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Úvod 

Práce je pro v tšinu lidí ve společnosti významnou součástí jejich ţivota.  Lidé 

v současné společnosti stráví prací více neţ t etinu dne Ěcelkov  aţ t etinu svého 

produktivního ţivotaě.  Pracovní doba jako jeden z nejd leţit jších institut  pracovního 

práva nám vymezuje, v jakých časových úsecích bude k výkonu práce docházet. 

Současn  nám také vymezuje ty úseky, které má zam stnanec k dispozici, aby s nimi 

naloţil podle svého uváţení. Délka pracovní doby, její rozvrţení, práce p esčas či noční 

práce mají pak značný dopad nejen p ímo na ţivot zam stnance, ale nep ímo i na ţivot 

jeho blízkých, se kterými m ţe trávit čas pouze v takto vymezených dobách odpočinku. 

Je proto zásadní, aby právní úprava reflektovala nejen pot eby zam stnavatel , ale 

p ihlíţela i k pot ebám zam stnanc . Vedle toho je d leţité, aby zam stnanec m l 

alespoň základní pov domí o pracovní dob  a souvisejících institutech a o právech 

a povinnostech z toho vyplývajících. Totéţ platí o zam stnavateli, kterému organizace 

pracovní doby výlučn  náleţí. Pokud si ob  strany budou v domy vzájemných práv 

a povinností, které jim právní úprava zaručuje, tím snáze dosáhnou takového ešení, 

které bude odráţet pot eby jak zam stnavatele, tak zam stnance.  

 Cílem mé diplomové práce je p edevším poskytnout ucelený p ehled právní 

úpravy pracovní doby a souvisejících institut . Vzhledem k tomu, ţe s pracovní dobou 

je neodmysliteln  spjata doba odpočinku, rozhodla jsem se za adit do své práce i její 

úpravu, protoţe to povaţuji za nutné k  celkovému ukotvení problematiky.   

Práci jsem rozd lila do šesti kapitol. První kapitola obsahuje historický exkurz 

do d jin právní úpravy pracovní doby v českých zemích, který má p edevším poukázat, 

jakým sloţitým vývojem tento institut prošel, neţ nabyl současnou podobu. Zmíním se 

i o platné úprav  na mezinárodní a vnitrostátní úrovni a základních zásadách 

pracovn právních vztah .  

Ve druhé kapitole se zam ím na samotnou zákonnou úpravu pracovní doby tak, 

jak je obsaţena v zákon  č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis  

Ědále jen „zákoník práce“ nebo „ZP“ě, v části čtvrté s názvem Pracovní doba a doba 

odpočinku, včetn  azení jednotlivých podkapitol.  

V následujících kapitolách se v nuji speciální úprav  pracovní doby, která se liší 

od obecné úpravy obsaţené v části čtvrté zákoníku práce. Určité odchylky mohou 

vyplývat ze zvláštního postavení zam stnance, ze zvláštní povahy jeho práce, nebo ze 

skutečnosti, ţe vykonává práci mimo pracovní pom r. V této souvislosti zmíním 
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zvláštní pracovní podmínky zam stnanc  pečujících o dít  a jiné fyzické osoby, zvláštní 

úpravu pro pedagogické pracovníky a zam stnance pracující v doprav , jakoţ i úpravu 

pracovní doby u dohod o pracích konaných mimo pracovní pom r. 

V záv rečné kapitole se zam ím na flexibilní formy pracovní doby, které se 

v posledních letech dostávají do pop edí jako alternativy k tradičnímu osmihodinovému 

modelu práce. D lím je na dv  skupiny podle toho, zda je zákoník práce zná a p ímo 

upravuje, nebo zda se jedná o formy pracovní doby, které v naší právní úprav  sice 

absentují, ale i tak jsou ve v tší či menší mí e vyuţívány.   

Diplomová práce vychází z právního stavu ke dni 4. června 201Ř.   
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1 Vývoj pracovní doby v pracovněprávních vztazích 

Pracovní právo se na našem území dlouhou dobu vyvíjelo jako součást 

občanského práva, nikoli jako samostatné právní odv tví. O jeho postupné emancipaci 

m ţeme hovo it zhruba od 2. poloviny 1ř. století, kdy stát svými legislativními akty 

počal regulovat smluvní svobodu nejen p i uzavírání pracovní smlouvy, ale i v pr b hu 

pracovního pom ru. Smluvní svoboda byla omezována ve prosp ch jedné Ěslabšíě 

smluvní strany, zam stnance.1
 Jedním z tradičních systémových součástí pracovního 

práva je právní úprava pracovní doby. Zavedení povinného omezení pracovní doby, 

tj. stanovením limit , nad které nelze po zam stnanci poţadovat výkon práce, je jedním 

z projev  regulace smluvní volnosti a ochranné funkce pracovního práva.  

 

1.1 Historická geneze právní úpravy pracovní doby v českých 
zemích 

První významný dokument, který na našem území obsahoval úpravu aspekt  

výkonu práce, byl Ius regale montanorum – horní zákoník panovníka Václava II. z let 

1300 – 1305. Jednalo se o nejstarší kodifikaci horního práva u nás a ve své dob  

o velice významné dílo. Zákoník upravoval podmínky t ţby a zpracování st íbra, 

protikoaliční p edpisy a na svou dobu obsahoval velice pokroková pravidla sm ující 

k zajišt ní bezpečnosti práce v dolech. Mimo jiné upravoval i délku pracovní doby. Ta 

ve 14. století činila šest hodin, v 16. století pak byla zavedena mzda úkolová.2
     

  Pracovn právní smlouvy mají sv j p vod v námezdní práci – ve smlouvách 

čeledních, tovaryšských a učednických. Čelední smlouvy byly uzavírány na dobu 

určitou mezi vrchností a čeledí, která byla v poddanském postavení. Tyto smlouvy se 

uzavíraly zpravidla na dobu jednoho roku a neobsahovaly úpravu délky pracovní doby, 

jelikoţ se pracovalo, jak bylo pot eba. V tšinou se čeledi neposkytovala odm na za 

vykonanou práci v pr b hu sjednaného období, ale aţ po jeho skončení. V 16. století 

vznikly čelední ády, které stanovily poţadavky na konkretizaci obsahu čeledních smluv 

a jejich uzavírání. Tovaryšské a učednické smlouvy byly upravovány v cechovních 

ádech, ve kterých byla obsaţena i úprava pracovní doby tovaryš  a učň .   

                                                
1  B LINů, Miroslav. In: B LINů, Miroslav; PICHRT, Jan a kol. Pracovní právo. 7., dopl. a podstatn  

p eprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 4. 
2  MůLÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010, s. 111. 
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Za doby vlády Marie Terezie (1740 – 1780) a Josefa II. (1780–17ř0ě docházelo 

v oblasti pracovního práva k úpravám robotních povinností poddaných p edevším skrze 

patenty. Robotní patent Marie Terezie z roku 1775 navazoval na p edchozí patenty 

o robot , patent Leopolda I. z roku 16Ř0 a další patenty z let 1717, 173Ř a 1771. 

Stanovil délku robotního pracovního dne na 8 hodin v zim , 12 hodin v lét  a rozd lil 

poddané do 11 t íd podle majetku. V souvislosti se zrušením nevolnictví v roce 1781 

došlo k p ílivu obyvatelstva do m st a k rozvoji pr myslové výroby.  

D sledkem pr myslové revoluce a následného celospolečenského pokroku 

dochází v 1ř. století k rozvoji ochranného zákonodárství, které bývá také n kdy 

nazýváno tovární zákonodárství.3
 Cílem bylo stanovit podmínky výkonu práce 

v továrním pr myslu. Zabývalo se zejména stanovením podmínek pro zam stnávání 

d tí v závislosti na v ku a ukončené školní docházce. Dvorský dekret z roku 

1837 povolil zam stnávat d ti starší ř let jen v p ípad , ţe navšt vovaly alespoň 3 roky 

školu, p ípadn  aţ d ti starší 12 let, pokud školu v bec nenavšt vovaly. Obsahoval také 

úpravu pracovní doby, která byla stanovena na 10 hodin denn  pro d ti do 12 let 

a 12 hodin denn  pro d ti od 12 do 16 let. Novela ţivnostenského ádu z roku 1885 pak 

tuto dobu omezila na Ř hodin denn  pro d ti od 12 do 14 let, zavedla ned lní klid 

v pr myslových a emeslných podnicích a stanovila nejdelší p ípustnou pracovní dobu 

v továrnách na 11 hodin.  

Jedním z prvních zákon , které byly p ijaty v dob  první Československé 

republiky, byl zákon č. ř1/1ř1Ř Sb. z. a n., o osmihodinové dob  pracovní. Tento zákon 

poloţil základy právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku a významným 

zp sobem ovlivnil i dnešní pozitivní právní úpravu, jelikoţ na n j navazující zákony 

právní úpravu vylepšovaly a dále p izp sobovaly s ohledem na vliv 

mezinárodn právních dokument .4 Zákon platil aţ do 31. 12. 1ř65, kdy jej v ustanovení 

§ 27ř odst. 1. bod ř zrušil zákoník práce. 

 Délku pracovní doby zákon stanovil dv ma zp soby. Délka skutečné pracovní 

doby byla omezena na 8 hodin v rámci 24 hodin a na 4Ř hodin týdn . Dále byl poloţen 

základ nerovnom rného rozvrţení pracovní doby na základ  výjimky dané ministru 

sociální péče ve shod  s jinými ministry, který mohl povolit i jinou úpravu pracovní 

doby neţ výše uvedenou, v p ípad , ţe pracovní doba nebude p esahovat 192 hodin za 

                                                
3  ŠTůNGOVÁ, V ra. In: B LINů, Miroslav; PICHRT, Jan a kol. 2017, op. cit. s. 21. 
4
  KOTTNůUER, ůntonín. In: KOTTNůUER, ůntonín; JOUZA, Ladislav; SLÁDEK, Václav. 

Pracovní doba podle zákoníku práce v praxi. 2. vyd. Olomouc: ANAG, 2004, s. 13. 
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období 4 týdn . Zam stnavatel m l výslovn  zakázáno dávat zam stnanci, který 

pracoval v jeho závod , práci dom , aby se prodluţovala jeho pracovní doba. Úprava 

ponechala stanovení nep etrţitého odpočinku mezi sm nami a v týdnu na dohod  

zam stnavatele se zam stnancem. Výslovn  však bylo stanoveno, ţe nejdéle po 

5 hodinách nep etrţité práce se musí poskytnout p estávka v délce 15 minut, p ičemţ 

mladiství5
 zam stnanci do 1Ř let v ku nesm li pracovat nep etrţit  déle neţ 4 hodiny.  

Zam stnanc m náleţel nep etrţitý odpočinek v týdnu v délce alespoň 32 hodin.  

Zákon dále upravil práci p esčas, která byla označena jako mimo ádná a mohla 

být na ízena na základ  povolení p íslušného orgánu. Takové zvláštní povolení 

nevyţadovaly nutné práce, zejména opravné, kdy hrozilo nebezpečí pro ţivot, zdraví 

a ve ejný zájem nebo pomocné práce, které nutn  p edcházely výrob  nebo po ní nutn  

následovaly. Tyto práce stačilo oznámit p íslušnému státnímu orgánu.  Mimo ádné 

pracovní hodiny musely být zvlášť zaplaceny.  

Noční práce byla charakterizována jako práce v dob  od 10. hodiny večerní do 

5. hodiny ranní a mohla být vykonávána pouze v podnicích s nep etrţitým provozem. 

Noční práci sm li vykonávat pouze muţi starší 16 let, ţenám byla v zásad  zakázána. 

Mohla být výjimečn  a p echodn  povolena jen ţenám starším 1Ř let pro práce p i 

zpracování surovin nebo látek rychle se kazících nebo v p ípad , ţe to vyţadovala 

nep etrţitá sluţba v podniku nebo zvláštní z etel k ve ejným zájm m.  

V roce 1ř56 byl schválen zákon č. 45/1ř56 Sb., o zkrácení pracovní doby, 

kterým byla pravidelná pracovní doba zam stnanc  zkrácena na 46 hodin týdn . 

Rozvrţení pracovní doby bylo stanoveno do šesti pracovních dn , v sobotu byla 

pracovní doba zpravidla kratší neţ ve zbývajících p ti dnech, kdy byla rozvrţena 

rovnom rn . Zákon rovn ţ obsahoval úpravu nerovnom rného rozvrţení pracovní 

doby. Na základ  ú edního povolení mohla být pracovní doba rozvrţena odchyln , 

pokud povaha práce nedovolovala, aby pracovní doba byla rozvrţena na všechny 

pracovní dny v týdnu nebo rovnom rn  na všechny týdny v určitém časovém období. 

Takto nerovnom rn  rozvrţená pracovní doba nesm la v časovém období 4 týdn  

p esahovat pr m rn  46 hodin týdn . Zvláštní úprava se uplatnila ve vztahu 

k mladistvým zam stnanc m do 16 let, kterým byla pravidelná pracovní doba stanovena 

na 36 hodin týdn . Zam stnanc m mohla být ze zdravotních nebo jiných závaţných 

d vod  povolena kratší neţ pravidelná pracovní doba, nebránil-li tomu provoz podniku. 

                                                
5
  Zákon charakterizoval mladistvé zam stnance jako osoby, které ukončily povinnou školní docházku 

a dosáhly v ku 14 let.  
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Kratší pracovní dobu povoloval editel podniku a zam stnanc m za ni p íslušela 

pom rná část mzdy, kterou by jinak m li p i pravidelné pracovní dob . Kratší pracovní 

doba se zavád la pro místa, kde povaha práce nevyţadovala, aby zam stnanec pracoval 

po celou pravidelnou pracovní dobu.  

Národní shromáţd ní v roce 1ř65 schválilo zákon č. 65/1ř5 Sb., zákoník práce, 

který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1ř66. Tento zákoník p edstavoval první samostatnou 

a komplexní kodifikaci pracovn právních vztah . Obsahoval p eváţn  kogentní normy, 

které nedovolovaly odchylky ani ve prosp ch, ani v neprosp ch účastník  

pracovn právních vztah . Kogentní normy byly projevem vysoké úrovn  ochrany 

pracovníka a jeho pracovních podmínek. Úprava pracovní doby byla obsaţená v části 

druhé, hlav  t etí s názvem Pracovní doba a doba odpočinku.
6
 Podstatná zm na, kterou 

zákon p inesl, spočívala ve stanovení pracovní doby na nejvýše 46 hodin týdn . Tato 

nejvýše p ípustná hranice nesm la být p ekročena, mohla však být krácena. Konkrétní 

délka pracovní doby nebyla zákonem výslovn  učena, ale vycházela ze zásad 

stanovených vládou a stanovovali ji vedoucí úst edních orgán  po projednání 

s úst edními výbory odborových svaz . Výslovn  byla stanovena délka pracovní doby 

zam stnanc  mladších 16 let, která činila nejvýše 36 hodin týdn .  

Zákoník práce byl za dobu své účinnosti od roku 1ř66 do roku 2006 mnohokrát 

novelizován. Cílem bylo p izp sobit právní úpravu aktuálním pot ebám společnosti 

s ohledem na strukturální zm ny v hospodá ství a postupné politické uvolňování 

v druhé polovin  Ř0. let. Po roce 1řŘř se novely snaţily p iblíţit právní úpravu 

podmínkám nové politicko-ekonomické situace a zajistit formální soulad 

s mezinárodními právními dokumenty. Nejvýznamn jší novela byla provedená 

zákonem č. 155/2000 Sb., jedná se o tzv. harmonizační novelu. Hlavním účelem novely 

bylo uvést do souladu naší vnitrostátní pracovn právní úpravu s právem Evropských 

společenství, resp. Evropské Unie Ědále jen „EU“ě v souvislosti s chystaným procesem 

p istoupení České republiky k EU. Tato novela výrazn  zasáhla do stávající úpravy 

pracovní doby. V souvislosti s p edm tnou novelou byly zrušeny všechny podzákonné 

právní p edpisy, které upravovaly podrobnosti týkající se institutu pracovní doby, 

p ičemţ n která jejich ustanovení byla novelou p evzata a došlo i ke vzniku nových 

ustanovení. Délka pracovní doby byla stanovena nejvýše na 40 hodin týdn . Nov  byl 

koncipován paragraf, který definoval základní pojmy související s pracovní dobou. Dále 

                                                
6
  Tato část pak byla rozd lena na dva oddíly: „Pracovní doba a p estávky v práci“ a „Práce p esčas 

a noční práce“. 
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bylo stanoveno, ţe se p estávky na jídlo a oddech nezapočítávají do pracovní doby. 

Zam stnavatel m l nov  povinnost vést evidenci pracovní doby, práce p esčas, noční 

práce a pracovní pohotovosti.   

Vedle toho jiţ od počátku ř0. let byly upravovány a p ijímány nové právní 

p edpisy upravující pracovn právní vztahy. S ohledem na pot eby rozvíjející se trţní 

ekonomiky zde byla pot eba vypracovat nový, liberáln jší zákoník práce. Dosavadní 

p evládající kogentní úprava znamenala p ekáţky pro další rozvoj pracovn právních 

vztah , protoţe neumoţnovala účastník m t chto vztah  sjednání odlišné úpravy 

vzájemných práv a povinností tam, kde to nebylo zákonem výslovn  dovoleno.7 P i 

p ípravách se m ly zohlednit zejména mezinárodní závazky a budoucí členství České 

republiky v EU a z n j vyplývající pot eba p iblíţit vnitrostátní právní úpravu jejímu 

právnímu rámci v oblasti pracovního práva.  

Po letech p íprav a diskusí byl v roce 2006 p ijat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, který vstoupil v účinnost 1. 1. 2007.  Tímto zákonem byl zrušen p vodní zákoník 

práce, který platil 41 let. Nový zákoník práce je postaven na liberálním principu „co 

není zakázáno, je dovoleno“, který vychází z Čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv 

a svobod a Čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR: „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, 

a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ Jedná se o základní princip 

soukromoprávních vztah , který umoţňuje účastník m pracovn právních vztah  

upravit si vzájemná práva a povinnosti odlišn  od zákona. Zároveň jsou výslovn  

vyjmenována ta ustanovení, od kterých se nelze odchýlit buď v bec, nebo pouze ve 

prosp ch zam stnance. Zam stnanc m jsou tedy na jedné stran  garantována základní 

práva a pracovní podmínky Ětzv. sociální standardě a zároveň je na druhé stran  posílen 

princip smluvní volnosti účastník  pracovn právních vztah . Na rozdíl od p edešlého 

zákoníku práce se nejedná o samostatný p edpis, ale významn  se váţe na občanský 

zákoník.  P vodn  spočívalo pouţívání ustanovení občanského práva na pracovn právní 

vztahy na principu delegace. Zákoník práce taxativn  vyjmenovával ustanovení 

občanského zákoníku, která byla pouţitelná v pracovn právních vztazích. Tento p ístup 

byl zrušen Nálezem Ústavního soudu8, který se p iklonil k principu subsidiárního 

pouţití občanského zákoníku. Subsidiarita občanského zákoníku je vyjád ená v § 4 ZP, 

který uvádí, ţe „pracovněprávní vztahy se řídí tímto zákonem; nelze-li použít tento 
                                                
7  TOMůNDLOVÁ, Ludmila. In: H RKů, Petr a kol. Pracovní právo. 2. upravené vydání. Plzeň: ůleš 

Čen k, 2015, s. 56.  
8
  Nález ĚPl. ÚS Ř2/06ě ze dne 12. b ezna 200Ř byl vyhlášen ve Sbírce zákon  pod č. 116/200Ř Sb. dne 

14. dubna 200Ř a téhoţ dne nabyl účinnosti.  
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zákon, řídí se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami 

pracovněprávních vztahů.“. Znamená to, ţe v p ípadech, kdy zákoník práce jako 

zvláštní část soukromého práva neobsahuje úpravu konkrétní otázky, pouţijeme 

ustanovení občanského zákoníku jako obecné části soukromého práva.  Zároveň musí 

být kumulativn  spln na podmínka, ţe bude dbáno základních zásad pracovn právních 

vztah .  

Zákoník práce byl od svého p ijetí jiţ mnohokrát novelizován, ať uţ z d vodu 

p ijímání nových právních p edpis , nebo u d vod  nápravy legislativních a v cných 

chyb, které vznikly d sledkem nedostatečného času na p ípravu. K významné 

novelizaci došlo zákonem č. 365/2011 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2012. Ten 

v reakci na Nález Ústavního soudu ÚS Ř2/06 nov  vymezil subsidiární pouţití 

občanského zákoníku na pracovn právní vztahy. Dále upravil neplatnost právních 

úkon  pro vady obsahu a formy. Pro vady obsahu byla stanovena p ednostn  relativní 

neplatnost právních úkon , namísto dosavadní absolutní neplatnosti, coţ bylo odrazem 

p ístupu v chystané rekodifikaci soukromého práva, která preferovala neplatnost 

relativní.9
 Další významnou úpravou prošel zákoník práce v d sledku p ijetí nového 

občanského zákoníku10
 a to zákonem č. 303/2013 Sb., kterým se m ní n které zákony 

v souvislosti s p ijetím rekodifikace soukromého práva. Další novelizace prob hla 

v souvislosti s p ijetím zákona o státní sluţb .11
 

V únoru 2016 Ministerstvo práce a sociálních v cí p edstavilo návrh novely 

zákoníku práce, která m la p edpis rozsáhlým zp sobem zm nit Ědále „koncepční 

novela“ě. M la zavést n které nové instituty a p inést koncepční i dílčí zm ny 

v jednotlivých oblastech pracovního práva. V oblasti pracovní doby se zejména jednalo 

o zm nu t ísm nného pracovního reţimu na vícesm nný, rozší ení povinností 

zam stnavatele informovat zam stnance o rozvrţení pracovní doby, za azení konta 

pracovní doby do tzv. „zvláštního pracovního reţimu“ a nové vymezení nep etrţitého 

odpočinku mezi sm nami jako „denního nep etrţitého odpočinku.“ Chystaná novela 

m la zajistit prohloubení flexibility pracovn právních vztah  a současn  posílit ochranu 

postavení zam stnance.12
 K p ijetí novely zatím nedošlo, jelikoţ ji poslanci nestihli 

                                                
9  TOMůNDLOVÁ, Ludmila. In: H RKů, Petr a kol. 2015, op. cit. s. 65. 
10  zákon č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis  
11  zákon č. 234/2014 Sb., o státní sluţb , ve zn ní pozd jších p edpis   
12  ŠKUBůL, Jaroslav, VEJSůDů, Daniel. Poznámky k připravované koncepční novele zákoníku práce – 

1. díl. [online] 2016 [cit. 7. 2. 201Ř] dostupné z WWW<https://www.epravo.cz/top/clanky/poznamky-

k-pripravovane-koncepcni-novele-zakoniku-prace-1-dil-104292.html> 

https://www.epravo.cz/top/clanky/poznamky-k-pripravovane-koncepcni-novele-zakoniku-prace-1-dil-104292.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/poznamky-k-pripravovane-koncepcni-novele-zakoniku-prace-1-dil-104292.html
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projednat a schválit do uplynutí 7. volebního období Ě2013–2017). Momentáln  se 

návrh zákona nachází ve 2. čtení, p ičemţ jeho projednávání bylo p erušeno.  

 

1.2 Současná právní úprava pracovní doby 

Pracovní doba a doba odpočinku pat í mezi tradiční oblasti pracovního práva. 

Právní úprava pracovní doby není pouze p edm tem norem vnitrostátního práva, ale 

významným zp sobem do ní zasahují normy mezinárodního práva, evropského práva i 

judikatura Soudního dvora Evropské Unie Ědále „SDEU“ě.13
   

 

1.2.1 Úprava pracovní doby na mezinárodní úrovni 
Do oblasti pracovní doby významným zp sobem zasahují normy mezinárodního 

práva a komunitárního práva Evropské Unie, včetn  judikatury Soudního dvora 

Evropské Unie. Podle Čl. 10 Ústavy České republiky je Česká republika vázána 

mezinárodními smlouvami, proto musí právní úprava reflektovat závazky z nich 

vyplývající.14
 Pro úpravu pracovní doby jsou st ţejní zejména úmluvy Mezinárodní 

organizace práce Ědále „MOP“ě, jejichţ signatá em je Česká republika, nap íklad: 

 Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 1 z roku 1ř1ř, o omezení pracovní 

doby na osm hodin denn  a čty icet osm hodin týdn  v pr myslových podnicích,  

 Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 14 z roku 1ř21, o zavedení týdenního 

odpočinku po práci v pr myslových podnicích, 

 Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 4ř z roku 1ř35, o zkrácení pracovní 

doby ve sklárnách na výrobu lahví. 

 

V rámci komunitárního práva dochází ke sbliţování pracovn právních úprav 

jednotlivých členských stát  zejména prost ednictvím sm rnic, které mají státy 

povinnost implementovat do svého vnitrostátního právního ádu. St ţejní sm rnicí pro 

oblast pracovního práva a právní úpravu pracovní doby je sm rnice Evropského 

parlamentu a Rady 2003/ŘŘ/ES ze dne 4. listopadu 2003, o n kterých aspektech úpravy 

pracovní doby, jeţ nahradila zrušenou sm rnici ES ř3/104/EC, o určitých aspektech 

                                                
13  BR Hů, Dominik. In: H RKů, Petr a kol. 2015, op. cit. s. 213. 
14  Čl. 10 ústavního zákona č. 1/1řř3 Sb., Ústava České republiky, ve zn ní pozd jších p edpis , stanoví: 

„Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichţ ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiţ je Česká 
republika vázána, jsou součástí právního ádu; stanoví-li mezinárodní smlouva n co jiného neţ zákon 
pouţije se mezinárodní smlouva.“ 
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stanovení pracovní doby. Za významné lze povaţovat i sm rnice Rady ř4/33/ES o 

ochran  mladistvých pracovník , a dále sm rnice o úprav  bezpečnosti a ochran  zdraví 

p i práci zam stnanc  pracující v silniční, námo ní, mezinárodní ţelezniční a civilní 

letecké doprav . 

 

1.2.2 Vnitrostátní úprava pracovní doby 

Vnitrostátní právní úprava pracovní doby vychází z Listiny základních práv 

a svobod, která má právní sílu ústavního zákona, jelikoţ tvo í ústavní po ádek České 

republiky, a tudíţ všechny prameny niţší právní síly s ní musí být v souladu. Prací 

a zam stnaností se zabývá hlava čtvrtá s názvem Hospodá ská, sociální a kulturní práva. 

Klíčovým je pak Čl. 2Ř Listiny, který mimo jiné stanoví, ţe zam stnanci mají právo na 

uspokojivé pracovní podmínky. Mezi takové podmínky zcela jist  pat í i pracovní doba. 

Další podrobnosti jsou ponechány zákonné úprav .  

Zákoník práce je základním pramenem pro úpravu pracovní doby, kterou 

nalezneme v části čtvrté Ě§ 7Ř aţ 100 ZP) s názvem Pracovní doba a doba odpočinku. 

Tato část se následn  člení na ř hlav: 

 HLAVA I – Obecná ustanovení o pracovní dob  a délka pracovní doby 

 HLAVA II – Rozvrţení pracovní doby 

 HLAVA III – P estávka v práci a bezpečnostní p estávka 

 HLAVA IV – Doba odpočinku 

 HLAVA V – Práce p esčas 

 HLAVA VI – Noční práce 

 HLAVA VII – Pracovní pohotovost 

 HLAVA VIII – Společná ustanovení o pracovní dob  a dob  odpočinku 

 HLAVA IX – Zmocňovací ustanovení 

 

Krom  zákoníku práce, který obsahuje pom rn  komplexní úpravu pracovní 

doby, nalezneme i v jiných právních p edpisech úpravu n kterých specifik pracovní 

doby pro vybrané skupiny zam stnanc  nebo doplňující úpravu pot ebnou pro aplikaci 

zákoníku práce. Jedná se zejména o tyto p edpisy: 

 zákon č.245/2000 Sb., o státních svátcích, významných dnech a o dnech 

pracovního klidu,  

 zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 
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 na ízení vlády č. 5Řř/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní 

doby a doby odpočinku zam stnanc  v doprav , 

 zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o zm n  n kterých 

zákon , 

 na ízení vlády č. 1Ř2/2007 Sb. o odchylné úprav  pracovní doby a doby 

odpočinku člen  jednotky hasičského záchranného sboru podniku,  

 na ízení vlády č. 227/2010 Sb. o odchylné úprav  pracovního pom ru 

zam stnanc  s pravidelným pracovišt m v zahraničí. 

 

Vedle toho jsou pramenem práva v oblasti pracovní doby i kolektivní smlouvy a 

vnit ní p edpisy zam stnavatele.15
  

 

1.2.3 Základní zásady pracovněprávních vztahů 

Základní zásady pracovn právních vztah  jsou pravidla obecné povahy a ideje, 

na nichţ je pracovní právo postaveno. Mají st ţejní význam p i interpretaci a aplikaci 

jednotlivých ustanovení zákoníku práce, ale i ustanovení občanského zákoníku, která se 

subsidiárn  pouţijí na pracovn právní vztahy.16
 V zákoníku práce jsou vymezeny 

v ustanovení § 1a odst. 1, které mezi n  adí zejména zvláštní zákonnou ochranu 

postavení zam stnance, uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, spravedlivé 

odm ňování zam stnance, ádný výkon práce zam stnancem v souladu s oprávn nými 

zájmy zam stnavatele a rovné zacházení se zam stnanci a zákaz jejich diskriminace. 

Takové pojetí zásad má za cíl p edevším chránit zam stnance jako slabší stranu 

pracovn právního vztahu p ed absolutní smluvní svobodou, která by mohla být 

zam stnavatelem zneuţita v neprosp ch zam stnance. Stanovením limit  a mezí, od 

kterých se nelze odchýlit ani se souhlasem zam stnance, dochází k omezení smluvní 

svobody za současného napln ní ochranné funkce pracovního práva.  

  

                                                
15  H RKů, Petr. In: GOGOVÁ, Radana; H RKů, Petr; ÚLEHLOVÁ, Helena. Pracovní doba podle 

zákoníku práce a dalších souvisejících předpisů. 2. p epracované vydání. Olomouc: Nakladatelství 
ANAG, 2012, s. 16. 

16  H RKů, Petr. In: H RKů, Petr a kol. 2015, op. cit. s. 30. 
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2 Pracovní doba a související instituty 

Zákoník práce definuje pracovní dobu v § 7Ř odst. 1 písm. aě jako dobu, v níţ je 

zam stnanec povinen vykonávat pro zam stnavatele práci, a dobu, v níţ je zam stnanec 

na pracovišti p ipraven k výkonu práce podle pokyn  zam stnavatele. Jedná se o časový 

úsek, ve kterém zam stnavatel p id luje zam stnanci práci a zam stnanec je povinen ji 

konat. Za pracovní dobu, povaţujeme i dobu, ve které je zam stnanec na pracovišti 

p ipraven k výkonu práce podle pokyn  zam stnavatele, avšak práci nevykonává. Tato 

situace se d íve povaţovala za pracovní pohotovost konanou na pracovišti, avšak 

s ohledem na vývoj judikatury Evropského soudního dvora došlo ke zrušení pracovní 

pohotovosti na pracovišti a p ipravenost na pracovišti se nyní povaţuje za pracovní 

dobu.  

V pracovní dob  dochází k realizaci vzájemných práv a povinností zam stnance 

a zam stnavatele vyplývajících z jejich pracovn právního vztahu. Pro zam stnance to 

znamená povinnost vykonávat pro zam stnavatele osobn  práci podle pracovní smlouvy 

a podle jeho pokyn  a dodrţovat pracovní podmínky.  Naproti tomu zam stnavateli 

vzniká povinnost p id lovat zam stnanci práci a ídit a kontrolovat její výkon ze strany 

zam stnance. Rozsah jím p id lené práce je omezen obecnou délkou pracovní doby 

a jejím rozvrţením. Zam stnavatel navíc musí také brát v potaz individuální moţnosti 

zam stnance.17
  

Doba odpočinku je oproti tomu vymezena negativn  jako veškerá doba, která 

není pracovní dobou zam stnance. Úseky pracovní doby a doby odpočinku se vzájemn  

st ídají, prodluţováním pracovní doby dochází ke zkracování doby odpočinku 

a naopak.
18

 Do této doby zam stnavatel m ţe zasahovat jen výjimečn  v zákonem 

vymezených p ípadech, kterými jsou zejména práce p esčas a pracovní pohotovost.  

Z pohledu organizační funkce je pak d leţitá zejména moţnost zam stnavatele 

rozvrhnout pracovní dobu takovým zp sobem, aby mohl v pracovní dob  adekvátním 

zp sobem vyuţít práci zam stnance a tím realizovat svoji činnost, a aby zároveň 

zam stnanci byla poskytnuta dostatečná doba odpočinku a nedocházelo k jeho 

nadm rnému p et ţování. Zam stnanec jako slabší strana pracovn právního vztahu je 

                                                
17  ust. § 300 odst. 1 ZP: „Zam stnavatel je povinen p i určení mnoţství poţadované práce a pracovního 

tempa vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické moţnosti zam stnance, p edpisy k zajišt ní 
bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci a čas na p irozené pot eby, jídlo a oddech. Mnoţství 
poţadované práce a pracovní tempo je moţné určit také normou spot eby práce.“ 

18  BOGNÁROVÁ, V ra. In: B LINů, Miroslav; PICHRT, Jan a kol. 2017, op. cit. s. 207. 
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chrán n p edevším kogentními ustanoveními zákona, která stanovují limity, jeţ nem ţe 

zam stnavatel p i p id lování práce a rozvrhování pracovní doby p ekročit, a to ani po 

dohod  se zam stnancem. Jedná se zejména o stanovení maximální délky týdenní 

pracovní doby, maximální p ípustné délky pracovní sm ny nebo povinnost poskytovat 

p estávky v práci.   

Zákonem stanovené limity pracovní doby, jejího rozvrhování a doby odpočinku 

se zkoumají ke kaţdému pracovnímu pom ru samostatn . Není tedy vyloučeno, aby 

zam stnavatel m l uzav eno více pracovn právních pom r , ve kterých by dohromady 

vykonával práci ve v tším neţ zákonném rozsahu. Zam stnavatelé nejsou oprávn ni, 

ani povinni zjišťovat, v jakém rozsahu vykonává zam stnavatel práci pro jiného 

zam stnavatele. Výjimka z tohoto pravidla se týká mladistvých zam stnanc  do 1Ř let 

Ědále „mladiství“ě, u kterých se z d vodu jejich zvláštní ochrany budou všechny 

pracovní doby ve všech soub ţn  existujících pracovn právních vztazích sčítat. 

Celková délka pracovní doby t chto zam stnanc  nesmí ve svém souhrnu p ekročit 

40 hodin týdn .  

Zam stnavatel je p i rozvrhování pracovní doby a p id lování práce ovlivn n 

mnoha vn jšími faktory a aktuálními pot ebami. Tudíţ je jen na jeho uváţení, zda se p i 

rozvrhování práce bude ídit obecnou zákonnou úpravou, nebo zvolí jiné ešení, které 

bude zohledňovat pot eby jeho nebo jeho zam stnanc . Vţdy však musí dodrţovat 

limity stanovené zákonem.  

 

2.1 Pracovní doba v judikatuře Soudního dvora Evropské 
Unie 

Současná zákonná úprava pracovní doby je d sledkem transpozice sm rnice 

EU 2003/ŘŘ/ES, která v Čl. 2 definuje pracovní dobu jako „jakoukoli dobu, během níž 

pracovník pracuje, je k dispozici zaměstnavateli a vykonává svou činnost nebo 

povinnosti v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi.“. Vedle toho 

však sm rnice neobsahuje samostatnou definici pracovní pohotovosti na pracovišti, coţ 

vedlo k pochybnostem o tom, zda se „pouhá“ p ipravenost na pracovišti b hem 

pracovní pohotovosti, ve které nedochází k faktickému výkonu práce, započítává do 

pracovní doby či nikoliv.  Závazný výklad definice pracovní doby podal ve svých 

rozsudcích SIMAP (2000), Norbert Jaeger (2003), Dellas (2005) a Vorel (2007) aţ 

Soudní dv r Evropské Unie. SDEU opakovan  konstatoval, ţe pracovní pohotovost 
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vykonávaná v reţimu fyzické p ítomnosti na pracovišti musí být povaţována za 

pracovní dobu, nikoliv za dobu odpočinku, ačkoliv není vyloučeno, aby zam stnanec 

b hem této doby, kdy nejsou jeho sluţby vyţadovány, odpočíval na pracovišti. Jelikoţ 

je od zam stnance vyţadována p ítomnost na pracovišti, je do značné míry omezen p i 

nakládání se svým volným časem a za t chto podmínek ho nelze povaţovat za 

zam stnance poţívajícího dobu odpočinku b hem doby pracovní pohotovosti, b hem 

níţ skutečn  nevykonává profesní činnost. Tento výklad odráţí i zákoník práce, který 

p ipouští pracovní pohotovost pouze na míst  odlišném od pracovišt  zam stnavatele.  

V rozsudku Norbert Jaeger (2003) se SDEU také zabýval zkrácením minimální 

doby odpočinku v d sledku pracovní pohotovosti a došel k záv ru, ţe pokud je 

zkrácena minimální doba odpočinku zam stnance na mén  neţ 11 hodin, je pot eba mu 

poskytnout rovnocennou náhradní dobu odpočinku v dob  bezprost edn  následující po 

p íslušné pracovní dob . V rozsudku Vorel (2007ě ešil mimo jiné i otázku odlišného 

odm ňování zam stnanc  v závislosti na tom, zda b hem doby pracovní pohotovosti 

práci skutečn  vykonávají nebo ne. Bylo konstatováno, ţe není v rozporu se sm rnicí, 

pokud odlišná vnitrostátní úprava členských stát  p i odm ňování zam stnanc  

zohledňuje, zda došlo k výkonu práce či nikoliv, je-li v obou p ípadech započtena 

pracovní pohotovost do pracovní doby.  

Rozlišením pracovní doby a doby odpočinku se zabýval SDEU v rozsudku Tyco 

Ě2015ě. Špan lská společnost, která se zabývala instalací a údrţbou bezpečnostních 

systém , v d sledku zrušení svých poboček v provinciích vysílala zam stnance 

z centrály v Madridu k zákazník m na velké vzdálenosti. Doba, kterou zam stnanec 

strávil na cest  mezi bydlišt m zam stnance a zákazníkem, mu nebyla započítávána 

jako pracovní doba, ale jako doba odpočinku. SDEU dosp l k názoru, ţe 

u zam stnanc , kte í nemají stálé nebo obvyklé pracovišt , se doba strávená na cest  

mezi jeho bydlišt m a místem, kde sídlí první a poslední zákazník, započítává do 

pracovní doby.  

Výklad Čl. 1Ř sm rnice, který se zabýval moţností výjimky Ěopt-outu) ze 

48 hodinové maximální pr m rné týdenní pracovní doby, podal SDEU v rozsudku 

Pfeiffer (2004).  Tam vyvodil záv r, ţe nelze umoţnit zam stnanci pracovat déle neţ 4Ř 

hodin týdne pouze na základ  ujednání v kolektivní smlouv , vţdy je k tomu pot eba 

vyţadovat jeho individuální souhlas.  
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2.2 Délka pracovní doby 

Mnoţství práce, kterou zam stnanci vykonávají, závisí nejen na intenzit , 

s jakou pracují, ale i na délce časového úseku, v jehoţ pr b hu se uskutečňuje pracovní 

proces – na délce pracovní doby. Ta pro zam stnance p edstavuje jednu ze základních 

pracovních podmínek. Ustanovení zákoníku práce týkající se rozsahu pracovní doby 

povaţujeme za kogentní, tj. nelze se od nich odchýlit v neprosp ch zam stnance. 

Prosazuje se zde ochranná funkce pracovního práva, která má za cíl p edevším nalézt 

takovou délku pracovní doby, p i níţ bude práce vykonávána s takovou intenzitou, která 

umoţní maximalizaci mnoţství odvedené práce za současného respektování poţadavk  

na ochranu zdraví a bezpečnosti práce zam stnanc . Mnohé výzkumy ukazují, ţe 

nadm rn  dlouhá pracovní doba je spojena s poklesem pracovní produktivity, ztrátou 

motivace a m ţe mít za následek rozvinutí mnoha psychických a civilizačních chorob.19
 

Je vţdy pot eba respektovat moţnosti a pot eby lidského organismu. Z tohoto d vodu 

právní úprava omezuje délku pracovní doby zejména tím, ţe stanoví maximální moţnou 

délku týdenní pracovní doby, délku sm ny a určí povinné doby odpočinku.  

Na základ  délky pracovní doby m ţeme rozlišovat stanovenou týdenní 

pracovní dobu, zkrácenou pracovní dobu a kratší pracovní dobu.  

  

2.2.1 Stanovená týdenní pracovní doba 

Stanovená délka pracovní doby je upravena v § 7ř odst. 1 ZP jako týdenní. 

Obecn  bývá délka pracovní doby stanovena jako počet časových jednotek v pom ru 

k danému kalendá nímu období. V českém právu je stanovena pom rem hodin k týdnu. 

Z hlediska b hu času se jedná o konstantní časové období na rozdíl od m síc , které se 

liší počtem dn , a tudíţ i počtem jednotlivých pracovních dn . Týdnem se podle 

§ 350a ZP rozumí vţdy 7 po sob  následujících kalendá ních dn .  

Stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin. Jedná se o tzv. čistou pracovní 

dobu, do které nezahrnujeme p estávky na jídlo a oddech. Význam vymezení spočívá 

zejména pro aplikační praxi, nap . pro určení práce p esčas nebo rozvrhování pracovní 

doby do sm n. Tato úprava je projevem transpozice sm rnice 2003/ŘŘ/ES, která určuje, 

ţe pr m rná délka týdenní pracovní doby včetn  p esčas  nesmí p ekročit 4Ř hodin. 

Výjimku z tohoto pravidla tzv. opt-out upravuje Čl. 22 odst. 1 sm rnice, který umoţňuje 
                                                
19  STRÁNSKÝ, Jaroslav. In: GALVAS, Milan a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita – 

Právnická fakulta, 2015, s. 411. 
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tento limit p ekročit a odpracovat více hodin. Je k tomu však zapot ebí vţdy 

individuálního souhlasu zam stnance s pouţitím výjimky, nestačí pouze odkaz na 

kolektivní smlouvu, viz rozsudek SDEU Pfeiffer (2004).  

Základní vým ra pracovní doby se nevztahuje na všechny zam stnance. Zákoník 

práce v § 7ř odst. 2 upravuje délku pracovní doby odlišn  pro určité skupiny 

zam stnanc  a to v závislosti na druhu práce, na form  pracovního reţimu nebo 

v závislosti na v ku.20
 Délka této stanovené týdenní pracovní doby nesmí p ekročit 

u zam stnanc : 

 pracujících v podzemí p i t ţb  uhlí, rud a nerudných surovin, v d lní výstavb  

a na báňských pracovištích geologického pr zkumu 37,5 hodiny týdn , 

 s t ísm nným a nep etrţitým pracovním reţimem 37,5 hodiny týdn , 

 s dvousm nným pracovním reţimem 3Ř,75 hodiny týdn . 

 

Zam stnanc  mladších 1Ř let, se týká speciální úprava délky stanovené týdenní 

pracovní doby, obsaţená v § 7řa ZP. ůčkoliv je délka stanovené týdenní pracovní doby 

pro mladistvé zam stnance stejná, délka sm ny nesmí v jednotlivých dnech p esáhnout 

Ř hodin a zároveň délka pracovní doby mladistvého zam stnance ve více 

pracovn právních vztazích nesmí v souhrnu p esáhnout 40 hodin týdn . Zam stnavatelé 

jsou tedy ješt  p ed vznikem pracovn právního vztahu povinni zjišťovat, zda mladistvý 

zam stnanec jiţ pracuje u jiného zam stnavatele a v jakém rozsahu, jinak riskují 

porušení kogentního ustanovení zákoníku práce s hrozbou p íslušné sankce.21
 Toto 

omezení se týká pouze mladistvých zam stnanc , u ostatních zam stnanc  není souhrn 

délek pracovních dob ze soub ţných pracovn právních vztah  omezen.    

 

2.2.2 Zkrácená pracovní doba 

V souladu se zásadou „co zákon nezakazuje, to povoluje“, umoţňuje zákoník 

práce zkracování stanovené týdenní pracovní doby bez současného sníţení mzdy 

zam stnance. Je pot eba tento institut d sledn  odlišovat od institutu kratší pracovní 

doby, ve kterém se délka pracovní doby projevuje v odm ňování zam stnance 

a zp sobem, kterým vzniká. Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby pod zákonný 

rozsah bez sníţení mzdy m ţe obsahovat výlučn  kolektivní smlouva nebo vnit ní 

p edpis. Zmínka o délce zkrácené týdenní pracovní doby bez sníţení mzdy 
                                                
20

  BOGNÁROVÁ, V ra. In: B LINů, Miroslav; PICHRT, Jan a kol. 2017, op. cit. s. 210. 
21  BR Hů, Dominik. In: H RKů, Petr a kol. 2015, op. cit. s. 227. 
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v individuální smlouv  mezi zam stnancem a zam stnavatelem nemá právotvornou 

povahu, je pot eba na ni nahlíţet pouze jako na informaci ve smlouv  ve smyslu 

§ 37 odst. 1 písm. eě ZP.22
 Takto zkrácenou týdenní pracovní dobu povaţujeme za 

stanovenou týdenní pracovní dobu, ačkoliv to zákon výslovn  nestanovuje.  

Zákon neobsahuje ţádné maximální limity, vztahující se ke zkracování pracovní 

doby. Ze strany zam stnavatele se jedná o výhodu poskytující zam stnanci, která mu 

zajišťuje za stejnou mzdu více prostoru pro odpočinek. Pokud však zam stnavatel 

p istoupí ke zkrácení stanovené týdenní pracovní doby, musí tak učinit v či všem 

zam stnanc m ve stejné délce, bez ohledu na jejich pracovní reţim a za azení. 

V opačném p ípad  by se jednalo o porušení zásady rovného zacházení se zam stnanci 

a zákazu diskriminace.23
  

V neposlední ad  je d leţité zmínit, ţe moţnost zkrácené týdenní pracovní 

doby se netýká zam stnavatel  uvedených v § 10ř odst. 3 ZP. Jedná se 

o zam stnavatele, kte í svým zam stnanc m poskytují za výkon práce jako pen ţité 

pln ní plat: 

 stát, 

 územní samosprávný celek, 

 státní fond, 

 p ísp vková organizace, jejíţ náklady na platy a odm ny za pracovní pohotovost 

jsou pln  zabezpečovány z p ísp vku na provoz poskytovaného z rozpočtu 

z izovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních p edpis , 

 školská právnická osoba z ízená Ministerstvem školství, mládeţe a t lovýchovy, 

krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, nebo 

 regionální rada regionu soudrţnosti. 

  

2.2.3 Kratší pracovní doba 

Kratší pracovní doba je vţdy výsledkem dvoustranného právního jednání mezi 

zam stnavatelem a zam stnancem v pracovní smlouv  nebo jiné smlouv  Ědohod ě. 

V p ípad , ţe si strany ujednají kratší pracovní dobu, náleţí zam stnanci pouze taková 

                                                
22  GOGOVÁ, Radana. In: GOGOVÁ, Radana; H RKů, Petr; ÚLEHLOVÁ, Helena. 2012, op. cit. 

s. 35. 
23

  GOGOVÁ, Radana. In: GOGOVÁ, Radana; H RKů, Petr; ÚLEHLOVÁ, Helena. 2012, op. cit. 

s. 36. 
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mzda, která pom rn  odpovídá takto sjednané kratší pracovní dob . Na rozdíl od 

zkrácené pracovní doby se nebude jednat o stanovenou týdenní pracovní dobu.  

O kratší pracovní dob  m ţeme mluvit jako o jedné z flexibilních forem 

pracovní doby. Jako alternativa se vhodn  uplatňuje p edevším u t ch pracovník , kte í 

musí plnit i jiné naléhavé mimopracovní povinnosti, p edevším studenti, rodiče pečující 

o d ti nebo penzisté. Pro zam stnance p edstavuje moţnost, jak lépe sladit pracovní 

a soukromý ţivot, pro zam stnavatele zase lepší zajišt ní pokrytí t ch pracovních míst, 

která nevyţadují výkon práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.  

Podle statistiky Eurostatu
24

 m ţeme v EU sledovat trend nar stání zvyšování 

procenta lidí pracující na zkrácený úvazek. Nejvyšší procento nalezneme 

v Nizozemsku, kde dosahuje 46,7 %, zatímco v České republice je to pouze 5,2 %.  

ůčkoliv procento zam stnaných na zkrácený úvazek roste, stále je pod pr m rem EU 

a hluboce za vysp lými státy. D vodem m ţe být zejména „zvykový rámec“, kdy práce 

na částečný úvazek nemá v ČR tradici a snahy o zm nu jsou velmi pozvolné.25
 V této 

souvislosti je často skloňována otázka poskytování finanční podpory zam stnavatel m 

Ěnap . ve form  daňových úlev nebo sníţením odvod  na sociálním pojišt níě, která by 

je mohla motivovat k v tšímu vyuţívání kratších pracovních úvazk . Osobn  mám za 

to, ţe tato „um lá motivace“ odporuje flexibilit  ve smyslu, ţe strany si upraví odlišn  

práva a povinnosti tam, kde to ob  strany povaţují za vhodné. Zde nám do vztahu 

vstupuje další strana, na níţ je prakticky závislý vzniklý pracovn právní vztah.  V tomto 

ohledu povaţuji současnou úpravu kratší pracovní doby za dostačující.  

 

2.3 Rozvržení pracovní doby 

Rozvrţení pracovní doby znamená rozhodnutí zam stnavatele o tom, jakým 

zp sobem budou organizovány pracovní sm ny, kdy bude stanoven počátek a konec 

sm n, jak dlouhý bude pracovní týden a kdy bude zam stnanci poskytován nezbytný 

odpočinek. Jedná se o výlučné právo zam stnavatele, který p i rozvrhování p ihlíţí 

zejména ke svým aktuálním provozním pot ebám, podnikatelským zám r m a snaze 

                                                
24  EUROSTAT. Part-time employment rate. [online] 2016 [cit. 24. 2. 201Ř] Dostupné z WWW 

<http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tesem100&language=

en> 
25  KOČÍ, Kate ina. Práce na zkrácený úvazek? Prima nápad, ale v Česku to vázne. [online] 2016 

[cit. 24. 2. 201Ř] dostupné z WWW <http://forum24.cz/prace-na-zkraceny-uvazek-prima-napad-ale-v-

cesku-to-vazne/>  

 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tesem100&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tesem100&language=en
http://forum24.cz/prace-na-zkraceny-uvazek-prima-napad-ale-v-cesku-to-vazne/
http://forum24.cz/prace-na-zkraceny-uvazek-prima-napad-ale-v-cesku-to-vazne/
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zorganizovat práci co nejefektivn jším zp sobem. Je však omezen povinnostmi 

a zásadami obsaţenými v zákoníku práce; v p ípad  ţe u n j p sobí odborová 

organizace, musí zam stnavatel nejprve projednat opat ení týkající se hromadné úpravy 

pracovní doby s touto odborovou organizací.  

Zam stnanec je povinen se rozvrţení pracovní doby pod ídit, jeho povinnosti 

však odpovídá na druhé stran  právo, aby mu byla p id lována práce v rozsahu 

stanovené týdenní pracovní doby, jakoţ i právo na rozvrţení pracovní doby p ed 

zahájením práce. Jedná se o významný ochranný prvek právní úpravy, který 

zam stnanci umoţňuje lépe si p izp sobit sv j osobní a rodinný ţivot.  

Zam stnavatel má povinnost vypracovat písemný rozvrh stanovené týdenní 

pracovní doby a seznámit s ním zam stnance nejpozd ji dva týdny p edem, v p ípad  

konta pracovní doby jeden týden p ed začátkem období, na n ţ je pracovní doba 

rozvrţena. Tuto dobu lze po dohod  se zam stnancem i zkrátit, vţdy je však pot eba 

individuálního souhlasu zam stnance, který nelze nahradit kolektivní smlouvou. Zákon 

nestanoví konkrétní formu tohoto souhlasu, tudíţ m ţe být dán v písemné podob , 

ústn  nebo i konkludentn . Vţdy je však lepší z hlediska právní jistoty, aby 

zam stnanec potvrdil sv j souhlas s kratším oznamováním rozvrhu pracovní doby 

písemn . Jakmile je písemný rozvrh vypracován a zam stnanec je s ním seznámen, 

stává se pro ob  strany závazným, tj. zam stnanec je povinen být na pracovišti b hem 

vymezených sm n a vykonávat práci a zam stnavatel má povinnost zam stnanci 

p id lovat práci v rámci jím rozvrţených sm n. Písemný rozvrh m ţe zam stnavatel 

posléze i zm nit, vţdy je však pot eba dodrţet zákonnou, pop ípad  dohodnutou lh tu 

pro seznámení zam stnance s písemným rozvrhem pracovní doby.  

Pracovní doba se podle zákoníku práce zpravidla rozvrhuje do p tidenního 

pracovního týdne. Z toho vyvozujeme, ţe toto ustanovení má doporučující charakter, 

nikoliv normativní, a tudíţ zam stnavatel m ţe p i rozvrhování pracovní doby p ihlíţet 

k celé ad  faktor , vedle toho však musí zachovat poţadavek, aby toto rozvrţení 

nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohroţující práce.   

 

2.3.1 Směna a pracovní režimy 

Z hlediska pracovní doby, je velmi d leţitý pojem sm na, který zákoník práce 

vymezuje v základních ustanoveních o pracovní dob  v § 7Ř odst. 1 písm. cě. Sm nou je 

část týdenní pracovní doby bez práce p esčas, kterou je zam stnanec povinen na základ  

p edem stanoveného rozvrhu pracovních sm n odpracovat.  Jedná se o časový úsek, ve 
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kterém dochází k realizaci p edem naplánovaného výkonu práce zam stnance. 

Z uvedeného ustanovení je z ejmé, ţe práce p esčas není součást sm n, jelikoţ se jedná 

o práci nad rámec, a zam stnavatel s ní tudíţ nem ţe počítat a ani ji dop edu plánovat.26
  

 Určení začátku a konce sm n je pln  v gesci zam stnavatele. Zam stnanec má 

povinnost být na začátku sm ny p ipraven na pracovišti k výkonu práce a odcházet z n j 

aţ po skončení sm ny. Zam stnavatel je p i rozvrhování sm n omezen maximální 

délkou sm ny stanovenou v § Ř3 ZP, která nesmí p esáhnout 12 hodin. Toto omezení 

vyplývá zejména z poţadavku bezpečného a zdraví neohroţujícího výkonu práce, 

jelikoţ s p ibývajícími hodinami klesá soust ed nost a nar stá únava zam stnance, který 

se tak m ţe snadno dopustit drobných chyb a opomenutí, které v souhrnu mohou mít 

váţné následky. Na tomto míst  je navíc d leţité rozlišit povahu jednotlivých prací. 

Nap íklad u zam stnanc  vykonávajících administrativní práce mohou chyby 

a opomenutí vyústit zejména ve škody ekonomické povahy, kdeţto u zam stnanc  

obsluhujících stroje m ţe nastat váţné ohroţení nebo poškození zdraví a ţivota 

ostatních lidí. 

  Rozvrţení a st ídání sm n v rámci 24 hodin po sob  jdoucích potom vytvá í druh 

pracovního reţimu. Rozlišujeme pracovní reţimy jednosm nné, dvousm nné, 

a t ísm nné.  V rámci jednotlivých reţim  zákon p iznává odlišnou úpravu a limity pro 

zam stnance v n m pracující, nap íklad v délce stanovené týdenní pracovní doby nebo 

právo na p íplatek za sm nnost.  

 Od pracovního reţimu pak odlišujeme pracovní provoz, který lze d lit na 

nep etrţitý a p etrţitý. Nep etrţitý provoz zákoník práce v § 7Ř odst. 1 písm. gě 

vymezuje jako provoz, který vyţaduje výkon práce 24 hodin denn  po 7 dn  v týdnu. 

V nep etrţitém provozu výrobní a pracovní proces probíhá po celých 24 hodin ve všech 

sedmi dnech v týdnu po celý rok, s výjimkou technických a technologických odstávek 

výrobního za ízení. Zákon neobsahuje definici p etrţitého provozu, a contrario však 

dovodíme, ţe se jedná o provoz, který nevyţaduje výkon práce 24 hodin denn  po 7 dn  

v týdnu. Zam stnanec nap íklad bude vykonávat práci b hem p ti pracovních dn  od 

pond lí do pátku. Význam tohoto d lení spočívá v odlišné úprav  délky pracovní doby 

a doby odpočinku zam stnanc  pracujících v nep etrţitém provozu.   

                                                
26 GOGOVÁ, Radana. In: GOGOVÁ, Radana; H RKů, Petr; ÚLEHLOVÁ, Helena. 2012, op. cit. s. 58. 
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2.3.2 Rovnoměrné rozvržení pracovní doby 

Pracovní dobu m ţe zam stnavatel na jednotlivé týdny rozvrhnout buď 

rovnom rn , nebo nerovnom rn . Volba rovnom rného či nerovnom rného rozvrţení 

nemá vliv na délku sm ny, která v obou p ípadech nesmí p esáhnout 12 hodin. Zákoník 

práce definuje rovnom rné rozvrţení pracovní doby v § 7Ř odst. 1 písm. lě jako 

rozvrţení, p i kterém zam stnavatel rozvrhuje na jednotlivé týdny stanovenou týdenní 

pracovní dobu nebo kratší pracovní dobu. Podstatou je, ţe zam stnavatel rozvrhne 

zam stnanci sm ny na kaţdý jednotlivý týden v takovém rozsahu, aby jejich součet byl 

kaţdý týden stejný, tj. odpovídal stanovené týdenní pracovní dob , pop ípad  kratší 

pracovní dob  zam stnance.27
 Není d leţité, zda zam stnanec kaţdý den opracuje 

stejný počet hodin, ale aby součet jím odpracovaných hodin byl kaţdý týden stejný, 

tj. rovnom rný. Je tedy moţné, aby zam stnanec jeden týden pracoval od pond lí do 

pátku kaţdý den Ř hodin a další týden odpracoval t i desetihodinové sm ny a dv  

p tihodinové.  Zam stnavatel i v tomto p ípad  je však povinen vypracovat písemný 

rozvrh sm n a zam stnance s ním p edepsaným zp sobem dop edu seznámit.   

  

2.3.3 Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby 

Základním odlišujícím znakem nerovnom rného rozvrţení pracovní doby je 

skutečnost, ţe zam stnavatel nerozvrhuje stanovenou týdenní pracovní dobu, pop ípad  

kratší pracovní dobu na jednotlivé týdny rovnom rn . Délka pracovní doby se tak 

v jednotlivých týdnech Ěi v jednotlivých sm náchě m ţe lišit. V n kterých týdnech 

m ţe zam stnanec odpracovat více hodin, neţ odpovídá jeho stanovené týdenní 

pracovní dob , v jiných týdnech zase mén .  D leţité je, ţe v rámci určitého 

stanoveného období se musí pr m rná odpracovaná pracovní doba rovnat stanovené 

týdenní pracovní dob . Toto období se nazývá vyrovnávací nebo referenční a činí 

26 týdn  po sob  jdoucích. Je moţné ho vymezit aţ na 52 týdn  po sob  jdoucích pouze 

v kolektivní smlouv  mezi zam stnavatelem a odborovou organizací, která u n j p sobí. 

Stanovením období, v n mţ lze pracovní dobu takto vyrovnávat, zamezuje v tší 

kumulaci pracovní doby v určitém krátkém období roku.28
 Maximální délka sm ny ani 

zde nesmí p esáhnout 12 hodin.  

Nerovnom rné rozvrţení pracovní doby se uplatňuje p edevším u t ch 

zam stnavatel , u kterých je z určitého d vodu obtíţné nebo nepraktické rozvrhovat 
                                                
27

  STRÁNSKÝ, Jaroslav. In: GALVAS, Milan a kol. 2015, op. cit. s. 422. 
28  BOGNÁROVÁ, V ra. In: B LINů, Miroslav; PICHRT, Jan a kol. 2017, op. cit. s. 210. 
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pracovní dobu rovnom rn . Jedná se nap íklad o práce zem d lské nebo stavební, kdy 

se pot eba práce m ní v souvislosti s ročním obdobím, nebo u zam stnavatel  

s nep etrţitým provozem nebo nerovnom rným objemem práce.   

 

2.3.4 Tzv. jiná úprava pracovní doby 

Vedle rovnom rného a nerovnom rného rozvrţení pracovní doby upravoval 

zákoník práce d íve v ustanovení § Ř4a ješt  tzv. jinou úpravu pracovní doby: „Byla-li 

sjednána jiná úprava pracovní doby, nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin.“ Ustanovení 

neobsahovalo ţádné bliţší podmínky, kterými by se jiná úprava pracovní doby 

odlišovala od „standardní“ úpravy, v praxi však nalezla uplatn ní zejména 

u rovnom rného rozvrţení pracovní doby, ve kterém se mohl zam stnanec se 

zam stnavatelem dohodnout na prodlouţení sm ny aţ na 12 hodin.29
 Novelou zákoníku 

práce č. 365/2011 Sb. bylo toto ustanovení zrušeno, jelikoţ došlo ke sjednocení 

maximální délky sm n na 12 hodin pro rovnom rné i nerovnom rné rozvrţení pracovní 

doby.  

V souladu se zásadou „co není zakázáno, je dovoleno“ je moţné, aby si 

zam stnavatel se zam stnancem upravili práva a povinnosti v pracovn právních 

vztazích v zásad  jakkoliv. Je však pot eba vţdy respektovat kogentní ustanovení 

zákoníku práce, od kterých se nelze odchýlit. K odchylné úprav  m ţe dojít 

individuální nebo kolektivní smlouvou, jakoţ i vnit ním p edpisem zam stnavatele. 

Odchyln  upravit povinnosti zam stnance lze však pouze prost ednictvím individuální 

smlouvy mezi zam stnavatelem a zam stnancem.30
  

Nejčast ji bude jiná úprava sjednána v pracovní nebo jiné smlouv  a to ode dne 

vzniku pracovního pom ru nebo kdykoli pozd ji. Tuto dohodu nelze jakkoliv 

jednostrann  m nit, zm na je p ípustná pouze dohodou obou smluvních stran. 

 

2.3.5 Pružné rozvržení pracovní doby 

Pruţné rozvrţení pracovní doby m ţeme za adit do flexibilních forem pracovní 

doby, jelikoţ umoţňuje zam stnanci, aby se podílel na spolurozhodování o rozvrhování 

pracovní doby. Právní úpravu této zvláštní formy rozvrţení pracovní doby nalezneme 

v § Ř5 ZP, který stanoví, ţe p i pruţném rozvrţení pracovní doby rozlišujeme základní 

a volitelné úseky pracovní doby, jejichţ začátek a konec určuje zam stnavatel. 

                                                
29

 GOGOVÁ, Radana. In: GOGOVÁ, Radana; H RKů, Petr; ÚLEHLOVÁ, Helena. 2012, op. cit. s. 4Ř.  
30 ust. § 4a odst. 2 ZP 
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Zam stnanec má povinnost být v rámci základní pracovní doby na pracovišti, zároveň 

má ale moţnost zvolit si sám zvolit začátek, pop ípad  konec pracovní doby v rámci 

volitelné pracovní doby. Tím je mu sv ena mnohem v tší míra autonomie k tomu, aby 

mohl dosáhnout lepšího slad ní soukromého a pracovního ţivota. Lze p edpokládat, ţe 

takové uspo ádání bude mít za následek efektivn jší vyuţívání pracovní doby a zvýšení 

motivace zam stnance.31
 Jako velkou výhodu pruţné pracovní doby spat uji v tom, ţe 

by ad  zam stnanc  časov  ulehčila komplikované a stresující ranní dojíţd ní 

a pomohla jim dosahovat optimálních pracovních výsledk  v souladu s jejich 

biorytmem. N kterým lidem m ţe brzy ráno trvat delší dobu, neţ se tzv. „proberou“, 

jiným zase na práci v podvečerních hodinách vyhovuje v tší klid na pracovišti a mají 

tak lepší podmínky soust ed ní na práci.   

Zam stnavatel stanoví základní dobu a začátky a konce volitelné doby podle 

svých pot eb. Musí však počítat s tím, ţe kdyby zam stnanec vyuţil všechny úseky 

volitelné doby, ţe je omezen maximální p ípustnou délka sm ny 12 hodin.32
 V praxi se 

často setkáváme s rozvrţením časových úsek , které tvo í volitelná doba na počátku 

sm ny, následovaná základní dobou a poté op t úsekem volitelné doby, kterým sm na 

končí. Tím není ovšem vyloučeno ani jiné st ídání úsek  základní a volitelné pracovní 

doby.   

Zákoník práce klade poţadavek na to, aby stanovená týdenní pracovní doba byla 

p i pruţném rozvrţení pracovní doby napln na v rámci tzv. vyrovnávacího období. 

Vyrovnávací období určuje zam stnavatel, jeho délka nesmí p esáhnout 26 týdn , 

pop ípad  52 týdn , je-li tak vymezeno v kolektivní smlouv . Prakticky to znamená, ţe 

za dané vyrovnávací období musí pr m rný počet odpracovaných hodin v pracovním 

týdnu odpovídat stanovené týdenní pracovní dob . Neznamená to však, ţe by 

zam stnanec musel kaţdý týden odpracovat stejný počet hodin, je na zam stnavateli, 

aby určil, v rámci jakého časového úseku je t eba naplnit pr m rnou týdenní pracovní 

dobu. Je tedy moţné rozlišovat vym ovací období denní, týdenní, m síční, atd. Čím 

delší vyrovnávací období, tím v tší flexibility lze dosáhnout. V souvislosti s tím bych 

uvedla, ţe p vodn  bylo vyrovnávací období maximáln  čty týdenní, neţ bylo novelou 

z roku 2011 prodlouţeno do současné podoby.    

                                                
31  FůDRNÝ, Dalibor. Pružné rozvržení pracovní doby. Časopis Národní pojišt ní č. 2/2013 [online] 

2013 [cit. 20. 2. 201Ř] dostupné z WWW <http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-

vydanych-cisel/clanky/2013-02-mgr-bc-dalibor-fadrny-pruzne-rozvrzeni-pracovni-doby.htm>    
32  ust. § Ř5 odst. 3 ZP   

http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/2013-02-mgr-bc-dalibor-fadrny-pruzne-rozvrzeni-pracovni-doby.htm
http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/2013-02-mgr-bc-dalibor-fadrny-pruzne-rozvrzeni-pracovni-doby.htm
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Zákoník práce v § Ř5 odst. 5 demonstrativn  vyjmenovává situace, p i níţ se 

pruţné rozvrţení pracovní doby neuplatní. Jde zejména o situace, kdy objektivní 

okolnosti zam stnanci neumoţňují vyuţít volitelnou dobu podle své v le. V t chto 

p ípadech je pak zam stnavatel povinen p edem určit rozvrh sm n. Jedná se o tyto 

p ípady: 

 p i pracovní cest  zam stnance, 

 p i nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve sm n , jejíţ začátek 

a konec je pevn  stanoven, nebo brání-li jejímu uplatn ní provozní d vody, 

 v dob  d leţitých osobních p ekáţek v práci, po kterou zam stnanci p ísluší 

náhrady mzdy nebo platu podle § 1ř2 nebo dávky podle p edpis  

o nemocenském pojišt ní, 

 v dalších p ípadech určených zam stnavatelem.  

 

2.3.6 Konto pracovní doby 

Mezi relativn  nové instituty pracovního práva pat í konto pracovní doby, které 

p edstavuje jiný zp sob nerovnom rného rozvrţení pracovní doby. M ţeme jej za adit 

do flexibilních forem úpravy pracovní doby, avšak flexibilita není dána do rukou 

zam stnanci, nýbrţ zam stnavateli. Tím se odlišuje od pruţného rozvrţení pracovní 

doby.  

Podstatou konta pracovní doby je umoţnit zam stnavatel m reagovat na m nící 

se pot ebu práce v závislosti na poptávce po sluţbách nebo odbytu jejich výrobk . 

V provozu mohou nastat určité nep edvídatelné události, které by v p ípad  

rovnom rného rozvrţení pracovní doby znamenaly pro zam stnavatele nutnost 

poskytovat zam stnanc m mzdu z d vodu p ekáţky na stran  zam stnavatele, ačkoliv 

by adekvátním zp sobem nemohl vyuţívat jejich práci.  P i zavedeném kontu pracovní 

doby zam stnavatel m ţe zam stnanc m p id lovat práci podle aktuálních pot eb 

a svého uváţení a tím dosáhnout jejího efektivního vyuţívání. ůby však byla zajišt na 

dostatečná míra ochrany zam stnance, je mu zajišt n pravidelný minimální p íjem, 

tzv. stálá mzda, která se poskytuje bez ohledu na rozsah vykonané práce.  

Konto pracovní doby se vzhledem ke své povaze neuplatňuje u n kterých 

ve ejných zam stnavatel  uvedených v zákon 33, zejména pak ve státní správ . Široké 

vyuţití má naopak nalézt nap íklad ve stavebnictví, zem d lství nebo cestovním ruchu, 

                                                
33  ust. § 10ř. odst. 3 ZP 



 

30 

 

 

kde objem práce a mnoţství zakázek v n kterých obdobích roku dosahuje v tších 

hodnot, neţ v jiných.  

Zavést a upravit konto pracovní doby je moţné pouze v kolektivní smlouv  po 

p edchozím projednání s odborovou organizací, pop ípad  vnit ním p edpisem 

u zam stnavatele, u n hoţ odborová organizace nep sobí. Zam stnavatel, který se 

rozhodl konto pracovní doby vyuţít, je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní 

pracovní doby a zam stnance s ním seznámit nejpozd ji jeden týden p ed obdobím, na 

n ţ je pracovní doba rozvrţena, nedohodnou-li se jinak. Toto ustanovení má tedy 

dispozitivní povahu a lze se od n j odchýlit, ne však v neprosp ch zam stnance.34
  

Úprava konta pracovní doby stejn  jako u nerovnom rného rozvrţení pracovní 

doby pouţívá pojmu vyrovnávací období. Jedná se o dobu, po kterou se bude konto 

pracovní doby uplatňovat. Po jejímţ uplynutí se zjišťují rozdíly a s tím p ípadn  

související práva zam stnance. Zákon stanoví, ţe vyrovnávací období, v n mţ musí 

zam stnanec odpracovat stanovený počet hodin, nesmí p esáhnout 26 týdn  po sob  

jdoucích. Toto období pak m ţe být prodlouţeno kolektivní smlouvou na nejvýše 

52 týdn  po sob  jdoucích, v p ípad  ţe u zam stnavatele p sobí odborová organizace.  

Jestliţe zam stnavatel rozhodne, ţe uplatní konto pracovní doby, je dále povinen 

vést účet pracovní doby u kaţdého zam stnance a účet mzdy kaţdého zam stnance. 

Podle § Ř7 odst. 2 ZP se na účtu pracovní doby vykazuje stanovená týdenní pracovní 

doba, pop ípad  kratší pracovní doba, rozvrh pracovní doby na jednotlivé pracovní dny 

včetn  začátku a konce sm ny, tj. harmonogram sm n a odpracovaná pracovní doba 

v jednotlivých pracovních dnech a za týden. Zjistí-li zam stnavatel na konci 

vyrovnávacího období podle účtu pracovní doby, ţe zam stnanec odpracoval více 

hodin, neţ činí stanovená týdenní pracovní doba ve vyrovnávacím období, povaţují se 

tyto hodiny za práci p esčas.35
 P ípadné rozdíly na účtu pracovní doby a účtu mzdy jsou 

zam stnavatelé povinni ve vztahu k zam stnanci vypo ádat po skončení vyrovnávacího 

období nebo p i skončení pracovního pom ru.  

Mohlo by se zdát, ţe konto pracovní doby klade na zam stnavatele p íliš vysoké 

administrativní a finanční poţadavky, které jsou navíc i časov  náročné. Pokud se však 

                                                
34  MAMRILLA, Filip. Konto pracovní doby v praxi. [online] 2017 [cit. 20. 2. 201Ř] dostupné z WWW 

<https://www.epravo.cz/top/clanky/konto-pracovni-doby-v-praxi-105273.html>  
35  RůNDLOVÁ, Nataša; KUDRHůLT SUCHÁ, Barbora. Jak na konto pracovní doby. Moderní ízení 

č. 11/2014 [online] 2014 [cit. 20. 2. 201Ř] dostupné z WWW <http://www.randls.com/Renderers/

ShowMedia.ashx?id=720e0f7a-7aa8-4a94-b160-6c6fd3b9d838>  

https://www.epravo.cz/top/clanky/konto-pracovni-doby-v-praxi-105273.html
http://www.randls.com/Renderers/ShowMedia.ashx?id=720e0f7a-7aa8-4a94-b160-6c6fd3b9d838
http://www.randls.com/Renderers/ShowMedia.ashx?id=720e0f7a-7aa8-4a94-b160-6c6fd3b9d838
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zam stnavatel m ţe op ít o kvalifikované personální zázemí a d sledn  nastaví pravidla 

jeho fungování, m ţe hodn  získat.  

 

2.4 Přestávky v práci 

Mezi d leţité sociální aspekty pracovního práva, jimiţ se naplňuje jeho 

ochranná funkce, pat í p estávky práci. Tento typ odpočinku čerpá zam stnanec b hem 

pracovní doby a tím ji vlastn  rozd luje na n kolik částí. Jejich zavedení vyplývá 

zejména z faktu, ţe u lidského organismu se s v tším počtem odpracovaných hodin 

zvyšuje únava a zároveň úm rn  klesá soust ed nost, tudíţ i schopnost podávat kvalitní 

pracovní výkon.  Zavedením p estávek v práci si právní úprava v souladu s poţadavkem 

ochrany zdraví a bezpečnosti práce klade za cíl sníţit moţnou únavu zam stnance 

a p edcházet tak pracovním úraz m a jiným chybám. M ţeme vypozorovat, ţe na ad  

pracovišť nepanuje ohledn  p estávek zvlášt  p ísný reţim a zam stnanci si často d lají 

p estávky i nad rámec zákonné úpravy. ůť uţ se jedná o vy izování soukromých 

hovor , brouzdání na sociálních sítích nebo p ípravu kávy, málokterý zam stnanec 

pracující v kancelá i nebo vykonávající jinou duševní činnost se v pracovní dob  v nuje 

pouze pracovním aktivitám. ůčkoliv by m l zam stnanec provád t všechny tyto 

činnosti pouze b hem p estávky, mám za to, ţe pokud tak zam stnanec nečiní na úkor 

vykonávané práce, lze tyto neoficiální p estávky tolerovat.  

  

2.4.1 Přestávka na jídlo a oddech 

P estávku v práci na jídlo a oddech, její rozsah a poskytování upravuje zákoník 

práce v § ŘŘ. Zam stnavatel je povinen ji poskytnout zam stnanci nejdéle po 

6 hodinách nep etrţité práce v trvání nejmén  30 minut; u mladistvých zam stnanc  se 

tento čas zkracuje na 4,5 hodiny s ohledem na poţadavky čl. 12 sm rnice Rady 

ř4/33/ES, o ochran  mladistvých pracovník .36
 Není vyloučeno poskytování p estávky 

i ve v tším rozsahu neţ 30 minut. Zákoník práce zakazuje poskytování p estávky na 

začátku a konci pracovní sm ny, tudíţ dojde k p erušení pracovní doby zam stnance, 

která bude po skončení p estávky op t pokračovat.  Další pravidlo stanoví, ţe p estávku 

lze rozd lit na n kolik kratších úsek , za dodrţení podmínky, ţe alespoň jedna její část 

bude trvat 15 minut. Je tedy moţné, aby zam stnavatel zam stnanc m pracujícím od 

                                                
36

  GOGOVÁ, Radana. In: GOGOVÁ, Radana; H RKů, Petr; ÚLEHLOVÁ, Helena. 2012, op. cit. 

s. 66. 
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Ř:00 do 16:30 hod. poskytnul jednu p estávku v 10:00 v délce 5 min, další ve 12:00 

v délce 20 minut a poslední p estávku trvající 5 minut ve 14:00 hod. Otázkou je, zda p i 

takovém d lení dojde ke skutečnému odpočinku zam stnance a zda se potom v čase 

mezi p estávkami stihne dostatečn  koncentrovat na výkon práce. 

P estávka na jídlo a oddech se aţ na výjimky nezapočítává do pracovní doby, 

rozsah poskytnuté p estávky tak úm rn  prodluţuje zam stnanc v pobyt na pracovišti. 

Jedná se o dobu odpočinku zam stnance, se kterou m ţe nakládat podle své v le, 

nenáleţí mu však za ni mzda nebo plat. Zam stnanec je povinen čerpat p estávku; 

nem ţe se p edem dohodnout se zam stnavatelem, ţe ji čerpat nebude, nebo ţe místo 

p estávky odejde d ív dom  Ěna to pamatuje zákaz poskytování p estávek na začátku 

a konci sm nyě.  

 Existují pracovišt , u kterých nelze z d vodu čerpání p estávky p erušit provoz, 

zam stnanc m však musí být poskytnuta p im ená doba na jídlo a oddech i bez 

p erušení práce. P im ená doba na oddech a jídlo není p estávkou, naopak se 

započítává do pracovní doby a náleţí za ni mzda nebo plat. Zpravidla se bude jednat 

o pracovišt , ze kterého se zam stnanec nem ţe vzdálit, nem ţe být nikým vyst ídán, 

nebo nem ţe být zastaven provoz zam stnavatele Ěnap íklad stráţný, vrátný, nebo 

recepčníě.37
 Zákoník práce nestanoví zp sob zajišt ní p im ené doby na oddech a jídlo, 

je tedy na zam stnavateli, aby tuto dobu zajistil s ohledem na podmínky svého provozu. 

Toto pravidlo se neuplatňuje u mladistvých zam stnanc , kterým musí být vţdy 

poskytnuta p estávka na jídlo a oddech nejdéle po 4,5 hodinách nep etrţité práce.  

 

2.4.2 Bezpečnostní přestávka a přestávka ke kojení 
P estávkou sui generis je bezpečnostní p estávka, která se poskytuje v p ípadech, 

které stanoví zvláštní právní p edpis. Pokud má na ni zam stnanec právo, započítává se 

mu do pracovní doby a p ísluší za ni mzda či plat. Pokud p ipadne bezpečnostní 

p estávka soub ţn  na dobu p estávky na jídlo a oddech, započítá se p estávka na jídlo 

a oddech téţ do pracovní doby.  

Dalším speciálním druhem p estávky je podle § 242 ZP p estávka na kojení. Uţ 

z názvu je patrné, ţe tato p estávka m ţe být poskytována pouze zam stnankyním – 

matkám, které kojí své dít . Četnost poskytování se odlišuje jednak podle v ku dít te, 

                                                
37  FETTER, Richard W. Přiměřená doba na oddech a jídlo. [online] 2012 [cit. 20. 2. 201Ř] dostupné 

z WWW <https://www.epravo.cz/top/clanky/primerena-doba-na-oddech-a-jidlo-83437.html>  
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jednak podle délky stanovené týdenní pracovní doby zam stnankyn . Poskytnuté 

p estávky na kojení se započítávají do pracovní doby a náleţí za n  náhrada mzdy nebo 

platu ve výši pr m rného výd lku. Zam stnankyn  s právem na uvedenou p estávku má 

zároveň právo i na čerpání p estávky na jídlo a oddech, pokud splňuje podmínku 

nep etrţité doby výkonu práce.  

Zákon poskytuje: 

 matce, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu a kojí dít  do jednoho 

roku v ku, dv  p lhodinové p estávky, 

 matce, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu a kojí dít  v dalších 

t ech m sících v ku Ětj. od 13 do 15 m síc  v ku dít teě, jednu p lhodinovou 

p estávku 

 matce, která pracuje kratší pracovní dobu Ěalespoň však polovinu týdenní 

pracovní dobyě, jednu p lhodinovou p estávku. 

 

2.5 Doba odpočinku 

Z pracovn právního hlediska se denní časový fond zam stnance d lí na dobu 

výkonu práce a dále na dobu mimopracovní, ve které zam stnanec povinnosti 

vyplývající z pracovního pom ru zásadn  neplní.38
 Doba odpočinku pro zam stnance 

znamená autonomní sféru. Je jen na n m, zda tuto dobu vyuţije k napln ní soukromých 

pot eb, osobnímu rozvoji nebo jiným zp sobem. Nevylučuje se ani výkon práce pro 

jiného zam stnavatele nebo samostatná podnikatelská činnost zam stnance. Je d leţité 

brát v potaz zdravotní hledisko, jelikoţ fyzický a psychický odpočinek zam stnance má 

vliv na pracovní výkon zam stnance a kvalitu jeho ţivota, neboť dochází k pot ebné 

regeneraci lidského organismu. Musí být proto zajišt na dostatečn  dlouhá doba 

odpočinku, aby byl zam stnanec chrán n p ed nep íznivými vlivy dlouhodobého 

výkonu práce na jeho zdraví a nevystavoval sebe ani své okolí nebezpečí.  

Zákoník práce definuje dobu odpočinku v § 7Ř odst. 1 písm. bě negativn  jako 

dobu, která není pracovní dobou. Podrobn jší úpravu pak m ţeme nalézt 

v § 88  § 92 ZP. Zákoník práce neupravuje náplň ani obsah této doby, svými 

ustanoveními však dobu odpočinku garantuje a stanoví pravidla pro její rozvrhování.  

Doba odpočinku a pracovní doba jsou neodmysliteln  spjaty, jelikoţ se 

navzájem doplňují. Prodluţováním pracovní doby dochází ke zkracování doby 
                                                
38  BOGNÁROVÁ, V ra. In: B LINů, Miroslav; PICHRT, Jan a kol. 2017, op. cit. s. 217.  
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odpočinku a naopak.39
 Zákonná garance spočívá na jedné stran  v omezení maximální 

délky stanovené týdenní pracovní doby, na druhé stran  v zajišt ní minimálních limit  

dob odpočinku. Taková ustanovení jsou výrazem ochranné funkce pracovního práva 

a mají p eváţn  kogentní povahu. Nelze se tedy od nich odchýlit ani odlišným 

ujednáním stran. Právní úprava obsahuje n kolik forem dob odpočinku: 

 p estávka na jídlo a oddech  

 nep etrţitý odpočinek mezi sm nami  

 nep etrţitý odpočinek zam stnance v týdnu  

 svátky  

 dovolená 

  

2.5.1 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami 
Nep etrţitý odpočinek mezi sm nami, který lze také nazývat denní odpočinek, 

trvá mezi skončením jedné pracovní sm ny a začátkem pracovní sm ny druhé. Slouţí 

zejména k zajišt ní dostatečného prostoru pro obnovu pracovních sil zam stnance pro 

další výkon práce a k zajišt ní jeho ochrany p ed nadm rným p et ţováním.   

Obecnou úpravu tohoto institutu nalezneme v § ř0 ZP. Zákon ukládá 

zam stnavateli povinnost rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zam stnanec m l mezi 

koncem jedné sm ny a začátkem další sm ny nep etrţitý odpočinek po dobu alespoň 

11 hodin b hem 24 hodin po sob  jdoucích. U mladistvých zam stnanc  tato doba musí 

činit nejmén  12 hodin. Odpočinek m ţe být zkrácen aţ na Ř hodin b hem 24 hodin po 

sob  jdoucích Ěpouze u zam stnance staršího 1Ř letě za podmínky, ţe následující 

odpočinek mu bude prodlouţen o dobu zkrácení tohoto odpočinku. Zákon konkrétn  

vyjmenovává situace, kdy tak lze učinit v ustanovení § ř0 odst. 2 ZP:   

 v nep etrţitých provozech, p i nerovnom rn  rozvrţené pracovní dob  a p i 

práci p esčas, 

 v zem d lství, 

  p i poskytování sluţeb obyvatelstvu, zejména ve ve ejném stravování, 

v kulturních za ízeních, v telekomunikacích a poštovních sluţbách, ve 

zdravotnických za ízeních, v za ízeních sociálních sluţeb, 

 u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro ţivot nebo 

zdraví zam stnanc , 

                                                
39  BOGNÁROVÁ, V ra. In: B LINů, Miroslav; PICHRT, Jan a kol. 2017, op. cit. s. 207. 
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 p i ţivelních událostech a v jiných obdobných mimo ádných p ípadech. 

 

Speciální úpravu pro sezónní práce v zem d lství uvádí ZP v § ř0a s tím, ţe 

odpočinek mezi koncem jedné sm ny a začátkem následující sm ny, zkrácený 

v rozsahu podle § ř0 odst. 2, m ţe být zam stnanci staršímu 1Ř let nahrazen v období 

následujících 3 týdn  od jeho zkrácení. Kompenzace za zkrácený odpočinek tak m ţe 

být poskytnuta zam stnanci aţ s určitým časovým odstupem.  

  

2.5.2 Dny pracovního klidu 

Zákoník práce vymezuje dny pracovního klidu jako dny, na které p ipadá 

nep etrţitý odpočinek zam stnance v týdnu a svátky.40
 Práce v t chto dnech by m la být 

na ízena pouze výjimečn .  

Na dny, na které p ipadá nep etrţitý odpočinek v týdnu, umoţňuje zákoník práce 

v § ř1 odst. 3 jednostrann  na ídit výkon nutných prací, které nemohly být provedeny 

v pracovních dnech. Jedná se o práce, které se vyskytují nahodile, nebo je nutné je 

vykonat bezodkladn , nebo mají zvláštní charakter, který ospravedlňuje jejich výkon ve 

dnech nep etrţitého odpočinku v týdnu.
41

 Jelikoţ výkon t chto prací nem l zam stnanec 

p edem rozvrţen, bude se z jeho strany jednat o práci p esčas. Na výkonu jiných prací 

se ovšem zam stnavatel m ţe se zam stnancem dohodnout.  

Právní úpravu svátk  obsahuje zvláštní zákon č. 245/2000 Sb., o státních 

svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, který 

vymezuje státní svátky a ostatní svátky. Vedle výše uvedených prací lze na ídit práci ve 

svátek také tehdy, jedná-li se o práce pot ebné p i st eţení objektu zam stnavatele, nebo 

pokud zam stnanec pracuje v nep etrţitém provozu.  

 

2.5.3 Nepřetržitý odpočinek v týdnu 

Nep etrţitý odpočinek v týdnu umoţňuje zam stnanci získat delší časový úsek, ve 

kterém si m ţe odpočinout a v novat se osobnímu ţivotu. Jedná se o souvislý časový 

úsek volna, který se poskytuje pravideln  jednou za týden a nelze jej d lit na více úsek .  

Zam stnavatel má p i rozvrhování pracovní doby povinnost zajistit zam stnanci 

nep etrţitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 hodin, u mladistvého tato doba nesmí 

                                                
40  ust. § ř1 odst. 1 ZP 
41

  KOTTNůUER, ůntonín. In: KOTTNAUER, Antonín; GOGOVÁ, Radana; SLÁDEK, Václav. 
Pracovní doba podle zákoníku práce. 1. vydání. Olomouc: ANAG, 2009, s. 100. 
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činit mén  neţ 4Ř hodin týdn . Pokud to umoţňuje provoz zam stnavatele, stanoví se 

nep etrţitý odpočinek v týdnu všem zam stnanc m na stejný den a tak, aby do n j 

spadala ned le. Zákon tímto reflektuje kulturní a historické tradice v našich zemích. 

Jelikoţ zákon vymezuje týden jako 7 po sob  následujících kalendá ních dn , lze určit 

dny nep etrţitého odpočinku v týdnu i na jiné dny, namísto obvyklé soboty a ned le. 

P íkladem mohou být pr vodci na zámcích nebo v muzeích se stanovenou týdenní 

pracovní dobou od st edy do ned le.   

Zákon p edpokládá i situace, ve kterých muţe dojít ke zkrácení nep etrţitého 

odpočinku v týdnu. Jedná se o technologické procesy, které nemohou být p erušeny 

a dále p ípady uvedené v § ř0 odst. 2 ZP. Zam stnanci staršímu 1Ř let umoţňuje zkrátit 

nep etrţitý odpočinek v týdnu aţ na 24 hodin po sob  jdoucích s tím, ţe b hem období 

2 týdn  bude činit délka tohoto odpočinku alespoň 70 hodin, tzn., ţe nep etrţitý 

odpočinek v druhém týdnu bude prodlouţen o část doby odpočinku zkrácené v prvním 

týdnu.42
 Podmínkou je p edešlé projednání takového rozvrhu pracovní doby 

s odborovou organizací. I tady platí speciální úprava pro oblast zem d lství, kde je 

nutné zohlednit její specifický charakter. Zde m ţe být zkrácená doba odpočinku 

poskytnuta aţ v období následujících 3 týdn  Ěv p ípad  sezónních prací v období 

6 týdn ě, p ičemţ celková doba nep etrţitého odpočinku musí činit dohromady alespoň 

105 hodin Ě210 hodin u sezónních pracíě.   

 

2.6  Práce přesčas 

Z výše uvedených pravidel týkajících se pracovní doby vyplývá, ţe 

zam stnavatel by m l práci zorganizovat takovým zp sobem, aby mohla být 

vykonávána v pracovní dob  a zam stnanec tak m l zaručenou dobu odpočinku. Práce 

p esčas znamená zásah do autonomní sféry zam stnance, kterým se sniţuje časový úsek 

určený pro regeneraci jeho pracovních sil.  Z fyziologického hlediska je tedy práce 

p esčas neţádoucím jevem, p i jejím častém aplikování by mohlo docházet k poruchám 

zdravotního stavu. I p es tyto skutečnosti je však pot eba umoţnit zam stnavateli, aby 

mohl reagovat na naléhavou a mimo ádnou pot ebu výkonu práce nad rámec stanovené 

pracovní doby.  

                                                
42

  GOGOVÁ, Radana. In: GOGOVÁ, Radana; H RKů, Petr; ÚLEHLOVÁ, Helena. 2012, op. cit. 
s. 83. 
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Definici práce p esčas nalezneme v § 7Ř odst. 1 písm. iě ZP. Jedná se o práci 

konanou zam stnancem na p íkaz zam stnavatele nebo s jeho souhlasem nad 

stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z p edem stanoveného rozvrţení 

pracovní doby a konanou mimo rámec rozvrhu pracovních sm n.  

Z uvedené definice vyplývá, ţe musí být kumulativn  spln ny t i podmínky. 

První podmínkou je výkon práce na p íkaz zam stnavatele nebo s jeho souhlasem. 

Na ízenou práci p esčas má zam stnanec povinnost konat, je však pot eba zd raznit, ţe 

práce p esčas je prací mimo ádnou a neočekávanou a lze ji na izovat jen výjimečn .43
 

Souhlas zam stnavatele m ţe být dát písemn , ústn , pop ípad  i mlčky, vezme-li 

zam stnavatel na v domí výkon práce p esčas a současn  neud lí zam stnanci pokyn 

k jeho zastavení.44
 Není vyloučen ani dodatečný souhlas zam stnavatele, pokud jej 

nebylo moţné p edem opat it. Pokud však zam stnanec pracuje p esčas bez v domí 

nebo proti v li zam stnavatele, o výkon práce p esčas se nejedná. 

 Rozhodující pro spln ní druhé podmínky je práce konaná nad stanovenou 

týdenní pracovní dobu, p ičemţ není rozhodující, zda je týdenní pracovní doba 

rozvrhována rovnom rn  či nerovnom rn . Prací p esčas tedy není, napracovává-li 

zam stnanec nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu 

zam stnavatel poskytl na jeho ţádost.  

 T etí podmínka se týká výkonu práce mimo rozvrh pracovních sm n.  Jak jiţ 

bylo zmín no, práce p esčas je prací výjimečnou a mimo ádnou a jako takovou ji nelze 

dop edu naplánovat, nýbrţ sama vyplyne podle provozní pot eby.   

 Dále bych zmínila absolutní zákaz práce p esčas, který platí pro mladistvé 

zam stnance a t hotné ţeny. Od n j odlišujeme zákaz zam stnavatele na izovat práci 

p esčas zam stnanc m pečujících o dít  do 1 roku. Ti ji totiţ mohou vykonávat 

dobrovoln  po dohod  se zam stnavatelem.   

 

2.6.1 Rozsah práce přesčas 

Pro účely rozsahu práce p esčas lze rozlišovat mezi obecnou (na ízenou) prací 

p esčas a tzv. dohodnutou prací p esčas. Na ízená práce p esčas nesmí u zam stnance 

p ekročit Ř hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendá ním roce. Zákoník 

práce tak stanovuje dva limity, p ičemţ nesmí být p ekročen ani jeden z nich.  

                                                
43  ust. § ř3 ZP  
44  ŠEBESTů, Kamil. Práce přesčas a zaměstnanci s kratší pracovní dobou. [online] 2012 

[cit. 3. 3. 201Ř] dostupné z WWW <https://www.epravo.cz/top/clanky/prace-prescas-a-zamestnanci-s-

kratsi-pracovni-dobou-83167.html>  
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Nad takto stanovené maximální limity není zam stnanec povinen práci p esčas 

konat, a zam stnavatel tedy její výkon m ţe poţadovat jen se souhlasem zam stnance. 

Celkový rozsah práce p esčas však nesmí činit v pr m ru více neţ 8 hodin týdn  

v období, které m ţe činit nejvýše 26 týdn  po sob  jdoucích; v kolektivní smlouv  je 

moţné toto období prodlouţit aţ na 52 týdn  po sob  jdoucích. Maximální délka práce 

p esčas je tak pro všechny zam stnavatele stejná a m ţe činit nejvýše 416 hodin 

v kalendá ním roce.45
  

  

2.6.2 Práce přesčas při zkrácené stanovené pracovní době a kratší 
pracovní době 

U zam stnanc  se zkrácenou stanovenou týdenní pracovní dobou se posuzuje jako 

práce p esčas jakýkoli výkon práce nad tuto konkrétní vým ru, ať na ízený nebo 

dobrovolný. Nap íklad zam stnanci, jehoţ stanovená týdenní pracovní doba je zkrácena 

na 35 hodin týdn , bude náleţet p íplatek za práci p esčas jiţ za odpracovanou 

36. hodinu.  

Od toho je nutné odlišit situace, kdy má zam stnanec sjednanou kratší pracovní 

dobu, u které se bude jednat o práci p esčas aţ práce p esahující stanovenou týdenní 

pracovní dobu.46
 Pokud tedy má zam stnanec sjednanou kratší pracovní dobu v rozsahu 

35 hodin týdn , prací p esčas u tohoto zam stnance, za kterou mu bude náleţet 

p íplatek, je práce aţ nad 40 hodin týdn .47
 Je však pot eba uvést, ţe tomuto 

zam stnanci zam stnavatel nem ţe práci p esčas na ídit.  

 

2.6.3 Práce přesčas při pružné pracovní době 

P i pruţném rozvrţení pracovní doby rozlišujeme základní a volitelné úseky 

pracovní doby, jejichţ začátek a konec určuje zam stnavatel. Zam stnanec tak má 

moţnost si sám v mezích volitelné pracovní doby rozvrhnout sm ny. Na to pamatuje 

zákoník práce v § řŘ odst. 1, který stanoví, ţe za práci p esčas se povaţuje práce 

v rozsahu nad stanovenou týdenní pracovní dobou a zároveň nad základní pracovní 

dobu. 

                                                
45  RůNDLOVÁ, Nataša. § ř3 ĚPráce p esčasě. In: VYSOKůJOVÁ, Margerita, Bohuslav KůHLE, 

Nataša RůNDLOVÁ, Petr H RKů a Ji í DOLEŢÍLEK. Zákoník práce: Komentář [Systém ůSPI].  
Wolters Kluwer [cit. 2018-2-6].  ASPI_ID KO262_2006CZ. Dostupné v Systému ůSPI. ISSN: 2336-

517X. 
46  ust. § 7Ř odst. 1 písm. iě ZP 
47  ZRUTSKÝ, Vladimír. Kratší pracovní doba a zkrácená pracovní doba. [online] 2016 [cit. 4. 3. 2018] 

dostupné z WWW <http://odbory.info/obsah/30/kratsi-pracovni-doba-zkracena-pracovni-

doba/15029> 

http://odbory.info/obsah/30/kratsi-pracovni-doba-zkracena-pracovni-doba/15029
http://odbory.info/obsah/30/kratsi-pracovni-doba-zkracena-pracovni-doba/15029
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2.6.4 Práce přesčas při kontu pracovní doby 

Zam stnavatel uplatňující konto pracovní doby m ţe flexibiln  reagovat na 

aktuální provozní pot eby a podle toho také p id lovat práci. Ve vztahu k t etí definiční 

podmínce práce p esčas, podle které se musí jednat o práci mimo rámec rozvrhu sm n, 

se ovšem problematicky určuje, co z toho jiţ bude práce p esčas. Pro účely určení práce 

p esčas p i kontu pracovní doby podle § řŘ odst. 2 ZP vycházíme ze stanovené týdenní 

pracovní doby. Tu pak následn  vynásobíme počtem týdn  odpovídajících 

vyrovnávacímu období. Jakákoli práce nad tento rozsah jiţ bude prací p esčas.  

P íklad: Zaměstnanci pracují v kontu pracovní doby s vyrovnávacím obdobím 

26 týdnů a stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin. Pokud za toto vyrovnávací 

období odpracují více než 1040 hodin, tyto hodiny navíc budou prací přesčas 

a zaměstnancům za ně bude náležet příplatek.  

Zvláštností je tzv. rozší ené konto pracovní doby, u kterého si zam stnavatel m ţe 

započíst aţ 120 hodin práce p esčas zam stnance do pracovní doby v bezprost edn  

následujícím vyrovnávacím období. Zam stnavatel tak v dalším vyrovnávacím období 

m ţe rozvrhnout aţ o 120 hodin pracovní doby mén .48
 Rozší ené konto pracovní doby 

se však musí ujednat v kolektivní smlouv , protoţe se tím krátí právo zam stnance na 

p íplatek.  

 

2.6.5 Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví 
V oblasti zdravotnictví bylo moţné po dobu od 1. 10. 2008 do 31. 12. 2013 

vyuţít práci p esčas ve vyšším neţ obecn  stanoveném rozsahu na základ  p echodného 

ustanovení § ř3a ZP. Toto ustanovení upravovalo výkon práce p esčas v nep etrţitém 

provozu spojenou s p íjmem, léčbou, péčí nebo se zajišt ním p ednemocniční 

neodkladné péče v nemocnicích, ostatních l ţkových zdravotnických za ízeních 

a zdravotnických za ízeních zdravotnické záchranné sluţby 

Novela zákoníku práce byla provedena zákonem č. 2ř4/200Ř Sb., jenţ reagoval 

na judikaturu Soudního dvora Evropské unie, podle které nov  pracovní pohotovost 

mohla probíhat jen míst  dohodnutém se zam stnancem, odlišném od místa 

zam stnavatele.  Zákonodárce tím v reakci na neustálý nedostatek kvalifikovaných 
                                                
48  RůNDLOVÁ, Nataša. § řŘ ĚPráce p esčas p i uplatn ní konta pracovní doby). In: VYSOKůJOVÁ, 

Margerita, Bohuslav KůHLE, Nataša RůNDLOVÁ, Petr H RKů a Ji í DOLEŢÍLEK. Zákoník 
práce: Komentář [Systém ůSPI].  Wolters Kluwer [cit. 201Ř-2-6].  ASPI_ID KO262_2006CZ. 

Dostupné v Systému ůSPI. ISSN: 2336-517X. 
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zam stnanc  ve zdravotnictví zavedl pro tuto oblast speciální úpravu.  Jelikoţ se však 

jednalo o zásah do autonomní sféry zam stnance, zam stnavatel musel se 

zam stnancem uzav ít písemnou dohodu, na jejímţ základ  mohl zam stnanec konat 

další dohodnutou práci p esčas v pr m ru aţ Ř hodin týdn , v p ípad  zam stnance 

zdravotnické záchranné sluţby v pr m ru aţ 12 hodin týdn , v období nejvýše 26 týdn  

po sob  jdoucích. Vyrovnávací období mohlo být v kolektivní smlouv  prodlouţeno aţ 

na 52 týdn .  

Zam stnanc  ve zdravotnictví se nyní op t týká obecná úprava práce p esčas. 

Personální krize v nemocnicích však i nadále p etrvává a je pro české nemocnice 

výzvou.49
 

 

2.7 Noční práce 

Noční práce je p íkladem práce v tzv. nesociální dob  Ěnap íklad vedle práce 

v sobotu či ned liě. Z fyziologického a biologického hlediska p edstavuje výkon práce 

v této dob  pro lidský organismus v tší zát ţ neţ práce v obvyklém denním reţimu 

a klade v tší nároky na odpočinek.50
 Z t chto d vod  je pot eba, aby byla zvlášt  

regulována s cílem minimalizovat bezpečnostní a zdravotní rizika, které m ţe pro 

zam stnance p edstavovat.51
  

 Současná právní úprava noční práce koresponduje se Sm rnicí 2003/ŘŘ/ES 

a rovn ţ s úmluvou MOP č. 171, o noční práci. Noční prací se rozumí práce konaná 

v noční dob , coţ je doba mezi 22. a 6. hodinou ranní. Nočním zam stnancem je 

zam stnanec, který odpracuje b hem noční doby nejmén  3 hodiny ze své pracovní 

doby v rámci 24 hodin po sob  jdoucích v pr m ru alespoň jednou týdn  v období 

nejvýše 26 týdn  po sob  jdoucích. Zam stnanec, který kumulativn  splní tyto 

podmínky, má nárok na zvláštní pracovní podmínky obsaţené v § ř4 ZP.  

Zákoník práce odlišn  upravuje délku sm ny zam stnanc  pracujících v noci, 

která nesmí p esáhnout Ř hodin v rámci 24 hodin po sob  jdoucích. Není-li to 

z provozních d vod  moţné, plyne pro zam stnavatele povinnost rozvrhnout 

                                                
49  KOUBOVÁ, Michaela. Nedostatek zdravotníků je pro české nemocnice výzva, říká ředitel FN 

Olomouc Roman Havlík. [online] 2017 [cit. 5. 3. 201Ř] dostupné z WWW 
<http://www.zdravotnickydenik.cz/2017/12/nedostatek-zdravotniku-ceske-nemocnice-vyzva-rika-

reditel-fn-olomouc-roman-havlik/> 
50 MUCKI, Margita. Noční ptáci v práci. [online] 2012 [cit. 6. 3. 201Ř] dostupné z WWW 

<http://novyprostor.cz/clanky/399/nocni-ptaci-v-praci> 
51  STRÁNSKÝ, Jaroslav. In: GALVAS, Milan a kol. 2015, op. cit. s. 435. 

http://www.zdravotnickydenik.cz/2017/12/nedostatek-zdravotniku-ceske-nemocnice-vyzva-rika-reditel-fn-olomouc-roman-havlik/
http://www.zdravotnickydenik.cz/2017/12/nedostatek-zdravotniku-ceske-nemocnice-vyzva-rika-reditel-fn-olomouc-roman-havlik/
http://novyprostor.cz/clanky/399/nocni-ptaci-v-praci
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stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby pr m rná délka sm ny nep ekročila Ř hodin 

v období nejdéle 26 týdn .
52

 

Vzhledem k moţným rizik m noční práce je u zam stnanc  pracujících v noci 

v nována zvýšená pozornost prevenci jejich zdravotního stavu. Zam stnavatel je 

povinen na své náklady zajistit, aby byl zam stnanec pracující v noci vyšet en léka em 

p ed za azením na noční práci a pravideln  podle pot eby – vţdy však nejmén  jednou 

ročn  a kdykoli o to zam stnanec poţádá. Mezi další povinnosti zam stnavatele pat í 

zajišťovat p im ené sociální zabezpečení a vybavit pracovišt  prost edky pro 

poskytnutí první pomoci.   

Noční práci sm jí vykonávat muţi i ţeny, ale existují i určitá omezení. Zákon 

zakazuje mladistvým zam stnanc m výkon noční práce, pokud nejde o výjimku podle 

§ 245 ZP. Ta umoţňuje, aby mladiství zam stnanci starší 16 let výjimečn  konali noční 

práci nep esahující jednu hodinu, jestliţe je to pot eba pro jejich výchovu k povolání, 

a to pod dohledem zam stnance staršího1Ř let, je-li tento dohled pro ochranu 

mladistvého zam stnance nezbytný. Noční práce mladistvého zam stnance musí 

bezprost edn  navazovat na jeho práci p ipadající podle rozvrhu sm n na denní dobu. 

 

2.8 Pracovní pohotovost 

Pracovní pohotovost je vymezena v definičním ustanovení § 7Ř odst. 1 pod 

písmenem hě jako „doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce 

podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad 

rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě 

dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele.“. Základním 

definičním znakem pracovní pohotovosti, je skutečnost, ţe ji lze konat pouze na míst  

odlišném od pracovišt  zam stnavatele.53
 Jedná se tedy o odlišný časový úsek, jehoţ 

smyslem je p ipravenost zam stnance k výkonu práce v p ípad  naléhavé pot eby.  

Místo, na kterém zam stnanec pracovní pohotovost drţí, musí být se 

zam stnancem p edem dohodnuto. Zpravidla se bude jednat o místo trvalého bydlišt  

zam stnance, nebo jiné místo, kde obvykle tráví sv j volný čas.54
 Není však pot eba, 

                                                
52  ust. § ř4 odst. 1 ZP  
53  srov. ust.  § 7Ř odst. 1 písm. aě ZP: pracovní dobou je doba, v níţ je zam stnanec povinen vykonávat 

pro zam stnavatele práci, a doba, v níţ je zam stnanec na pracovišti p ipraven k výkonu práce podle 
pokyn  zam stnavatele. 

54
  GOGOVÁ, Radana. In: GOGOVÁ, Radana; H RKů, Petr; ÚLEHLOVÁ, Helena. 2012, op. cit. 

s. 122. 
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aby se zam stnanec zdrţoval pouze na takto dohodnutém míst , striktní dodrţování 

tohoto poţadavku by nep im en  zasahovalo do doby odpočinku zam stnance, která je 

jeho autonomní sférou.55
  

Výkon pracovní pohotovosti je podmín n dohodou mezi zam stnancem 

a zam stnavatelem. Zákon pro dohodu nestanovuje ţádné poţadavky z hlediska formy 

nebo obsahu Ěs výjimkou uvedení místa, kde bude pracovní pohotovost drţenaě. Je tedy 

moţné, aby byla uzav ena v písemné i ústní form , pop ípad  na základ  

konkludentního činu. V zájmu právní jistoty účastník  je ovšem vhodná písemná forma, 

a to buď jako samostatná dohoda o pracovní pohotovosti, nebo ujednání o pracovní 

pohotovosti v pracovní smlouv . Vedle toho lze nap íklad ujednat rozsah pracovní 

pohotovosti, odm ňování zam stnance, zp sob, jakým bude zam stnavatel v dob  

pohotovosti oznamovat zam stnanci pot ebu výkonu práce, aj.56
  

Pracovní pohotovost m ţe zam stnanec drţet pouze mimo rozvrh pracovních 

sm n v dob  určené pro čerpání nep etrţitého odpočinku mezi sm nami nebo v týdnu. 

Pokud b hem pracovní pohotovosti nedoje k výkonu práce, nelze ji chápat jako 

pracovní dobu, nýbrţ jako dobu odpočinku. ůčkoliv zam stnanec práci nekoná a m ţe 

odpočívat, do jisté míry je omezen ve zp sobu nakládání se svým volným časem. 

Omezení je patrné zejména v povinnosti zam stnance zdrţovat se na dohodnutém míst , 

být dosaţitelný, pop ípad  zdrţet se konzumace alkoholických nápoj  a jiných činností, 

které by mu bránily v bezpečném výkonu práce. Z t chto d vod  má zam stnanec 

b hem pracovní pohotovosti nárok na odm nu ve výši nejmén  10 % pr m rného 

výd lku, která má kompenzovat tyto negativní dopady. Pokud bude zam stnanec 

povolán k výkonu práce, odpracované hodiny se mu započítají do pracovní doby a má 

za dobu jejího výkonu nárok na mzdu či plat.  Práce v dob  pracovní pohotovosti je 

navíc obvykle vykonávána nad rámec stanovené týdenní pracovní doby, zam stnanci 

tedy zpravidla náleţí i p íplatek Ěp ípadn  náhradní volnoě za práci p esčas.57
 Jelikoţ 

zároveň dojde k p erušení doby odpočinku, musí zam stnavatel zajistit, aby byly 

dodrţeny minimální zákonné limity pro dobu nep etrţitého odpočinku.  

 

                                                
55  STRÁNSKÝ, Jaroslav. In: GALVAS, Milan a kol. 2015, op. cit. s. 438. 
56  STRÁNSKÝ, Jaroslav. In: GALVAS, Milan a kol. 2015, op. cit. s. 439. 
57  RůNDLOVÁ, Nataša. § ř5 ĚPracovní pohotovost a její odm ňování). In: VYSOKůJOVÁ, Margerita, 

Bohuslav KůHLE, Nataša RůNDLOVÁ, Petr H RKů a Ji í DOLEŢÍLEK. Zákoník práce: 
Komentář [Systém ůSPI].  Wolters Kluwer [cit. 201Ř-2-6].  ůSPI_ID KO262_2006CZ. Dostupné v 
Systému ůSPI. ISSN: 2336-517X. 
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2.9  Evidence pracovní doby 

Významným institutem pracovního práva, jehoţ smyslem je zejména 

kontrolovat dodrţování pracovn právních p edpis  na úseku pracovní doby, je evidence 

pracovní doby. ůby ze strany zam stnavatele nedocházelo k nedodrţování nebo 

obcházení zákonných limit  týkajících se pracovní doby a doby odpočinku, ukládá 

zákoník práce zam stnavateli povinnost zdokumentovat a doloţit u jednotlivých 

zam stnanc  klíčové časové úseky.  Zákon ukládá zam stnavateli v § ř6 ZP povinnost 

vést evidenci odpracované sm ny, práce p esčas, noční práce, další dohodnuté práce 

p esčas, noční práce, doby v dob  pracovní pohotovosti a pracovní pohotovosti, kterou 

zam stnanec drţel. Jedná se o kogentní pravidlo, od n jţ se není moţné odchýlit, ledaţe 

by se zam stnavatel rozhodl evidovat v pracovní dob  více skutečností, neţ je 

stanoveno.
58

  

Zákoník práce nep edepisuje ţádné poţadavky na zp sob vedení evidence. Je 

tedy zcela na v li zam stnavatele, jakou formu si zvolí s ohledem na počet 

zam stnanc , ekonomické moţnosti a jiné konkrétní podmínky; nap íklad by mohlo 

jednat o čipové karty, knihy docházky nebo specializovaný software. Kaţdý 

zam stnavatel by však m l vést evidenci takovým zp sobem, který bude pro jeho 

pracovišt  co nejefektivn jší z hlediska srozumitelnosti, p ehlednosti a v neposlední 

ad  také pr kaznosti. Evidence by m la být p ehledná a srozumitelná taktéţ pro 

zam stnance, kterému zákon p iznává právo nahlédnout do svého účtu pracovní doby 

a účtu mzdy a po izovat si z n j výpisy. Není vyloučeno, aby zam stnavatel, v závislosti 

na své organizační struktu e, pro účely vedení evidence uloţil určité úkoly nebo 

povinnosti vedoucím pracovník m, nebo i samotným zam stnanc m. Zároveň jej to 

však nezbavuje jeho evidenční povinnosti.
59

 

Zaznamenává se pracovní doba, tj. doba, v níţ je zam stnanec povinen 

vykonávat práci, nebo je k jejímu výkonu p ipraven na pracovišti zam stnavatele. Není 

povinnost uvád t jednotlivé p estávky b hem sm ny, z evidence začátku, konce 

a p erušení pracovní sm ny automaticky nep ímo vyplývají. Započíst s evidencí by se 

správn  m lo aţ na faktickém míst  výkonu práce zam stnance, pokud se toto místo liší 

od místa vstupu do areálu zam stnavatele a zam stnanci trvá určitou dobu, neţ se ke 

                                                
58

  H RKů, Petr. In: GOGOVÁ, Radana; H RKů, Petr; ÚLEHLOVÁ, Helena. 2012, op. cit. s. 131. 
59  STRÁNSKÝ, Jaroslav. In: GALVAS, Milan a kol. 2015, op. cit. s. 440. 
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svému pracovnímu místu dostane.60
 Záleţí však pouze na zam stnavateli, jak tuto 

otázku upraví a zda chce sám sebe p ipravovat o čas, b hem kterého má zam stnance 

k dispozici.  

Evidence pracovní doby má význam pro určení odpracovaných hodin, p esčas  

a slouţí jako podklad pro výpočet mzdy nebo platu. Je ovšem také dokladem pro kontrolu 

dodrţování ustanovení zákoníku práce na úseku pracovní doby.  

 

2.10   Pracovní doba a pracovní cesta 

Pracovní doba b hem pracovní cesty vykazuje určité specifické znaky, odlišné 

od obecné úpravy. Specifika se jednak odvíjejí od p edem stanoveného rozvrhu 

pracovní doby zam stnance, jednak od doby, ve které zam stnanec bude plnit pracovní 

úkoly.  

Pracovní cestou se podle § 42 odst. 1 ZP rozumí „časově omezené vyslání 

zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce.“. 

Zam stnavatel tak m ţe učinit pouze po dohod  se zam stnancem na dobu nezbytné 

pot eby. Pro zam stnance je rozhodující rozvrh pracovní doby s určeným začátkem 

a koncem sm n. Pracovní cesta obvykle spočívá v doprav  zam stnance na jiné místo 

výkonu práce, samotném výkonu práce a nakonec návratu zp t. Zam stnavatel však 

nem ţe pokaţdé zajistit, aby zam stnanec vykonával práci po celou dobu rozvrţené 

sm ny. Pokud časový úsek, který zam stnanec stráví na pracovní cest  jinak neţ 

pln ním pracovních úkol , bude spadat do p edem rozvrţené pracovní doby, bude se 

jednat o p ekáţku v práci na stran  zam stnavatele Ě§ 210 ZPě, p i které se zam stnanci 

plat nebo mzda nekrátí. V p ípad , ţe však zam stnanec na pracovní cest  p i pln ní 

pracovních úkol  p esáhne konec p edem rozvrţené sm ny, bude se jednat o práci 

p esčas.61
 Cestuje-li zam stnanec na pracovní cest  v dob  mimo p edem rozvrţené 

sm ny, p i které nevykonává pracovní úkoly, nejde o pracovní dobu.   

 

  

                                                
60  H RKů, Petr. In: GOGOVÁ, Radana; H RKů, Petr; ÚLEHLOVÁ, Helena. 2012, op. cit. s. 133. 
61

  GOGOVÁ Radana. In: KOTTNůUER, ůntonín; GOGOVÁ, Radana; SLÁDEK, Václav. 200ř, op. 

cit. s. 86. 
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2.11   Zaměstnanci pracující mimo pracoviště zaměstnavatele 

S rychlým vývojem v oblasti informačních a komunikačních technologií stále více 

roste zájem o distanční výkon práce – tj. práce, ve které nedochází k p ímému kontaktu 

zam stnance a zam stnavatele na pracovišti zam stnavatele.  Jedná se o flexibilní formu 

zam stnávání, která umoţňuje zam stnanci lepší organizaci pracovní doby podle pot eb 

a moţností svých nebo své rodiny. Uplatn ní nalezneme zejména u drobných 

manuálních prací, ale i u prací administrativní povahy, kde není pot eba lp t na 

obvyklém osmihodinovém modelu práce v kancelá i.   

B ţn  se dnes setkáváme s pojmy homeworking nebo teleworking. Pro 

teleworking neboli práci na dálku je rozhodující vyuţívání informační a komunikační 

technologie. Základní podmínkou tedy je, aby ob  strany m ly dispozici dostatečné 

technické zázemí. P i spln ní této podmínky m ţe docházet k výkonu práce v podstat  

z jakéhokoliv místa, p ičemţ není vyloučeno, aby t chto míst bylo i více. Homeworking 

naproti tomu značí situace, kdy zam stnanec vykonává práci v prostorách vlastního 

obydlí, tzv. práce z domova.  

V souladu s principem „co není zakázáno, je dovoleno“ se m ţe zam stnanec 

a zam stnavatel dohodnout na tomto zp sobu výkonu práce, p ičemţ je povinnost jiné 

místo nebo místa výkonu práce vymezit v pracovní smlouv  jako jednu z podstatných 

náleţitostí.62
 Dle § 317 ZP se „na pracovněprávní vztah zaměstnance, který nepracuje 

na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává 

sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje“, vztahuje stejná právní 

úprava jako na zam stnance pracující na pracovišti zam stnavatele s výjimkou 

odchylek, které jsou zde taxativn  vyjmenovány. Tyto odchylky se týkají rozvrţení 

pracovní doby, prostoj  a p erušení práce zp sobené nep íznivými pov trnostními 

vlivy, poskytování náhrady mzdy nebo platu p i jiných d leţitých osobních p ekáţkách 

v práci a jiných p íplatk .  

Zam stnavatel a zam stnanec zde nejsou v bezprost edním kontaktu, 

zam stnavateli tak nenáleţí rozvrhování pracovní doby. Zam stnanec vykonává práci 

podle podmínek dohodnutých v pracovní smlouv  nebo jiné dohod  v pracovní dob , 

kterou si sám rozvrhuje. Ob  strany si podmínky výkonu práce mohou libovoln  

upravit, musí však i nadále dodrţovat určité povinnosti týkající se pracovní doby: 

                                                
62

   ust. § 34 odst. 1 písm. bě ZP: „Pracovní smlouva musí obsahovat místo nebo místa výkonu práce, ve 
kterých má být práce vykonávána.“ 
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 délka pracovní doby,  

 poskytování všech dob odpočinku, 

 poskytování dovolené, 

 vedení evidence pracovní doby.63
 

 

ůčkoliv práce z domova poskytuje účastník m pracovn právního vztahu v tší 

flexibilitu, p ed jejím zavedením je pot eba zváţit adu úskalí, která p ináší. Jelikoţ 

zákon neobsahuje ţádnou podrobn jší úpravu, je nutné dop edu dostatečn  určit  

upravit pracovní podmínky pro práci z domova v rámci pracovní smlouvy nebo jiné 

dohody. Zam stnavatel by m l pamatovat, ţe má i nadále povinnost zajistit bezpečnost 

a ochranu zdraví zam stnanc  p i práci Ědále „BOZP“ě, která se v tomto p ípad  m ţe 

jevit problematicky. Součástí podmínek pro zajišt ní BOZP by nap íklad m la být 

moţnost p ístupu na místo výkonu práce a následné kontroly pracovního prost edí 

s ohledem na to, ţe zam stnanec je chrán n nedotknutelností obydlí dle Listiny 

základních práv a svobod.64
 Dále by si m l uv domit, ţe ačkoliv m ţe ušet it náklady 

nezbytné pro zajišt ní pracovního prostoru včetn  jeho vybavení, je povinen hradit 

náklady zam stnance spojené s výkonem práce z domova.65
 Pokud zam stnanci 

nap íklad pouţívají vlastní za ízení, m la by být součástí dohody ustanovení o výši 

a podmínkách poskytování náhrady za jejich opot ebení.66
  

Součástí plánované novely zákoníku práce byla výslovná úprava n kterých 

povinností spojených s prací z domova. Jelikoţ k jejímu schválení nedošlo, z stává 

stávající úprava velmi strohá. Zam stnavatele a zam stnance tak m ţe odrazovat od 

jejího vyuţívání nutnost velmi podrobn  upravit vzájemná práva a povinnosti.  

  

                                                
63  H RKů, Petr. In: GOGOVÁ, Radana; H RKů, Petr; ÚLEHLOVÁ, Helena. 2012, op. cit. s. 52.  
64  VůLENTOVÁ, Klára. Práce z domova – výhody a nevýhody, plánované změny. [online] 2017 

[cit. 20. 3. 201Ř] dostupné z WWW <https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/prace-z-

domova-vyhody-a-nevyhody-planovane-zmeny>  
65  srov. ust. § 2 odst. 2 ZP: „Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odm nu za práci, na 

náklady a odpov dnost zam stnavatele, v pracovní dob  na pracovišti zam stnavatele, pop ípad  na 
jiném dohodnutém míst .“ 

66
  ŠTEFKO, Martin. In: B LINů, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2015. Velké komentá e. s. 1250. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/prace-z-domova-vyhody-a-nevyhody-planovane-zmeny
https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/prace-z-domova-vyhody-a-nevyhody-planovane-zmeny
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3 Úprava pracovní doby u dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr 

„Vyjma pracovního poměru může být závislá práce konaná rovněž v právních 

vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.“67
 Zákoník 

práce rozlišuje dva druhy dohod o pracích konaných mimo pracovní pom r – dohody 

o provedení práce a dohody o pracovní činnosti Ědále „dohody“ě. Tyto dohody podléhají 

menší zákonné regulaci, tudíţ jsou flexibiln jší a poskytují v tší prostor pro vzájemná 

ujednání mezi zam stnancem a zam stnavatelem. Zákoník práce je upravuje v části t etí 

v § 74 – § 77. Obecn  se na práci konanou na základ  dohod pouţijí ustanovení týkající 

se výkonu práce v pracovním pom ru, krom  výjimek taxativn  uvedených 

v § 77 odst. 2 ZP, mezi které pat í i ustanovení zákoníku práce o pracovní dob  a dob  

odpočinku.  

Zam stnavateli zákon neukládá povinnost, aby zam stnanci, který pracuje na 

základ  dohody o pracích konaných mimo pracovní pom r, rozvrhoval pracovní dobu.68
 

Nicmén  je omezen limity pro rozsah výkonu práce zam stnance Ěviz dáleě. V zájmu 

ochrany zam stnance je stanoven nejvýše p ípustný výkon práce, který nesmí p ekročit 

12 hodin v rámci 24 hodin po sob  jdoucích. Zároveň je a contrario stanovena 

minimální délku doby odpočinku ve výši 12 hodin.   

 Tím, ţe zam stnavatel nemá povinnost rozvrhovat pracovní dobu, m ţe 

zam stnanec vykonávat práci nep etrţit  nebo s p estávkami, za p edpokladu ţe 

nep ekročí stanovený limit. Zároveň se na dohody nevztahují ustanovení o dob  

odpočinku, není tedy vyloučeno, aby nap íklad zam stnanec vykonával práci v reţimu 

4 hodiny práce -  4 hodiny odpočinek. Tím by se sice vešel do zákonného limitu, 

nicmén  by nem l k dispozici delší nep etrţitý časový úsek k dostatečné regeneraci, na 

rozdíl od zam stnanc  v pracovním pom ru, které chrání ustanovení o minimální délce 

nep etrţitého odpočinku mezi sm nami. Proto by se m lo i p es absenci právní úpravy 

dbát na poskytování dob odpočinku s ohledem na zásadu zvláštní zákonné ochrany 

zam stnance a zásadu uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek.69
   

                                                
67  H RKů, Petr. In: GOGOVÁ, Radana; H RKů, Petr; ÚLEHLOVÁ, Helena. 2012, op. cit. s. 142. 
68

  ust. § 74 odst. 2 ZP 
69  H RKů, Petr. In: GOGOVÁ, Radana; H RKů, Petr; ÚLEHLOVÁ, Helena. 2012, op. cit. s. 144. 
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 Koncepční novela zákoníku práce m la p inést zm ny vedoucí k v tší regulaci, 

které by se týkaly obou dohod.70
 V oblasti pracovní doby reagovala na výše zmín nou 

absenci povinnosti zam stnavatele zajistit zam stnanci p estávky a dodrţování limit  

pro minimální odpočinek mezi sm nami a nep etrţitý odpočinek v týdnu. Vedle toho 

byl pro zam stnance pracující v noci v rámci dohody omezen výkon práce na 

maximáln  8 hodin v rámci 24 hodin po sob  jdoucích a stanoveny povinné kontroly 

poskytovatelem pracovn léka ských sluţeb. Další zm ny se týkaly nap íklad povinnosti 

zam stnavatele evidovat pracovní dobu nebo omezení výkonu práce pro mladistvé 

v rozsahu maximáln  Ř hodin denn  v jednotlivých dnech. Osobn  si myslím, ţe 

podrobn jší úprava dohod je na míst , protoţe prakticky neexistující pravidla pro jejich 

uţívání mohou mít za následek časté zneuţívání ze strany zam stnavatel . Zejména mi 

p ipadají účelné snahy o zavedení limit  pro doby odpočinku, protoţe si myslím, ţe 

zákon by m l garantovat všem zam stnanc m určitý stupeň ochrany zdraví stejn  

a nerozlišovat mezi zam stnanci na pracovní pom r a na dohodu. 

 

3.1 Dohoda o provedení práce 

Úpravu dohody o provedení práce nalezneme v § 75 ZP. Podle tohoto ustanovení 

nesmí rozsah práce, na který se dohoda uzav e, p esáhnout 300 odpracovaných hodin 

v kalendá ním roce. Tuto hranici zdvojnásobila novela zákoníku práce č. 365/2011 Sb. 

z p vodních 150 odpracovaných hodin ročn  na 300 odpracovaných hodin. Do rozsahu 

práce však musí být započteny všechny odpracované hodiny u téhoţ zam stnavatele 

v kalendá ním roce a to i v p ípad , ţe by k výkonu práce došlo v rámci n kolika dohod 

o provedení práce. Zde m ţeme vysledovat snahu zákonodárce zabránit obcházení 

zákona, ke kterému docházelo uzav ením n kolika dohod o provedení práce mezi 

zam stnancem a zam stnavatelem.  

 

3.2 Dohoda o pracovní činnosti 

Dohodu o pracovní činnosti upravuje zákoník práce v ustanovení § 76. Od dohody 

o provedení práce se liší v tom, ţe není omezena mnoţstvím odpracovaným hodin, které 

                                                
70  ŠKUBůL, Jaroslav; VEJSůDů, Daniel. Poznámky k připravované koncepční novele zákoníku 

práce – 2. díl. [online] 2017 [cit. 22. 3. 201Ř] dostupné z WWW 

  <https://www.epravo.cz/top/clanky/poznamky-k-pripravovane-koncepcni-novele-zakoniku-prace-3-

dil-104964.html> 

 

https://www.epravo.cz/top/clanky/poznamky-k-pripravovane-koncepcni-novele-zakoniku-prace-3-dil-104964.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/poznamky-k-pripravovane-koncepcni-novele-zakoniku-prace-3-dil-104964.html
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m ţe, ale i nemusí p esáhnout 300 hodin za rok.  Výkon práce je limitován mnoţstvím 

odpracovaných hodin týdn ; na jejím základ  nem ţe zam stnanec vykonávat práci 

v rozsahu p esahujícím v pr m ru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.  

Dodrţování rozsahu se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní 

činnosti uzav ena, nejdéle však za období 52 týdn . Sjednaný rozsah pracovní doby 

pat í mezi podstatné náleţitosti dohody o pracovní činnosti, vedle sjednané práce 

a doby, na kterou se dohoda uzavírá. 
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4 Pracovní doba v rámci zvláštních pracovních 
podmínek těhotných zaměstnankyň a zaměstnanců 
pečujících o dítě a jiné fyzické osoby 

N kterým skupinám zam stnanc , mezi které pat í t hotné zam stnankyn , 

mladiství a zam stnanci a zam stnankyn  pečující o d ti nebo jiné fyzické osoby, 

poskytuje zákoník práce zvýšenou ochranu a vytvá í tak zvláštní pracovní podmínky. 

D vodem zvýšené ochrany m ţe být biologické hledisko, které respektuje v tší citlivost 

určitých pracovník  v či n kterým druh m prací, p ípadn  pracovišť Ězejména 

u t hotných ţen a mladistvýchě a dále sociální hledisko, které respektuje rodičovskou 

úlohu a povinnosti související s péčí o d ti a rodinu.  

Na tyto zam stnance se bude vztahovat obecná úprava pracovní doby s výjimkou 

odchylek, které vyplývají z jejich zvláštního postavení. Úpravu nalezneme v části desáté 

zákoníku práce s názvem Péče o zam stnance, konkrétn ji potom v hlav  čtvrté, dílu 

t etím – Pracovní podmínky zam stnankyň, zam stnankyňmatek, zam stnanc  

pečujících o dít  a o jiné fyzické osoby. Do této kapitoly jsem se rozhodla dále 

nezahrnovat odchylky v pracovní dob  mladistvých, protoţe mám za to, ţe jsem se 

o nich jiţ dostatečn  zmínila v p edešlých kapitolách  

 

4.1 Těhotná zaměstnankyně 

P edn  bych zmínila, ţe ţádný právní p edpis nestanovuje ţen  povinnost, kdy 

musí sd lit zam stnavateli, ţe je t hotná. Dokud tak neučiní, nem ţe poţívat zvláštních 

opat ení, která jsou na ochranu t hotných uzákon na. Pro zam stnavatele platí absolutní 

zákaz zam stnávat t hotnou ţenu prací p esčas, p ičemţ se jedná o kogentní pravidlo, 

od n jţ se není moţné odchýlit ani dohodou stran. Pokud by však ţena, nap íklad 

z d vodu vyššího výd lku, své t hotenství zam stnavateli neoznámila, je moţné se s ní 

na práci p esčas dohodnout, nebo ji na ídit. V tomto p ípad  by se ze strany 

zam stnavatele nejednalo o porušení ustanovení zákoníku práce.71
 

Zam stnavatel má povinnost p evést t hotnou zam stnankyni dočasn  na jinou 

vhodnou práci, pokud je výkon její dosavadní práce zakázaný t hotným ţenám, nebo 

podle léka ského posudku ohroţuje její t hotenství. Dále má povinnost vyhov t ţádosti 
                                                
71  APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství. T hotná zam stnankyn  a zam stnání. [online] 201Ř 

[cit. 24. 3. 201Ř] dostupné z WWW <http://www.aperio.cz/684/tehotna-zamestnankyne-a-

zamestnani>  

http://www.aperio.cz/684/tehotna-zamestnankyne-a-zamestnani
http://www.aperio.cz/684/tehotna-zamestnankyne-a-zamestnani
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t hotné zam stnankyn  pracující v noci o p evedení na jinou práci. Na rozdíl od 

p edešlých p ípad  je zde p evedení na denní práci podmín no p edchozí ţádostí 

zam stnankyn , není tedy vyloučeno, aby ţena po celou dobu t hotenství pracovala 

v noci za p edpokladu, ţe budou dodrţeny ostatní podmínky pro noční práci. Zákon zde 

nestanoví formu ţádosti, m ţe být tedy jak ústní, tak písemná.  

Pokud je zam stnankyn  p evedena na práci, kde dosahuje niţšího výd lku neţ za 

dosavadní práci, náleţí jí vyrovnávací p ísp vek v t hotenství a mate ství. Pokud však 

zam stnavatel nemá pro ţenu vhodnou práci, na kterou by ji mohl p evést, jedná se 

o p ekáţku na stran  zam stnavatele. T hotná ţena pak z stává doma a náleţí jí 100% 

náhrada mzdy.
72

 Vedle t hotných ţen toto obdobn  platí pro zam stnankynimatku do 

konce devátého m síce po porodu a zam stnankyni, která kojí.73
 

 

4.2 Jiná vhodná úprava stanovené týdenní pracovní doby 

Zákoník práce stanoví pro zam stnavatele mimo jiné povinnost p ihlíţet p i 

za azování zam stnanc  do sm n téţ k pot ebám zam stnankyň a zam stnanc  

pečujících o d ti. M ţe se jednat nap íklad o za azení zam stnance p i dvousm nném 

provozu pouze do ranní sm ny, aby mohl dít  vyzvedávat z p edškolního za ízení apod.  

Vedle toho v § 241 odst. 2 taxativn  vyjmenovává skupiny zam stnanc , kterým 

je v p ípad , ţe poţádají o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené 

týdenní pracovní doby, zam stnavatel povinen vyhov t, nebrání-li mu v tom váţné 

provozní d vody. K podání ţádosti jsou oprávn ni: 

 zam stnankyn  a zam stnanec pečující o dít  mladší 15 let, 

 t hotná zam stnankyn , 

 zam stnanec, který prokáţe, ţe p eváţn  sám dlouhodob  pečuje o osobu, která 

se podle zvláštního právního p edpisu povaţuje za osobu závislou na pomoci 

jiné fyzické osoby ve stupni II Ěst edn  t ţká závislostě, ve stupni III Ět ţká 

závislostě nebo stupni IV Ěúplná závislostě. 

 

Tato jiná vhodná úprava se bude odlišovat od standardní úpravy stanovené 

týdenní pracovní doby, která se uplatňuje na pracovišti, kde zam stnanec pracuje. M ţe 

                                                
72  APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství. T hotná zam stnankyn  a zam stnání. [online] 201Ř 

[cit. 24. 3. 201Ř] dostupné z WWW <http://www.aperio.cz/684/tehotna-zamestnankyne-a-

zamestnani>  
73  ust. § 241 odst. 2 ZP  

http://www.aperio.cz/684/tehotna-zamestnankyne-a-zamestnani
http://www.aperio.cz/684/tehotna-zamestnankyne-a-zamestnani
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to být nap íklad odlišný začátek a konec sm n, rozvrh p estávek v práci nebo kratší 

délka pracovní doby.  

P edpokladem pro uplatn ní jiné vhodné úpravy stanovené týdenní pracovní 

doby je ţádost zam stnance. Jelikoţ zákon o form  ţádosti mlčí, m ţe se jednat jak 

o ţádost písemnou, tak i ústní. To samé platí i o následném souhlasu zam stnavatele. 

Z hlediska právní jistoty účastník  lze doporučit písemnou formu obou úkon .74
 

Zam stnavatel však m ţe jednostranným rozhodnutím sv j souhlas zrušit, pokud 

k tomu má váţné d vody. Mohlo by se nap íklad jednat o situaci, kdyby se jeho 

provozní podmínky zm nily zp sobem neumoţňujícím zajistit jinou vhodnou úpravu 

pracovní doby zam stnanci.75
  

Na rozdíl od obecné moţnosti sjednat si v individuální smlouv  odchyln  

pracovní dobu, lze v tomto p ípad  z dikce zákona dovodit, ţe zam stnanec nebo 

zam stnankyn  má na jinou vhodnou úpravu pracovní doby nárok, pokud 

zam stnavateli nebrání váţné provozní d vody.  

Nejvyšší soud se touto problematikou v uplynulých letech n kolikrát zabýval. 

Z nov jší judikatury lze poukázat na rozsudek Nejvyššího soudu se sp. zn. 21 Cdo 

1821/2013 ze dne 9. července 2014. Ve svém rozsudku stanovil, ţe pro posouzení, zda 

zam stnavateli brání váţné provozní d vody je „především rozhodující vyhodnocení, 

jaký (jak významný) by představovala zásah do provozu zaměstnavatele skutečnost, že 

by zaměstnankyni byla povolena požadovaná kratší pracovní doba nebo jiná vhodná 

úprava pracovní doby, ve srovnání se stavem, kdy pracuje (by pracovala) po 

stanovenou týdenní pracovní dobu. Pouze v případě, že by byl znemožněn, narušen nebo 

vážně ohrožen řádný provoz zaměstnavatele, lze dovodit, že vyhovění žádosti 

zaměstnankyně pečující o dítě mladší 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou 

úpravu pracovní doby brání zaměstnavatelovy vážné provozní důvody.“. Pro posouzení 

této otázky je pot eba v kaţdém individuálním p ípad  jednak zkoumat činnost 

zam stnavatele a její organizaci, jednak rozsah, náplň, rozvrh a moţnost zastupování 

zam stnance. Zam stnavatel musí v p ípad  soudního sporu unést d kazní b emeno 

a prokázat, ţe provozní d vody mu neumoţňují ţádosti vyhov t, nebo ho opravňují 

jednostrann  zrušit ud lený souhlas.  

 

                                                
74  GOGOVÁ, Radana. In: KOTTNůUER, ůntonín; GOGOVÁ, Radana; SLÁDEK, Václav. 200ř, op. 

cit. s. 77. 
75

  GOGOVÁ, Radana. In: GOGOVÁ, Radana; H RKů, Petr; ÚLEHLOVÁ, Helena. 2012, op. cit. 
s. 50. 
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5 Zvláštní úprava pracovní doby pro určité 
zaměstnance 

Úprava pracovní doby, tak jak ji obsahuje zákoník práce, je pouze úpravou 

obecnou. Pro určité kategorie zam stnanc  je vhodné, aby platily zvláštní odchylky 

ohledn  pracovní doby a doby odpočinku, jelikoţ obecná úprava by v určitých 

p ípadech mohla p sobit značné obtíţe a ohrozit chod zam stnavatel  určitého odv tví. 

Právní úprava pracovní doby a doby odpočinku n kterých zam stnanc  je proto vedle 

zákoníku práce upravena i v jiných právních p edpisech, které jsou v či zákoníku práce 

v pom ru speciality.  

 V této kapitole se budu stručn  zabývat úpravou pracovní doby pedagogických 

pracovník , kterou upravuje zvláštní zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis . Dále stručn  

nastíním odchylky v pracovní dob  a dob  odpočinku zam stnanc  v doprav , jeţ 

reguluje na ízení vlády č. 5Řř/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní 

doby a doby odpočinku zam stnanc  v doprav .  

Vedle toho mohou být stanoveny odchylky v úprav  pracovní doby a doby 

odpočinku člen  jednotky hasičského záchranného sboru podniku. T mi se však v této 

kapitole nebudu dále zabývat.  

 

5.1 Pracovní doba pedagogických pracovníků 

Pedagogičtí pracovníci pat í mezi skupinu zam stnanc , kterých se týká 

specifická úprava pracovn právních vztah , mimo jiné i pracovní doby. Jelikoţ se 

činnost pedagogického pracovníka zásadn  odlišuje od pracovních činností jiných 

zam stnanc  v pracovním pom ru, musí existovat i odlišná právní úprava pro tuto 

profesi.  

Speciální úprava je obsaţena v zákon  č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  Ědále jen „ZPP“ě, 

jehoţ ustanovení jsou v postavení lex specialis v či zákoníku práce. Ve smyslu 

ustanovení § 2 ZPP je pedagogickým pracovníkem „ten, kdo koná přímou vyučovací, 

přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-

psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje 

výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu.“.  
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ůčkoliv si mnozí myslí, ţe pedagogičtí pracovníci mají kratší pracovní dobu neţ 

b ţní zam stnanci, není tomu tak. Délka stanovené týdenní pracovní doby se ídí 

zákoníkem práce a činí standardn  40 hodin týdn . Pokud je zam stnavatelem školská 

právnická osoba z ízená Ministerstvem školství, mládeţe a t lovýchovy, krajem, obcí 

nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, je ze zákona vyloučena 

moţnost zkrácené týdenní pracovní doby.
76

 Není však vyloučeno, aby si pedagog 

vyjednal kratší pracovní dobu s menším počtem hodin, u které se mu pom rným 

zp sobem sníţí plat.   

Specifičnost této úpravy spočívá p edevším v rozd lení pracovní doby na dobu 

tzv. p ímé pedagogické činnosti a na dobu tzv. prací souvisejících s touto činností 

Ě§ 22a odst. 1 ZPPě. P ímá pedagogická činnost je doba, ve které pedagogický 

pracovník p ímo p sobí na vzd lávaného a uskutečňuje tak výchovu a vzd lávání. 

Rozsah p ímé pedagogické činnosti a její rozvrţení stanovuje zam stnavatel. P ímá 

pedagogická činnost bude zpravidla kopírovat vypracovaný rozvrh vyučovacích hodin 

stanovený školským za ízením na určité období. Týdenní rozsah p ímé pedagogické 

činnosti občas bývá nesprávn  nazýván úvazkem, a jelikoţ n kte í pojem úvazek 

chápou jako stanovenou týdenní pracovní dobu, dochází pak k mylným úsudk m, ţe 

pracovní doba pedagog  je shodná s týdenním rozsahem p ímé pedagogické činnosti.77
 

Tato činnost pedagogickému pracovníkovi však zpravidla nepokryje on ch 

40 hodin za týden. Zbytek pracovní doby bude tvo it tzv. práce související s p ímou 

pedagogickou činností. Bude se jednat o dobu, ve které se pedagogický pracovník 

nap . p ipravuje na p ímou pedagogickou činnost, účastní se sch zek se zákonnými 

zástupci ţák , nebo vykonává dohled nad ţáky p i akcích organizovaných školou.   

Dále m ţeme pracovní dobu pedagogického pracovníka rozlišovat na jednotlivé 

části podle toho, zda je povinen zdrţovat se na pracovišti zam stnavatele, či nikoliv.  

Podle ustanovení 22a odst. 2 ZPP je pedagogický pracovník povinen být p ítomen na 

pracovišti zam stnavatele  

 v dob  stanovené rozvrhem jeho p ímé pedagogické činnosti,  

 v dob  stanovené rozvrhem jeho dohledu nad d tmi a ţáky,  

 v dob  zastupování jiného pedagogického pracovníka,  

 v p ípadech, které stanoví v souladu se zákoníkem práce zam stnavatel. 
                                                
76  srov. ust. § 7ř odst. 3 ZP a § 10ř odst. 3 ZP 
77  FRYČ, Jind ich; DOBŠÍK, František. Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících. 
 [online] 2012 [cit. 14. 3. 201Ř] dostupné z WWW <http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-k-

23-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich>  

http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-k-23-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich
http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-k-23-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich


 

55 

 

 

 

Vykonává-li zam stnanec jiné práce související s pedagogickou činností odlišné 

od výše uvedených, vykonává je v pracovní dob , kterou si sám rozvrhuje, a na míst , 

které si sám určí.78
 Z dikce zákona vyplývá, ţe zam stnanec m ţe vykonávat jinou 

práci související s pedagogickou činností na jiném míst , které si sám určí, aniţ by se na 

n m musel dohodnout se zam stnavatelem.79
 Zam stnavatel má však moţnost rozší it 

zam stnanci okruh činností, které bude muset vykonávat na pracovišti. „Tím, že 

zaměstnavatel určí týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti zaměstnance 

a rozsah hodin a okruh činností, které se budou vykonávat na pracovišti 

zaměstnavatele, určí tím zároveň i týdenní rozsah jiné práce vykonávané zaměstnancem 

na jiném místě.“80
  

 V zákon  o pedagogických pracovnících se m ţeme setkat se zvláštním 

institutem „p ímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah.“ Zam stnavatel 

stanovuje rozsah týdenní p ímé pedagogické činnosti p edem na určené období 

Ěnap . pololetí nebo kalendá ní rokě. Nad tento rozsah však m ţe zam stnanci na ídit 

další výkon p ímé pedagogické činnosti. Tato práce m ţe být na ízena v délce trvání 

nejvýše 4 hodin týdn , další hodiny m ţe se zam stnancem dohodnout. Podle 

ustanovení § 132 ZP náleţí za p ímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah 

p íplatek ve výši dvojnásobku pr m rného hodinového výd lku. U zam stnance, který 

vykonává p ímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, se automaticky nejedná 

o práci p esčas, protoţe práce p esčas vzniká aţ p i výkonu práce nad stanovenou 

týdenní pracovní dobu, tj. nad 40 hodin týdn  a p i spln ní dalších podmínek.81
 

V tšinou ale bude docházet k výkonu práce nad stanovený rozsah p ímé pedagogické 

činnosti jen v rámci rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, tudíţ o práci p esčas 

nep jde.82
  

                                                
78  ust. § 22a odst. 3 ZPP 
79  srov. ust. § 2 odst. 2 ZP: „Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odm nu za práci, na 

náklady a odpov dnost zam stnavatele, v pracovní dob  na pracovišti zam stnavatele, pop ípad  na 
jiném dohodnutém míst .“ 

80  GOGOVÁ, Radana. In: GOGOVÁ, Radana; H RKů, Petr; ÚLEHLOVÁ, Helena. 2012, op. cit. 
s. 55. 

81  srov. ust. § 7Ř odst. 1 písm. iě ZP: „Prací p esčas je práce konaná zam stnancem na p íkaz 
zam stnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z p edem 
stanoveného rozvrţení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních sm n.“  

82  FRYČ, Jind ich; DOBŠÍK, František. Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících. 
 [online] 2012 [cit. 14. 3. 201Ř] dostupné z WWW <http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-k-

23-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich>  

http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-k-23-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich
http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-k-23-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich
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5.2 Pracovní doba zaměstnanců v dopravě  

Další kategorií zam stnanc , u níţ je vhodné, aby platily zvláštní odchylky 

ohledn  pracovní doby a doby odpočinku, jsou zam stnanci pracující v resortu dopravy. 

„Pro něj je mimo jiné typická potřeba využívání i mimořádně dlouhých směn nad rámec 

zákoníku práce, kombinace různých režimů pracovní doby na týchž pracovištích 

zaměstnavatelů; významným specifikem jsou například i tzv. bezpečnostní přestávky 

a řada dalších odchylek.“83
 Jejich výčet obsahuje zákoník práce v § 100 odst. 1: 

 členové osádky nákladního automobilu nebo autobusu, 

 zam stnanci údrţby pozemních komunikací, 

 zam stnanci dráţní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce, 

 zam stnanci m stské hromadné dopravy, 

 členové posádky letadla a zam stnanci zajišťující provozování letišt .84
 

 

Ustanovení § 100 odst. 1 ZP má zmocňovací charakter, tj. zmocňuje vládu 

k tomu, aby na ízením stanovila odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku 

t chto zam stnanc  a blíţe vymezila jejich okruh. Vedle toho má na ízení upravit 

postup a další povinnosti zam stnavatele a zam stnanc  p i úprav  pracovní doby 

a doby odpočinku. Na základ  tohoto zákonného zmocn ní vydala vláda na ízení 

č. 5Řř/2006 Sb. s účinností od 1. 1. 2007, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní 

doby a doby odpočinku zam stnanc  v doprav  Ědále jen „na ízení“ě.  

Na ízení zapracovává p íslušné p edpisy EU v oblasti úpravy pracovní doby, 

kterými jsou: 

 Sm rnice Rady 2000/7ř/ES o Evropské dohod  o organizaci pracovní doby 

mobilních pracovník  v civilním letectví uzav ené mezi Sdruţením evropských 

leteckých společností, Evropskou federací pracovník  v doprav , Evropským 

sdruţením technických letových posádek, Evropským sdruţením leteckých 

společností a Mezinárodním sdruţením leteckých dopravc , 

 Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES o úprav  pracovní doby 

osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční doprav , 

 Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2003/ŘŘ/ES o n kterých aspektech 

úpravy pracovní doby, 

                                                
83

  BR Hů, Dominik. In: H RKů, Petr a kol. 2015. op. cit. s. 237. 
84  ust. § 2 na ízení vlády č. 5Řř/2006 Sb. 
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 Sm rnice Rady 2005/47/ES o dohod  mezi Společenstvím evropských ţeleznic 

a Evropskou federací pracovník  v doprav  o n kterých aspektech pracovních 

podmínek mobilních pracovník  poskytujících interoperabilní p eshraniční 

sluţby v ţelezniční doprav , 

 Na ízení Evropského Parlamentu a Rady č. 561/2006 ze dne 15. b ezna 2006 

o harmonizaci n kterých p edpis  v sociální oblasti týkajících se silniční 

dopravy, 

 Na ízení Evropského parlamentu a Rady č. 1Řřř/2006 ze dne 12. prosince 2006, 

kterým se m ní na ízení Rady č. 3ř22/ř1 o harmonizace technických poţadavk  

a správních postup  v oblasti civilního letectví.  

 

Na ízení oproti p edchozí specifické úprav  pracovní doby zam stnanc  

v doprav  formuluje jednotlivé instituty tak, aby byly v souladu se zákoníkem práce, 

a reaguje na zm nu obecné úpravy pracovní pohotovosti. V § 3 na ízení jsou obsaţeny 

definice základních pojm  týkajících se pracovní doby a doby odpočinku zam stnanc  

v doprav , které se odlišují od pojm  upravených v § 7Ř ZP. Je zde definováno, co se 

rozumí:  

 pracovní dobou, pracovní pohotovostí a týdnem člena osádky nákladního 

automobilu nebo autobusu,  

 dobou čekání mezi spoji, dobou ízení v mezinárodní dráţní doprav , 

 zam stnancem pracujícím letmo, zam stnancem pracujícím v noci, 

 reţijní jízdou,  

 zimním obdobím.  

 

Následující paragrafy pak obsahují konkrétní odchylky v pracovní dob  a dob  

odpočink  u jednotlivých skupin zam stnanc  pracujících v doprav , pop ípad  

stanovují další povinnosti jak pro zam stnavatele, tak pro zam stnance. Na ízení však 

neobsahuje komplexní úpravu dané oblasti, tudíţ se uplatní princip subsidiarity a na 

instituty, které neupravuje, se aplikuje obecný právní p edpis, tj. zákoník práce.85
  

Jelikoţ je úprava pom rn  podrobná, rozhodla jsem se, ţe pro p íklad rozeberu 

odchylky v pracovní dob  a dob  odpočinku pouze u jedné ze skupin pracovník  

                                                
85

  GOGOVÁ, Radana. In: GOGOVÁ, Radana; H RKů, Petr; ÚLEHLOVÁ, Helena. 2012, op. cit. 
s. 149. 
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v doprav . Vybrala jsem si člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu 

v silniční doprav  Ě§ 4 - § ř na ízeníě.   

Kdo se povaţuje za člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu 

v silniční doprav  vymezuje na ízení v § 2 písm. aě. Jedná se o idiče, pomocníky idiče 

a pr vodčí, kte í jsou blíţe vymezeni ve čl. 2 odst. 1 a 2 a čl. 3 na ízení ES č. 561/2006, 

o harmonizaci n kterých p edpis  v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy. Vedle 

toho musí být spln na podmínka, ţe jejich zam stnavatel je dopravce podle zvláštních 

zákon . Pokud by ob  podmínky nebyly spln ny, nelze pouţít na ízení vlády pro úpravu 

pracovní doby a doby odpočinku.86 

Ustanovení § 3 písm. aě na ízení vyjmenovává činnosti, které se povaţují za 

pracovní dobu. Krom  ízení vozidla se nap íklad jedná o dohled nad cestujícími, 

technickou údrţbu vozidla a jiné související činnosti. Pracovní doba člena osádky 

nákladního automobilu nebo autobusu v silniční doprav  ve více pracovn právních vztazích 

m ţe ve svém souhrnu činit nejvýše 4Ř hodin týdn .87 Je zde tedy povinnost sčítat pracovní 

dobu zam stnanc  z více pracovn právních vztah , obdobn  jako u mladistvých 

zam stnanc .  Na ízení proto ukládá povinnost zam stnavateli písemn  poţádat 

zam stnance o stejnopis evidence pracovní doby odpracované u jiného zam stnavatele. 

Tento má povinnost ji neprodlen  poskytnout. Pracovní dobu lze však prodlouţit aţ na 

60 hodin týdne, v p ípad  ţe její pr m r bez práce p esčas za období, které m ţe činit 

nejvýše 26 týdn  po sob  jdoucích, nep esáhne stanovenou týdenní pracovní dobu, 

tj. 40 hodin týdn . Délka sm ny m ţe činit nejvýše 13 hodin, v noční dob  Ěmezi 

22. a 6. hodinouě nejvýše 10 hodin b hem 24 hodin po sob  jdoucích. V § 6 na ízení je 

zam stnavateli uloţena povinnost uchovávat evidenci pracovní doby a pracovní pohotovosti 

zam stnance po dobu nejmén  2 let od skončení jednotlivých kalendá ních rok . 

P estávka v práci na jídlo a oddech se od obecné úpravy liší v p ípad , ţe sm na 

zam stnance je delší neţ ř hodin. Potom mu bude náleţet p estávka v trvání nejmén  

45 minut, která m ţe být rozd lena na více částí, p ičemţ kaţdá část musí trvat minimáln  

15 minut.  

Na ízení doplňuje obecnou definici pracovní pohotovosti obsaţenou v ustanovení 

§ 78 odst. 1 písm. hě a § ř5 ZP o konkrétní činnosti související se silniční dopravou. P jde 

o dobu, b hem níţ člen osádky nákladního automobilu nebo autobusu bude doprovázet 

vozidlo p epravované trajektem lodí nebo vlakem, čekací doby na hranicích a čekací doby 

                                                
86  GOGOVÁ, Radana. In: GOGOVÁ, Radana; H RKů, Petr; ÚLEHLOVÁ, Helena. 2012, op. cit. 

s. 151. 
87  ust. § 4 odst. 1 na ízení 
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z d vodu zákazu jízdy a dále dobu strávenou idičem za jízdy na sedadle spolujezdce nebo 

na lehátku s tím, ţe tato doba není povaţována za dobu nep etrţitého odpočinku mezi 

sm nami a v týdnu.88 

Doprava pat í k odv tvím s vysokou mírou potenciálních rizik. Účelem odlišné 

úpravy je zejména stanovit p ísn jší pravidla, která je pot eba s ohledem na zajišt ní 

bezpečnosti bezpodmínečn  dodrţovat. Kaţdé selhání v tomto odv tví m ţe mít za 

následek ohroţení nebo poškození ţivota či majetku mnoha lidí, proto je pot eba na 

zam stnance klást p ísné kvalifikační poţadavky a zajistit jim odpovídající pracovní 

podmínky, které z hlediska prevence sníţí míru rizika na minimum.   

  

                                                
88  VYSKOJůKOVÁ, Margerita. Pracovní doba a doba odpočinku zaměstnanců v dopravě. [online] 

[cit. 13. 3. 201Ř] dostupné z WWW <https://www.pamprofi.cz/33/pracovni-doba-a-doba-odpocinku-

zamestnancu-v-doprave-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EjlouMSrGu6hGtAs4UC1fR4/> 

https://www.pamprofi.cz/33/pracovni-doba-a-doba-odpocinku-zamestnancu-v-doprave-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EjlouMSrGu6hGtAs4UC1fR4/
https://www.pamprofi.cz/33/pracovni-doba-a-doba-odpocinku-zamestnancu-v-doprave-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EjlouMSrGu6hGtAs4UC1fR4/
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6 Flexibilní formy pracovní doby a jejich uplatnění 
při slaďování pracovního a soukromého života 

Pro pracovní trh jsou typické časté zm ny zp sobené rozvojem technologií, 

globalizací ekonomiky, nebo ekonomickými jevy, které s sebou leckdy p ináší adu 

problém . Jedním z p edpoklad , jak tyto problémy optimáln  ešit, je schopnost 

pracovního trhu pruţn  reagovat na nastalé zm ny. Pouze dostatečn  flexibilní pracovní 

trh je schopný najít ešení takových problém  jako je nízká efektivita práce, 

nezam stnanost, nebo poţadavky na stále vyšší kvalifikaci pracovník . Z tohoto d vodu 

je flexibilita v posledních letech velmi skloňovaným pojmem.    

Vyuţívání flexibilních forem uspo ádání pracovní doby umoţňuje 

zam stnavatel m pruţn  reagovat na aktuální situaci a vyuţívat práci svých 

zam stnanc  zp sobem vedoucím k dosaţení vyšší efektivity a ekonomičnosti práce.  

Vedle toho se jedná o účinný nástroj ke sniţování nezam stnanosti, protoţe umoţňuje 

uplatn ní na trhu práce určitým skupinám pracovník , které by jinak byly obtíţn  

zam stnatelné. Jde zejména o rodiče s d tmi, studenty, starší osoby nebo zdravotn  

hendikepované, kte í z určitých d vod  nemohou, nebo nemají zájem vykonávat práci 

podle tradičního modelu.  

V dnešní dob  lze u čím dál v tší skupiny zam stnanc  pozorovat z ejmý odklon od 

tradičního pracovn právního vztahu, ve kterém je zpravidla práce vykonávána na plný 

úvazek, na pracovišti zam stnavatele pod jeho kontrolou a podle pevného rozvrhu sm n. 

Zam stnanci cht jí být pány svého času a více se podílet na jeho rozvrhování, aby se mohli 

vedle práce rovnom rn  v novat rodin  a svým zájm m. Stoupajícímu zájmu o moţnosti, 

které flexibilní formy pracovní doby nabízejí, napomáhá také technologický rozvoj, 

zejména pak v oblasti informačních technologií, a v tší informovanost pracovník . ada 

zam stnavatel  je proto vyuţívá ve form  benefit  v rámci konkurenčního boje 

o zam stnance.  

Tato kapitola se snaţí poskytnout p ehled n kterých flexibilních forem pracovní 

doby. Ty jsou rozd leny do dvou kategorií podle toho, zda je zákoník práce výslovn  

upravuje, nebo zda jejich úpravu neobsahuje. Není však moţné poskytnout úplný výčet 

všech moţných forem, jelikoţ vţdy bude záviset na konkrétních pot ebách a moţnostech 

stran, jaké uspo ádání pracovní doby si v rámci zákonných mantinel  ujednají. Mezi 

flexibilní formy pracovní doby upravené zákoníkem práce lze za adit:  

 nerovnom rné rozvrţení pracovní doby Ěviz 2.3.3) 
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 pruţné rozvrţení pracovní doby Ěviz 2.3.5) 

 kratší pracovní dobu Ěviz 2.2.3) 

 konto pracovní doby Ěviz 2.3.6) 

 práce mimo pracovišt  zam stnavatele (viz 2.11). 

 

V této kapitole budu nadále hovo it o flexibilních formách pracovní doby, které 

zákoník práce výslovn  neupravuje. S nimi se setkáváme v zahraničních právních 

úpravách, p ičemţ n které z nich se u nás ve v tší či menší mí e vyuţívají i p esto, ţe 

zákonná úprava chybí.   

 

6.1 Zhuštěný pracovní týden (compressed work week) 

Jedním ze zp sob  rozvrţení pracovní doby je zhušt ný pracovní týden. 

Modifikuje klasický p tidenní pracovní týden89
 tím, ţe stanovená týdenní pracovní doba 

zam stnance je rozvrhována na menší počet dní, za současného úm rného prodlouţení 

pracovních sm n. Typickým p íkladem je práce 10 hodin denn  4 dny v týdnu, po které 

následují 3 dny odpočinku. Vedle prodluţování sm n lze dosáhnout zhušt ného 

pracovního týdne také zkrácením denního nep etrţitého odpočinku mezi sm nami, 

nap íklad vm stnáním p ti sm n do 4 pracovních dn .  Za zhušt ný pracovní týden 

bychom také mohli povaţovat opačný p ípad, kdy se pracovní týden skládá z více neţ 

5 pracovních dn , po kterých následuje delší doba odpočinku.90
 

ůčkoliv zákoník práce výslovn  neupravuje zhušt ný pracovní týden, p i 

respektování zákonných limit  pro maximální délku pracovní doby a minimální doby 

odpočinku, lze tuto flexibilní formu pracovní doby vyuţívat. Zam stnavatel má tedy na 

výb r, jak rozvrhne pracovní dobu v rámci t chto limit , p ičemţ se m ţe jednat 

o rovnom rné i nerovnom rné rozvrţení pracovní doby.  

Jelikoţ je pot eba respektovat kogentní ustanovení § ř2 ZP, které ukládá 

zam stnavateli povinnost rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zam stnanec m l 

nep etrţitý odpočinek v týdnu alespoň 35 hodin Ěmladiství 4Ř hodin), nelze v rámci 

české pracovn právní úpravy vyuţít zhušt ný pracovní týden v podob  7 a více 

pracovních dn  následovaných v tším počtem dn  odpočinku.  V n kterých p ípadech91
 

                                                
89  srov. ust. § Ř1 odst. 2 ZP 
90  ILO. Compressed workweeks. [online] 2004 [cit. 25. 3. 201Ř] Dostupné z WWW 

<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

travail/documents/publication/wcms_170701.pdf>  
91  ust. § ř2 odst. 3 a § ř0. odst. 2 ZP 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_170701.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_170701.pdf
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umoţňuje zákon zkrátit tuto dobu aţ na 24 hodin Ěu zam stnanc  starších 1Ř letě za 

p edpokladu, ţe zam stnanci bude v období 2 týdn  poskytnut nep etrţitý odpočinek 

v rozsahu alespoň 70 hodin, tj. nahrazení ušlé doby odpočinku v následujícím týdnu. 

Ustanovení § ř2 odst. 4 ZP uvádí, ţe „v zemědělství může být poskytnut nepřetržitý 

odpočinek tak, že bude tento odpočinek za období a) 3 týdnů činit celkem alespoň 

105 hodin, b) 6 týdnů činit při sezónních pracích celkem alespoň 210 hodin.“. ůčkoliv 

zde chybí výslovný odkaz na ustanovení § ř2 odst. 3 ZP, je pot eba podle Gogové, 

H rky a Úlehlové92
 i zde dodrţovat minimální dobu nep etrţitého odpočinku v trvání 

alespoň 24 hodin, aby zam stnanec m l dostatečný časový úsek na regeneraci. 

Nedodrţení tohoto pravidla by pro zam stnavatele mimo jiné znamenalo porušení 

povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zam stnanc  p i práci.  

 Reţim zhušt ného pracovního týdne p ináší zam stnanc m a zam stnavatel m 

jak spoustu výhod, tak i spoustu nevýhod. Zam stnance láká vidina pracovat mén  dn  

v týdnu za stále stejný p íjem a mít k dispozici delší období souvislého volna. Pokud 

dojíţd jí za prací, m ţe to pro n  znamenat ušet ení času a náklad  spojených s cestou, 

protoţe není pot eba, aby do práce dojíţd li tak často. Navíc lze p edpokládat, ţe 

zam stnanec vracející se dom  mimo obvyklý čas se m ţe vyhnout dopravním zácpám 

a pomáhat je redukovat.
93

 Pro zam stnavatele pak m ţe být výhodné rozší ení 

provozních hodin, které mu umoţňuje lépe uspokojit poptávku po zboţí a sluţbách. 

 Hlavní nevýhodu spat uji v tom, ţe delší pracovní doba m ţe vést k únav  

zam stnance a postupné kumulaci stresu. V d sledku toho m ţe snáze dojít k nehodám 

a pracovním úraz m. Z toho d vodu si myslím, ţe tato forma výkonu práce je vhodná 

jen pro n které skupiny zam stnanc , jejichţ povaha práce není spojena s moţným 

rizikem ohroţení ţivot  a zdraví ostatních lidí, jako by mohli být nap íklad zam stnanci 

pracující s nebezpečnými látkami nebo obsluhující t ţké stroje. Vedle toho zejména 

v posledních hodinách pracovní doby m ţe dojít k poklesu produktivity zam stnance 

a tím pádem nepln ní p id lených úkol . Zam stnanci také mohou negativn  vnímat 

úbytek volného času b hem pracovního týdne a s tím související obtíţe p i za izování 

osobních záleţitostí.  

 Osobn  si myslím, ţe zhušt ný pracovní týden je vhodný zejména pro 

zam stnance v sektoru sluţeb, jelikoţ vedle výhod pro zam stnance zároveň umoţňuje 
                                                
92  GOGOVÁ, Radana. In: GOGOVÁ, Radana; H RKů, Petr; ÚLEHLOVÁ, Helena. 2012, op. cit. 

s. 83.  
93

  MOORE, Shelley. The Advantages of a Compressed Work Week. [online] 2017 [cit. 25. 3. 2018] 

Dostupné z WWW <https://bizfluent.com/list-6067091-advantages-compressed-work-week.html>  

https://bizfluent.com/list-6067091-advantages-compressed-work-week.html
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lépe vycházet vst íc zákazník m. V ideálním p ípad  by mohl zam stnanec pravideln  

st ídat zhušt ný pracovní týden s klasickým pracovním týdnem. Výsledkem by mohlo 

být sníţení či zabrán ní kumulace stresu zam stnance za současného zachování 

rovnováhy mezi jeho osobním a pracovním ţivotem.    

 

6.2 Sdílení pracovního místa 

Sdílení pracovního místa znamená situaci, kdy se dva zam stnanci Ěnebo víceě 

d lí o jednu pracovní pozici. Vzniká na základ  dohody mezi zam stnavatelem 

a zam stnanci, p ičemţ na zam stnance na sdílené pozici je nahlíţeno jako na jednu 

osobu a to jak z hlediska zadávání pracovních úkol , tak odpov dnosti za jejich 

spln ní.94
  

Zam stnanci si v rozsahu svého pracovního úvazku sami rozhodují, kdy bude který 

z nich pracovat, a p i výkonu práce se st ídají takovým zp sobem, aby pracovní místo 

vţdy bylo jedním z nich v pracovní dob  obsazeno. Mohou se tedy nap íklad 

dohodnout, ţe kaţdý odpracuje denn  část pracovní doby, nebo ţe kaţdý z nich bude 

pracovat pouze určité dny v týdnu, pop ípad  ţe budou n který den v týdnu pracovat 

společn . Jelikoţ se z pohledu zam stnavatele jedná o jednu pracovní pozici, pracovní 

povinnosti nejsou mezi zam stnance ţádným zp sobem rozd leny a zam stnanci musí 

plnit pracovní úkoly v návaznosti.   

Od sdíleného pracovního místa odlišujeme tzv. d lené pracovní místo neboli job 

split. To se odlišuje rozd lením pracovních povinností mezi jednotlivé zam stnance, 

které náleţí zam stnavateli. Vztah mezi zam stnanci zde není tak úzce propojený, není 

tedy pot eba vysoké míry koordinace.95
 Prakticky tak dochází k rozd lení jednoho 

plného pracovního úvazku na částečné pracovní úvazky, relativn  nezávislé.  

 Dalším modelem práce více zam stnanc  na jednom pracovním míst  je 

podpora pracovního místa neboli job support. V tomto p ípad  se jedná o práci 

zam stnance, který si po dohod  se zam stnavatelem zkrátí pracovní úvazek, a jiného 

zam stnance, který byl p ijat, aby pokryl zbývající část úvazku na dané pracovní pozici. 

                                                
94  MORÁVEK, Jakub. Vybrané aspekty job-sharingu. In: PICHRT, Jan a Jakub MORÁVEK Ěeds.). 

Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 138.   
95  FEDERATION UNIVERSITY AUSTRALIA. Job Split, Job Share, Job Support Toolkit and Case 

Studies [online] 2014 [cit. 3. 4. 201Ř] Dostupné z WWW <https://federation.edu.au/__data/

assets/pdf_file/0004/5485/Job-split-share-toolkit.pdf>   

https://federation.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/5485/Job-split-share-toolkit.pdf
https://federation.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/5485/Job-split-share-toolkit.pdf
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P vodní zam stnanec je zodpov dný za vykonanou práci v celém rozsahu, druhý 

zam stnanec plní pouze určité dílčí úkoly a plní tak podp rnou roli.96
  

Zákoník práce neupravuje ani jeden z výše uvedených zp sob  sdílení 

pracovního místa, jeho realizace je však moţná vyuţitím jiných institut  pracovního 

práva.  Tyto zp soby lze nap íklad vyuţít u zam stnanc , kte í pracují na základ  

dohody o pracovní činnosti nebo u zam stnanc  s kratší pracovní dobou. Podle H rky97
 

by zavedení uvedeného institutu bylo spíše problematické, jelikoţ je pot eba nejd íve 

vy ešit problémy, které by vznikly v návaznosti na určování dovolené, p ekáţky v práci 

a odpov dnost za škodu zam stnanc  společn  sdílejících jedno pracovní místo.  

Sdílené pracovní místo má stejn  jako ostatní flexibilní formy pracovní doby 

adu výhod i nevýhod.  Zam stnavatel m umoţňuje zam stnávat osoby, které mají 

zájem o kratší pracovní úvazek, a vedle toho si m ţe udrţet své kvalifikované 

pracovníky v p ípad , ţe práci na plný úvazek jiţ vykonávat nemohou. Vzájemná 

zastupitelnost zam stnanc  snadno vy eší nastalé problémy s nenadálou absencí 

jednoho ze zam stnanc , protoţe lze p edpokládat, ţe spíše z ídka budou nep ítomni 

oba zam stnanci současn . S tím je spojena i úspora náklad , které by jinak 

zam stnavatel musel vynaloţit na zajišt ní náhrady za nep ítomného zam stnance. Dále 

m ţe t ţit z toho, ţe kaţdý pracovník má rozdílné individuální kvality a dovednosti. 

Jejich kombinací m ţe docházet k lepším pracovním výsledk m a v tší produktivit  

vykonávané práce. Zajistit však úsp šné fungování sdíleného pracovního místa je 

v praxi pro zam stnavatele pom rn  obtíţné. Hlavním p edpokladem je správná 

komunikace a spolupráce mezi zam stnanci. Z toho d vodu je nutné obsadit pracovní 

pozici zam stnanci, kte í mají znalosti a schopnosti na podobné úrovni a vedle toho jsou 

ochotni pracovat v týmu. Často se stává, ţe si zam stnanci po pracovní stránce 

tzv. „nesednou“, coţ pak m ţe vést k následným rozep ím na pracovišti, které pak musí 

zam stnavatel obtíţn  ešit a často tím utrpí i kvalita vykonávané práce. Proto musí 

zam stnavatel vybírat zam stnance velmi pečliv , coţ p ijímací proces m ţe prodlouţit. 

Pokud zam stnanci n který den pracují společn , je nutné, aby zam stnavatel vynaloţil 

další náklady na vybavení pracovišt . 

                                                
96  FEDERATION UNIVERSITY AUSTRALIA. Job Split, Job Share, Job Support Toolkit and Case 

Studies [online] 2014 [cit. 3. 4. 201Ř] Dostupné z WWW <https://federation.edu.au/__data/

assets/pdf_file/0004/5485/Job-split-share-toolkit.pdf>   
97

  H RKů, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém 
pracovním právu. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2009, s. 136.  

https://federation.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/5485/Job-split-share-toolkit.pdf
https://federation.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/5485/Job-split-share-toolkit.pdf
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Pro zam stnance bude hlavní motivací více volného času, coţ jim pom ţe 

snadn ji sladit pracovní a osobní ţivot. Vedle toho umoţňuje sdílení pracovního místa 

zam stnanc m nabytí nových pracovních zkušeností na pozicích, které jsou b ţn  

vyhrazeny pro zam stnance pracující na plný pracovní úvazek, a tím zlepšuje jejich 

následné uplatn ní na trhu práce. Naproti tomu u stávajících zam stnanc , kte í 

nemohou nadále vykonávat práci na plný úvazek, umoţňuje zachovat kontakt s jejich 

pracovní problematikou. Nevýhodou bude jiţ výše zmín ná nutnost uţší spolupráce 

s jiným člov kem, která ad  zam stnanc  nemusí z jakéhokoliv d vodu vyhovovat.  

 

6.3 Pracovní doba přizpůsobená školnímu roku  

Pracovní doba p izp sobená školnímu roku je p edevším určena pro 

zam stnance, kte í pečují o d ti ve školním v ku. Umoţňuje zam stnanc m, aby 

pracovali v pr b hu školního roku a v období školních prázdnin m li volno, ať uţ 

placené nebo neplacené.98
 Zam stnanec je zpravidla zam stnán v pracovním pom ru na 

dobu neurčitou, tudíţ má k dispozici stálý p íjem a nemusí kombinovat nap íklad 

pracovní úvazek na dobu určitou s dočasným obdobím nezam stnanosti b hem letních 

prázdnin. 

Institut pracovní doby p izp sobené školnímu roku není v české úprav  

výslovn  obsaţen, ale úprava dovolené v podstat  umoţňuje, aby se strany dohodly na 

tomto uspo ádání.  Ustanovení § 213 odst. 1 ZP stanovuje minimální rozsah dovolené 

ve vým e nejmén  4 týdny v kalendá ním roce. Z toho lze usoudit, ţe zákon 

nevylučuje ujednání zam stnance a zam stnavatele o čerpání dovolené ve v tším 

rozsahu, nap íklad b hem celého období letních prázdnin. Jelikoţ však zam stnanci 

náleţí za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši pr m rného výd lku, 

jeví se spíše jako vhodné ešení poskytnutí dovolené v minimálním rozsahu 

v kombinaci s neplaceným volnem.  

Zjevnou výhodou pro zam stnance je moţnost b hem prázdnin trávit čas se 

svými d tmi a mít k dispozici více volného času. Spoustu rodič  má b hem období, kdy 

jsou uzav ena školní za ízení, problém zajistit pro své d ti hlídání a nelze automaticky 

p edpokládat, ţe mají k dispozici prarodiče, kte í by jim s péčí o d ti pomohli. Delší čas 

strávený s rodinou m ţe ada zam stnanc  vnímat pozitivn  jako zp sob jak lépe udrţet 

                                                
98  LAKE, Andrew. Is time on your side? An overview of flexible working time options (Part 2). [online] 

2010 [cit. 26. 3. 201Ř] Dostupné z WWW <http://www.flexibility.co.uk/flexwork/time/time-

options2.htm>  

http://www.flexibility.co.uk/flexwork/time/time-options2.htm
http://www.flexibility.co.uk/flexwork/time/time-options2.htm
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v rovnováze rodinný a profesní ţivot. Zam stnanec má b hem delší doby odpočinku 

v tší prostor pro načerpání pracovních sil, coţ pak m ţe vést k lepší motivaci v práci. 

Vedle toho však nelze p ehlíţet i moţné nevýhody. Delší absence v práci m ţe mít za 

následek ztrátu kontaktu s pracovní problematikou zam stnance, obzvlášt  pokud se 

v nuje činnostem, k jejichţ výkonu jsou pot eba odborné znalosti.99
 Proto si myslím, ţe 

by m l alespoň část z volného času v novat sebevzd lávání. 

Pokud zam stnanci poskytuje zam stnavatel neplacené volno, je pot eba, aby se 

dop edu p ipravil na dočasný pokles p íjm . Jako ideální model bych vid la situaci, kdy 

by oba rodiče m li moţnost si vzít o prázdninách volno a trávit je se svými d tmi. 

Myslím si však, ţe moţný výpadek p íjm  je hlavním d vodem, který ad  rodič  

takové uspo ádání znemoţňuje. Dále mi p ipadá málo reálná moţnost, ţe by oba rodiče 

pracovali pro zam stnavatele, kte í by byli ochotni na to p istoupit, jelikoţ pro 

zam stnavatele je pracovní doba p izp sobená školnímu roku spojena spíše 

s nevýhodami. Mám však za to, ţe pokud je rodina dob e finančn  zabezpečena a nemá 

moţnost jak pro d ti za ídit hlídání, ţe by si alespoň jeden rodič mohl takto uzp sobit 

pracovní dobu, aby nemusel najímat placenou výpomoc.  

Pro zam stnavatele m ţe takové uspo ádání znamenat nevýhody zejména po 

organizační stránce. Musí zváţit, zda lze dočasnou nep ítomnost zam stnance pokrýt 

prací ostatních zam stnanc , nebo zda je pot eba za n j hledat dočasnou náhradu. 

V úvahu také p ichází moţná diskontinuita p i pln ní pracovních úkol  zam stnance. 

Navíc má zam stnavatel i nadále povinnost odvád t za zam stnance pojistné na 

zdravotní pojišt ní100
, pokud mu poskytuje neplacené volno. Mohou však mezi sebou 

uzav ít písemnou dohodu, na základ  které odvede zam stnanec veškeré pojistné na 

zdravotní pojišt ní za dobu neplaceného volna. Výhodou mohou být úspory n kterých 

náklad , které by vznikly s výkonem práce zam stnance, a moţnost udrţet si 

kvalifikované a schopné zam stnance.  

 

                                                
99  LAKE, Andrew. Is time on your side? An overview of flexible working time options (Part 2). [online] 

2010 [cit. 26. 3. 201Ř] Dostupné z WWW <http://www.flexibility.co.uk/flexwork/time/time-

options2.htm>  
100

  Pro výpočet pouţije minimální vym ovací základ, jímţ je minimální mzda. Zam stnanec odvede 1/3 
pojistného, zam stnavatel zbylé 2/3. 

http://www.flexibility.co.uk/flexwork/time/time-options2.htm
http://www.flexibility.co.uk/flexwork/time/time-options2.htm
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6.4 Práce na zavolanou (on-call work) 

Práce na zavolanou, anglicky on-call work
101

 nebo casual work, je další 

z flexibilních forem pracovní doby, umoţňující zam stnavateli p id lovat práci 

zam stnanci bez p edchozího rozvrţení sm n. Zam stnanec, který takto pracuje, není 

p edem seznámen s rozvrhem sm n ani s rozsahem práce, která mu bude p id lena a je 

zcela závislý na momentálních provozních pot ebách zam stnavatele. M ţe se tedy stát, 

ţe odpracuje pouze pár dní v m síci, nebo naopak n kolik týdn  v ad .  

V rámci české právní úpravy je vyuţívání práce na zavolanou omezeno. 

Ustanovení § 34b odst. 1 ZP upravuje právo zam stnance v pracovním pom ru na 

p id lování práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby s výjimkou konta 

pracovní doby. Vedle toho lze z definice sm ny v ustanovení § 7Ř odst. 1 písm. cě ZP102
 

dovodit právo zam stnance, aby mu byla pracovní sm na p edem rozvrţena. Dále 

ustanovení § 84 ZP p ímo ukládá zam stnavateli povinnost p edem vypracovat písemný 

rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním zam stnance nejpozd ji 2 týdny p ed 

začátkem období, na které je pracovní doba rozvrţena, resp. nejpozd ji jeden týden p ed 

začátkem tohoto období v p ípad  konta pracovní doby. ůčkoliv lze dohodou mezi 

stranami tuto lh tu zkrátit aţ na dobu jednoho kalendá ního dne103, uvedená ustanovení 

neumoţňují sjednání pracovního pom ru, který by zam stnavatele zcela zbavoval 

povinnosti p edem rozvrhovat pracovní dobu. Realizovat práci na zavolanou je tak 

v podmínkách české právní úpravy moţné pouze skrz dohody o pracích konaných mimo 

pracovní pom r, na které se nevztahuje uvedená povinnost zam stnavatele rozvrhovat 

pracovní dobu, ani vypracovat pro zam stnance p edem písemný rozvrh pracovní doby.  

Cílem uvedených ustanovení je ochrana zam stnance p ed tím, aby mu 

zam stnavatel p id loval práci pouze podle svých pot eb, coţ by pro n j znamenalo 

velkou míru nep edvídatelnosti a riziko, ţe jeho práce nebude dostatečn  vyuţívána. 

Jako hlavní p edpoklad pro fungování práce na zavolanou vidím sjednání podrobných 

podmínek výkonu práce mezi stranami, které by zam stnanci poskytovaly minimální 

míru ochrany. Jednalo by se nap íklad o minimální zaručený p íjem zam stnance, 

                                                
101  Termín on-call work označuje institut, který je v českém právním ádu pojmenovaný pracovní 

pohotovost, upravený v § ř5 ZP.  
102  ust. 7Ř odst. 1 písm. cě ZP: „sm nou je část týdenní pracovní doby bez práce p esčas, kterou je 

zam stnanec povinen na základ  p edem stanoveného rozvrhu pracovních sm n odpracovat.“ 
103

  Koncepční novela m la zakotvit moţnost domluvit se na jiné dob  seznámení s minimálním limitem 
2 dny p ed začátkem zm ny. 
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moţnost zavolat zam stnance pouze n které dny, nebo podmínit práci na zavolanou 

souhlasem zam stnance.104
 

 Práce na zavolanou je výhodná p edevším pro zam stnavatele. Ten má 

pracovníky v podstat  kdykoliv k dispozici, a tak se m ţe pruţn  p izp sobit 

p ípadnému kolísání objemu práce nebo pracovního vytíţení jiných zam stnanc . 

Snadno tak pokryje nečekaný nár st práce nebo dočasnou nep ítomnost jiných 

zam stnanc . Tyto zam stnance také m ţe vyuţít, pokud pot ebuje obsadit dočasn  

uvoln né pracovní místo, neţ najde trvalou náhradu.  M l by však počítat s tím, ţe 

pokud zam stnanc m nebude poskytovat určité minimální záruky, ţe hodn  z nich 

nebude mít zájem po delší dobu setrvávat v takovém pracovním uspo ádání. Zvýšená 

fluktuace zam stnanc  s sebou dále p ináší nutnost neustálého zaučování jiných 

zam stnanc  a to se m ţe negativn  odrazit i na kvalit  vykonávané práce. Pro 

zam stnance p ináší práce na zavolanou spíše nevýhody. S vysokou nep edvídatelností 

pracovní doby je spojeno riziko nízkých p íjm  a potíţe s organizací volného času. 

Výhodou m ţe být krátká pracovní doba a moţnost nabytí nových pracovních 

zkušeností, coţ se následn  m ţe projevit v uplatnitelnosti zam stnance na trhu práce. 

Práce na zavolanou se tak uplatní spíše u specifických skupin zam stnanc , jako jsou 

studenti, d chodci nebo ţeny v domácnosti. Naopak pro zam stnance, kte í se starají 

o rodiny, se nejeví jako p íliš vhodná, kv li vysokým nárok m na organizaci volného 

času a moţné nestabilit  p íjm . Pro tyto zam stnance lze uvaţovat o p esném 

vymezení podmínek pro výkon práce na zavolanou, které by t mto rizik m p edcházely. 

Dalším vhodným p íkladem by mohla být práce na zavolanou u zam stnance, který 

vedle toho pracuje tzv. na volné noze, tudíţ není tolik ohroţen niţšími p íjmy. Obecn  

bych tuto formu pracovní doby nedoporučila jako vhodnou pro slad ní osobního 

a pracovního ţivota.  

Nemyslím si, ţe je pot eba speciáln  upravit práci na zavolanou. Existuje 

moţnost uplatnit práci na zavolanou u dohod o pracích konaných mimo pracovní 

pom r. Ta je sice omezena rozsahem moţného výkonu práce, ale mám za to, ţe pro 

v tšinu zam stnanc  bude rozsah dostačující a práci na zavolanou budou chtít z d vodu 

nep edvídatelnosti vyuţívat po p echodnou dobu. Vedle toho úprava konta pracovní 

doby obdobn  umoţňuje zam stnavateli p id lovat práci podle aktuální pot eby 

                                                
104  H RKů, Petr. 200ř, op. cit. s. 177. 
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a současn  zachovává minimální standardy ochrany zam stnance. Z tohoto d vodu 

povaţuji její p ípadné zavád ní do českého pracovního práva za nadbytečné.  
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Závěr 

Pracovní doba, která pat í mezi nejd leţit jší instituty pracovního práva, hraje 

podstatnou roli v ţivot  p eváţné v tšiny lidí. Z tohoto d vodu jsou otázky týkající se 

právní úpravy pracovní doby stále aktuálním a významným tématem.  

Základním p edpisem, který v České republice obsahuje obecnou úpravu 

pracovní doby, je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis , 

v části čtvrté. Speciální úpravu pro zam stnance pracující v určitých odv tvích pak 

m ţeme nalézt nap íklad v zákon  č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

a zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  nebo v na ízení vlády 

č. 5Řř/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku 

zam stnanc  v doprav . Jelikoţ je Česká republika členem Evropské unie, mnohá 

ustanovení zákoníku práce jsou ovlivn na komunitárním právem a shodn  regulována 

pro všechny členské státy. Mezi tato ustanovení pat í i ustanovení o pracovní dob , 

která jsou ovlivn na sm rnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/ŘŘ/ES o n kterých 

aspektech úpravy pracovní doby. Harmonizací jednotlivých právních ád  se tak 

Evropská unie snaţí odstranit nebo zmírnit p ílišnou tvrdost v n kterých právních 

úpravách členských stát . Velká pozornost je v nována zejména ochran  zam stnance, 

jeho zdraví a bezpečnosti práce. Členské státy nesm jí ve svých právních úpravách 

p ekročit stanovené limity, které se týkají zejména maximální moţné délky sm ny, 

práce p esčas, pracovního týdne a minimální délky p estávek v práci a dob odpočinku.  

P estoţe mnohá ustanovení zákoníku práce nastavují ve v cech pracovní doby 

a doby odpočinku kogentní limity, od kterých se nelze odchýlit ani vzájemnou dohodou 

stran, p i bliţším zkoumání úpravy pracovní doby v českém právním ádu lze dojít 

k záv ru, ţe je pom rn  flexibilní. Rozvrhování pracovní doby je v gesci 

zam stnavatele, který si m ţe voln  podle svého uváţení zvolit takové rozvrţení, které 

bude co nejlépe odráţet pot eby nejen provozu, ale i p ípadné pot eby jeho 

zam stnanc . Výjimku tvo í zam stnavatelé v tzv. ve ejném sektoru, uvedení 

v § 109 odst. 3 ZP.  

P esto v praxi i nadále p etrvává u v tšiny zam stnavatel  rovnom rné rozvrţení 

pracovní doby. Jeden z d vod  m ţe být, ţe se jedná o tradiční zp sob rozvrţení 

pracovní doby, na který jsou zam stnavatelé zvyklí. Tento argument však nem ţe 

obstát, jelikoţ „nový“ zákoník práce uţ je účinný více neţ deset let a zam stnavatelé 

m li dostatečnou moţnost se seznámit s výhodami a nevýhodami, které jiná rozvrţení 
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pracovní doby nabízejí. Dalším, vcelku pochopitelným d vodem m ţe být povinnost 

zam stnavatele vést evidenci pracovní doby zam stnance. Rovnom rn  rozvrţená 

pracovní doba bude pro zam stnavatele jist  snazší nejen na pochopení, ale i na vedení 

evidence. V souvislosti s obtíţnou evidencí bývá často zmiňováno konto pracovní doby, 

které bylo do české právní úpravy zavedeno v roce 2007. Od jeho zavedení si 

zákonodárci slibovali, ţe umoţní zam stnavatel m pruţn  reagovat na m nící se 

pot ebu práce v závislosti na poptávce po sluţbách nebo odbytu jejich výrobk . V tomto 

ohledu jist  splnilo sv j účel, avšak ze strany zam stnavatel  není i nadále p íliš 

vyuţíváno, protoţe na n  klade vysoké administrativní a časov  náročné poţadavky. 

Zam stnavatel se p i jeho p ípadném zavedení musí opírat o kvalifikované personální 

zázemí a d slednou úpravu pravidel jeho fungování, aby mohl naplno vyuţívat všech 

výhod, které konto pracovní doby nabízí.  

Pro zam stnance má pracovní doba význam hlavn  z hlediska slaďování jejich 

pracovního a soukromého ţivota.  Pro adu lidí p edstavuje volný čas cennou komoditu, 

pro kterou jsou ochotni dosáhnout i menšího výd lku. Proto se v poslední dob  stále 

více do pop edí dostávají flexibilní formy pracovní doby, které jsou vyuţívány jako 

alternativa ke standardnímu pracovnímu pom ru na dobu neurčitou s rovnom rn  

rozvrţenou osmihodinovou pracovní dobou. N kterými zam stnanci mohou být 

vnímány pouze jako p íjemné benefity, pro zam stnance – rodiče mohou být doslova 

nutností, aby zvládli skloubit péči o d ti s prací.  

Hojn  vyuţívanými zp soby flexibilního rozvrţení pracovní doby jsou pruţná 

pracovní doba a kratší pracovní doba. Myslím, ţe jsou o n co populárn jší zejména 

proto, ţe jejich právní úprava je pom rn  p ehledná a není p íliš komplikovaná. Dále 

vidím výhodu v tom, ţe novelou zákoníku práce z roku 2011 došlo k prodlouţení 

p vodn  čty týdenního vyrovnávacího období u pruţného rozvrţení pracovní doby. 

Stávající úprava podle mého názoru lépe reflektuje pot eby zam stnavatel , a tudíţ 

spíše mohou vyjít svým zam stnanc m vst íc.     

 Vedle toho se v posledních letech začínají prosazovat i další formy flexibilní 

pracovní doby, které buď zákoník práce neupravuje v bec Ěnap . sdílené pracovní 

místoě, nebo jen velmi obecn  Ěnap . práce z domovaě. N které z t chto forem by, podle 

mého názoru, bylo vhodné upravit zákoníkem práce a stanovit, pop ípad  up esnit 

pravidla pro jejich pouţívání. P estoţe se zatím u nás prosazují spíše pomalu, myslím, 

ţe by zákonodárce m l reagovat na rostoucí poptávku po nich. Koncepční novela m la 

ešit n které výše zmín né aspekty, bohuţel zatím nebyla schválena.  
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Stávající úprava pracovní doby je pom rn  rozsáhlá a myslím, ţe v praxi m ţe 

mít s jejím pochopením problémy nejen zam stnanec, ale i sám zam stnavatel.  Do 

budoucna by podle m  bylo vhodné n které aspekty pracovní doby zjednodušit, aby 

nekladla na zam stnavatele p ílišné administrativní nároky, a up esnit n která 

ustanovení. I p es tuto výtku si myslím, ţe je to úprava zda ilá. ůčkoliv n které instituty 

zatím nejsou hojn  vyuţívány, mám za to, ţe to spíše pramení ze zaţitých stereotyp  

organizace práce a obav zam stnavatel  ze zavád ní novot. Na stran  zam stnance lze 

navíc uvaţovat o nedostatečné informovanosti ve ejnosti o n kterých flexibilních 

formách pracovní doby, proto by bylo dobré více propagovat tyto „netradiční“ formy 

pracovní doby nap íklad po ádáním školení, seminá  nebo jinými zp soby.  
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Seznam zkratek 

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci 

SDEU – Soudní dv r Evropské Unie 

EU – Evropská unie 

MOP – Mezinárodní organizace práce 

ZP – zákoník práce  
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Pracovní doba, její délka a rozložení 

Abstrakt 

Diplomová práce se v nuje tématu pracovní doby a souvisejících institut  

v českém pracovním právu s cílem poskytnout ucelený p ehled platné právní úpravy. 

Vedle toho se práce zabývá i problematikou p estávek v práci a dob odpočinku, které 

s pracovní dobou nerozlučn  souvisí.   

Práce je rozd lena na šest kapitol, které se dále člení na podkapitoly. První 

kapitola obsahuje historický exkurz do d jin právní úpravy pracovní doby v českých 

zemích od st edov ku aţ po současnost. Dále se v ní zmiňuji o platné právní úprav  

pracovní doby na mezinárodní a vnitrostátní úrovni.   

Ve druhé, st ţejní kapitole je nejprve vymezen pojem pracovní doby, na který 

pak navazuji podrobným popisem jednotlivých souvisejících institut  – její délky, 

rozvrţení, práce p esčas, noční práce, pracovní pohotovosti a evidence pracovní doby.  

V následujících kapitolách je rozebrána úprava pracovní doby pro zam stnance 

pečující o dít  nebo jiné fyzické osoby, pedagogické pracovníky, zam stnance 

v doprav  a zam stnance pracující v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní 

pom r. Pro tyto zam stnance platí určité odchylky od obecné úpravy pracovní doby, 

pop ípad  zvláštní podmínky, na které zde poukazuji.  

Poslední kapitola se zabývá flexibilními formami pracovní doby. Snaţím se 

blíţe postihnout nejen moţnosti jejich uplatn ní p i slaďování pracovního a soukromého 

ţivota, ale i výhody a nevýhody, které z takového uplatňování vyplývají. Flexibilní 

formy pracovní doby jsou rozd leny do dvou skupin podle toho, zda jsou p ímo 

upraveny zákoníkem práce, nebo zda se jedná formy v českém právu výslovn  

neupravené.  

  Záv rem práce jsou shrnuty získané poznatky a současný stav právní úpravy 

pracovní doby v České republice a nastín n moţný rozvoj v oblasti vyuţívání 

flexibilních forem pracovní doby.  
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Working hours, their duration and work schedule 

Abstract 

The diploma thesis deals with the topic of working hours and related institutes in 

Czech labor law in order to provide a comprehensive overview of the valid legal 

regulation. In addition, the work deals with the issues of breaks and rest periods, which 

are inseparably related to working hours. 

The thesis is divided into six chapters, which are subdivided into subchapters. 

The first chapter contains a historical excursion into the history of working hours 

regulation in the Czech lands from the Middle Ages to the present. I also mention the 

valid legal regulation of working hours at international and national level. 

The second chapter defines the concept of working hours, followed by a detailed 

description of each of the related institutes - its length, scheduling of work, work 

overtime, night work, on-call duty and working hours register.  

The following chapters discuss the organization of working hours for employees 

who look after children or other natural persons, pedagogical workers, workers in 

transportation and employees working under agreements to work outside the scope of 

employment. For these employees, there are some deviations from the general legal 

regulation of working hours or special conditions, as I refer here. 

The last chapter deals with flexible forms of working hours. I am trying to 

address not only the possibilities of their application in the harmonization of work and 

private life but also the advantages and disadvantages resulting from such application. 

Flexible forms of working hours are divided into two groups depending on whether they 

are directly regulated by the Labour Code or whether they are explicitly unadjusted in 

Czech law. 

  The conclusion of this thesis summarizes the acquired knowledge and the 

current state of the legal regulation of working hours in the Czech Republic and outlines 

possible development in the use of flexible forms of working time. 
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working hours, rest period, flexibility 


