje maximální počet dnů, 

na které lze se zaměstnancem pracovní pohotovost sjednat, na 10 v měsíci.151 Ustanovením, 

které má zaručit, že zaměstnanec bude mít k dispozici ničím nerušený nepřetržitý odpočinek 

v týdnu, během kterého nebude ve svém volném čase nijak omezen, je § 6a Zákona o době 

odpočinku152, který zakazuje, aby pracovní pohotovost připadla na více než dva nepřetržité 

odpočinky v týdnu za měsíc. Dle mého názoru počet deseti pohotovostí je sice poměrně 

vysoký, nicméně někteří zaměstnanci v našich zdravotnických zařízeních, obzvláště                

v menších nemocnicích s nedostatkem personálu, mohou mít v například v době dovolených    

větší počet příslužeb. 

      V souvislosti se změnou chápání pracovní pohotovosti nelze nezmínit usnesení ESD       

ve věci C-437/05 ze dne 1. 1. 2007 ve věci Vorel proti Nemocnici Český Krumlov. Toto 

usnesení bylo vydáno v  reakci na předběžnou otázku položenou Okresním soudem v Českém 

Krumlově, který se dotázal, jestli má být čekání na práci během pohotovosti považováno       

za výkon práce.153 ESD v usnesení opět zopakoval, že: „směrnice 93/104/ES a 2003/88/ES 

musí být vykládány v tom smyslu, že brání právní úpravě členského státu, podle níž pracovní 

pohotovost, kterou lékař vykonává v režimu fyzické přítomnosti na pracovišti, ale během které 

nevykonává žádnou skutečnou činnost, není považována v plném rozsahu za „pracovní dobu“ 

ve smyslu uvedených směrnic.“154  

     Kromě tohoto výroku však uvedené usnesení obsahuje ještě jeden, ve kterém se ESD 

vypořádal s výší odměny za pracovní pohotovost na pracovišti. Vzhledem k  tomu,                
                                                           
149 MORÁVEK, J. in KRÁL, Richard. Volný pohyb pracovníků v EU v kontextu skončení přechodných opatření. 

1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012, s. 192. 
150 Arbeitszeitgesetz. 
151 Ustanovení § 20a AZG. 
152 Arbeitsruhegesetz. 
153 EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR. Usnesení Soudního dvora C-437/05 ze dne 1. 1. 2007 ve věci Vorel proti 

Nemocnici Český Krumlov [online]. [cit. 2018-05-20]. Dostupné z: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=cs&jur=C,T,F&num=C-437/05&td=ALL. Výrok 1. 
154 Tamtéž. 
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že Směrnice 2003/88/ES o odměňování nic neříká, nezbylo mu nic jiného, než aby vyslovil 

závěr, že výše uvedené směrnice nebrání tomu: „aby členský stát uplatňoval právní úpravu, 

která, pro účely odměňování pracovníka a pokud jde o pracovní pohotovost vykonávanou 

tímto pracovníkem na jeho pracovišti, zohledňuje odlišně období, během nichž je skutečně 

vykonávána práce, a období, během nichž k výkonu skutečné práce nedojde, za předpokladu, 

že takový režim plně zaručuje užitečný účinek práv, která pracovníkům přiznávají uvedené 

směrnice za účelem účinné ochrany jejich zdraví a bezpečnosti“.155  

     Tento výrok je zajímavý tím, že zatímco z prvního výroku jednoznačně vyplývá,              

že přestože zaměstnanec v práci během pohotovosti práci zrovna nevykonává, jedná se               

o pracovní dobu ve smyslu směrnic. Naopak ve výroku druhém je řečeno, že pokud není 

práce vykonávána, může členský stát upravit způsob odměňování tak, aby za dobu, kdy práce 

není konána, náležela zaměstnanci nižší odměna. Dominik Brůha uvádí, že by tedy bylo 

možné, aby při výkonu ústavní pohotovostní služby zaměstnanci, kteří zrovna nepracují, 

získávali za dobu např. pobytu na lékařském pokoji nižší odměnu.156 Přesto však vzhledem 

k neustálé napjaté situaci ve zdravotnictví nelze aktuálně očekávat, že by naši zákonodárci 

obdobnou úpravu přijali, neboť tím by spustili lavinu protestních akci a čeští lékaři               

by nejspíše hromadně odešli do zahraničí.  

     Nicméně vzhledem k tomu, že otázka vztahu pracovní pohotovosti na pracovišti a pracovní 

doby byla již před touto žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce ESD několikrát řešena, 

nejedná se o nijak převratné rozhodnutí. Tomu odpovídá i to, že bylo rozhodnuto formou 

usnesení, jež lze použít právě v  případech, které je možné jasně dovodit z  dosavadní 

judikatury. Jeho význam tkví spíše než ve vlastním obsahu v tom, že se jednalo o první 

rozhodnutí ESD o předběžné otázce položené našimi soudy.  Navíc v době vydání tohoto 

usnesení již vstoupil v platnost a účinnost nový český Zákoník práce, který řešenou 

problematiku upravil v souladu s dřívějšími judikáty. 

 

 

                                                           
155 EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR. Usnesení Soudního dvora C-437/05 ze dne 1. 1. 2007 ve věci Vorel proti 

Nemocnici Český Krumlov [online]. [cit. 2018-05-20]. Dostupné z: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=cs&jur=C,T,F&num=C-437/05&td=ALL. Výrok 2. 
156 BRŮHA, Dominik a Eva PROŠKOVÁ. Zdravotnická povolání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011. ISBN 978-80-7357-661-5. s. 437. 
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6.3 Zneužívání pracovní pohotovosti 

     Jak již bylo zmíněno výše, pracovní pohotovost je zvláštní dobou odpočinku.                                  

Ve zdravotnictví, kde existuje na většině pracovišť problém s překračováním limitů 

přesčasové práce, je tedy tento institut pro zaměstnavatele výhodný, neboť mu umožňuje 

zajistit si v určité době to, že zaměstnanec bude okamžitě připraven k výkonu práce. Současně 

přitom dodržuje ustanovení ZPr o maximální délce pracovní doby, délce jednotlivé směny     

a rovněž o době  odpočinku.  

     Častým jevem však je zneužívání pracovní pohotovosti k zamaskování nadlimitní 

přesčasové práce. Zaměstnavatelé pohotovost v rozporu se zákonem využívají tím způsobem, 

že obvykle alespoň část tzv. ústavních pohotovostních služeb lékařů, či ostatních zaměstnanců 

v jednosměnném režimu, tedy úseků mezi 15:30 a 7. hodinou, nevykazují jako pracovní dobu, 

nýbrž jako pracovní pohotovost. 

     Jako příklad lze uvést lékaře, který má službu během všedního dne. To znamená, že po své 

běžné 8 hodinové směně, která trvá od 7 do 15:30, zůstává na pracovišti až do 7. hodiny ranní 

druhého dne, tedy ještě dalších 15 a půl hodiny, a to jen tehdy, pokud jde po službě domů,  

což se děje jen zhruba na 50 % pracovištích.157 Pokud po službě domů nejde, musí po ní 

odpracovat ještě svoji běžnou směnu. Kdyby se měla celá tato služba vykazovat jako 

přesčasová práce, byly by její limity rychle vyčerpány, a rovněž by nebyl dodržen minimální 

odpočinek mezi směnami. Proto je z této služby jako přesčas vykázáno pouze 7 s půl hodiny        

a zbytek pak jen jako pracovní pohotovost. Následující den pak lékař, který stále nadále 

zůstává na pracovišti, odpracuje pouze čtyři hodiny ze své 8 hodinové směny a v rozsahu 

zbylých 4 hodin pak dostane náhradní volno, čímž dojde ke snížení množství jeho vykonané 

přesčasové práce. 

     Ústavní pohotovostní služby o víkendu či ve svátek jsou vykazovány odlišně. Vzhledem 

k tomu, že v tyto dny trvá ÚPS celý den a celá odpracovaná doba zaměstnance 

v jednosměnném provozu je zpravidla nad rámec stanovené týdenní pracovní doby, jsou jako 

pracovní pohotovost často vykázány až tři čtvrtiny této služby, to znamená, že lékař je celý 

den v práci, ale jako pracovní doba je vykázáno pouze 6 hodin, zatímco zbylých 18 hodin, 

které také tráví na pracovišti, ačkoli by se měl nacházet mimo něj, je počítáno jen jako 

                                                           
157 VOLEMAN, Miloš a Martin SEDLÁČEK. ÚSTAVNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY: HISTORIE, 

SOUČASNOST A BUDOUCNOST [online]. 6.3.2014 [cit. 2018-05-31]. Dostupné z: 
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pracovní pohotovost. Na mnoha pracovištích také lékaři slouží ÚPS po celý víkend. Během 

této služby se pak dvakrát za sebou opakuje cyklus popsaný výše. Takový lékař pak odpracuje 

v kuse 48 hodin, ačkoliv za přesčas je ve výkazu označen jen zlomek této doby.  

     Zmíněná praxe umožňuje naoko dodržet limity přesčasové práce a rovněž nepřetržitý 

odpočinek mezi směnami, a to především během víkendových dlouhých služeb. Je v rozporu                  

se zákonem, že ačkoli by lékař měl být během pracovní pohotovosti dle ZPr být mimo 

pracoviště, ve skutečnosti se nachází na svém oddělení a často zde neodpočívá, ale naplno 

vykonává práci, což však nikde vykazováno není. Problémem je, že lékaři, který ÚPS slouží, 

není v praxi poskytnuta zákonem požadovaná doba odpočinku. 

     Z výše uvedeného vyplývá, že ačkoli je pracovní pohotovost na pracovišti v rozporu 

s platnou právní úpravou, fakticky je na mnohých odděleních stále držena. Během ní se pak 

z pochopitelných důvodů nevykazuje, že by byl zaměstnanec povolán do práce, protože        

to vlastně není legálně možné, neboť zejména během všednodenních ÚPS je pohotovost 

plánována na dobu, na kterou připadá minimální odpočinek mezi směnami.  

     Za časový úsek, který je označen za „pouhou“ pracovní pohotovost, ačkoli se nepochybně 

jedná o pracovní dobu, je pak zaměstnanec většinou odměňován částkou ve výši nejméně      

10 % průměrného výdělku a kromě ní dostává ještě jiné nespecifikované odměny.158            

Ve skutečnosti by však měl za tuto takzvanou pracovní pohotovost získat běžnou pracovní 

odměnu, a to včetně příplatků za přesčasovou práci, za práci o víkendu, v noci atd. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
158PŘEDSEDNICTVO SDRUŽENÍ MLADÍ LÉKAŘI: Právní rámec přesčasové práce 

lékařů. Www.mladilekari.cz [online]. 3.7.2017 [cit. 2018-05-31]. Dostupné z: 
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Závěr 

     V předkládané diplomové práci jsem rozebíral jednotlivé aspekty právní úpravy pracovní 

doby ve zdravotnictví.  Dle mého názoru bylo totiž nesmírně důležité zjistit, zdali je vůbec 

možné dodržet limity stanovené Zákoníkem práce, pokud má být zároveň dodržen požadavek 

poskytování nepřetržité zdravotní péče. 

     V úvodní části jsem se věnoval rozboru pojmu zaměstnanec ve zdravotnictví, neboť pod 

něj lze zařadit poměrně širokou skupinu zaměstnanců, nejen lékaře či zdravotní sestry. Poté 

jsem se již zaměřil na pracovní dobu a její organizaci právě u zdravotnických pracovníků, čili 

především lékařů, a to ještě specificky těch, kteří se podílejí na zajištění nepřetržitého provozu 

na pracovišti. 

     Druhou část práce jsem věnoval pojmu pracovní doba. Zde jsem se kromě obecného 

zjištění, jaká je délka pracovní doby, rozebíral i evropské úpravě obsažené ve Směrnici 

2003/88/ES, a vyjmenoval jsem možné výjimky, které tato směrnice z maximální délky 

pracovní doby připouští. Následně jsem pak zjišťoval, jaké členské státy Evropské unie          

ji v současnosti využívají a v jakém rozsahu. Zde jsem bližší pozornost věnoval Rakousku, 

které má oblast pracovní doby ve zdravotnictví upravenou ve zvláštním zákoně, a poměrně 

nedávno zavedlo, podobně jako dříve například Česká republika, časově omezenou možnost 

využití tzv. opt-outu. 

     V další části jsem se rozebíral rozvržení pracovní doby, a to konkrétně tomu, kdo je 

povinen pracovní dobu rozvrhovat a jak to má činit, popsal jsem typické způsoby rozvržení    

a zabýval se tím, kterých zaměstnanců se týkají. 

     Následující kapitola byla věnována problematice směny. Zde jsem ohledně úpravy její 

délky našel zajímavé řešení v rakouském právu, které za určitých podmínek umožňuje, aby 

určitý počet směn byl delší než standardně. Domnívám se, že v českém zdravotnictví, kde 

jsou stále časté víkendové dlouhé služby, které fakticky trvají mnohem delší dobu, než jakou 

zákon umožňuje, by taková úprava mohla napomoci tomu, aby nedocházelo například 

k falešnému vykazování části těchto služeb jako pracovní pohotovosti na pracovišti. 

     V další části práce jsem se podrobně zabýval typickými pracovními režimy, které jsou 

v současné době ve zdravotnictví k zajištění nepřetržitého provozu využívány. Zjistil jsem,              

že jsou to dva hlavní režimy, a to zaprvé tzv. směnný režim, který má ve zdravotnictví 

nejčastěji podobu nepřetržitého pracovního režimu a pracují v něm obvykle nelékařští 
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zaměstnanci, a zadruhé jednosměnný pracovní režim, v němž je potřeba během částí dne,      

na které nepřipadá jediná směna zajistit personální obsazení pracoviště pomocí výkonu                     

tzv. ústavních pohotovostních služeb. V kapitole zabývající se směnným režimem, jsem pak 

kromě vlastního popisu legislativní úpravy uváděl rovněž argumenty pro a proti jeho 

uplatnění u lékařů a dále jsem popsal i způsob, jak může být tento režim v praxi uplatňován. 

U jednosměnného režimu jsem pak podrobně rozebral dva hlavní způsoby, které jsou 

při zajišťování ústavních pohotovostních služeb využívány. Těmi jsou především práce 

přesčas a uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.  

     V rámci přesčasové práce jsem se zaměřil i na dnes již nevyužívanou českou podobu 

výjimky ze čl. 6 Směrnice 2003/88/ES, kterou je další dohodnutá práce přesčas. Uvedl jsem 

důvody, které k úpravě vedly i podmínky, za kterých bylo možné ji využít. 

     Další častou praktikou spjatou s ústavními pohotovostními službami, bylo uzavírání dohod     

o pracích konaných mimo pracovní poměr. S tím však bylo spjato několik problémů. 

Nejvýznamnějším z nich byl, že při nich docházelo k porušení zákazu dvojí stejné práce         

u téhož zaměstnavatele. Z tohoto důvodu ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček vydal 

pokyn, aby přímo řízené nemocnice s touto praxí skončily. Ostatní nemocnice však dohody 

dále využívají a vystavují se tak nebezpečí, že při případném soudním sporu bude vyslovena 

jejich neplatnost.  

     Podstatná část mé práce se pak zabývá institutem pracovní pohotovosti, který je               

ve zdravotnictví každodenně využíván. Zde jsem rozebíral kromě platné úpravy i úpravu 

původní, která umožňovala pracovní pohotovost na pracovišti. Ohledně stávající úpravy jsem 

navrhl dvě možné změny, přičemž první z nich je zrušení povinnosti dohodnout místo výkonu 

pracovní pohotovosti a druhou pak omezení počtu dnů, během kterých je možné pohotovost 

držet. V této části jsem také ukázal častou praktiku porušování zákona, které se 

zaměstnavatelé dopouštějí. Tou je vykazování části ústavních pohotovostních služeb jako 

pouhé pracovní pohotovosti, které umožňuje, aby byly v pracovních výkazech dodrženy 

limity přesčasové práce a doby odpočinku. 

     Během zpracovávání své diplomové práce jsem dospěl k názoru, že by bylo nanejvýš 

vhodné přijmout speciální úpravu a v rámci ní komplexně upravit pracovní dobu ve 

zdravotnictví, s ohledem na daná specifika v odvětví. Tato úprava by mimo jiné měla 

podrobně vymezit podobu ústavních pohotovostních služeb, jejich rozsah a personální 

zajištění. 
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     Z hlediska cíle této práce, kterým byla kromě vlastního rozboru příslušných ustanovení 

Zákoníku práce i jejich konfrontace s tím, jak jsou či nejsou dodržovány, musím závěrem 

bohužel konstatovat, že ve většině zařízení Zákoník práce dodržován není. Dokonce bych      

se nebál tvrzení, že zaměstnanci ve zdravotnictví, a to především lékaři, jsou kategorií, u které 

je tento zákon porušován nejvíce. Nabízí se tedy otázka, zda by zákonodárce neměl              

na současnou alarmující situaci reagovat. Realita je totiž taková, že kdyby měla zdravotnická 

zařízení respektovat zákonné hranice, chybělo by jim dle výzkumu ČLK až 3000 lékařů.159  

Řešení stávající situace je však nesnadné, neboť je potřeba změnit, nejen výši odměn 

zaměstnanců, ale rovněž provést například reformu systému primární péče, neboť v ČR je 

v současnosti dle Ministerstva zdravotnictví dlouhodobě nízký počet praktických lékařů         

a rovněž je zde nadužívána nemocniční ambulantní péče.160 Dále bude zajisté nezbytná také 

změna specializačního vzdělávání.  

      Všechny mnou navrhované změny Zákoníku práce by sice mohly přinést určitý užitek, ale 

bohužel zásadní problémy by nevyřešily. K tomu je třeba mnohem komplexnějšího řešení, 

které však rozhodně nebude jednoduché.  
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lékařská komora [online]. Konference ČLK, 23.5.2018 [cit. 2018-06-04]. Dostupné z: 

https://www.lkcr.cz/aktuality-322.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_99785. s. 14. 
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Seznam zkratek 

• ARG - Arbeitsruhegesetz 

• AZG- Arbeitszeitgesetz 

• ČLK- Česká lékařská komora 

• ESD- Evropský soudní dvůr 

• EU- Evropská unie 

• KA-AZG – Krankenasntalten- Arbeitszeitgesetz 

• LOK-SČL- Lékařský odborový klub- svaz českých lékařů 

• MOP- Mezinárodní organizace práce 

• Směnný režim – dvou-, třísměnný, nepřetržitý pracovní režim 

• Směrnice 2003/88/ES - směrnice 2003/88/ES, o některých aspektech úpravy pracovní 

doby 

• Směrnice 94/33/ES - směrnice 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků 

• ÚPS – ústavní pohotovostní služba 

• Zákoník práce nebo ZPr - Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

• Zákoník práce 1965 nebo ZPr 1965 - Zákon č. 65/1965 Sb. Zákoník práce 
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Název diplomové práce v českém jazyce 

Pracovní doba ve zdravotnictví 

Abstrakt 

     Tato diplomová práce se zabývá problematikou pracovní doby ve zdravotnictví. Jejím 

záměrem je popsat, jakým způsobem je v současnosti v České republice organizována a jaké 

jsou časté problémy, s kterými se musí strany pracovněprávního vztahu vyrovnat. Cílem je 

jednak zkoumat stávající stav, ale také zjistit, zda praxe odpovídá zákonným požadavkům. 

     Tato práce je členěna do několika částí, v první z nich se zabývám analýzou pojmu 

zaměstnanec v zdravotnictví, neboť jeho obsah je širší než pouze lékař, či zdravotní sestra. 

     Další z částí této práce jsou pak věnovány rozboru klíčových pojmů, těmi jsou jednak 

pracovní doba, její délka a rozvržení, a poté směna. Oba tyto pojmy pak práce zkoumá nejen 

v kontextu českého, ale i evropského práva a judikatury. Zároveň poskytuje vhled do 

rakouské právní úpravy a zabývá se tím, zda některé z jejích prvků nepřevzít do úpravy české. 

     Klíčová část práce se pak zabývá analýzou pracovních režimu, které jsou ve zdravotnictví 

v současnosti využívány, těmi jsou především tzv. směnný režim, přičemž v kontextu práce se 

jedná nejčastěji o nepřetržitý pracovní režim, a jednosměnný režim. 

     V jednosměnném režimu je pak třeba zajistit nepřetržitý provoz pomocí tzv. ústavních 

pohotovostních služeb. Podstatná část práce je tedy věnována rozboru institutů, které jsou 

k jejich zajištění využívány a jejich problematickým aspektům. Mezi tyto instituty patří 

především práce přesčas a využívání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

     Následující kapitola se věnuje pracovní pohotovosti, která je ve zdravotnictví velmi 

využívanou a kromě jejich podmínek poskytuje i s určitými návrhy na změnu právní úpravy. 

Rovněž je zde popsána častá praktika zneužívání pracovní pohotovosti k zakrytí nadlimitní 

přesčasové práce. 

     V této diplomové práci docházím ke zjištění, že ustanovení Zákoníku práce o pracovní 

době není v současné době ve zdravotnictví možno dodržovat. Hlavním problémem je 

nedostatek zaměstnanců. 
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Název diplomové práce v anglickém jazyce 

Working time in healthcare 

 

Abstract 

     This master thesis deals with working time in healthcare. It’s main goal is to describe 

current options of its organisation in Czech Republic as well as the most usual problems the 

parties of an employment relationship need to deal with. It aims to examine applicable 

legislation and to find out how the practical use corresponds with legal terms and conditions. 

     This thesis is divided into several parts. In the first of them I focus on analysis of a term 

worker in healthcare, because there are many workers not only doctors or nurses, who can be 

included into this group. 

    The next part is devoted to some key terms of Labour Code. These are working time, its 

scheduling and shift. It examines them in the context of czech legislation as well as european 

and judicature of ECJ.  It also provides us with a deeper look into austrian legislation and tries 

to find some way how to change some czech provisions in order to correspond better to 

practical need. 

     Main part of this thesis deals with the most common schedules of work in healtcare. These 

are one-shift pattern of work and continuos pattern of work. 

     In one-shift pattern there is actual need of continuous operation as well as in continous 

pattern of work. For this purpose so called institutional emergency services are established. 

That‘s why a large part of this thesis is devoted to several ways, that enables staff to be on 

duty. These are for example overtime work or agreements on work performed outside an 

employment relationship. 

     In the next part I focus on standby duty because its very often used in healthcare and 

examine its conditions. I also provide better look into very actual problem of standby abuse. 

This happens in order to cover work that is performed contrary to limits of Labour Code. 

     In this thesis I find out, that parties of the employment relationship can not act in 

accordance with Labour Code if they are expected to provide continuous operation. 
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