
 

 

ZÁV R 

 

 V úvodu této práce jsem si stanovila jako cíl mého zkoumání zjišt ní p edstav 

eských a polských zákonodárc  o správném vymezení hranice mezi pracovní dobou a 

dobou odpo inku zam stnanc . V p edchozích kapitolách jsem se tak snažila vymezit 

základní instituty pracovní doby a doby odpo inku, jak jsou upraveny v eském a 

polském zákoníku práce v etn  základních rozdíl  mezi t mito právními úpravami.  

Nezbývá než se pokusit o ur itý záv r, ke kterému jsem p i psaní této práce dosp la. 

 Obecn  lze konstatovat, že rozdíly v pracovn právní úprav  pracovní doby a 

doby odpo inku srovnávaných stát  nejsou nikterak zásadní. Vlivem evropské 

legislativy, judikatury a eurokonformního výkladu vnitrostátních právních norem totiž 

dochází ke sbližování právních ád , což se projevuje také v oblasti pracovního práva. 

P íkladem m že sloužit výše n kolikrát zmi ovaná sm rnice o pracovní dob , která 

m la významný vliv na legislativní zm ny v eské i polské pracovn právní oblasti 

v posledních letech, které, a  více i mén  povedeným zp sobem, implementují její 

obsah do vnitrostátních úprav. Jak jsem již uvedla, právní úpravy t chto dvou stát  se 

významným zp sobem neliší, ur ité rozdíly je však možné, jak vyplývá z p edchozích 

kapitol, p esto spat it, a to v n kolika sm rech.  

Dle mého názoru jedním z nejmarkantn jších rozdíl  mezi eskou právní 

úpravou a jejím polským prot jškem je odlišné pojetí pracovní pohotovosti. V polské 

právní úprav  je možné, jak již bylo uvedeno, konat pracovní pohotovost i na pracovišti 

zam stnavatele. Výkon takové pohotovosti pak není považován za pracovní dobu, 

dokud v jejím pr b hu skute n  nedojde k výkonu práce. Nejedná se však ani o dobu 

odpo inku zam stnance, když ustanovení o nep etržitém odpo inku mezi sm nami a 

v týdnu musí být v každém p ípad  dodrženy. Domnívám se, že polští zákonodárci 

v tomto sm ru nerespektují výklad ESD, který l. 2 sm rnice o úprav  pracovní doby 

interpretuje tak, že považuje jakoukoli p ítomnost zam stnance na pracovišti, kterou 

zam stnavatel po n m požaduje, i když mu nep id luje pracovní úkoly, za pracovní 

dobu. Krom  toho skute nost, že za pracovní pohotovost konanou v bydlišti 

zam stnance nenáleží dle KP zam stnanci žádná odm na ani jiná kompenzace, považuji 
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za nesprávnou. Zam stnanec konající pracovní pohotovost, by  u sebe doma, je do 

zna né míry omezen ve svém právu na odpo inek. Sv j volný as tak nem že využít 

podle svých p edstav, za což by mu, dle mého názoru, náležela ur itá finan ní náhrada.   

 Dále lze íci, že pokud jde o rozvržení pracovní doby, v nuje polský KP této 

problematice v tší pozornost. Upravuje tak více systém  rozvržení pracovní doby a 

vymezuje pravidla pro jejich aplikaci. eský zákonodárce je v této otázce skoup jší, je 

však nutné dodat, že vzhledem k zásad  „co není zakázáno, je dovoleno“ a ustanovení § 

84a ZPr, který umož uje i jinou úpravu pracovní doby, než v zákon  výslovn  

upravenou, bude zásadn  možné na základ  smluvního ujednání stran pracovn právního 

pom ru aplikovat i v eské republice systémy rozvržení pracovní doby výslovn  KP 

upravené. V polském pracovní právo naproti tomu v bec chybí institut konta pracovní 

doby. Jelikož KP tuto flexibilní formu rozvržení pracovní doby v bec nezná, domnívám 

se, že vzhledem ke specifice tohoto institutu jej nebude možné bez výslovné zákonné 

úpravy, pouze na základ  zásady „co není zakázáno, je  dovoleno“, která platí i v oblasti 

polského pracovního práva, aplikovat. 

  KP dále na rozdíl od eského ZPr stanoví r zné sazby pro p íplatky za práci 

p es as. Výše p íplatk  tak závisí p edevším na tom, zda došlo k p ekro ení denních i 

týdenních limit  pracovní doby. Krom  toho jejich výše závisí i na tom, kdy k práci 

p es as došlo, zda práce p es as byla konána v noci, v ned li nebo ve svátek, nebo 

v den, na který p ipadá náhradní volno zam stnance za práci konanou v ned li nebo ve 

svátek, anebo se jedná o práci p es as navazující na b žnou sm nu zam stnance. 

Rozlišení doby, kdy k práci p es as dochází, je dle mého názoru, zajímavým ešení, 

které bych ráda eskému zákonodárci doporu ila. Domnívám se, že taková koncepce 

správn  odráží fakt, že ne každá práce p es as stejnou m rou zasahuje do soukromého 

života zam stnance, jeho asu, který m že v novat svým zájm m, rodin , zábav  apod. 

Pokud totiž zam stnanec bude pracovat v n který den hodinu i dv  p es as a táto 

p es asová práce bude navazovat bezprost edn  na jeho sm nu, domnívám se, že 

nep jde o zásadní problém zasahující citeln  do jeho soukromého života. Pokud mu 

však zam stnanec na ídí konat práci p es as v ned li, i když také pouze v rozsahu 

hodiny i dvou, domnívám se, že to bude pro zam stnance z hlediska jeho volného asu 

citeln jší zásah. A to nejen z hlediska možné nápln  volného dne, rušení plán  apod., 

ale i z hlediska asu a finan ních prost edk , které bude muset vynaložit, aby se do 
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práce dopravil. Proto bych de lege ferenda upravila finan ní kompenzaci za práci 

p es as v duchu polské úpravy a rozlišila tak výši kompenzace podle toho, kdy k práci 

p es as došlo.  

 Rozumná se mi zdá i úprava poskytování náhradního volna za práci p es as 

podle polského KP, která kompenzuje možnost zam stnavatele poskytnout zam stnanci 

za práci p es as náhradní volno, aniž by o to zam stnanec sám požádal, a to tím, že  

zam stnavatel musí poskytnout volno v rozsahu o polovinu vyšším než je po et 

p es asových hodin, za které náhradní volno zam stnanci p ísluší. Domnívám se, že 

tato úprava vyvažuje zájmy obou stran pracovn právního vztahu. Zam stnavatel, který 

nechce i nem že zaplatit za práci p es as zam stnanci vyšší odm nu, muže mu sice 

vnutit erpání náhradního volno místo odm ny a p íplatku za práci p es as, ale vždy ve 

vyšším rozsahu než byl po et hodin p es asové práce. Na druhé stran  zam stnanec, 

pokud má v tší zájem na realizaci svého volného asu než na vyšší odm n  za 

p es asovou práci, m že požadovat po zam stnavateli poskytnutí náhradního volna 

místo odm ny a p íplatku. Pokud tak zam stnavatel realizuje sv j zájem a vybere 

možnost ud lení náhradního volna, i když ho o to zam stnanec nepožádal,  musí tento 

zájem kompenzovat vyšším rozsahem ud leného volna. Pokud naopak realizuje sv j 

zájem zam stnanec a náhradního volno mu bude poskytnuto na jeho žádost, bude se 

jednat o náhradní volno v rozsahu odpovídajícím odpracovaným hodinám p es asové 

práce. Tento zp sob kompenzace za práci p es as bych de lege ferenda z d vodu výše 

popsaných zavedla i v eském ZPr.  

    V p edchozích odstavcích byly p edstaveny n které významn jší odlišnosti 

v t chto dvou právních ádech, tedy odlišnosti dá se íci obsahové. Více podrobnosti o 

t chto rozdílech lze vy íst z jednotlivých kapitol týkajících se konkrétních institut  

pracovní doby a doby odpo inku a v t etí, srovnávací ásti této práce.  

 Na záv r bych ješt  ráda upozornila na skute nost, která pro m  byla zajímavá a 

zárove  p ekvapivá, a to na interpreta ní rozdíly jednotlivých autor  polských publikací 

týkajících se mnou popisovaných institut . Je známo, že se v právu objevují otázky 

sporné, které je možné vykládat r znými zp soby. V p ípad  studování polských 

pramen  m  ale p ekvapilo, jak r zné právní názory a v jak mnoha otázkách mezi 

polskými odborníky existují. S nadsázkou by bylo možné íci, že po p e tení 

jednotlivých kapitol v r zných publikacích se objevilo asto více otázek než odpov dí, 
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na kterých by se auto i dokázali shodnout. Nevím, zda je to více snahou autor  

„p iohnout“ zákon tak, aby více chránil zam stnance nebo opa ným zp sobem, aby více 

vyhovoval zam stnavatel m, anebo se jedná spíše o gramaticky nejednozna né 

formulace zákonodárce, který otevírá možnost tak širokým a hlavn  asto zásadn  

odlišným interpretacím. Zajímavé p itom je, že se nejedná o interpretace 

nepochopitelné, ba naopak, asto i zcela protich dné názory na tutéž otázku byly 

v konfrontaci s doslovným zn ním ustanovení, která ji upravují, logické a p esv d ivé. 

Zdá se tudíž, že zákonodárce nebyl p i formulování n kterých ustanovení dostate n  

precizní a umožnil tak jejich interpretaci r znými zp soby, a to n kdy i v zásadních 

pojmových otázkách (nap . definice práce p es as, jak jsem na ni upozornila v p íslušné 

kapitole), na které tak logicky navazují ostatní ustanovení, která tak nabírají podle 

výkladu nejednozna ného pojmu zcela odlišný sm r. Nechci tvrdit, že správn jší i 

logi t jší je to nebo ono ešení, zvlášt  ne v situaci, kdy se na správném ešení 

nedokážou shodnout ani odborníci v oboru. Snažím se tak u jednotlivých institut  pouze 

poukázat na r zná názorová ešení vyskytujících se problematických otázek.   

Z uvedeného nelze vyvodit záv r, že by v eské právní úprav  neexistovaly 

interpreta ní odlišnosti. V literatu e, ze které jsem erpala p i tvorb  této práce, se však 

vyskytovaly v mnohem menším rozsahu a netýkaly se zásadních otázek, když na nichž 

se auto i v tšinou shodli. 

Pokud jsem tímto vytkla polské právní úprav  její nep esné formulace, pak bych 

cht la naopak v kladném slova smyslu upozornit na povahu polské právní úpravy práce 

v ned li, kdy je kladen velký d raz na to, aby byla ned le volným dnem drtivé v tšiny 

zam stnanc . Jsem si v doma toho, že tento d raz na volnou ned li je spojen se silným 

náboženským p esv d ením obyvatelstva a zákonodárství se tak v tomto sm ru snaží 

respektovat církevní tradice obyvatel. Domnívám se však, že by i v našich podmínkách 

bylo prosp šné vymezit ned li jako den odpo inku v tšiny pracujících, což by m lo 

zajisté pozitivní vliv zejména na rodinný život zam stnanc . Druhým institutem, který 

bych ocenila a který souvisí s prvním jmenovaným, je charakter úpravy zákazu konání 

práce v prodejnách v dob  svátku. Domnívám se, že se jedná o dobrý p íklad, který by 

se de lege ferenda mohl uplatnit i u nás. Myslím, že by stálo za to, aby eský 

zákonodárce zvážil, zda by nebylo vhodné do eské právní úpravy doby odpo inku 

zavést pravidla, podle kterých bude práce v ned li, jak jsem již uvedla výše, zcela 
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výjime ná a práce v prodejnách b hem svátk  zakázána, aby tak mohli i zam stnanci, 

jejichž náplní práce je prodávání zboží v prodejnách, v dob  svátk  odpo ívat. Dle 

mého p esv d ení se zajisté ostatní ob ané as od asu obejdou bez jejich služeb. 
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