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ÚVOD 

 

 Právní úprava pracovní doby je jednou ze základních otázek, které tvoří předmět 

pracovního práva v každé zemi. Přesné určení pravidel, podle kterých se pracovní doba 

vymezuje, je pro každého zaměstnance velmi důležité zejména proto, že tím dochází k 

předurčení i jeho volného času, doby jeho odpočinku. Úprava pracovní doby a doby 

odpočinku spolu totiž úzce souvisí – prodloužením jedné dochází ke zkrácení druhé. 

Z hlediska správného využití pracovní síly, efektivity práce, ale zároveň také s ohledem 

na ponechání dostatečného časového prostoru pro regeneraci sil zaměstnance a pro jeho 

zájmové činnosti, je nezbytné vymezit hranici pracovní doby zaměstnanců racionálně a 

uváženě. K tomu, aby nedocházelo k nadměrnému využívání, resp. až zneužívání 

pracovních možností zaměstnanců, zavádějí zákonodárci většiny států pravidla pro 

vymezení pracovní doby zejména stanovením její maximální délky v horizontu týdne a 

dne, a určením způsobů jejího rozvrhování. Kromě toho upravují zásady, podle kterých 

jsou určovány doby odpočinku zaměstnance, konkrétně odpočinek v rámci každé 

směny, dále odpočinek mezi směnami, odpočinek v rámci pracovního týdne i v rámci 

kalendářního roku. Je zřejmé, že představy zákonodárců různých zemí se liší 

v představách o tom, kde má být ona pověstná hranice mezi pracovní dobou a dobou 

odpočinku zaměstnance. Každý z nich má určitou vizi, jak by mělo rozdělení času  

zaměstnance vypadat, přičemž zajisté mnozí z nich vycházejí z výsledků různých studií 

o efektivitě lidské práce, o způsobech, jak tuto efektivitu zvyšovat, o vlivu odpočinku 

na pracovní tempo zaměstnance apod. Myslím, že neexistuje jediné správně řešení této 

otázky. Vždy bude záležet na úhlu pohledu a pokaždé se najde někdo, kdo bude 

požadovat změny současné právní úpravy a bude přesvědčen, že jeho varianta řešení 

bude lépe vystihovat spravedlivé rozdělení času zaměstnance na tato dvě zásadní 

období. Jiná bude totiž představa osob z pozice zaměstnavatele a jiná z pohledu 

zaměstnanců, nemluvě o tom, že „co člověk, to názor“.      

 Cílem mé diplomové práce bude snaha zjistit, jaký způsob uspořádání těchto 

dvou institutů, tedy pracovní doby a doby odpočinku, považují za správné zákonodárci 

v České republice a v Polsku. Pokusím se popsat jejich představy tohoto uspořádání 

vtělené do právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku v českém i polském 

zákoníku práce.            
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Jak již bylo řečeno, úpravou pracovní doby, resp.stanovením její maximální 

délky a pravidel pro její rozvržení, je garantováno právo zaměstnance na odpočinek. 

Děje se tak prostřednictvím stanovení maximální týdenní délky pracovní doby, 

maximální přípustné délky pracovní směny, úpravy přesčasové práce, noční práce či 

pracovní pohotovosti. K vymezení odpočinku slouží také instituty nepřetržitého 

odpočinku mezi směnami, nepřetržitého odpočinku v týdnu, úprava práce ve dnech 

pracovního klidu či garance poskytnutí dovolené v rámci kalendářního roku. Kromě 

toho rozsahem kratší doba odpočinku zaměstnance vyplývá také z uložení 

zaměstnavateli povinnosti poskytovat přestávku na jídlo a oddech. Je třeba podotknout, 

že se jedná o minimální záruky doby odpočinku, které zaměstnanci náleží, budeme-li 

důsledně aplikovat zákonná ustanovení o těchto zmíněných institutech. Jak v českém, 

tak v polském pracovním právu však platí zásada, podle které se zásadně lze od 

ustanovení zákoníku práce odchýlit, je-li to pro zaměstnance příznivější. Z této zásady 

tak vyplývá, že tyto zákonem garantované minimální záruky ochrany volného času 

zaměstnance lze vždy rozšířit, nesmí však docházet k jejich zužování. Je tedy možné 

sjednat, např. v kolektivní smlouvě kratší délku pracovní směny, prodloužit odpočinek 

mezi směnami, poskytnout vyšší příplatek za práci přesčas apod. 

 V následujících kapitolách se pokusím představit jednotlivé aspekty úpravy 

pracovní doby a doby odpočinku v českém a polském pracovním právu. 

 

Diplomová práce vychází z právní úpravy platné a účinné ke dni 15. listopadu 

2009. 
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1. Pracovní doba 

1.1. Obecně o pracovní době podle české a polské právní úpravy 
 

Současná úprava pracovní doby obsažená v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce, účinným od 1.1.2007 (dále jen „zákoník práce“ nebo „ZPr“) považuje za 

pracovní dobu časový úsek, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro 

zaměstnavatele práci, a dále pak dobu, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven 

k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Do této doby se nezapočítává doba 

poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech. Z uvedeného vyplývá, že pracovní 

dobou je kromě doby výkonu práce i doba, kdy je zaměstnanec přípraven k jejímu 

výkonu, ačkoli práci fakticky nevykonává, pokud se zaměstnanec nachází na pracovišti 

a je k výkonu práce připraven. Do doby účinnosti nového zákoníku práce, tj. do 

31.12.2006 byla připravenost k práci považována za pracovní pohotovost konanou na 

pracovišti. Současná právní úprava však pohotovost připouští pouze na místě odlišném 

od pracoviště zaměstnavatele, připravenost k práci na pracovišti je tudíž s účinností od 

1.1.2007 považována za pracovní dobu. 

Právní úprava pracovní doby vychází z Úmluvy Mezinárodní organizace práce 

č.1, která upravuje omezení pracovní doby v průmyslu. Tato úmluva stanoví maximální 

předepsanou délku týdenní pracovní doby na 48 hodin včetně práce přesčas. Stejný 

požadavek klade na národní právní úpravu i směrnice č. 2003/88/ES ze dne 4.11.2003, o 

některých aspektech úpravy pracovní doby (dále jen „směrnice o úpravě pracovní 

doby“). Úprava pracovní doby tak podléhá právu Evropského společenství a současný 

text zákoníku práce ohledně pracovní doby je zcela v souladu s touto směrnicí.1  

Zákoník práce vymezuje pracovní dobu pro všechny zaměstnance v pracovním 

poměru, a to v § 78-100 ZPr. Výjimky z této obecné úpravy jsou možné pro 

vyjmenované skupiny zaměstnanců v souladu s § 100 ZPr. Jedná se především o 

zaměstnance v dopravě, kde je zákonem ponechán prostor pro stanovení odchylek od 

obecné úpravy pracovní doby a doby odpočinku v nařízení vlády.2 Zákoník práce dále 

                                                 
1 Bělina, M. a kol.: Pracovní právo. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 209 
2 V současné době jsou tyto odchylky upraveny nařízením vlády č. 589/2006 Sb., v platném znění. 
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umožňuje stanovit odchylky z obecné úpravy i pro členy jednotky hasičského 

záchranného sboru podniku, který je složen ze zaměstnanců zaměstnavatele.3 

 Kromě těchto uvedených odchylek z obecné úpravy pracovní doby, lze 

v souladu s § 2 ZPr rozvrhnout pracovní dobu odchylně od zákoníku práce, pokud to 

tento zákon výslovně nezakazuje nebo z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od 

něj není možné odchýlit. Při takovém postupu však je třeba dbát těch ustanovení 

zákoníku práce, která stanoví maximální rozsah konané práce nebo která přikazují 

určitý postup. Taková odchylná úprava pracovní doby může být sjednána v kolektivní 

smlouvě, stanovena ve vnitřním předpise či dohodnuta individuálně se zaměstnancem 

v pracovní smlouvě nebo jiné dohodě.   

Právní úprava pracovní doby vychází z úpravy v jednom pracovním poměru, 

pokud zaměstnanec má pracovních poměrů více, posuzuje se každý z nich zvlášť. 

Výjimku stanoví mladiství zaměstnanci, u nichž nesmí týdenní délka pracovní doby ve 

všech pracovněprávních vztazích ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně. 

Vymezení pracovní doby je nezbytné pro realizaci práva zaměstnance na 

odpočinek. Toto právo je v Polsku na rozdíl od české právní úpravy zaručeno normami 

ústavní úrovně. Článek 66 současně platné Ústavy RP z roku 19974 (dále jen „Ústava 

RP“) zakotvuje právo na zákonem stanovený počet volných dnů a každoroční placenou 

dovolenou. Maximální délku pracovní doby má stanovit zákon.  

Pracovní doba (czas pracy) je definována polským zákonodárcem v art. 128 § 1 

polského zákoníku práce (dále jen „KP“)5 jako doba, po kterou zaměstnanec zůstává 

k dispozici zaměstnavateli na pracovišti nebo na jiném místě určeném k výkonu práce. 

Z uvedeného vyplývá, že stejně jako v české právní úpravě není pracovní dobou pouhý 

faktický výkon práce. Důležité z hlediska určení pracovní doby je vymezení, kdy je 

zaměstnanec k dispozici zaměstnavateli. Obecně lze říct, že se jedná o dobu faktické 

připravenosti zaměstnance k výkonu práce, která předpokládá přítomnost zaměstnance 

na pracovišti nebo na jiném určeném místě a současně chování zaměstnance, ze kterého 

vyplývá úmysl vykonávat práci i možnost jejího výkonu. Výkon práce je možný za 

předpokladu, že zaměstnanci nebrání ve výkonu práce žádné překážky faktického rázu 

                                                 
3 Dle § 100 odst. 2 ZPr však nelze stanovit odchylnou úpravu pokud jde o délku stanovené týdenní 
pracovní doby. V případě odchýlné úpravy nesmí délka směny při nerovnoměrném rozvržení pracovní 
doby nesmí přesáhnout 16 hodin. 
4 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 
5 Ustawa z dnia 26.6.1974 - Kodeks pracy, tekst jednolity: Dz.U. z 16.2.1998, Nr 21, poz. 94 
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(spojené s jeho psychickým stavem – nemoc, opilost) ani překážky formální (např. 

chybějící potvrzení o povinné lékařské prohlídce).6  Do pracovní doby se započítává 

doba některých přestávek v práci, o kterých bude pojednáno dále, a také doba, ve které  

zaměstnance nekoná práci z důvodu na straně zaměstnavatele (např. z organizačních 

důvodů zaměstnavatel nemá pro zaměstnance práci). Podle judikatury se nepovažuje za 

pracovní dobu čas, který zaměstnanec věnuje odstraňování důsledků své vadné práce 

nebo opravám takové práce. Tento názor je ale považován za kontroverzní zejména 

v souvislosti s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Navíc nelze vyvozovat závěr, že se doba strávená opravou vadné práce nepovažuje za 

pracovní dobu pouze z toho, že zvláštní právní předpis stanoví, že zaměstnanci za 

takovou práci nenáleží odměna.7       

 

1.2. Délka pracovní doby 
 

1.2.1. Stanovená týdenní pracovní doba v ZPr 
 

Maximální délku pracovní doby stanoví zákoník práce jako týdenní, a to v délce 

40 hodin. Tato úprava tak vychází z požadavků směrnice o úpravě pracovní doby, podle 

které průměrná délka pracovní doby včetně práce přesčas nesmí překročit 48 hodin 

v období 7 dnů. Český zákonodárce tak rezervoval zbylých 8 hodin na případnou práci 

přesčas. Jak již bylo řečeno přestávky na jídlo a oddech se do pracovní doby 

nezapočítávají.  

Současně zákoník práce upravuje odchylně maximální délku týdenní pracovní 

doby pro některé kategorie zaměstnanců, a to pro zaměstnance pracující v podzemí při 

těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích 

geologického průzkumu. U těchto zaměstnanců je stanovena délka pracovní doby na 

37,5 hodin týdně. Stejná délka pracovní doby platí pro zaměstnance pracující 

v třísměnném pracovním režimu a v nepřetržitém provozu. Maximální délka 38,75 

hodin týdně platí pro zaměstnance pracující v dvousměnném pracovní režimu.8  

                                                 
6 Jackowiak, U.: Prawo pracy – podręcznik dla studentów prawa. 3. wyd. Warszawa, 2009. s. 370 - 371  
7 Wagner, B. : Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 635 
8 Dle § 78 odst. 1 písm. se dvousměnným pracovním režimem rozumí režim práce, v němž se 
zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích; třísměnným 
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Zvlášť upravuje zákoník práce maximální přípustnou týdenní pracovní dobu pro 

zaměstnance mladší 18 let. U těchto zaměstnanců nesmí podle § 79a ZPr délka směny 

překročit v jednotlivých dnech 8 hodin a ve více pracovněprávních vztazích (tj. 

v pracovních poměrech a dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr) nesmí 

délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně. Tato zpřísněná 

úprava vychází z požadavku čl. 8 směrnice Rady č. 94/33/ES, o ochraně mladistvých 

pracovníků. Dle názoru JUDr. Bohuslava Kahleho je možné toto v praxi dodržovat u 

jednoho zaměstnavatele, nikoli však v případě, že mladistvý zaměstnanec má 

zaměstnavatelů více, protože zaměstnanec není povinen o tom své zaměstnavatele 

informovat.9 

Lze doplnit, že před účinností novely ZPr(zákona č. 362/2007 Sb.), tj. před 

1.1.2008, byly u této kategorie zaměstnanců stanoveny přísnější limity, a to maximálně 

6 hodinová délka jednotlivých směn a 30 hodinová délka týdenní pracovní doby, s tím, 

že délky pracovní doby při více pracovněprávních vztazích se, stejně jako je tomu dnes, 

sčítaly. Prodloužení délky směny a stanovené týdenní pracovní doby má přispět ke 

zvýšení uplatnitelnosti této věkové skupiny na pracovním trhu.    

 Stanovená délka týdenní pracovní doba, jak byla popsána v předchozích 

odstavcích, je nejvýše přípustnou týdenní pracovní dobou jednotlivých skupin 

zaměstnanců (bez případné práce přesčas). Je proto nazývaná zákonnou, protože ji 

vymezuje přímo § 79 ZPr (resp. i § 79a ZPr).10  

Zákonná  pracovní doba může být s souladu s ustanovením § 79 odst. 3 ZPr 

zkrácená pod rozsah stanovený v odst. 1 a 2 téhož paragrafu, a to bez snížení mzdy. 

Zkrácení pracovní doby dle uvedeného paragrafu může obsahovat jen kolektivní 

smlouva nebo vnitřní předpis. Současně však je stanoven zákaz takového zkrácení 

stanovené pracovní doby pro zaměstnavatele uvedené v § 109 odst. 3 ZPr, tedy ty 

zaměstnavatele, kteří odměňují své zaměstnance platem.  

                                                                                                                                               
pracovním režimem  režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 3 směnách v 
rámci 24 hodin po sobě jdoucích a nepřetržitým pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci 
vzájemně pravidelně střídají  ve směnách v nepřetržitém provozu zaměstnavatele v rámci 24 hodin po 
sobě jdoucích, přičemž nepřetržitým provozem je provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 
7 dnů v týdnu, 
9 Kahle,B.: Praktická personalistika po novelách zákoníku práce v roce 2008, PRAGOEDUCA, 2008, s. 
77 
10 Bělina, M. a kol.: Pracovní právo. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 212 
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Zkrácenou pracovní dobu je nutné odlišit od kratší pracovní doby upravené v § 

80 ZPr. Kratší pracovní dobu lze sjednat mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 

v pracovní smlouvě nebo jiné dohodě. Byla-li takto kratší pracovní doba sjednána, 

přísluší zaměstnanci mzda nebo plat, které odpovídají této zkrácené pracovní době. 

Podle některých názorů je toto ustanovení o kratší pracovní době „zcela zbytečné, má-li 

platit princip, že je dovoleno vše, co zákon nezakazuje. Zákoník práce by měl správně 

stanovit jen maximální hranici pracovní doby v týdnu.“11  

1.2.1.1.  Kratší pracovní doba 

 
 Ačkoli zákoník práce dává možnost sjednání kratší pracovní doby (tzv. práce na 

částečný úvazek), je tato možnost v praxi málo využívaná. Podle statistik, ze kterých 

vychází ve svém komentáři zákoníku práce L. Jouza, v roce 2005 pracovalo na částečný 

úvazek pouze 4,9% všech zaměstnaných, což je výrazně nižší podíl takto zaměstnaných 

než jaký je tento podíl ve většině zemí EU.12 Tato situace však není způsobena 

nedostatečnou právní úpravou. Zákoník práce možnost práce na částečný úvazek nejen 

připouští, ale i na více místech zákoníku upravuje (§ 13 odst. 3, § 78 odst. 1 písm. i), § 

79, § 80, § 87 odst. 2 písm. a), § 88, § 97 odst. 4, § 241 a § 242 odst. 2 ZPr). Současně 

se na ni použijí všechna ostatní ustanovení o pracovních poměrech, což vyplývá 

z požadavku zajištění rovného zacházení zaměstnavatele se všemi zaměstnanci (§ 16 

odst. 1 ZPr). Odchylně oproti zaměstnanci pracujícímu tzv. na plný úvazek (jehož délka 

týdenní pracovní doby odpovídá zákonnému rozsahu), zaměstnanci s kratší pracovní 

dobou nelze nařídit práci přesčas.  

 Snaha zákoníku práce ulehčit některým skupinám zaměstnanců jejich životní 

situaci obsažená v § 241 odst. 2 ZPr, ukládá zaměstnavateli povinnost vyhovět žádosti 

takového zaměstnance o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené 

týdenní pracovní doby (např. posunutím začátku pracovní doby nebo jiným rozvrhem 

přestávek v práci). Jedná se o těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně nebo 

zaměstnance pečující o dítě mladší 15 let (nezáleží na tom, zda je dítě samostatné či 

nikoli) a zaměstnance, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, 

                                                 
11 Jakubka a kol.: Zákoník práce, provádějící nařízení vlády a další související předpisy  s komentářem, 
1.vyd.  ANAG, 2007, s.154 
12 Jouza, L: Zákoník práce s komentářem vč. aplikace občanského zákoníku, 3. aktualiz. a dopl. vyd., 
Praha, 2008, s. 256 
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která se podle zákona o sociálních službách13 považuje za osobu závislou na pomoci 

jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) 

nebo stupni IV (úplná závislost). Povinnost vyhovět žádosti zaměstnance patřící do 

některé kategorie výše uvedené však zaměstnavatel nemá v případě, pokud by povolení 

požadované kratší pracovní doby (či jiné úpravy pracovní doby) bránily vážné provozní 

důvody (např. pásová výroba). Vážným provozním důvodem ale není argument 

zaměstnavatele, že ostatní ženy rovněž pečující o dítě do 15 let by uplatňovaly stejnou 

výhodu, ani takovým důvodem není pouze všeobecný odkaz zaměstnavatele na nutnost 

splnění výrobního programu. Za vážný provozní důvod nelze ani považovat tvrzení 

zaměstnavatele, že je nezbytné v zájmu „provozních“ požadavků stanovit jednotný 

začátek pracovní doby.14    

V praxi je možné, aby zaměstnavatel obsadil jedno pracovní místo vytvořené na 

plný pracovní úvazek více zaměstnanci, kteří se na tomto místě budou střídat – sdílené 

pracovní místo (job-sharing). U takových zaměstnanců se pak bude jednat o práci na 

částečný úvazek. Tuto  situaci zákoník práce sice neupravuje výslovně, ale možnost 

jejího zavedení vyplývá ze zásady „co není zakázáno, je dovoleno“. V praxi tento 

způsob zaměstnavatelé často nepoužívají, neboť s jeho aplikací je spojen vznik 

dodatečných nákladů (při vedení personální evidence, zpracovávání výplat apod.).    

  Nejen tzv. job-sharing, ale i obecně možnost sjednání práce na částečný úvazek 

(jak bylo výše uvedeno) není v České republice (ale ani v Polsku) často využívána. 

Mezi příčiny patří dle  L. Jouza nízká nabídka pracovní síly, která by takovou možnost 

preferovala, malý zájem zaměstnavatelů o částečné úvazky a neexistence systému 

podpory částečných závazků jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. Pro zaměstnavatele 

je totiž ekonomicky výhodnější zaměstnat jednoho zaměstnance na plně stanovenou 

pracovní dobu, než sjednávat pracovních poměrů více se zaměstnanci, kteří by měli jen 

tzv. částečný úvazek. Zaměstnavatel tak šetří náklady, které by mu takto s každým 

dalším zaměstnancem vznikly. Jedná se například o náklady, které zaměstnanci 

vzniknou při zajišťování vstupních a dalších preventivních prohlídek nebo školení 

v souvislosti s prohlubováním kvalifikace zaměstnanců na úseku bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Dále by se zaměstnavateli v důsledku většího počtu zaměstnanců 

                                                 
13 Viz § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předppisů 
14 Jouza, L: Zákoník práce s komentářem vč. aplikace občanského zákoníku, 3. aktualiz. a dopl. vyd., 
Praha, 2008, s. 259 
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pracujících na tzv. částečný úvazek zvýšily i náklady na administrativní činnost, a to na 

příklad v souvislosti s informováním a projednáváním některých záležitostí se 

zaměstnanci (když dle § 279 odst. 2 a § 280 odst. 2 ZPr zaměstnavatele, kteří 

zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců, některé povinnosti na úseku informování a 

projednávání některých záležitostí nemají), či v souvislosti s vedením personální 

evidence. Také zaměstnanec nemusí mít v řadě případů na sjednání pracovního poměru 

na částečný úvazek zájem, když některé náklady, jako například na dopravu do práce, 

mu vzniknou ve stejné výši, v jaké by mu vznikly při zaměstnaní na plný pracovní 

úvazek, avšak mzda bude přirozeně odpovídat rozsahu částečného úvazku. Takovému 

zaměstnanci se pak jednoduše nebude vyplácet do práce na částečný úvazek dojíždět. 15 

 

1.2.2. Délka pracovní doby v polském KP 
 

Délka pracovní doby je v polské úpravě stanovena v art. 129 § 1 KP, ze kterého 

vyplývá, že zaměstnavatel nesmí přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu vyšším než 8 

hodin denně (v průběhu 24 hodin po sobě jdoucích počítaných od začátku směny 

zaměstnance podle jeho rozvrhu směn) a v průměru 40 hodin v průměrně pětidenním 

pracovním týdnu za vyrovnávací období nepřevyšující 4 měsíce. KP tak stanoví jak 

denní limit pracovní doby (8 hodin), tak její týdenní limit (průměrně 40 hodin). 

Takto vymezená pracovní doba platí obecně, existují ale výjimky týkající se 

prodloužení vyrovnávacího období u některých pracovních odvětví a dále v některých 

systémech rozvržení pracovní doby dochází k určitým odchylkám od výše uvedených 

limitů. 

 Co se týče vyrovnávacího období, KP výslovně stanoví možnost prodloužení 

vyrovnávacího období pro počítání průměrného pětidenního týdne pro zaměstnance 

pracující v zemědělství, při chovu zvířat a při ochraně osob nebo majetku. Toto 

vyrovnávací období pak nesmí přesáhnout 6 měsíců po sobě jdoucích a výjimečně, je-li 

to nezbytné z organizačních nebo technických důvodů týkajících se povahy práce, pak 

nesmí přesáhnout 12 měsíců po sobě jdoucích. Zároveň ale je stanoven zákaz aplikace 

těchto prodloužených vyrovnávacích období se systémem rovnoměrného rozvržení 

                                                 
15 Jouza, L: Zákoník práce s komentářem vč. aplikace občanského zákoníku, 3. aktualiz. a dopl. vyd., 
Praha, 2008, s. 260 
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pracovní doby. Není tedy možné prodlužovat stanovenou denní pracovní dobu nad 8 

hodin, co by bylo možné v jiných systémech rozvržení pracovní doby. Základní 

výhodou takto prodlouženého vyrovnávacího období tak bude větší pružnost 

zaměstnavatele při určování dnů pracovního volna.16  

 KP výslovně nestanoví, zda rozvrh pracovní doby musí být znám zaměstnanci 

předem na celé vyrovnávací období či zda je možné informovat zaměstnance o jeho 

rozvrhu pracovní doby jen na určitý úsek vyrovnávacího období. Výslovně ani není 

stanoveno, zda je možné během období, na který byl rozvrh  pracovní doby vypracován, 

tento nějakým způsobem měnit. A. Sobczyk se však domnívá, že je možné rozvrhnout 

pracovní dobu na kratší časový úsek než je celé vyrovnávací období a současně je 

možné v již účinném rozvrhu pracovní doby činit změny, ale vždy podle pravidel 

obsažených ve vnitřním předpise zaměstnavatele (w regulaminie).17 

Tato stanovená denní a týdenní pracovní doba, jak byla popsána výše, je 

označována jako základní systém rozvržení pracovní doby. V některých systémech 

rozvržení pracovní doby je tato základní stanovená pracovní doba určitým způsobem 

modifikována, jak bude uvedeno níže v kapitole o jednotlivých systémech rozvržení 

pracovní doby. 

 

1.3. Rozvržení pracovní doby 
 

1.3.1. Rozvržení pracovní doby podle ZPr 
 

„Pro pracovní dobu není důležitá pouze její délka, nýbrž i rozvržení v rámci 

pracovního týdne. Smyslem je regulovat délku směn a jejich množství za určité období, 

které má přispět k ochraně před nárazovým přetěžováním zaměstnanců.“18 Rozvržení 

pracovní doby je významné nejen z hlediska předurčení volného času zaměstnance, ale 

také z hlediska efektivního využití pracovní síly zaměstnavatelem. Důležité je rozvržení 

pracovní doby také z hlediska vymezení práce přesčas, neboť práci přesčas je práce 

                                                 
16 Wagner, B. : Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 645 
17 Wagner, B. : Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 643 
18 Hůrka, P. a kol.: Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným 
komentářem,1.vyd. ANAG, 2008, s. 254 
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konaná zaměstnancem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem 

stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn.  

Vzhledem k mnohosti faktorů, které je třeba vzít v úvahu při rozvržení pracovní 

doby (např. přetržitost či nepřetržitost práce, technologie výroby apod.), není možné 

rozvržení pracovní doby stanovit jednotně pro všechny zaměstnavatele. Zákoník práce 

tak stanoví určité zásady, pravidla a omezení, v rámci kterých musí být pracovní doba 

rozvržena.   

 Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel do pracovních směn, a to zpravidla v 

rámci pětidenního pracovního týdne, přičemž je povinen přihlédnout k tomu, aby toto 

rozvržení nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

Zaměstnavatel, u kterého působí odborová organizace, je povinen (v souladu s § 

99 a §287 odst. 2 písm. g) ZPr) s touto organizací rozvržení pracovní doby projednat, 

popřípadě může být tato úprava sjednána v kolektivní smlouvě. 

 Rozvržení pracovní doby učiněné zaměstnavatelem je pro něj stejně jako pro 

zaměstnance závazné. Pro zaměstnavatele má toto rozvržení důsledek spočívající v tom, 

že mu vzniká povinnost přidělit zaměstnanci v takto rozvržené pracovní době práci. 

Pokud by v této době práci zaměstnanci nepřidělil, jednalo by se o překážku v práci na 

straně zaměstnavatele. Zaměstnanec by tak měl nárok na náhradu mzdy ve výši 60% - 

100% průměrného výdělku v závislosti na druhu překážky, které by bránila 

zaměstnavateli přidělit zaměstnanci práci v předem rozvržené pracovní době. 

Zaměstnanec má totiž právo podle zásady uvedené v § 13 odst. 3 ZPr na rozvržení 

pracovní doby již před zahájením práce a na přidělování práce v rozsahu stanovené 

týdenní pracovní doby (s výjimkou kratší pracovní doby nebo konta pracovní doby). 

 Rozvržením pracovní doby však nevzniká pouze výše uvedená povinnost 

zaměstnavatele, nýbrž i povinnost zaměstnance být od začátku směny a po celou dobu 

jejího trvání na svém pracovišti připraven vykonávat práci. V opačném případě, pokud 

by zaměstnanci nebránila v práci některá z překážek uvedených v § 191 a násl. ZPr a 

zaměstnanec by nebyl připraven na svém pracovišti k výkonu práce během rozvržené 

pracovní doby, dopustil by se neomluvené absence v práci se všemi důsledky s tím 

spojenými.19 Pracovištěm se přitom rozumí konkrétní místo určené zaměstnavatelem, 

                                                 
19 Neomluvené zmeškání směny může vést ke krácení dovolené podle § 223 odst. 2 ZPr, a to o 1 až 3 dny, 
s tím, že neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se mohou sčítat. Neomluvené meškání 
směn by mohlo být i důvodem pro skončení pracovního poměru podle § 52 písm. g)  ZPr.     
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kde zaměstnanec vykonává pracovní činnosti (na rozdíl od místa výkonu práce, které je 

sjednáno v pracovní smlouvě a které může být vymezeno širším způsobem). 

Z uvedeného důvodu nepostačí, je-li zaměstnanec na začátku pracovní doby v areálu 

zaměstnavatele. Na začátku pracovní doby již musí být na svém pracovišti připraven 

k výkonu práce. Doba převlékání a přípravy k výkonu práce se přímo ze zákona do 

pracovní doby nezapočítává. Zaměstnanec proto musí počítat při příchodu do 

zaměstnání s časovou rezervou na tyto činnosti, aby byl včas na svém pracovišti 

připraven k výkonu práce.20 Obdobně pak platí, že zaměstnanec odchází ze svého 

pracoviště až po skončení směny.  

K tomu, aby zaměstnanec mohl dodržovat uvedená pravidla, musí zaměstnavatel 

podle § 81 odst. 1 ZPr určit začátek a konec směn. Přesné vymezení začátku a konce 

pracovní doby je důležité také například pro posouzení, zda došlo k pracovnímu úrazu 

na pracovišti či mimo pracoviště.   

Zákoník práce, jak již bylo řečeno, vychází z nutnosti zaměstnanci předem 

rozvrhnout pracovní dobu na určitá období (§ 13 odst. 3 ZPr). Podle § 84 odst. 1 ZPr má 

zaměstnavatel povinnost vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit 

s ním zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před 

začátkem období, na něž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena. „Pokud by 

zaměstnanec neměl rozvrh pracovní doby a byl odkázán pouze na pokyn 

zaměstnavatele, aby nastoupil do zaměstnání v závislosti na existenci potřeby práce, 

byla by uvedená ustanovení zákoníku práce zaměstnavatelem porušena. Taková 

podmínka sjednána v pracovní smlouvě, že zaměstnanec bude pracovat jen v případě 

potřeby (na zavolání) zaměstnavatele, je neplatná.“21  

Posouzení práce „na zavolanou“ se zabývala také soudní praxe, která došla k 

závěru v tom smyslu, že ujednání stran pracovní smlouvy, že jde o „nepravidelnou 

výpomoc podle potřeb firmy“, je neplatné. Pokud zaměstnavatel zaměstnanci 

nepřiděluje práci s odkazem na toto ujednání, jedná se o překážku v práci na straně 

zaměstnavatele a zaměstnanci tak přísluší právo na náhradu mzdy.22  

                                                 
20 Jakubka a kol.: Zákoník práce, provádějící nařízení vlády a další související předpisy s komentářem, 2. 
aktualiz. vyd.  ANAG, 2008, s.169-170 
21 Jouza, L: Zákoník práce s komentářem vč. aplikace občanského zákoníku, 3. aktualiz. a dopl. vyd., 
Praha, 2008, s. 263 
22 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.5.2001, sp.zn. 16 Co 160/2001 
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Zaměstnavatel má řadu možností, jak řešit situaci, kdy potřeba práce 

zaměstnance není v průběhu roku stejná. Může využít institutu nerovnoměrného 

rozvržení pracovní doby nebo uplatnit konto pracovní doby. Může případně uzavřít i 

pracovní poměr na dobu určitou, kde, pokud se bude jednat o vážné provozní důvody na 

straně zaměstnavatele nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce (§ 39 odst. 4 

ZPr), nebude platit omezení § 39 odst. 2, umožňující sjednat pracovní poměr mezi 

týmiž účastníky na dobu nejvýše 2 let (kdežto jednotlivé pracovní poměry sjednané 

v této době mezi stejnými účastníky se sčítají). Zaměstnavatel má rovněž možnost 

využít dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jakožto flexibilních forem 

zaměstnávání vhodné pro tyto účely.  

 

V zásadě lze stanovenou týdenní pracovní dobu rozvrhnout na pracovní směny 

jedním ze 4 způsobů23, a to: 

- rovnoměrně, 

- nerovnoměrně, jehož zvláštním způsobem je pak konto pracovní doby, 

- jinou úpravou pracovní doby, 

- pružným rozvržením pracovní doby.    

 

1.3.1.1. Rovnoměrné rozvržení pracovní doby 

 
Takové řešení rozvržení pracovní doby předpokládá potřebu práce zaměstnance 

ve stejném rozsahu ve všech pracovních týdnech. Délka pracovní doby v jednotlivých 

týdnech je stejná, a to zásadně 40 hodin týdně24 nebo doba zkrácená v souladu s § 79 

odst. 3 ZPr. Podmínky takového rozvržení pracovní doby upravuje § 82 ZPr, který 

stanoví omezení délky pracovní směny, která nesmí přesáhnout 9 hodin (bez práce 

přesčas). V rámci pracovních týdnů však není možné provádět vyrovnávání pracovní 

doby, protože v každém jednotlivém týdnu musí být dodržena stanovená týdenní 

pracovní doba.  

 

                                                 
23 Šubrt B.: Jiná úprava pracovní doby, Práce a mzda, 2008, roč. 56, č. 7, s. 19 
24 jiná stanovená týdenní délka pracovní doby viz § 79 odst. 2 ZPr 
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1.3.1.2. Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby 

 
Pokud podmínky provozu zaměstnavatele vyžadují rozdílnou potřebu práce 

v jednotlivých týdnech, může zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu nerovnoměrně 

v souladu s § 83 a 84 odst.1 ZPr. Dřívější právní úprava umožňovala takové rozvržení 

pracovní doby pouze za předpokladu, že povaha práce nebo podmínky provozu 

nedovolovaly, aby byla pracovní doba rozvržena rovnoměrně na jednotlivé týdny25, 

dnes může zaměstnavatel rozhodnout o takovém rozvržení zcela podle svého uvážení. 

Praktické to bude zejména u výrobních oborů nebo v oblasti služeb, kde se projevuje 

jejich závislost na ročních nebo jiných obdobích (zemědělství, stavebnictví). 

Délka jednotlivých směn nesmí při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby 

přesáhnout 12 hodin (bez práce přesčas) a průměrná týdenní pracovní doba (bez práce 

přesčas) podle rozvrhu směn nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za 

období, na které se pracovní doba rozvrhuje (vyrovnávací období). Maximální délku 

tohoto období stanoví zákoník práce na 26 týdnů po sobě jdoucích, s tím, že je 

ponechána možnost vymezit v kolektivní smlouvě toto období delší, nejvýše však na 52 

týdnů po sobě jdoucích. Stanovení těchto vyrovnávacích období zamezuje soustředění 

převážné části práce pouze do určitého krátkého úseku roku. Konkrétní délka tohoto 

vyrovnávacího období pak záleží na vůli zaměstnavatele, který je vázán pouze výše 

uvedenými zákonnými limity. Zároveň může využít toto nerovnoměrné rozvržení 

pracovní doby jen pro některé druhy práce, pro které takový způsob rozvržení uzná za 

přínosný. 

 Při realizaci rozvrhu směn pak může (např. z důvodu nevyhnutelných změn 

obsazení směn kvůli nemoci, úrazu) dojít k rozdílům mezi skutečně odpracovanou 

průměrnou týdenní délkou pracovní doby a stanovenou týdenní délkou pracovní doby. 

Dojde-li k plusovému rozdílu, kdy zaměstnanec v daném vyrovnávacím období překročí 

stanovenou týdenní pracovní dobu za toto období, bude se tato práce kvalifikovat jako 

práce přesčas. Pokud ovšem zaměstnanci určitý počet hodin do stanovené pracovní 

doby chybí (nikoli z důvodu na jeho straně), jde o překážku na straně zaměstnavatele a 

zaměstnanec tyto hodiny nemusí dále napracovávat.    

V souladu s § 84 odst.1 ZPr je zaměstnavatel povinen vypracovat písemný 

rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance nejpozději 2 týdny a 
                                                 
25 § 84 odst. 2 zákona č.65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
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v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na nějž pracovní dobu 

nerovnoměrně rozvrhuje. Zaměstnavatel se však může domluvit se zaměstnancem na 

jiné době seznámení. Rozvrh pracovní doby se vypracovává na celé období, na které je 

pracovní doba rozvržena.  

1.3.1.2.1. Konto pracovní doby 

 
Konto pracovní doby jako druh nerovnoměrně rozvržené pracovní doby je 

jednou z forem flexibilního využití pracovní doby, které má umožnit zaměstnavateli 

lépe reagovat na měnící se potřebu práce a přidělovat tak práci zaměstnanci podle svých 

provozních potřeb, a zároveň mu vyplácet stálou mzdu. Jelikož se jedná o způsob 

nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, vztahují se na tuto právní úpravu nejen 

speciální ustanovení upravující konto pracovní doby (§ 86 a 87 ZPr), ale i ustanovení § 

83 a 84 ZPr.  

Toto specifické rozvržení pracovní doby může být stanoveno pouze v kolektivní 

smlouvě a pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, pak může 

zaměstnavatel o jeho zavedení rozhodnout sám a promítnout toto rozhodnutí  do svého 

vnitřního předpisu. Od 1.1.2008 již není nezbytný souhlas zaměstnance, kterého by se 

zavedení  konta pracovní doby týkalo.  

Zaměstnavatel, který zavedl konto pracovní doby, přiděluje práci zaměstnanci 

tehdy, pokud jí má, a to bez ohledu na rozvržené pracovní směny.26 Platí ale povinnost 

zaměstnavatele podle § 84 odst. 1 ZPr písemně rozvrhnout týdenní pracovní dobu tak, 

aby s tímto rozvrhem seznámil zaměstnance jeden týden před začátkem období, na které 

je pracovní doba rozvržena (pokud se se zaměstnancem nedohodne na jiném způsobu 

seznámení). Změny takto rozvržené pracovní doby může činit zaměstnavatel pouze 

v souladu s § 84 odst. 2 ZPr. Podle uvedeného ustanovení, které novelizovalo zákoník 

práce s účinností od 1.1.2008, změny v rozvrhu týdenní pracovní doby nesmí být 

provedeny tak, aby zahrnovaly období kratší než 4 týdny po sobě jdoucí. S tímto 

rozvržením musí zaměstnavatel zaměstnance seznámit ve lhůtě 1 týdne před začátkem 

předmětného období. Došlo tak k podstatnému snížení pružnosti, s jakou mohou 

                                                 
26 Hůrka, P. a kol.: Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným 
komentářem,1.vyd. ANAG, 2008, s. 260 
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zaměstnavatelé reagovat na momentální potřeby - nemohou operativně změnit rozvrh 

práce v rámci konta pracovní doby na dobu kratší než 4 týdny.  

Pokud zaměstnavatel nepřidělí zaměstnanci práci v pracovní směně, nevzniká 

zaměstnanci automaticky nárok na náhradu mzdy. Zaměstnavatel totiž může přidělit 

zaměstnanci práci jindy v rámci vyrovnávacího období, až bude mít pro daného 

zaměstnance práci.27 Toto vyrovnávací období nesmí být delší než 26 týdnů po sobě 

jdoucích (resp. 52 týdnů po sobě jdoucích, pokud to stanoví kolektivní smlouva). 

Zaměstnanci přísluší ve vyrovnávacím období za jednotlivé kalendářní měsíce 

mzda ve stálé výši (tzv. stálá mzda podle § 120 odst. 1 ZPr.), která je sjednána 

v kolektivní smlouvě nebo stanovena ve vnitřním předpise a která nesmí být nižší než 

80 % průměrného měsíčního výdělku zaměstnance, bez ohledu na to, zda zaměstnavatel 

pracovní dobu v příslušném měsíci rozvrhne či nikoli. Tomu odpovídá ustanovení § 208 

ZPr, který vylučuje u zaměstnavatelů uplatňujících konto pracovní doby povinnost 

poskytnout náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku v případě jiné překážky v práci 

na straně zaměstnavatele než jsou překážky uvedené v § 207 ZPr (prostoj a přerušení 

práce způsobené povětrnostními vlivy), neboť po dobu, kdy zaměstnavatel zaměstnanci 

práci nepřiděluje, mu přísluší stálá mzda. Průměrný výdělek se vypočítává 

z předchozích 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích před začátkem vyrovnávacího 

období. Podle § 121 odst. 2 však za dobu rozvrženou zaměstnavatelem zaměstnanci, po 

kterou tento zaměstnanec nepracuje, stálá mzda nepřísluší. Jedná se o případy kdy je 

zaměstnanec v pracovní neschopnosti (a je tedy zabezpečen náhradou mzdy, resp. 

dávkami nemocenského pojištěni), čerpá dovolenou nebo nepracuje z důvodu překážky 

v práci na jeho straně, popř. z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele, která 

spočívá v prostoji nebo přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy.28  

Pokud za vyrovnávací období vznikne rozdíl mezi souhrnem práva na dosaženou 

mzdu za jednotlivé kalendářní měsíce (tj. mzdu, která by zaměstnanci byla za daný 

kalendářní měsíc zúčtována k výplatě, kdyby nebylo konta pracovní doby) a součtem 

vyplácených stálých mezd, je zaměstnavatel povinen v případě kladného rozdílu 

zaměstnanci vzniklý rozdíl doplatit. Jedná se totiž o práci přesčas, za kterou náleží 

                                                 
27 Hůrka, P. a kol.: Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným 
komentářem,1.vyd. ANAG, 2008, s. 260 
28 Práce a mzda ročník LIV, září 2006: A. Chládková, P. Bukovjan: Otazníky kolem konta pracovní doby, 
s.16 
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zaměstnanci mzda a příplatek nebo je možné se se zaměstnancem dohodnout na 

poskytnutí náhradního volna místo příplatku. Naopak v případě záporného rozdílu by se 

jednalo o překážku v práci na straně zaměstnavatele, který zaměstnanci práci nepřidělil 

a zaměstnanci by náležela za tuto dobu náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného 

měsíčního výdělku. Platí však, že jednou již vyplacená mzda zaměstnanci se z důvodu 

neodpracování stanovené týdenní pracovní doby v průměru za vyrovnávací období 

nevrací.29 Před uplynutím vyrovnávacího období musí být tyto rozdíly vyrovnány pouze 

tehdy, skončí-li pracovní poměr zaměstnance.         

Takové nerovnoměrné rozvržení pracovní doby klade na zaměstnavatele 

požadavky administrativní povahy. Povinností zaměstnavatele totiž je vést účet 

pracovní doby a účet mzdy zaměstnance, kde na účtu pracovní doby vykazuje 

zaměstnavatel stanovenou týdenní pracovní dobu (popř. kratší pracovní dobu – tj. kolik 

hodin má zaměstnanec odpracovat podle rozsahu svého závazku), rozvrh pracovní doby 

na jednotlivé pracovní dny (včetně začátku a konce pracovních směn) a odpracovanou 

pracovní dobu v jednotlivých dnech a za týden. Dále je zaměstnavatel povinen 

vykazovat každý týden rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní dobou a odpracovanou 

pracovní dobou.  

Na účtu mzdy pak vykazuje stálou mzdu zaměstnance a dosaženou mzdu 

zaměstnance za kalendářních měsíc, na kterou mu vzniklo právo podle pracovní 

smlouvy nebo jiné smlouvy.     

I u konta pracovní doby je třeba dodržet maximální délku směny, která nesmí 

přesáhnout 12 hodin. Zavést takové rozvržení pracovní doby mohou všichni 

zaměstnavatele s výjimkou těch, kteří odměňují své zaměstnance platem nikoli mzdou 

(§ 86 odst. 2, § 109 odst. 3 ZPr).  

Výhodou takového modelu pro zaměstnavatele je lepší využití pracovní síly a 

možnost reakce na sezónní výkyvy způsobující rozdíly v objemu práce.   

1.3.1.3. Jiná úprava pracovní doby 

 
Podle výslovného znění § 84a ZPr, který byl začleněn do zákoníku práce 

s účinností od 1.1.2008, lze sjednat jakoukoli jinou úpravu pracovní doby. To platí jak u 

                                                 
29 Hůrka, P. a kol.: Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným 
komentářem, 1.vyd. ANAG, 2008, s. 261-262 
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rovnoměrného tak u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby. Je třeba ale zachovat 

určitá pravidla, a to maximální délku směny, které nesmí překročit 12 hodin. Zároveň 

musí být zachována ustanovení o stanovené týdenní pracovní době, která nepřesáhne 

v průměru za vyrovnávací období 40 hodin (resp. v případě zkrácené pracovní doby 

méně) a vyrovnávací období nesmí být delší než 52 týdnů.30    

 

1.3.1.4. Pružné rozvržení pracovní doby 

 
Výjimkou z ustanovení § 81 odst. 1 ZPr, podle kterého zaměstnavatel určí 

začátek a konec směn, čemuž pak odpovídá povinnost zaměstnance být na začátku 

směny na svém pracovišti (§ 81 odst. 3 ZPr), je systém pružného rozvržení pracovní 

doby. Tento systém lze uplatnit při rovnoměrném i nerovnoměrném rozvržení pracovní 

doby.  

Jedná se o takové rozvržení pracovní doby, ve kterém se ponechává zaměstnanci 

možnost volby začátku a konce pracovní směny v rámci časových úseků určených 

zaměstnavatelem. Zaměstnavatel určí  základní úsek pracovní doby, který je ohraničen 

dvěma úseky volitelné pracovní doby. V rámci základního úseku pracovní doby je 

zaměstnanec povinen být na pracovišti a vykonávat práci, na rozdíl od úseku volitelné 

pracovní doby, kdy si zaměstnanec sám určí začátek a konec pracovní doby. Délka 

základního úseku pracovní doby není již zákonem stanovena, záleží na vůli 

zaměstnavatele.31 Celková délka směny (se započítáním jak základní, tak volitelné 

pracovní doby) však nesmí přesáhnout 12 hodin a průměrná týdenní pracovní doba musí 

být naplněna nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období. Zaměstnavatel tak může 

stanovit vyrovnávací období (pružné období) jako pružný pracovní den – pak musí 

zaměstnanec odpracovat vždy poměrnou část pracovního týdne v rámci každého 

pracovního dne. Zaměstnavatel však může stanovit i pružné období delší – jako pružný 

pracovní týden. V tomto případě pak musí zaměstnanec odpracovat během pružného 

pracovního týdne tolik hodin, kolik odpovídá stanovené týdenní pracovní době. Pružné 

období může být ještě delší – maximálně však čtyři týdny.  

                                                 
30 Hůrka, P. a kol.: Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným 
komentářem,1.vyd. ANAG, 2008, s. 257 
31 Podle § 85a odst. 4 zák. č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, stanovil 
zaměstnavatel začátek a konec základní pracovní doby tak, aby při stanovené týdenní pracovní době 40 
hodin činila v jednotlivých dnech nejméně pět hodin. 
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Podle názoru B. Kahleho by praxi více vyhovovalo spíše měsíční období, neboť 

se poskytují převážně měsíční mzdy nebo platy. Ale zároveň uvádí, že je možné tuto 

otázku upravit vnitřním předpisem nebo v kolektivní smlouvě jako odklon od zákoníku 

práce ve prospěch zaměstnanců.32  

 Pružné rozvržení pracovní doby není možné uplatnit vždy. Její uplatnění není 

možné zejména v případech (§ 85 odst. 4 ZPr) pracovní cesty zaměstnanců, nutnosti 

zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve směně, jejíž začátek a konec je pevně 

stanoven, nebo pokud brání uplatnění pružné pracovní doby provozní důvody. Jako 

příklad lze uvést nutnost svolat poradu s účastí všech zaměstnanců, kdy zaměstnavatel 

rozhodne, že se v tomto dni režim pružné pracovní doby neuplatní. Tento výčet 

zákoníku práce je demonstrativní, zaměstnavatel může ve vnitřním předpise vymezit 

další případy, kdy se pružné rozvržení pracovní doby neuplatní. Stejně tak uplatnění 

pružné pracovní doby není možné ani v době důležitých osobních překážek v práci 

podle § 192 (dočasná pracovní neschopnost a karanténa), po kterou zaměstnanci přísluší 

náhrada mzdy nebo platu nebo peněžité dávky podle předpisů o nemocenském pojištění. 

Pro zaměstnance v těchto případech platí rozvržení týdenní pracovní doby do směn, 

které je zaměstnavatel pro tyto účely povinen určit. 

 Výhodou pružné úpravy pracovní doby je lepší skloubení času, kdy je 

zaměstnanec v práci s jeho osobním životem. Současně dochází ke snížení výskytu 

osobních překážek v práci na straně zaměstnance (např. návštěva u lékaře), za které by 

jinak zaměstnavatel byl povinen poskytovat náhradu mzdy. Překážka v práci na straně 

zaměstnance se v tomto systému totiž považuje za výkon práce pouze v rozsahu, ve 

kterém nezbytně zasahuje do základní pracovní doby. V rozsahu, v jakém zasahuje do 

volitelné pracovní doby se nepovažuje výkon práce a tudíž nepřísluší za tuto dobu 

zaměstnanci náhrada mzdy. „Pokud však důležitá osobní překážka v práci trvala po 

celou dobu směny, pak je třeba dovodit,(…) že se celá tato doba posuzuje jako výkon 

práce v rozsahu průměrné délky směny vyplývající ze stanovené týdenní pracovní doby 

zaměstnance.“33  

Nevýhodou pro zaměstnavatele může být to, že všichni zaměstnanci nepracují ve 

stejnou dobu a nejsou tudíž ve stejnou dobu na pracovišti. Umožnění zaměstnanci 

                                                 
32 Kahle, B.: Praktická personalistika po novelách zákoníku práce v roce 2008, PRAGOEDUCA, 2008, s. 
80 
33 Kottnauer, A.a kol.: Pracovní doba podle zákoníku práce v praxi, 2.vyd., ANAG, 2004, s. 96  
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provést volbu začátku a konce pracovní doby také přináší zaměstnavateli nutnost 

poskytnout zaměstnancům větší časový prostor pro výkon jejich práce. Dá se říci, že 

tento systém se v praxi osvědčil. Jeho úprava je poměrně jednoduchá a lze ji přizpůsobit 

konkrétním podmínkám provozu daného zaměstnavatele. Je však zřejmé, že se tento 

systém nemůže uplatnit ve všech zaměstnáních, když existuje řada profesí, kdy pevná 

pracovní doba je nezbytná ke kvalitnímu výkonu práce. Obdobně bude tento systém 

zřejmě obtížně využitelný při vícesměnných provozech.  

    

1.3.1.5. Práce mimo pracoviště zaměstnavatele (§ 317 ZPr) 

 
Otázkou související s rozvržením pracovní doby je možnost práce zaměstnance 

na jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele. Na základě dohody stran 

pracovněprávního vztahu totiž zaměstnanec může vykonávat práci pro zaměstnavatele 

mimo pracoviště zaměstnavatele - na jiném dohodnutém místě. V tomto případě si 

zaměstnanec rozvrhuje pracovní dobu sám. Ustanovení § 317 sice hovoří o 

pracovněprávním poměru, čímž naznačuje, že by se toto ustanovení mělo týkat nejen 

pracovního poměru, ale také prací konaných na základě dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr. Podle § 74 odst. 2 ZPr však v dohodách o pracích konaných 

mimo pracovní poměr není zaměstnavatel vůbec povinen rozvrhnout pracovní dobu. 

Zaměstnanec, který pracuje na základě takové dohody, tak může podle povahy práce 

vykonávat tuto práci i mimo pracoviště zaměstnavatele, aniž by na něj dopadalo 

ustanovení § 317 ZPr.34   

 Na rozdíl od úpravy obsažené v dřívějším zákoníku práce (zákon č. 65/1965 

Sb., zákoník práce, v platném znění) lze sjednat jako místo výkonu práce mimo 

pracoviště zaměstnavatele jakékoli místo bez vazby na bydliště zaměstnance. Došlo-li k 

takové dohodě, pak si zaměstnanec rozvrhuje pracovní dobu sám. I v tomto případě 

však platí omezení délky týdenní pracovní doby na maximálně 40 hodin, úprava 

rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými 

povětrnostními vlivy se však neuplatní. Toto pravidlo však není formulováno přesně, 

neboť z povahy věci vyplývá, že se na tyto zaměstnance nebude vztahovat ani právní 

úprava přestávek v práci, dob odpočinku (tj. nepřetržitého odpočinku mezi směnami, 

                                                 
34 Šubrt, B.: Práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Práce a mzda. 2008, roč. 56, č.10, s. 22  
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práce v dny pracovního klidu a nepřetržitého odpočinku v týdnu) ani právní úprava 

noční práce.35 Odchylná je také úprava důležitých osobních překážek v práci, práce 

přesčas a práce ve svátek. Na tyto zaměstnance se podle § 317 písm. b) ZPr ve spojení 

s nařízením vlády č. 590/2006, o důležitých osobních překážkách v práci, vztahuje 

pouze právní úprava náhrady mzdy při svatbě a při úmrtí rodinného příslušníka, a 

pracovního volna při přestěhování v zájmu zaměstnavatele. Ostatní důležité osobní 

překážky v práci se na tyto zaměstnance nevztahují, avšak s výjimkou náhrady mzdy 

nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti podle § 192 ZPr, která i zaměstnanci 

pracujícímu mimo pracoviště zaměstnavatele, přísluší. Pro tyto účely je zaměstnavatel 

povinen určit rozvržení pracovní doby do směn. Toto určení je pouze účelové, fiktivní - 

slouží jen pro posuzování nároku zaměstnance na náhradu mzdy při dočasné pracovní 

neschopnosti. Zaměstnanec nemá povinnosti práci konat podle tohoto rozvrhu, 

rozvržení pracovní doby si volí, jak již bylo řečeno, sám.   

Podle § 317 písm. c) ZPr však takovému zaměstnanci nepřísluší ani náhrada 

mzdy nebo platu, ani náhradní volno za práci přesčas. Dále mu nepřísluší náhradní 

volno nebo náhrada mzdy, anebo příplatek za práci ve svátek. Zákon však nevylučuje 

právo zaměstnance na příplatky za práci v noci a za práci v sobotu a neděli. Tyto 

příplatky přísluší zaměstnanci, i když si pracovní dobu zaměstnanec rozvrhuje sám. 

Není ale vyloučena dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem, že zaměstnanec nebude 

v tuto dobu práci vykonávat.36  

Pokud jde o evidenci pracovní doby, ustanovení § 96 ZPr se vztahuje i na práci 

mimo pracoviště zaměstnavatele. Tuto evidenci pak může podle rozhodnutí 

zaměstnavatele vést buď zaměstnanec sám nebo takto bude činit zaměstnavatel na 

základě informací podaných zaměstnancem o začátku a konci práce.  

 V praxi se můžeme setkat i s řešením, které kombinuje klasickou formu výkonu 

práce s výkonem práce mimo pracoviště zaměstnavatele za podmínek § 317 ZPr. Je 

tedy možné mezi stranami pracovněprávního vztahu sjednat, že zaměstnanec bude 

pracovat některé dni v týdnu klasicky na pracovišti zaměstnavatele, a některé dni pak 

konat práci doma. Ve dnech, které by měl konat zaměstnanec práci na pracovišti 

zaměstnavatele, by se na pracovněprávní nároky zaměstnance nevztahovaly odchylky § 

317 ZPr. (např. za práci přesčas by zaměstnanci náležela obvyklá kompenzace). Takto 
                                                 
35 Šubrt, B.: Práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Práce a mzda. 2008, roč. 56, č.10, s. 23 
36Šubrt, B.: Práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Práce a mzda. 2008, roč. 56, č.10, s. 24  
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by bylo možné postupovat pouze za předpokladu, že by byla práce na pracovišti 

dohodnuta na celé směny, v opačném případě (pokud by měl zaměstnanec být na 

pracovišti pouze v určité hodiny a zbytek pracovní doby by si rozvrhoval sám) práva a 

povinnosti zaměstnance by se posoudily podle ustanovení § 317 ZPr.37  

  Lze shrnout, že způsob výkonu práce spočívající ve výkonu práce mimo 

pracoviště zaměstnavatele v pracovní době, kterou si zaměstnanec sám rozvrhuje, 

odpovídá rozvíjejícím se formám telekomunikace a možnostem prostředků výpočetní 

techniky. Jedná se o tzv. práci na dálku (teleworking), kdy pro výměnu pokynů i 

výsledků práce jsou využívány prostředky komunikace na dálku – např. u zaměstnanců, 

kteří pracují u jednotlivých zákazníků mimo objekty zaměstnavatele nebo může jít o 

tzv. práci z domova (homeworking), kdy zaměstnanec pracuje na jiném trvalém místě 

než na pracovišti zaměstnavatele. Uvedené způsoby řešení organizace práce jsou 

výhodné nejen pro zaměstnance, kteří jsou „pány svého času“, ale i pro zaměstnavatele, 

kterým takový způsob umožňuje ušetřit část nákladů (např. na vybavení kanceláře). Je 

však třeba podotknout, že zaměstnavatel nemůže zaměstnanci takovou práci nařídit, 

zaměstnanec není povinen využívat k práci svůj byt či jiné soukromé prostory. Musí se 

vždy jednat o dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.  

 

1.3.2. Rozvržení pracovní doby podle polského KP 
 
 Problematika rozvržení pracovní doby byla až do konce roku 2003 rozptýlená 

v mnoha ustanoveních. V současné době KP stanoví základní společná pravidla pro 

zavedení kteréhokoli systému rozvržení pracovní doby. Systémem rozvržení pracovní 

doby se přitom rozumí právem přípustný model organizace pracovní doby, který 

vychází ze zákonných podmínek pro celkový rozsah pracovní doby a z pravidel pro 

rozvrh pracovní doby do směn. Zavedení určitého systému rozvržení pracovní doby u 

konkrétního zaměstnavatele je možné zejména na základě kolektivní smlouvy nebo ve 

vnitřním předpise zaměstnavatele. Výjimkou však je zavedení systému zkráceného 

pracovního týdne a víkendového systému práce. Tyto dva systémy rozvržení pracovní 

doby je možné aplikovat pouze tehdy, pokud se na tom strany dohodly v pracovní 

smlouvě. 

                                                 
37 Šubrt, B.: Práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Práce a mzda. 2008, roč. 56, č.10, s. 24 
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1.3.2.1. Základní systém rozvržení pracovní doby (podstawowy system czasu pracy) 

 
 Tento systém je upraven v art. 129 § 1 KP. Charakteristické je pro něj to, že 

denní stanovená pracovní doba činí nejvýše 8 hodin. Práce nad tento rozsah pracovní 

doby by byla posuzována jako práce přesčas. Dodržena musí být stanovená týdenní 

pracovní doba, a to v průměru maximálně 40 hodin v průměrně pětidenním pracovním 

týdnu. Takto striktní systém rozvržení pracovní doby české pracovní právo nezná, když 

i při rovnoměrném rozvržení pracovní doby lze délku směny prodloužit na 9 hodin, aniž 

by se toto prodloužení posuzovalo jako práce přesčas. 

 

1.3.2.2. Systém rovnoměrného rozvržení pracovní doby (równoważne systemy 
czasu pracy) 

 
 Jedná se o nepružnější způsob rozvržení pracovní doby. Tento systém je možné 

zavést pouze tehdy, odůvodňuje-li to povaha práce nebo její organizace. V tomto 

systému může zaměstnavatel rozvrhnout zaměstnanci směny v délce až 12 hodin. Takto 

prodloužené směny budou kompenzovány kratší směnou v jiném dni nebo dnech, anebo 

pracovním volnem, a to tak, aby v pětidenním týdnu byla dodržená stanovená průměrná 

týdenní pracovní doba maximálně 40 hodin. Vyrovnávací období činí u tohoto systému 

rozvržení pracovní doby maximálně 1 měsíc, resp. ve zvlášť odůvodněných případech 

je možné toto vyrovnávací období prodloužit až na 3 měsíce, a u sezónních prací nebo u 

prací, které jsou závislé na atmosférických podmínkách, až na 4 měsíce. 

1.3.2.2.1. Formy rovnoměrného rozvržení pracovní doby 

 
 Kromě této základní formy rovnoměrného systému rozvržení pracovní doby, zná 

polská úprava (art. 136 a 137 KP) ještě dvě modifikace tohoto systému spočívající 

v možnosti prodloužení délky směny až na 16, resp. 24 hodin. Prodloužit směnu  až na 

16 hodin je možné u prací, které spočívají v dohledu nad zařízeními nebo které 

spočívají v povinnosti zůstávat v částečné připravenosti k výkonu práce. Vyrovnávací 

období zde činí maximálně 1 měsíc. Po takové směně však náleží zaměstnanci 

odpočinek v rozsahu nejméně počtu hodin, které zaměstnanec v takové směně 

odpracoval. Zároveň se tato doba odpočinku nezapočítává do doby nepřetržitého 

odpočinku v týdnu, který činí nejméně 35 hodin. Zdůvodněním možnosti aplikace 
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tohoto systému rozvržení pracovní doby, který zásadně odbíhá od 8 hodinové pracovní 

doby, jsou specifika některých prací, které používání tohoto systému ospravedlňují. 

Jedná se o práce, při jejichž výkonu dochází ke střídání časových úseku intenzivního 

výkonu práce s úseky, kdy zaměstnanec na výkon další práce čeká. Dále se může jednat 

o práce, při kterých nedochází k velké fyzické námaze ani k intenzivní intelektuální 

činnosti.38  

 Jak již bylo výše naznačeno, je možné prodloužení délky směny dokonce až na 

24 hodin u vybraných kategorii zaměstnanců. Jedná se o zaměstnance, kteří pracují 

v oblasti ostrahy objektů a osob, zaměstnanci podnikového hasičského sboru a 

zaměstnanci podnikové záchranné služby. I pro ně pak platí výše uvedené právo na 

odpočinek v rozsahu takto odpracovaných hodin kromě nepřetržitého odpočinku 

v týdnu v délce 35 hodin. Vyrovnávací období činí i tady maximálně 1 měsíc, s tím, že 

je umožněno prodloužení tohoto období za podmínek art. 135 § 2 a 3 KP (tedy ve zvlášť 

odůvodněných případech či u sezónních prací nebo prací, které jsou závislé na 

atmosférických podmínkách). Nad touto možností se však někteří autoři podivují, a to 

proto, že možnost prodloužení vyrovnávacího období při délce směny nepřevyšující 16 

hodin není dána (art. 136 KP) a u 24 hodinových směn je toto prodloužení umožněno. 

Je to v rozporu s dosavadní koncepcí zákonodárce, který kompenzoval možnost 

zavedení delších směn vždy kratším vyrovnávacím obdobím, aby nedocházelo ke 

kumulaci práce pouze v některé části roku.39 

 Na závěr pojednání o tomto systému rozvržení práce je třeba zdůraznit, že takto 

nemohou pracovat, tzn. nemohou pracovat ve směnách delších než 8 hodin, 

zaměstnanci pracující v prostředí, kde jsou překročeny limity koncentrace zdraví 

škodlivých látek, těhotné zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o dítě do 4 let, ledaže 

by naposled zmínění s takovou prací souhlasili.  

 

1.3.2.2.2. Nepřetržitý provoz (praca w ruchu ciągłym) 

 
 Kromě výše uvedených systémů rovnoměrného rozvržení pracovní doby polský 

zákonodárce zvláště upravuje i rozvržení pracovní doby v nepřetržitém provozu, který 

                                                 
38 Wagner, B. : Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 659 
39 Wagner, B. : Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 660 
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je také zahrnován právě do kategorie systémů rovnoměrného rozvržení pracovní doby. 

V systému rozvržení pracovní doby v nepřetržitém provozu může být stanovená týdenní 

délka pracovní doby prodloužena v průměru až na 43 hodin, a to ve vyrovnávacím 

období nepřevyšujícím 4 týdny (týden je zde třeba rozumět v souladu s jeho definicí 

uvedenou v art. 128 § 3 pkt 2 KP, tj. jako 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích počínaje 

od prvního dne vyrovnávacího období, tzn. že se týden dle uvedené definice nemusí 

shodovat s kalendářním týdnem). Zároveň jedna směna v některých pracovních týdnech 

může být prodloužena až na 12 hodin s tím, že za práci konanou nad 8 hodin denně 

přísluší zaměstnanci příplatek za práci přesčas (i když se o práci přesčas nejedná). 

Systém rozvržení pracovní doby v nepřetržitém provozu lze ale aplikovat pouze u 

některých prací, a to u prací, které nelze s ohledem na technologii výroby přerušit a u 

prací, jež nemohou být přerušeny, neboť jsou nezbytné k trvalému uspokojování potřeb 

obyvatelstva. Z uvedeného vyplývá, že tento systém rozvržení pracovní doby nemůže 

být zaveden u prací, jejichž nepřerušovaný výkon by pouze vedl k efektivnějšímu 

využití výrobních prostředků, pokud výkon těchto prací s ohledem na technologii 

výroby přerušit lze. Pokud totiž lze bez újmy na předmětu výroby a na výrobních 

prostředcích, a také s ohledem na zajištění řádného výrobního procesu a fungování 

výrobních zařízení, práci přerušit, nelze v takovém případě hovořit o zavedení systému 

rozvržení pracovní doby v nepřetržitém provozu.40 Co se týče druhé kategorie prací, u 

kterých lze tento systém aplikovat, tj. u prací, jež nemohou být přerušeny, neboť jsou 

nezbytné k trvalému uspokojování potřeb obyvatelstva, pak se bude jednat zejména o 

práce v oblasti zásobování obyvatelstva vodou, plynem, elektrickou energií apod. Pouhé 

uspokojování potřeb obyvatelstva nemůže být důvodem k aplikaci tohoto systému 

rozvržení pracovní doby, musí se totiž jednat o takové potřeby obyvatelstva, které musí 

být uspokojovány trvale. Z toho důvodu nebude možné aplikovat tento systém rozvržení 

pracovní doby např. u zaměstnanců pracujících v oblasti obchodu, turismu či v oblasti 

kultury. Je tedy možné, že se tento systém rozvržení pracovní doby bude týkat jen 

některých kategorií zaměstnanců konkrétního zaměstnavatele a na ostatní zaměstnance 

téhož zaměstnavatele se bude vztahovat systém jiný, jelikož povaha práce, kterou tito 

zaměstnanci vykonávají, nesplňuje zákonné předpoklady aplikace systému rozvržení 
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pracovní doby v nepřetržitém provozu, které předpokládá art. 138 KP a které byly výše 

nastíněny.   

 Vzhledem k tomu, že v tomto systému rozvržení pracovní doby existuje možnost 

prodloužení délky směny, která tak může činit více jak 8 hodin, nelze tento systém 

zavést (stejně jako u ostatních systémů rovnoměrného rozvržení pracovní doby) u 

zaměstnanců pracujících v prostředí, kde jsou překročeny limity koncentrace zdraví 

škodlivých látek, těhotné zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o dítě do 4 roku života, 

ledaže by naposled zmínění s takovou prací souhlasili. 

 Smysl zavedení tohoto systému rozvržení pracovní doby, kterým došlo 

k prodloužení stanovené týdenní pracovní doby v průměru na 43 hodin, je třeba hledat 

v umožnění zaměstnavateli rozvrhnout pracovní dobu zaměstnance ve větším rozsahu 

než v průměru 40 hodin týdně. Kdyby tento systém neprodlužoval stanovenou týdenní 

pracovní dobu na 43 hodin týdně, zaměstnavatel by nemohl rozvrhnout v průměru více 

než 40 hodin týdně, jelikož nelze rozvrhnout práci přesčas předem. Taková konstrukce 

systému rozvržení pracovní doby umožňuje tzv. přesouvání směn, k jehož realizaci je 

nezbytné konat práci v některých dnech v délce přesahující 8 hodin.  

  

1.3.2.3. Nepravidelné rozvrhy pracovní doby (zmienne rozkłady czasu pracy ) 

1.3.2.3.1. Rozvrh pracovní doby s využitím dělené směny (przerywany czas pracy) 

 
 Rozvrh pracovní doby s využitím dělené směny se vyznačuje tím, že je předem 

stanoven rozvrh směn zaměstnance, který počítá s rozdělením jeho pracovní směny 

jednou přestávkou v práci, a to přestávkou v práci v délce nepřesahující 5 hodin. Tato 

přestávka má specifický charakter, nezapočítává se do pracovní doby, ale za dobu této 

přestávky přísluší zaměstnanci odměna ve výši poloviny odměny příslušející 

zaměstnanci za dobu prostoje. KP tak v art. 139 jednoznačně stanoví podmínky aplikace 

tohoto systému rozvržení pracovní doby, a to tak, že v průběhu pracovní směny se může 

vyskytnout pouze jedná přestávka v práci, která může trvat maximálně 5 hodin (aby 

nedošlo k narušení nepřetržitého odpočinku mezi směnami), přičemž délka těchto 
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přestávek v práci nemusí být každý den stejná a musí se jednat o přestávku, která je 

předem rozvržena v rozvrhu směn zaměstnance.41  

 Zdá se, že se jedná o rozumné řešení, když z jedné strany pracovní doba 

zaměstnance je dostatečně pružná, aby vyhovovala zaměstnavateli a z druhé strany to, 

že za uvedenou přestávku v práci přísluší zaměstnanci odměna, je pro zaměstnance 

určitou kompenzací za takto pro něj nepříliš výhodné rozvržení pracovní doby. Zároveň 

skutečnost, že za dobu této přestávky v práci přísluší zaměstnanci odměna, zřejmě 

odradí zaměstnavatele od neuvážené a nadměrné aplikace tohoto rozvrhu pracovní 

doby. Tento rozvrh pracovních směn tak zavede pravděpodobně zaměstnavatel, který 

má skutečně objektivní problém  s jinou organizací pracovní doby.42      

 Toto rozvržení pracovní doby se může uplatnit tehdy, pokud potřebu jeho 

aplikace odůvodňuje charakter práce nebo její organizace. Podmínky aplikace tohoto 

rozvrhu tak díky použití uvedených pojmů zahrnují široký okruh případů, prakticky tak 

nebudou omezovat možnosti jejího zavedení. Systém rozvržení pracovní doby 

s využitím rozvrhu pracovní doby, který předpokládá dělené směny, lze zásadně zavést 

jen v kolektivní smlouvě. Zároveň KP stanoví zákaz jeho aplikace u zaměstnanců, jichž 

se týká systém rovnoměrného rozvržení pracovní doby, jak o něm bylo již pojednáno 

výše, a dále u zaměstnanců pracujících v systému zkráceného pracovního týdne nebo v 

tzv. víkendovém systému pracovní doby. Jedná se tedy o zákaz spojování rozvrhu 

s dělenými směnami se systémy rozvržení pracovní doby založenými na možnosti 

prodloužení pracovní směny.  

Výjimku ze způsobu zavedení tohoto systému rozvržení pracovní doby 

s využitím dělené směny, který je možný zásadně jen v kolektivní smlouvě, stanoví KP 

v art. 139 § 4, který umožňuje jeho zavedení také v pracovní smlouvě. Tato výjimka se 

však vztahuje pouze na zaměstnavatele – fyzické osoby, které podnikají v oblasti 

zemědělství a chovu zvířat, a u kterých nepůsobí odborová organizace. Zákonodárce tak 

zohlednil specifikum této práce a tradici v tomto pracovním odvětví. Za přestávku v 

práci v případě, kdy k zavedení systému přerušované pracovní doby došlo na základě 

ujednání v pracovní smlouvě, zásadně zaměstnanci odměna nepřísluší. Lze však v 

pracovní smlouvě odměnu za takovou přestávku v práci sjednat. V případě zavedení 

                                                 
41 Jackowiak, U.: Prawo pracy – podręcznik dla studentów prawa. 3. wyd. Warszawa, 2009. s. 386 
42 Nycz T.: Kodeksowe instytucje czasu pracy czyli czas pracy 2006, wyd. Kraków-Tarnobrzeg, 2006, s. 
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tohoto systému rozvržení pracovní doby v kolektivní smlouvě, přísluší zaměstnanci 

odměna za dobu této přestávky v práci vždy, i kdyby se jednalo o zaměstnance – 

fyzickou osobu podnikající v zemědělství a chovu zvířat,  i když zákonná dikce art. 139 

KP není v tomto ohledu příliš precizní a umožňuje i jiný výklad.43  

1.3.2.3.2. Práce konaná ve směnách (praca zmianowa) 

 
 KP v art. 146 umožňuje konat práci ve směnách bez ohledu na zavedený systém 

rozvržení pracovní doby. Zároveň v art. 128 § 2 ust. 1 KP definuje polský zákonodárce 

práci konanou ve směnách odlišně od definice obsažené v českém pracovním právu (viz 

§ 78 odst. 1 písm. d) a e) ZP). KP totiž stanoví,  že práce konaná ve směnách je práce 

prováděná podle předem stanoveného rozvrhu pracovních směn, který předpokládá 

změnu doby výkonu práce u jednotlivých zaměstnanců po uplynutí určitého počtu 

hodin, dnů nebo týdnů. Tato legální definice způsobuje interpretační problémy, které se 

odrážejí v různých právních názorech týkajících se právě určení, co je a co není práce 

konaná ve směnách. Správně definovat obsah této definice je podstatný z hlediska 

oprávněnosti požadovat výkon práce zaměstnance v neděli a ve svátky. Podle art. 15110 

§ 3 KP je totiž práce v neděli a ve svátky přípustná u prací konaných ve směnách. Z 

doslovného výkladu definice práce konané ve směnách, jak byla výše uvedená, 

nevyplývá, že se musí jednat o stejnou práci, kterou mají vykonávat zaměstnanci, kteří 

se budou vzájemně (ve směnách) střídat. Zdá se tak, že o práci konanou ve směnách jde 

i tehdy, pokud se budou vzájemně střídat ve směnách zaměstnanci vykonávající každý 

úplně jinou práci. Stejně tak by mělo jít o práci konanou ve směnách i tehdy, pokud by 

docházelo byť i k nepatrné změně začátku a konce pracovní směny zaměstnance, neboť 

KP nestanoví, že za změnu doby výkonu práce považuje pouze měnící se denní doby 

(ráno, odpoledne, večer, noc). V tom, zda naposled uvedené případy, kdy sice dochází 

ke změně doby výkonu práce, ale nikoli ke vzájemnému střídání zaměstnanců, se 

považují za práci konanou ve směnách či nikoli, existují významné rozpory.  

T. Nycz považuje výše uvedené příklady za práci konanou ve směnách a  

poukazuje přitom na gramatický výklad její zákonné definice. Změna pracovní doby, 

kterou požaduje uvedená definice, aby se o práci konanou ve směnách jednalo, spočívá 

podle něj ve změně rozvrhu pracovní doby nejméně dvou zaměstnanců (legální definice 
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totiž hovoří o zaměstnancích v množném čísle) po uplynutí určitého časového intervalu, 

není však nutné, aby se zaměstnanci vzájemně při práci střídali. Změna pracovní doby 

tak podle něj může znamenat to, že u jednoho zaměstnavatele např. v průběhu 3 měsíců 

budou zaměstnanci konat podle stanoveného rozvrhu směn práci od 6,00 do 14,00 

hodin, a v průběhu následujících 3 měsíců pak od 10,00 do 18,00 hodin.44 Vzhledem 

k tomu, že od určení, zda se jedná o práci konanou ve směnách, závisí možnost 

požadovat po zaměstnanci práci v neděli a ve svátky, je takto široce interpretovaná 

definice kritizována. Umožňovala by totiž široké zavádění práce v neděli a ve svátky, 

čímž by práce v těchto dnech opustila rámec výjimečnosti a stala se spíše pravidlem.45 

A.Sobczyk je tak přesvědčen, že s ohledem na dalekosáhlé právní důsledky práce 

konané ve směnách (týkající se právě možnosti nařízení práce v neděli a ve svátek), je 

třeba vyvodit, že záměrem zákonodárce bylo zahrnutí pod pojem práce ve směnách 

pouze případy, kdy se jednotliví zaměstnanci vzájemně střídají při výkonu stejné práce 

tak, že začínají práci každý v jinou denní dobu.46  

Jak již byl řečeno, může být práce konaná ve směnách aplikována v kterémkoli 

systému rozvržení pracovní doby. 

 

1.3.2.4. Specifické systémy rozvržení pracovní doby (specyficzne systemy czasu 
pracy) 

 

1.3.2.4.1. Úkolová pracovní doba (zadaniowy czas pracy) 

 
Jedná se o systém rozvržení pracovní doby, který spočívá v tom, že 

zaměstnavatel vymezí zaměstnanci úkoly, které má v průběhu určitého časového 

období, které zároveň určí, zaměstnanec splnit. Při vymezování úkolů a časového úseku, 

ve kterém mají být tyto úkoly splněny, musí zaměstnavatel dodržovat ustanovení art. 

129 KP, tzn. nesmí překročit limity stanovené týdenní a denní délky pracovní doby a 

musí dbát pravidel týkajících se rozvržení pracovní doby. Ačkoli se jedná o systém 

rozvržení pracovní doby, který ponechává značnou volnost zaměstnanci v určení své 

pracovní doby, je zaměstnavatel vázán uvedeným art. 129 KP, tudíž může zaměstnanci 
                                                 
44 Nycz, T.: Kodeksowe instytucje czasu pracy czyli czas pracy 2006, wyd. Kraków-Tarnobrzeg, 2006, s. 
238  
45 Sobczyk, A. : Kilka uwag na tle nowelizacji czasu pracy, PiZS 2003, nr 12, s. 21 
46 Wagner, B. : Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 636-637 
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vymezit jen takové množství úkolů, které zaměstnanec zvládne s vynaložením obvyklé 

pečlivosti v zaměstnavatelem určeném časovém úseku splnit. Zároveň se musí jednat o 

konkrétní úkoly, zaměstnavatel totiž nemůže vymezit úkoly zaměstnanci pouze jako 

odkaz na úkoly tvořící náplň práce zaměstnance.47 Nelze zásadně ani stanovit 

zaměstnanci úkoly takovým způsobem, že budou vymezeny ekonomickým výsledkem, 

který musí na základě jeho práce zaměstnavateli vzniknout. Docházelo by totiž 

k nedovolenému přenášení hospodářského rizika ze zaměstnavatele na zaměstnance. 

Výjimečně bude možné vymezit úkoly tímto způsobem, a to v případě, kdy práce, 

kterou zaměstnanec vykonává, je v přímé souvislosti s jejím ekonomickým přínosem a 

zároveň tento vztah je zcela nezávislý na jiných faktorech.48     

Zavedení tohoto systému rozvržení pracovní doby záleží v podstatě na vůli 

zaměstnavatele, když KP stanoví, že zaměstnavatel po projednání (po porozumieniu) se 

zaměstnancem, stanoví čas potřebný ke splnění svěřených úkolů. Polský termín „po 

porozumieniu“ nezní tak jednoznačně jak uvedený překlad „po projednání“, vzniká 

tudíž otázka, zda zaměstnanec může svým odmítavým stanoviskem zvrátit zavedení 

tohoto systému nebo zda zaměstnavatel může i přes nesouhlas zaměstnance tento 

systém rozvržení pracovní doby vůči němu aplikovat. Podle názoru A Sobczyka není 

třeba souhlasu zaměstnance se zavedením takového systému rozvržení pracovní doby, 

zaměstnavateli postačí zjistit názor zaměstnance na tuto záležitost, tímto názorem se 

však řídit nemusí.49 Odlišný názor má T.Nycz, který je přesvědčen, že nelze zavést 

tento systém rozvržení pracovní doby, pokud zaměstnanec s jeho zavedením nevyjádří 

souhlas.50   

Úkolová pracovní doba může být zavedena dle art. 140 KP v případech, ve 

kterých je to odůvodněno druhem práce, její organizací nebo místem jejího výkonu. 

Půjde zejména o případy, kdy zaměstnavatel není schopen kontrolovat, zda 

zaměstnanec skutečně odpracoval určitý počet hodin nebo tato jeho schopnost je značně 

ztížená. Zaměstnavatel v tomto případě určí úkoly a čas, ve kterém mají být uvedené 

úkoly splněny, a organizaci doby, kdy bude zaměstnanec úkoly plnit, ponechá na jeho 

uvážení. Ani tento systém rozvržení pracovní doby však nemusí nutně znamenat úplnou 

                                                 
47 Jackowiak, U.: Prawo pracy – podręcznik dla studentów prawa. 3. wyd. Warszawa, 2009. s. 387 
48 Wagner, B. : Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 666 
49 Wagner, B. : Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 667 
50 Nycz T.: Kodeksowe instytucje czasu pracy czyli czas pracy 2006, wyd. Kraków-Tarnobrzeg, 2006, s. 
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volnost zaměstnanec v rozhodování o jeho pracovní době. Zaměstnavatel může po 

zaměstnanci např. požadovat, aby plnil zadané pracovní úkoly v určité části dne, a to 

zejména z důvodů možnosti vzájemného kontaktu zaměstnance a jeho nadřízených.  

Důležitou otázkou, která vyvstává při zavedení úkolové pracovní doby, je řešení 

přesčasové práce. Z hlediska práce přesčas je totiž klíčové určit, zda úkoly, které 

zaměstnavatel zaměstnanci zadal, lze ve stanovené době s vynaložením obvyklé 

pečlivosti splnit nebo zda množství těchto úkolů je nevykonatelné. Ve druhém 

jmenovaném případě jde dle judikatury polského Nejvyššího soudu o stejnou situaci, 

jakoby zaměstnavatel nařídil zaměstnanci práci přesčas, když předem počítal nebo měl 

počítat s tím, že zaměstnanec zadané úkoly nemůže ve stanovené lhůtě stihnout, aniž by 

pracoval déle než stanovenou týdenní nebo denní pracovní dobu. Kromě toho se však 

objevují i názory, že o přesčasovou práci se jedná i tehdy, pokud sice úkoly, které měl 

zaměstnanec splnit, byly v stanovené době vykonatelné, ale zaměstnanec je přesto 

vykonával déle, v důsledku čehož překročil stanovenou týdenní či denní pracovní dobu. 

Tyto názory se opírají o skutečnost, že je sporné, zda z hlediska předpisů o pracovní 

době má zaměstnanec nést negativní důsledky své nižší produktivity práce. V takovém 

případě by totiž zaměstnanec, který pracuje méně efektivně, v jiném systému rozvržení 

pracovní doby konal práci přesčas, za kterou by mu příslušela odměna za přesčasovou 

práci. U úkolového systému pracovní doby by však zaměstnanec toto právo neměl. 

Takto by byl zaměstnanec pracující v systému úkolové pracovní doby znevýhodněn. 

Přesto je však A. Sobczyk přesvědčen, že zaměstnanec, který nesplní jemu svěřené 

úkoly ve stanovené době, ačkoli byly tyto úkoly v daném časovém období vykonatelné, 

nemá právo na odměnu za práci přesčas. V opačném případě by totiž použití systému 

úkolové pracovní doby nemělo v praxi vůbec smysl.51      

1.3.2.4.2. Systém víkendové pracovní doby (weekendowy system czasu pracy) 

 
 KP v art. 144 upravuje systém víkendové pracovní doby, kdy zaměstnanec, který 

pracuje v tomto systému rozvržení pracovní doby, koná práci pouze v pátky, soboty, 

neděle a ve svátky. Délka denní pracovní doby může být prodloužena až na 12 hodin, a 

to ve vyrovnávacím období nepřesahujícím délku jednoho měsíce. K zavedení tohoto 

                                                 
51 Wagner, B. : Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 668-669 
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systému pracovní doby může dojít pouze na písemnou žádost zaměstnance v pracovní 

smlouvě, jak vyplývá z ustanovení art. 150 § 3 KP. Použití tohoto systému rozvržení 

pracovní doby umožňuje bez dalšího konat práci v neděli a ve svátky, bez ohledu na 

druh práce, která má být v tomto systému vykonávána. Při aplikaci tohoto systému také 

neplatí povinnost zaměstnavatele stanovená v art. 15111 KP, tj. poskytnout zaměstnanci 

za práci vykonávanou v neděli náhradní volno. Dále neplatí ani povinnost stanovená 

v art. 15112 KP, tedy povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnanci, aby měl alespoň 

každou čtvrtou neděli pracovní volno. Je však třeba podotknout, že pokud jde o práci 

konanou v prodejnách (placówkach handlowych), není  práce ve svátek možná ani při 

aplikaci systému víkendové pracovní doby. 

1.3.2.4.3. Systém zkráceného pracovního týdne (system skróconego tygodnia pracy) 

 
Uvedený systém rozvržení pracovní doby předpokládá výkon práce 

zaměstnance, u kterého je tento systém aplikován, v méně než pěti dnech v týdnu při 

současném prodloužení délky směny až na 12 hodin, a to ve vyrovnávacím období 

maximálně jednoho měsíce.  

I když je tento systém rozvržení pracovní doby zdánlivě podobný systému 

rovnoměrného rozvržení pracovní doby, mezi uvedenými systémy existují zásadní 

rozdíly, a to zaprvé v podmínkách, které umožňují zavedení tohoto systému pracovní 

doby. Systém zkráceného pracovního týdne je možné zavést nezávisle na druhu či 

organizaci práce. Již samo zkrácení pracovního týdne totiž odůvodňuje možnost 

prodloužení pracovní směny až na 12 hodin. Zadruhé, na rozdíl od systémů 

rovnoměrného rozvržení pracovní doby, nelze v systému zkráceného pracovního týdne 

prodlužovat vyrovnávací období nad rámec jednoho měsíce. Třetím významným 

rozdílem je skutečnost, že zaměstnanec pracující v systému zkráceného pracovního 

týdne, koná práci vždy v méně než 5 dnech v každém týdnu vyrovnávacího období, není 

tedy možné (jak je tomu v systémech rovnoměrného rozvržení pracovní doby) konat 

práci v jednom týdnu ve větším rozsahu než v rozsahu 4 pracovních dnů a v dalším 

týdnu „vyrovnat“ takto přepracované hodiny kratším pracovním týdnem.  

Tento systém rozvržení pracovní doby lze zavést pouze na písemnou žádost 

zaměstnance a ujednání o jeho zavedení musí být obsaženo v pracovní smlouvě. 

Souhlas zaměstnance s tímto systémem rozvržení pracovní doby ale neznamená, že 
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zaměstnanec souhlasí s menším rozsahem pracovního úvazku. Zaměstnavatel má i 

nadále povinnost zajistit zaměstnanci práci na plný úvazek a při nepřidělení práce 

v odpovídajícím rozsahu také povinnost zaplatit zaměstnanci odměnu za dobu, ve které 

zaměstnanec práci nevykonával, neboť mu nebyla přidělena.52         

1.3.2.4.4. Zkrácená stanovená délka pracovní doby (skrócony czas pracy) 

 
U zaměstnanců pracujících ve zvláště obtížných nebo ve zvláště zdraví 

škodlivých pracovních podmínkách nebo u zaměstnanců, kteří vykonávají práci 

jednotvárnou nebo v předem určeném pracovním tempu dochází ke zkrácení pracovní 

doby pod rozsah uvedený v art. 129 § 1 KP. Takové zkrácení pracovní doby však nesmí 

vést ke snížení mzdy. Zkrácení pracovní doby je možné provést buď faktickým 

zkrácením délky pracovní doby nebo zavedením přestávek v práci, které se započítávají 

do pracovní doby (u prací jednotvárných a těch, které jsou konané v předem určeném 

pracovním tempu pouze zavedením přestávek v práci, které se započítávají do pracovní 

doby). Seznam prací, které lze definovat ve výše uvedeném smyslu a kterých se tak týká 

ustanovení o zkrácené stanovené délce pracovní doby, stanoví zaměstnavatel po 

projednání se zaměstnanci nebo s jejich představiteli53 a po zjištění stanoviska lékaře 

zdravotní preventivní péče o zaměstnance. Konečné rozhodnutí o tom, zda určitý druh 

práce bude zařazen na seznam prací, u nichž se uplatní zkrácená stanovená délka 

pracovní doby, záleží na zaměstnavateli. Je ale důležité, aby jeho rozhodnutí vycházelo 

s výše uvedených stanovisek (jak zaměstnanců, tak zejména příslušného lékaře), neboť 

nezařadí-li zaměstnavatel určitý druh práce na tento seznam, ačkoli byly splněny 

předpoklady pro toto zařazení, porušuje tak právní předpisy týkající se pracovní doby. 

Toto porušení tak může mít své důsledky i v oblasti odpovědnosti zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.54   

1.3.2.5. Pracovní doba vedoucích zaměstnanců (czas pracy kadry kierowniczej) 

 
 Pracovní doba vedoucích zaměstnanců je v polské právní úpravě v některých 

aspektech odlišná od výše popsaných pravidel platných pro většinu zaměstnanců, 

                                                 
52 Wagner, B. : Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 672 
53 Představiteli zaměstnanců je třeba rozumět zaprvé odborovou organizaci a u zaměstnavatelů, u kterých 
odborová organizace nepůsobí, pak zaměstnance, kterého si zaměstnanci stanoveným postupem zvolí  
54 Nycz T.: Kodeksowe instytucje czasu pracy czyli czas pracy 2006, wyd. Kraków-Tarnobrzeg, 2006, s. 
260-261 
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jakožto obecné právní úpravy. Tyto odchylky se vztahují na zaměstnance, kteří jsou na 

nejvyšším stupni vedení zaměstnavatele, a na vedoucí oddělených organizačních 

jednotek zaměstnavatele.  Zaměstnancem na nejvyšším stupni řízení se dle art. 128 § 2 

pkt 2 KP rozumí ředitel, jeho zástupce a u kolegiálního orgánů jednajících jménem 

zaměstnavatele všichni jeho členové. Stejný právní režim platí také pro hlavní účetní 

zaměstnavatele. Oddělenou organizační jednotkou zaměstnavatele je třeba rozumět 

takovou organizační jednotku, která se vyznačuje funkční samostatností, tzn. tato 

jednotka má vymezen svůj předmět činnosti nebo je vymezena geograficky,  anebo 

samostatností v rozhodování.55 Odchylky od obecné úpravy pracovní doby v níže 

popsaném smyslu se však nevztahují na ředitele vnitřních organizačních jednotek 

zaměstnavatele.  

 Za práci přesčas vedoucích zaměstnanců ve výše uvedeném smyslu, tj. 

zaměstnanců, kteří jsou na nejvyšším stupni řízení zaměstnavatele a vedoucích 

oddělených organizačních jednotek zaměstnavatele, kterou tito v případě potřeby 

konají, jim nepřísluší odměna ani příplatek za práci přesčas. Výjimku stanoví KP pro 

vedoucí oddělených organizačních jednotek zaměstnavatele, kteří pracují přesčas 

v neděli nebo ve svátek. Za tuto práci přísluší uvedeným zaměstnancům právo na 

odměnu a příplatek za práci přesčas, pokud jim nebylo za takto přepracovaný čas 

poskytnuto náhradní volno.            

   Úprava přesčasové práce vedoucích zaměstnanců, podle které těmto kategoriím 

zaměstnanců zásadně nepřísluší právo na odměnu ani na příplatek za práci přesčas, 

neznamená, že se jedná o právem neregulovanou pracovní dobu těchto zaměstnanců. I 

na tyto zaměstnance se totiž vztahují limity práce přesčas a také ustanovení týkající se 

nepřetržitého odpočinku mezi směnami a v týdnu. Rozdíl oproti obecné úpravě je pouze 

v právu na odměnu zaměstnance za práci konanou přesčas, která uvedeným kategoriím 

zaměstnanců nepřísluší. Předpokládá se totiž, že odměna za práci přesčas je již zahrnuta 

v základní výměře odměny zaměstnance za vykonanou práci.56 T. Nycz však považuje 

takové řešení za nepřijatelné pro jeho rozporu se základními zásadami pracovního 

práva, tj. se zásadou práva na odměnu za práci, které se není možné vzdát, a dále 

zásadou rovného zacházení v zaměstnání. Poukazuje také na rozpor uvedeného 

ustanovení s Ústavou RP, a to se zásadou rovnosti v právech (art. 32 Ústavy RP) a 
                                                 
55 Wagner, B. : Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 698 
56 Wagner, B. : Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 697 
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zásadou ochrany práce (art. 24 Ústavy RP). Navíc je přesvědčen, že je art. 1514 KP 

porušuje článek 4 bod 2 Evropské sociální charty (dále jen „Charta“)57, která přiznává 

zaměstnancům právo na vyšší odměnu za přesčasovou práci, s výhradou výjimek ve 

zvláštních případech. T. Nycz tak zdůrazňuje, že podle Charty je sice možné stanovit 

případy, kdy zaměstnanec nebude mít právo na vyšší odměnu za přesčasovou práci, 

nikoli však zcela zbavit zaměstnance práva na odměnu za hodiny přesčasové práce, jak 

to učinit polský zákonodárce. Není tak, podle jeho názoru, správné tvrdit, že odměna za 

přesčasovou práci je již obsažena v základní výměře odměny za vykonanou práci. 

Zvláště ne v situaci, kdy ani neexistuje žádná povinnost zaměstnavatele poskytnout 

vedoucímu zaměstnanci, kterého se týká art. 1514 KP, tzv. funkční příplatek, který by 

byl určitým finančním vyrovnáním za případnou práci přesčas.58  

 Konat práci přesčas mohou vedoucí zaměstnanci pouze, je-li to nezbytné. 

Kritérium nezbytnosti má zásadní význam z hlediska uplatnění ustanovení o nepřiznání 

práva zaměstnance na odměnu a příplatek za práci přesčas. Z kritéria nezbytnosti práce 

totiž vyplývá, že tato práce nemůže být zaměstnavatelem u těchto zaměstnanců 

automaticky předem předpokládána. Navíc se má jednat o práci výjimečnou, nikoli 

práci obvyklou a pravidelnou. Pokud by přesčasová práce měla charakter stálý, jednalo 

by se o chybnou organizaci pracovní doby ze strany zaměstnavatele a podle ustálené 

judikatury by tak zaměstnanci příslušelo právo na odměnu za takto vykonanou práci.59 

1.3.2.6. Individuální rozvrh pracovní doby (indywidualny rozkład czasu pracy) 

Art. 142 KP umožňuje, aby na písemnou žádost zaměstnance zaměstnavatel 

určil individuální rozvrh pracovní doby v rámci systému rozvržení pracovní doby, který 

platí pro konkrétního zaměstnance. Individuálně tak lze upravit dobu začátku a konce 

směny, počet hodin v jednotlivých dnech, způsoby využití přestávek v práci apod. Pod 

pojem individuálního rozvrhu pracovní doby lze zahrnout i úpravu pružné pracovní 

doby (elastyczny rozład czasu pracy).60 

 

                                                 
57 Europejska karta społeczna, Dz.U. z dnia 29.1.1999, Nr.8, Poz. 67 
58 Nycz T.: Kodeksowe instytucje czasu pracy czyli czas pracy 2006, wyd. Kraków-Tarnobrzeg, 2006, 
s.265-267 
59 Jackowiak, U.: Prawo pracy – podręcznik dla studentów prawa. 3. wyd. Warszawa, 2009. s. 394 
60 Wagner, B. : Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 670 
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1.4. Práce přesčas 
 

1.4.1. Práce přesčas podle ZPr 
 

Prací přesčas je ve smyslu § 78 odst. 1 písm. i) ZPr rozuměna práce, kterou 

zaměstnanec koná nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem 

stanoveného rozvržení pracovní doby a mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Prací 

přesčas tak může být práce konaná jak před začátkem, tak po skončení směny. Jedná se 

o mimořádnou činnost zaměstnance, je proto zákonem upravena a omezena. Práci 

přesčas je možné konat pouze na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem. Pokud 

by zaměstnanec pracoval déle než vyplývá z jeho rozvrhu směn, ačkoli mu to 

zaměstnavatel nenařídil nebo s jeho setrváním na pracovišti alespoň nesouhlasil, nebude 

se jednat o přesčasovou práci. Pokud však „zaměstnavatel akceptuje výkon práce 

zaměstnance po pracovní době, přičemž následně tuto práci převezme, jedná se o práci 

přesčas.“61 Souhlas s výkonem práce přesčas může být totiž učiněn i mlčky tím, že 

zaměstnavatel ačkoli ví o tom, že zaměstnanec práci přesčas vykonává, nedá příkaz 

k zastavení takové práce. 

Práce přesčas by měla být výjimkou (§ 93 odst. 1 ZPr). Zákoník práce tudíž 

stanoví zákonné limity takové práce, aby nebylo zaměstnavatelem kráceno právo 

zaměstnance na odpočinek. Stanovením těchto limitů chrání zákoník práce toto právo 

zaměstnance zčásti dokonce i proti jeho vůli tím, že stanoví nejvyšší možný počet 

přesčasových hodin i pro případy, že zaměstnanec s takovou prací souhlasí a nejedná se 

o práci nařízenou zaměstnavatelem. Pokud jde o určení osoby, která je oprávněna 

nařídit práci přesčas, případně práci přesčas, kterou zaměstnanec již vykonal, dodatečně 

schválit, je tato otázka zpravidla upravena v pracovním řádu. Většinou to bude 

bezprostředně nadřízený zaměstnanec.62  

 

                                                 
61 Hůrka P. a kol.: Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným 
komentářem,1.vyd. ANAG, 2008, s. 271 
62 Kahle, B.: Praktická personalistika po novelách zákoníku práce v roce 2008, PRAGOEDUCA, 2008, s. 
84 
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1.4.1.1. Nařízená práce přesčas  

 
Pro nařízenou práci přesčas, kterou může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci bez 

jeho předchozího souhlasu, platí dva limity, a to jednak možnost takto požadovat po 

zaměstnanci práci maximálně v délce 8 hodin v každém týdnu (tzn. v období 7 

kalendářních dnů po sobě jdoucích,  které určí zaměstnavatel), a jednak celkový rozsah 

práce přesčas za kalendářní rok nesmí překročit 150 hodin. Nařídit práci přesčas může 

zaměstnavatel pouze z vážných provozních důvodů. Kdy je zaměstnavatel povinen 

zaměstnanci oznámit, že mu práci přesčas nařizuje, zákoník práce nestanoví. Lze se 

domnívat, že „vzhledem k povaze práce přesčas by tak měl zaměstnavatel učinit bez 

zbytečného odkladu poté, co potřebu práce přesčas zjistí. Není tak vyloučeno, že 

v konkrétním případě tak může učinit až v závěru pracovní směny, na niž má práce 

přesčas bezprostředně navazovat, nemohl-li tak posoudit dříve.“63 K samotnému 

způsobu nařízení práce přesčas soudní praxe dovodila, že není třeba výslovného příkazu 

ke konaní této práce, protože „nařízenou prací přesčas je i práce vykonávaná sice bez 

výslovného příkazu, avšak s vědomím podniku, jehož vedoucí zaměstnanci přesvědčovali 

své podřízené o nutnosti pracovat přesčas.“64 

 

1.4.1.1.1. Práce přesčas nařízená na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma 
směnami a na dny pracovního klidu   

 
Zaměstnavatel takto může práci přesčas nařídit i na dobu nepřetržitého 

odpočinku mezi dvěma směnami, který má činit alespoň 12 hodin během 24 hodin po 

sobě jdoucích. Podle § 90 odst.2 písm. a) ZPr doba uvedeného odpočinku může být 

prací přesčas zkrácena až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci 

staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu 

zkrácení tohoto odpočinku. 

                                                 
63 Hůrka P. a kol.: Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným 
komentářem,1.vyd. ANAG, 2008, s. 271 
64 R 37/1964 
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Za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 ZPr lze práci přesčas nařídit  i na 

dny pracovního klidu. Zákoník práce považuje za dny pracovního klidu dny, na které 

připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu a svátky.65  

Nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí být kratší než 35 hodin během každého 

období 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Tuto dobu odpočinku lze v některých 

případech, mj. i z důvodu práce přesčas zkrátit (§ 92 odst. 3 ve  spojení s § 90 odst. 2 

písm. a) ZPr) u zaměstnanců starších 18 let tak, že doba nepřetržitého odpočinku 

v týdnu bude činit nejméně 24 hodin, v následujícím týdnu pak doba tohoto odpočinku 

bude delší, a to minimálně tak, aby za období 2 týdnů činila celkem alespoň 70 hodin. 

Práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně, a to 

jen pokud se jedná o výkon nutných, taxativně uvedených prací, které nemohou být 

provedeny v pracovních dnech. Jedná se o naléhavé opravné práce, nakládací a 

vykládací práce, inventurní a závěrkové práce, práce konané v nepřetržitém provozu za 

zaměstnance, který se nedostavil na směnu, dále práce při živelních událostech a jiným 

obdobných mimořádných případech, práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, 

zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných, a sportovních potřeb 

obyvatelstva, práce v dopravě a krmení a ošetřování zvířat. Ve svátek může 

zaměstnavatel nařídit ještě kromě výše uvedených prací, které mohou být 

zaměstnavatelem nařízeny na dobu nepřetržitého odpočinku v týdnu, i práce 

v nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele. Jiné práce 

než výše uvedené zaměstnavatel nařídit nemůže, zaměstnanec by s jejich výkonem 

musel souhlasit.  

O práci přesčas ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu se tak bude jednat 

např. v situaci, kdy mzdová účetní odpracuje ve dnech pondělí až pátek (na tuto dobu 

zaměstnavatel rozvrh směny) stanovenou týdenní pracovní dobu. Účetní závěrku, která 

připadá na konec pracovního týdne, ale nebylo možné ukončit. Zaměstnavatel jí tedy 

může nařídit práci v sobotu, jelikož mu to umožňuje ustanovení § 91 odst.3 písm.c) ZPr, 

které vyjmenovává práce inventurní a závěrkové. Jmenovaná účetní již však stanovenou 

                                                 
65 Svátky vymezuje zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech 
a o dnech pracovního klidu, v platném znění 
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týdenní pracovní dobu odpracovala, proto práce, kterou bude konat v sobotu se bude 

považovat za práci přesčas.66    

Při nařizování práce ve svátek však nemusí vždy jít o práci přesčas. O práci 

přesčas nepůjde půjde např. tehdy, pokud zaměstnanci připadá podle rozvrhu práce 

pracovní směna na svátek (což by bylo možné mj. u zaměstnavatele s nepřetržitým 

provozem). Pokud ale bude nad rámec této směny zaměstnanci nařízena další práce, 

kterou v souladu s § 91 odst. 3 ZPr zaměstnavatel může zaměstnanci ve svátek nařídit 

(např.vyložit vagon zboží), půjde o práci přesčas ve svátek. 

1.4.1.2. Dohodnutá práce přesčas 

 
Nad rámec nařízené práce přesčas je možné konat práci přesčas jen se souhlasem 

zaměstnance. Takto konaná přesčasová práce je limitována ustanovením § 93 odst. 4 

ZPr, který stanoví celkový rozsah práce přesčas (zaměstnavatelem nařízené i 

zaměstnancem odsouhlasené), kterou může jednotlivý zaměstnanec vykonat, a který 

nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období maximálně 26 týdnů po sobě 

jdoucích, případně 52 týdnů po sobě jdoucích, pokud tak stanoví kolektivní smlouva. 

Souhlas (ústní, písemný, konkludentní) zaměstnance s konáním práce přesčas je možné 

získat několika způsoby. Jednak se může zaměstnavatel dotazovat zaměstnance před 

každou hodinou přesčasové práce, kterou má zaměstnanec konat nad limit možné 

nařízené práce přesčas, zda s výkonem práce přesčas souhlasí. Toto řešení nebude pro 

zaměstnavatele příliš praktické, zaměstnavatel totiž nebude dopředu vědět, zda 

zaměstnanec na práci přesčas přistoupí. Z tohoto hlediska bude pro zaměstnavatele 

výhodnější, sjedná-li se zaměstnancem dohodu o veškeré  budoucí práci přesčas, kterou 

bude zaměstnanec konat nad rozsah možné nařízené práce přesčas. Může tak učinit 

v pracovní smlouvě, ale i v jiné dohodě. Souhlas zaměstnance s prací přesčas může 

zaměstnavatel získat i jednostranným prohlášením zaměstnance. S touto možností je 

však spojeno riziko, že zaměstnanec takový souhlas odvolá. Souhlas s konáním práce 

přesčas může být výslovný, v písemné formě, jak bylo výše uvedeno, ale postačí i 

souhlas konkludentní. Podle judikatury je totiž souhlas s prací přesčas „právním 

úkonem, pro nějž zákoník práce nestanoví obligatorní písemnou formu, může být tedy 

                                                 
66 Sládek, V.: Práce přesčas a její vazba na stanovenou týdenní pracovní dobu, Práce a mzda, 2007, roč. 
55, č. 4, s. 20 
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učiněn jakýmkoli způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl zaměstnanec 

projevit. Pouhé zjištění, že celkový objem práce přesčas u jednotlivých zaměstnanců 

překračuje limity pro nařízenou práci přesčas, nepostačuje pro závěr, že se 

zaměstnavatel dopustil porušení tohoto ustanovení. Je totiž třeba dále zkoumat, zda se  

v daném případě nejednalo o práci přesčas vykonávanou se souhlasem zaměstnanců.67        

1.4.1.3.  Náhradní volno za práci přesčas, zákaz konat práci přesčas 

 
Obecně (jak pro práci přesčas nařízenou zaměstnavatelem, tak pro práci přesčas 

konanou na základě souhlasu zaměstnance) platí, že do limitů nejvýše přípustné práce 

přesčas se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní 

volno. Náhradní volno lze poskytnout pouze se souhlasem zaměstnance a v době určené 

zaměstnavatelem nebo v době, kterou si zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne. 

Přesčasovou prací dále není výkon práce v případě, že zaměstnanec napracovává 

pracovní volno, které mu zaměstnavatel na jeho žádost poskytl. 

Práci přesčas nelze nařídit ani dohodnout s těhotnou zaměstnankyní (§ 241 odst. 

3 ZPr). Jde o absolutní zákaz, takže ani souhlas zaměstnankyně s takovou prací 

neumožňuje práci přesčas konat. U zaměstnanců a zaměstnankyň pečujících o dítě 

mladší než 1 rok nelze práci přesčas nařídit. Na rozdíl od těhotných zaměstnankyň 

mohou tito na základě dohody se zaměstnavatelem práci přesčas konat. Absolutní zákaz 

práce přesčas platí také pro mladistvé zaměstnance (§ 245 odst. 1 ZPr).  

1.4.1.4. Práce přesčas zaměstnanců s kratší pracovní dobou 

 
U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas až práce přesahující 

stanovenou týdenní pracovní dobu (nikoli sjednanou týdenní pracovní dobu). Pokud 

tedy výjimečně pracují do týdenního limitu stanovené pracovní doby u ostatních 

zaměstnanců, o práci přesčas se nejedná. O tu by šlo až po překročení stanovené týdenní 

pracovní doby. Těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. 

Důvodem, proč zákon stanoví, že prací přesčas u zaměstnanců s kratší pracovní 

dobou je až práce konaná nad rozsah stanovené týdenní pracovní doby, nikoli práce 

konaná nad sjednanou kratší pracovní dobu (ačkoli se lze setkat s požadavkem, aby 

takový výkon práce byl za práci přesčas považován) je dodržení principu rovnosti 

                                                 
67 Městský soud v Praze, sp.zn. 10 CA 188/2005, dne 27.2.2007 
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v pracovních podmínkách, vyplývajících z pracovněprávních vztahů.68 Pokud by byla 

práce u zaměstnance s kratší pracovní dobou nad rozsah sjednané (kratší) týdenní 

pracovní doby prací přesčas, pak by mu za ni náležela mzda a příplatek za práci přesčas. 

V tomto případě by tak zaměstnanec, který pracuje např. v rozsahu 20 hodin týdně, byl 

zvýhodněn oproti zaměstnanci, který pracuje pro stejného zaměstnavatele, koná stejný 

druh práce a splňuje stejné mzdové (platové) podmínky, avšak koná práci v rozsahu 

stanovené týdenní pracovní doby. Zaměstnanec s kratší pracovní dobou by měl jako 

práci přesčas zaplacenou již 21.hodinu, zatímco druhý uvedený zaměstnanec by za 

takovou odpracovanou hodinu příplatek za práci přesčas nedostal, protože u něj se o 

práci přesčas nejedná, čímž by došlo k porušení principu rovnosti podmínek 

v pracovněprávních vztazích ve smyslu § 16 odst. 1 ZPr.    

1.4.1.5. Práce přesčas při uplatnění konta pracovní doby 

 
Vzhledem k povaze institutu konta pracovní doby zákoník práce v § 98 odst. 2 

upravuje zvlášť práci přesčas při uplatnění konta pracovní doby, za kterou považuje 

práci konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu, která je násobkem stanovené 

týdenní pracovní doby a počtu týdnů ve vyrovnávacím období, které nesmí přesáhnout 

26 týdnů, resp. 52 týdnů, pokud tak stanoví kolektivní smlouva. Z toho vyplývá, že 

zaměstnavatel zjistí rozsah přesčasové práce až po uplynutí vyrovnávacího období. 

 Vzhledem k uvedené specifici tohoto institutu tak může nastat situace, ve které 

zaměstnanec na začátku vyrovnávacího období pracuje nad stanovenou týdenní 

pracovní dobu, ale v dalším týdnu téhož vyrovnávacího období bude málo práce a 

zaměstnavatel mu práci nerozvrhne, tudíž dojde ke „konzumaci“ již vykonané práce nad 

stanovenou týdenní pracovní dobu v předchozích týdnech. Po uplynutí vyrovnávacího 

období tak nastane situace, že u daného zaměstnance nebude evidována žádná práce 

přesčas, neboť práce, kterou vykonal nad rozsah stanovené týdenní pracovní doby, se 

rozpočítá i na týdny, ve kterých zaměstnanec nepracoval, resp. pracoval méně než je 

stanovená týdenní pracovní doba. V tomto lze spatřovat jednu z nevýhod pro 

zaměstnance, která je spojována s aplikací konta pracovní doby.  

 

                                                 
68 Sládek, V.: Práce přesčas a její vazby na stanovenou týdenní pracovní dobu, Práce a mzda, 2007, roč. 
55, č. 4, s. 17 
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1.4.1.6. Práce přesčas při uplatnění pružné pracovní doby 

 

Vzhledem k tomu, že práce přesčas je definována pomocí rozvrhu pracovních 

směn jako práce konaná mimo jeho rámec a u pružné pracovní doby není předem rozvrh 

pracovních směn znám, neboť si ho do značné míry určuje sám zaměstnanec, definuje 

ZPr práci přesčas při uplatnění pružné pracovní doby zvlášť. Prací přesčas je v tomto 

případě práce konaná nad stanovenou týdenní pracovní dobu a nad základní pracovní 

dobu, přičemž základní pracovní dobou je část směny zaměstnance, ve které má 

zaměstnanec povinnost být na svém pracovišti Vzhledem k uvedené definici tak nelze 

určit práci přesčas v základní pracovní době.69 

1.4.1.7. Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví 

 
Výjimku z limitů stanovících maximální množství možné přesčasové práce 

přinesla novela zákoníku práce s účinností od 1. října 2008.70 Jedná se o tzv. další 

dohodnutou práci přesčas ve zdravotnictví, kterou může lékař, zubní lékař, farmaceuta a 

zdravotnický pracovník nelékařského zdravotnického povolání (tzv. zaměstnanci ve 

zdravotnictví) vykonávat na základě písemné dohody se zaměstnavatelem nad limit 

uvedený v § 93 odst. 4 ZPr. Dohoda o takto konané práci musí být písemná, a to pod 

sankcí neplatnosti. Další dohodnutou prací přesčas ve zdravotnictví se rozumí práce 

v nepřetržitém provozu spojená s příjmem, léčbou, péčí nebo se zajištěním 

přednemocniční péče v nemocnicích, ostatních lůžkových zdravotnických zařízeních a 

zdravotnických zařízeních zdravotnické záchranné služby, kterou vykonává některý ze 

zaměstnanců ve zdravotnictví. 

K této zvláštní úpravě práce přesčas (§ 93a ZPr) došlo z důvodu praktických 

problémů, které vznikly v důsledku definice pracovní pohotovosti, která umožňuje 

konat pohotovost pouze na jiném místě, odlišném od pracoviště zaměstnavatele. Tímto 

bylo znemožněno konat pohotovost na pracovišti zaměstnavatele, což mělo negativní 

následky zejména v nemocnicích a v zařízeních zdravotnické záchranné služby. Hrozilo 

i omezení dostupnosti zdravotní péče, v případě zdravotnické záchranné služby i 

                                                 
69 Sládek, V.: Práce přesčas a její vazba na stanovenou týdenní pracovní dobu, Práce a mzda, 2007, roč. 
55, č. 4, s. 22 
70 Zákon č. 294/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006  Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů,  
    a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 
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poskytování neodkladné péče.71 Dosavadní pohotovost konaná na pracovišti, kterou 

mohl do konce roku 2006 konat zaměstnanec (pokud s tím souhlasil), a to v rozsahu 400 

hodin v kalendářním roce, musela být podle současně platné úpravy považována za 

práci přesčas, čímž došlo k nárůstu přesčasové práce zaměstnanců ve zdravotnictví, 

kteří brzy vyčerpali zákonem stanovený roční limit práce přesčas a projevil se tak 

nedostatek kvalifikovaných zdravotnických zaměstnanců. Česká republika tak využila 

možnosti, kterou jí dává čl. 22 směrnice o úpravě pracovní doby, jenž umožňuje 

členským státům neuplatňovat článek 6 této směrnice, který stanoví maximální délku 

týdenní pracovní doby na 48 hodin pro období 7 dnů. Členský stát tak může 

neuplatňovat článek 6 směrnice při dodržení obecných zásad ochrany bezpečnosti a 

zdraví pracovníků a přijetí dalších nezbytných opatření. Článek 22 této směrnice dále 

vyjmenovává omezující podmínky, za kterých je možné článek 6 neuplatnit. Úprava 

v ustanovení § 93a ZPr všechny tyto podmínky splňuje, je tedy v souladu s výše 

uvedenou směrnicí.72 

Po zrušení možnosti konat pracovní pohotovost na pracovišti zaměstnavatele až 

do zavedení tohoto nového institutu, kterým je další dohodnutá práce přesčas, 

zajišťovaly nemocnice ústavní pohotovostní službu většinou pomocí dvou právních 

nástrojů. Jednak využívaly přesčasovou práci, a to v nejvyšším možném rozsahu, který 

lze se zaměstnancem sjednat, což však nebylo dostatečné. Proto sjednávaly na výkon 

ústavní pohotovostní služby se zaměstnanci dohodu o pracovní činnosti. Tato dohoda se 

tak stala náhradou za neexistující pracovní pohotovost na pracovišti. Takové řešení lze 

ale považovat za obcházení tehdy platného zákoníku práce. Stejně tak i ostatní řešení, 

která zaměstnavatele používali k zajištění pohotovostní služby, byly ve větší či menší 

míře obcházením zákona, jelikož zcela čisté řešení podle tehdy platného zákoníku práce 

nebylo možné nalézt.73   

Institutem další dohodnuté práce přesčas došlo k prolomení zákonných limitů 

práce přesčas pro taxativně stanovený okruh zaměstnanců. Mělo by se však jednat o 

práci výjimečnou. Kromě toho zákon stanoví přísnější požadavky pro uplatnění další 

                                                 
71 Tomek, V.: Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví se stává skutečnosti. Práce a mzda, 2008, 
roč. 56, č. 7, s.10 
72 Bičáková, O.: Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví, Práce a mzda, 2008, roč. 56, č. 10, s. 26-
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73 Tomek, V.: Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví se stává skutečností, Práce a mzda, 2008, 
roč. 56, č. 7, s. 10 
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dohodnuté práce přesčas než je tomu u „běžné“ přesčasové práce. Dohoda o další 

dohodnuté práci přesčas musí být pod sankcí neplatnosti sjednána písemně s možností 

výpovědi z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu v maximálně dvouměsíční 

výpovědní lhůtě (pro zaměstnavatele i zaměstnance musí být tato lhůta stejná). Kromě 

možnosti výpovědi, může být tato dohoda okamžitě zrušena, a to i bez udání důvodu 

v období 12 týdnů od sjednání. Výpověď i okamžité zrušení musí být provedeny 

písemně a doručeny druhému účastníku. Tato dohoda pak může být sjednána 

maximálně na dobu 52 týdnů po sobě jdoucích, s tím, že není možné ji uzavřít v prvních 

12 týdnech ode dne vzniku pracovního poměru.        

Pokud jde o rozsah takové nadlimitní práce přesčas, ustanovení § 93a ZPr 

stanoví, že tato práce nesmí přesáhnout v průměru 8 hodin týdně, a v případě 

zaměstnanců zdravotnické záchranné služby v průměru 12 hodin týdně, v období, které 

může činit nejvýše 26 týdnu po sobě jdoucích (popřípadě 52 týdnů po sobě jdoucích, 

vymezí-li toto období kolektivní smlouva). 

Zákoník práce výslovně stanoví, že žádný ze zaměstnanců ve zdravotnictví 

nemůže být nucen ke sjednání této další dohodnuté práci přesčas, pokud s jejím 

výkonem nesouhlasí. Stejně tak nemůže být takový zaměstnanec vystaven jakékoli újmě 

v souvislosti s tím, že nesouhlasí s takovým výkonem práce. Toto ustanovení by mělo 

poskytnout ochranu zaměstnanci, který chce využít své právo na odpočinek a svůj volný 

čas již nechce dále omezovat. 

V souvislosti s tímto novým institutem vzniká zaměstnavateli povinnost 

vyrozumět o uplatnění další dohodnuté práce přesčas písemně příslušný orgán inspekce 

práce, povinnost vést aktuální seznam všech zaměstnanců ve zdravotnictví, kteří 

vykonávají další dohodnutou práci přesčas, a vést u těchto zaměstnanců evidenci této 

další dohodnuté práce přesčas. Orgán inspekce práce by mohl případně výkon práce 

přesčas vykonávané podle § 93a ZPr omezit nebo i zakázat.74 

Úprava další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví je však pouze 

přechodného rázu. Tato přesčasová práce může být vykonávána pouze v období od 

účinnosti novely zákona, která tento institut do pracovního práva zavádí, tj. od 1. října 

2008, nejdéle však do 31.prosince 2013.      

                                                 
74 zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů - § 4 odst. 1 písm.l), § 5 odst. 1 
písm. n), a § 7 odst. 1 bod 2 písm. j).   
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1.4.2. Práce přesčas podle polského KP (praca w godzinach nadliczbowych) 
 

 Přesčasová práce je v polské úpravě definována poněkud rozpačitě v art. 151 § 1 

KP. Tato definice totiž poskytuje prostor pro odlišné výklady, což nachází svůj odraz 

v literatuře, kdy odborníci na pracovní právo nenacházejí shodu v tom, co je nezbytné 

považovat za práci přesčas. Jelikož definování práce přesčas je základem pro další 

pojednání o tomto institutu, je zřejmé, že jde o zásadní problém.  

 Prací přesčas je dle art. 151 § 1 KP práce konána nad rámec stanovené pracovní 

doby (týdenní i denní) a také práce konána nad rámec prodloužené směny (prodloužené 

denní pracovní doby), která vyplývá ze systému rozvržení pracovní doby a rozvrhu 

pracovních směn zaměstnance. 

 Dle názoru T. Nycze je tak prací přesčas práce nad rámec směny, ať jde o směnu 

běžnou (8 hodinovou), zkrácenou nebo prodlouženou, a dále nad rozsah průměrné 

stanovené týdenní pracovní doby (ve vyrovnávacím období). Prací přesčas je tak, dle 

jeho názoru, výkon práce v rozsahu převyšujícím délku pracovní směny, která připadá 

zaměstnanci podle rozvrhu  směn přepracovat, a to bez ohledu na to, zda délka směny 

překročí 8 hodin. Z uvedeného vyplývá, že např. pokud zaměstnanec pracující 

v systému rovnoměrného rozvržení pracovní doby má podle rozvrhu směn pracovat ve 

středu 4 hodiny a zaměstnavatel mu nařídí navíc práci v délce 3 hodin, bude tento 

zaměstnanec pracovat 3 hodiny přesčas. Přesčasovou prací je i práce překračující 

průměrnou stanovenou týdenní pracovní dobu ve vyrovnávacím období.75. 

 Jiný názor, co se týče vymezení práce přesčas má A.Sobczyk, který sice uznává, 

že rozhodující pro vymezení je rozvrh pracovních směn zaměstnance, takže např. i když 

podle pravidel týkajících se systému rozvržení pracovní doby konkrétního zaměstnance 

může tento zaměstnanec pracovat v 12 hodinové směně, na středu mu však připadá 

směna v délce 10 hodin, ale přesto bude zaměstnanec pracovat 12 hodin, bude se jednat 

o práci přesčas v rozsahu 2 hodin. V čem se naopak A.Sobczyk neshoduje s T. Nyczem 

je to, že A.Sobczyk považuje za práci přesčas teprve práci konanou nad rozsah 8 

hodinové směny, i když by na konkrétní pracovní den zaměstnance připadala směna 

                                                 
75 Konkrétní průměrnou stanovenou týdenní pracovní dobu je třeba vypočíst v každém vyrovnávacím 
období, jelikož se mohou od sebe odlišovat v závislosti na počtu svátků, které se v uvedeném období 
vyskytnou. KP stanoví jedině maximální stanovenou týdenní pracovní dobu na 40 hodin a u nepřetržité 
práce až 43 hodin. V konkrétních vyrovnávacích  obdobích mohou být tyto normy nižší a prací přesčas 
bude již práce nad vypočítanou nižší normu stanovené týdenní pracovní doby (viz Nycz T.: Kodeksowe 
instytucje czasu pracy czyli czas pracy 2006, wyd. Kraków-Tarnobrzeg, 2006, s.133-134) 
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kratší. Toto tvrzení vyvozuje z dikce definice, která mluví o překročení stanovené 

pracovní doby (tedy 8 hodin), a nikoli překročení délky směny připadající podle rozvrhu 

směn na konkrétní pracovní den zaměstnance. Odkaz na zohlednění konkrétního 

rozvrhu pracovních směn se dle něj týká pouze prodloužené pracovní směny.76 Stejný 

názor jako naposled uvedený představuje i U. Jackowiak.77  

V každém případě, i kdyby nebyla považována práce přesahující konkrétní délku 

pracovní směny kratší než 8 hodin připadající na daný pracovní den zaměstnance za 

práci přesčas z hlediska nepřekročení stanovené denní pracovní doby, ve svém souhrnu 

pak na konci vyrovnávacího období bude (nedojde-li ke zkrácení směny jiné, která by 

vyrovnala nadpracované hodiny) překročena průměrná stanovená týdenní délka 

pracovní doby. Takže po skončení vyrovnávacího období  budou uvedené hodiny 

uznány za práci přesčas a bude za ně zaměstnanci příslušet odměna a příplatek (jak bude 

dále uvedeno).    

 Další nejasností ohledně vymezení přesčasové práce je použití v definici slovesa 

„vykonávat“. Podle doslovného znění této definice by se proto nejednalo o práci 

přesčas, pokud by v hodinách jinak přesčasové práce zaměstnanec pouze zůstával 

k dispozici zaměstnavateli, ale práci by nevykonával. Z tohoto doslovného znění 

přesčasové práce vychází rozporuplný výrok Nejvyššího soudu ze dne 20.5.199978, 

podle něhož doba, po kterou zaměstnanec zůstává k dispozici zaměstnavateli v době 

přesahující stanovenou pracovní dobu zaměstnance, není prací přesčas, nepřísluší tudíž 

takovému zaměstnanci právo na příplatek za práci přesčas. Takový výklad by byl  však 

dle názoru U. Jackowiak v rozporu s definicí pracovní doby obsažené ve směrnici o 

úpravě pracovní doby. Doba, kdy zaměstnanec zůstává k dispozici zaměstnavateli, je 

totiž dle uvedené směrnice považována za pracovní dobu bez dalšího, nelze tedy 

posuzovat, zda jde či nejde o práci přesčas podle toho, zda zaměstnanec začal fakticky 

práci vykonávat.79 

 

 

  

                                                 
76 Wagner, B. : Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 683 
77 Jackowiak, U.: Prawo pracy – podręcznik dla studentów prawa. 3. wyd. Warszawa, 2009. s. 389-390 
78 I PKN 143/98, OSNAOiUS 1999, z. 12, poz. 389 
79 Jackowiak, U.: Prawo pracy – podręcznik dla studentów prawa. 3. wyd. Warszawa, 2009. s. 388 
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1.4.2.1.  Důvody práce přesčas a její limity 

 
 Konat práci přesčas je možné pouze, pokud jde o záchrannou akci na ochranu 

života nebo zdraví osob, ochrany majetku nebo životního prostředí anebo v případě 

odstraňování následků havárie. Kromě těchto vyjmenovaných případů je možné konat 

práci přesčas, vyžadují-li to speciální potřeby zaměstnavatele. 

 Rozsah konané práce přesčas u zaměstnance z důvodů speciálních potřeb 

zaměstnavatele však nesmí překročit roční limit 150 hodin. Je však možné v kolektivní 

smlouvě nebo ve vnitřním předpise stanovit anebo u zaměstnavatele, u kterého nepůsobí 

odborová organizace a který ani není povinen vydat vnitřní předpis, pak v pracovní 

smlouvě sjednat jiný limit přípustných hodin přesčasové práce. Lze tedy změnit tento 

limit na nižší, ale také nejvyšší počet přesčasových hodin. Je však třeba vždy počítat 

s art. 131 KP, který určuje maximální stanovenou týdenní pracovní dobu včetně práce 

přesčas na 48 hodin ve zvoleném vyrovnávacím období. Nejvyšší přípustný limit 

přesčasové práce, který si mohou strany pracovněprávního vztahu sjednat (nebo 

k tomuto ujednání může dojít, jak bylo výše řečeno, i v kolektivní smlouvě nebo ve 

vnitřním předpisu zaměstnavatele), bude činit kolem 416 hodin (násobek počtu týdnů 

v kalendářním roce s ohledem na vliv svátků na průměrnou délku týdenní pracovní 

doby).80 Je však třeba  počítat s tím, že do uvedeného limitu se bude počítat veškerá 

práce přesčas, nejen práce přesčas z důvodů speciálních potřeb zaměstnavatele. 

KP tak nestanoví počet přesčasových hodin, který může zaměstnanec vykonat 

v jednom dni. Je však zřejmé, že vzhledem k nutností dodržení ustanovení o 

nepřetržitém odpočinku mezi směnami (11hodin), může denní délka pracovní doby činit 

maximálně 13 hodin, z čehož vyplývá, že v jednom dni může zaměstnanec konat práci 

přesčas nejvýše v rozsahu 1-5 hodin, a to v závislosti na délce směny konkrétního 

zaměstnance v uvedeném dni. Toto omezení platí pro práci přesčas konanou z důvodů 

speciálních potřeb zaměstnavatele. Pokud jde o záchrannou akci na ochranu života nebo 

zdraví osob, ochrany majetku nebo životního prostředí anebo v případě odstraňování 

následků havárie, nepřetržitý odpočinek mezi směnami nemusí být dodržen. Z tohoto 

důvodu by tak mohlo jít o práci přesčas přesahující 5 hodin. Nepřímý vliv na limity 

práce přesčas bude mít i ustanovení o nepřetržitém odpočinku v týdnu (35 hodin), který 

ani v případě záchranné akce nemůže být zkrácen na méně než 24 hodin.   
                                                 
80 Wagner, B. : Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 687 
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       Práce přesčas musí být zásadně vykonávána se souhlasem zaměstnavatele. 

Nemusí se jednat nutně o souhlas výslovný, zaměstnavatel však musí alespoň vědět, že 

zaměstnanec práci přesčas koná. Výjimečně může zaměstnanec konat práci přesčas i 

bez souhlasu zaměstnavatele, kdy navíc zaměstnavatel o skutečnosti, že zaměstnanec 

koná práci, ani nebude vědět. Jedná se o případy, kdy nezbytnost vykonat určitou práci 

vznikla z objektivních příčin, kdy zaměstnanec objektivně nemohl vykonat přidělenou 

práci v normální pracovní době.81 

1.4.2.2.  Práce přesčas u zaměstnanců s kratší pracovní dobou 

 
 Art. 151 § 5 KP umožňuje stranám pracovněprávního vztahu sjednat v pracovní 

smlouvě určitý limit hodin nad rozsah sjednané kratší pracovní doby, za který nebude 

příslušet zaměstnanci právo na příplatek za práci přesčas. Teprve práce nad tento limit 

bude odměňována stejně jako práce přesčas zaměstnance pracujícího na tzv. plný 

úvazek. Sjednání tohoto limitu však nemůže zcela vyloučit právo zaměstnance na 

příplatek za práci přesčas. Proto výše tohoto limitu nesmí být vyšší než rozdíl stanovené 

týdenní pracovní doby zaměstnance pracujícího na tzv. plný úvazek a počtu hodin, který 

odpovídá kratší pracovní době sjednané u konkrétního zaměstnance. Pokud však nebude 

sjednán tento limit, bude zaměstnanci příslušet právo na příplatek za práci přesčas za 

každou hodinu, kterou překročí sjednaný rozsah kratší pracovní doby. U. Jackowiak ale 

zdůrazňuje, že i když může zaměstnanci za takovou práci příslušet odměna jako za práci 

přesčas, o práci přesčas nelze hovořit. Práce nad rozsah kratší pracovní doby za práci 

přesčas nelze považovat, když k tomu není podle ní žádný relevantní důvod. Práci 

přesčas je dle art. 151 § 1 KP až práce překračující stanovenou pracovní dobu, kterou 

stanoví KP a nelze tedy považovat za stanovenou pracovní dobu sjednaný rozsah tzv. 

kratšího úvazku v pracovní smlouvě.82 

1.4.2.3. Kompenzace za práci přesčas 

 
 Za větší námahu při konání práce přesčas náleží zaměstnanci kompenzace ve 

finanční podobě, tj. odměna včetně příplatku za práci přesčas (art. 1511KP) anebo ve 

formě poskytnutí zaměstnanci náhradního volna.    

                                                 
81 Wagner, B. : Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 685 
82 Jackowiak, U.: Prawo pracy – podręcznik dla studentów prawa. 3. wyd. Warszawa, 2009. s. 389 
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1.4.2.3.1. Finanční kompenzace 

 
Základní formou kompenzace za práci přesčas je kompenzace finanční. 

Zaměstnanec, který pracuje přesčas, má nárok na odměnu za takto přepracované hodiny 

a příplatek za práci přesčas. Výše tohoto příplatku závisí na tom, zda se jedná o práci 

přesčas v rozsahu přesahujícím délku směny nebo v rozsahu překračujícím průměrnou 

stanovenou týdenní pracovní dobu v příslušném vyrovnávacím období. Výše odměny, 

která je základem pro výpočet příplatku za práci přesčas, upravuje art. 1511 § 3 KP. 

Tento základ závisí na výši hodinové nebo měsíční odměny za práci. Nejedná se však o 

průměrný měsíční výdělek zaměstnance, ale o částku, která zaměstnanci přísluší podle 

jeho osobního zařazení za hodinu (resp. měsíc) práce. Pokud u konkrétního 

zaměstnance nejsou tyto částky zvlášť vymezeny, počítá se tato odměna z částky 

odpovídající 60 % výdělku zaměstnance. Je tedy zřejmé, že součástí základu pro 

vypočet výše příplatku za práci přesčas nebudou pohyblivé složky výdělku, jako 

prémie, provize apod.     

Za práci přesčas jako práci, která překročila délku směny zaměstnance, přísluší 

zaměstnanci zásadně příplatek ve výši 50% odměny podle art. 1511 § 3 KP. Výjimku 

však stanoví práce přesčas vykonávána v noci, dále pak práce v neděli a svátky, pokud 

na tyto dny nepřipadá podle rozvrhu pracovní doby směna zaměstnance a také práce 

konaná ve dnech, na které připadá náhradní volno zaměstnance za práci konanou 

v neděli nebo ve svátek. V těchto vyjmenovaných případech přísluší zaměstnanci právo 

na příplatek ve výši 100% odměny podle art. 1511 § 3 KP. A. Sobczyk vykládá toto 

ustanovení tak, že přiznává zaměstnanci právo na odměnu ve výši 100% odměny podle 

art. 1511 § 3 KP až ve chvíli, když dojde k překročení stanovené týdenní pracovní doby 

a nikoli tehdy, kdy za práci konanou v neděli nebo svátek je zaměstnanci ve stejném 

vyrovnávacím období poskytnuto náhradní volno. 

Pokud jde o práci přesčas v rozsahu přesahujícím průměrnou stanovenou týdenní 

pracovní dobu v příslušném vyrovnávacím období, pak podle art. 1511 § 2 za tuto práci 

přísluší zaměstnanci příplatek ve výši 100% odměny podle art. 1511 § 3 KP. Ne však 

tehdy, pokud došlo k překročení průměrné stanovené týdenní pracovní doby v důsledku 

práce přesčas přesahující délku směny zaměstnance, když za takovou práci již byl 

zaměstnanci poskytnut příplatek podle § 1 téhož art. 1511 KP. Bude se tedy jednat 

zejména o případy, kdy v systému rovnoměrného rozvržení pracovní doby nebude 
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prodloužená směna v jednom týdnu vyrovnána kratší směnou v jiném týdnu anebo 

v jiných systémech rozvržení pracovní doby nedostane zaměstnanec ve vyrovnávacím 

období náhradní volno za práci v neděli nebo ve svátek. Pro spočítání práce přesčas a 

nároku zaměstnance na příplatek za tuto práci je nezbytné vycházet z počtu hodin 

zaměstnance ve vyrovnávacím období, které měl tento zaměstnanec odpracovat. To, co 

převyšuje uvedený počet hodin, je prací přesčas, přičemž ta část přesčasových hodin, za 

které zaměstnanec nedostal odměnu podle art. 1511 § 1 pkt. 1 a 2 KP (tj. odměnu za 

práci přesčas jako práci, která překročila délku směny zaměstnance), je prací přesčas 

přesahující průměrnou stanovenou týdenní pracovní dobu – tyto přesčasové hodiny lze 

vymezit až po skončení vyrovnávacího období.83   

 U zaměstnanců, kteří trvale vykonávají práci mimo pracoviště zaměstnavatele, je 

možné stanovit odměnu za práci přesčas odlišným způsobem. U této kategorie 

zaměstnanců je totiž možné určit paušální částku za přesčasovou práci, která bude 

zahrnovat odměnu a příplatek za práci přesčas. Těmto zaměstnancům tak bude místo 

odměny a příplatku za skutečně přepracované hodiny přesčasové práce vyplácena 

paušální odměna ve stanovené výši.  KP však požaduje, aby sjednaná částka odpovídala 

předpokládanému rozsahu přesčasové práce zaměstnance. Jedná se o způsob řešení 

přesčasové práce u zaměstnanců, kde není možná průběžná kontrola pracovní doby. 

Nejde pouze o zaměstnance, kteří vykonávají práci pouze mimo pracoviště 

zaměstnavatele, ale i o ty zaměstnance, kteří sice část své pracovní činnosti vykonávají 

na pracovišti zaměstnavatele, ale jsou to pouze doplňující činnosti ve srovnání s jejich 

hlavní činností konanou mimo pracoviště zaměstnavatele.84 

1.4.2.3.2. Náhradní volno za práci přesčas 

 
Místo finanční kompenzace přesčasové práce je možné poskytnout zaměstnanci 

za práci přesčas náhradní volno. Toto náhradní volno může být zaměstnanci poskytnuto 

buď na jeho písemnou žádost anebo bez žádosti zaměstnance. Ve druhém uvedeném 

případě však  v rozsahu o polovinu větším než je počet přesčasových hodin, za které se 

náhradní volno poskytuje (na 4 hodiny práce přesčas musí být uděleno 6 hodin volna). 

Současně ale nesmí v této souvislosti dojít ke snížení nároku na odměnu za práci ve 

                                                 
83 Wagner, B. : Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 684-685 
84 Wagner, B. : Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 690 
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stanovené (nezkrácené) týdenní pracovní době, i když je tak fakticky práce konána 

v menším rozsahu. Pokud je poskytováno náhradní volno z iniciativy zaměstnavatele 

(tzn. bez písemné žádosti zaměstnance), musí být poskytnuto v tomtéž vyrovnávacím 

období, ve kterém zaměstnanec pracoval přesčas a ve kterém tak vznikly hodiny 

přesčasové práce, které jsou tímto nahrazovány. Z uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel 

takto může nahrazovat pouze přesčasovou práci, která vznikla v důsledku překročení 

délky směny zaměstnance nikoli však v důsledku překročení průměrné stanovené 

týdenní pracovní doby zaměstnance, protože z tohoto hlediska vznikne práce přesčas až 

po skončení vyrovnávacího období. Je tedy chybné vykládat art. 1512 § 2 KP tak, že 

zaměstnanci přísluší za práci v sobotu, na kterou připadá zaměstnanci podle rozvrhu 

směn nepřetržitý odpočinek v týdnu, náhradní volno v rozsahu o polovinu větším než 

činí počet hodin takto nahrazované přesčasové práce.  

Náhradní volno poskytované na žádost zaměstnance může být zaměstnanci 

poskytnuto i v jiném vyrovnávacím období, pokud si to zaměstnanec přeje. Pokud je 

tedy na žádost zaměstnance poskytnuto náhradní volno v dalším vyrovnávacím období, 

přísluší podle A. Sobczyka zaměstnanci za první vyrovnávací období vyšší odměna, a to 

o částku běžné odměny za hodiny přesčasové práce bez příplatku za práci přesčas a 

v následujícím období pak bude mzda zaměstnance nižší o částku odpovídající 

nepřepracovaným hodinám. Na tuto otázku však existují i jiné názory, které zaručují 

zaměstnanci i v druhém vyrovnávacím období právo na nesníženou odměnu v takovém 

rozsahu, jako by zaměstnanec pracoval i ve dnech, kdy čerpal náhradní volno. Podle 

A.Sobczyka však není důvodné takto zvýhodňovat zaměstnance tím, že je mu přiznáno 

právo na odměnu jak za dobu, kdy fakticky práci konal, tak za dobu, kdy nepracoval, 

protože čerpal náhradní volno. Zaměstnanec totiž tím, že si zvolí možnost čerpání 

náhradního volna, realizuje svůj zájem na výměně odpracovaných hodin za volno 

v období, kdy by jinak měl zaměstnanec normálně práci konat. Proto také tento autor 

zdůrazňuje, že konkrétní den či hodina, kdy má být náhradní volno poskytnuto, nemůže 

být zaměstnavatelem jednostranně ustanovena, ale musí se jednat o datum, se kterým 

bude zaměstnanec souhlasit, když ten musí mít zájem na takovém konkrétním 

náhradním volnu. Co se týče práva na nesníženou odměnu podle art. 1512 § 2 KP 

v případě náhradního volna poskytnutého zaměstnavatelem nezávisle na vůli 

zaměstnance, jedná se o odlišnou situaci. Zaměstnanec v tomto případě nerealizuje své 
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zájmy, nýbrž dochází k realizaci zájmů zaměstnavatele. Z tohoto důvodu přísluší 

zaměstnanci náhradní volno ve vyšší výměře (o polovinu vyšší než je rozsah přesčasové 

práce, za kterou se náhradní volno poskytuje) a zároveň nedochází ke snížení nároku na 

mzdu.  

  

1.4.2.3.3. Náhradní volno za práci ve volném dni 

 
Náhradní volno je poskytováno nejen z důvodu přesčasové práce, ale také za 

práci v den, na který připadá pracovní volno zaměstnance podle jeho rozvrhu směn z 

titulu průměrně pětidenního pracovním týdne. Art. 1513 KP totiž zakládá právo 

zaměstnance na den náhradního volna za výkon práce v takovém volném dni. Práce 

ve dnech, ve kterých by mělo být podle rozvrhu směn realizovat právo zaměstnance na 

odpočinek, je možná ze stejných důvodů jako je možné konat práci přesčas podle art. 

151 § 1 KP.  

Z doslovného znění art. 1513 KP A. Sobczyk vyvozuje, že náhradní volno 

v délce jednoho dne přísluší každému zaměstnanci, který pracuje v takovém volném 

dni, a to nezávisle na počtu hodin, které v tomto volném dni zaměstnanec fakticky 

odpracuje. Současně nesmí mít poskytnutí náhradního volna negativní vliv na výši 

odměny zaměstnance v daném vyrovnávacím období. „Výměna“ pracovní směny 

zaměstnance z důvodu na straně zaměstnavatele tak nemůže vést ke snížení nároku na 

odměnu za hodiny odpovídající stanovené týdenní pracovní době zaměstnance. Proto 

např. zaměstnanec, který ve volném dni (v sobotu) přepracuje méně hodin (6 hodin) než 

by přepracoval ve dni (pondělí), na které mu připadne náhradní volno (8 hodin), má 

nárok na odměnu jako by pracoval v rozsahu 8 hodin, i když fakticky pracoval jen 6 

hodin. Pokud však např. zaměstnanec pracující v systému rovnoměrného rozvržení 

pracovní doby pracuje ve volném dni 12 hodin a ve dni, ve kterém čerpá náhradní volno 

by pracoval pouze 6 hodin, dochází k překročení průměrné stanovené týdenní pracovní 

doby a zaměstnanci tak bude náležet za těchto 6 hodin, které odpracoval navíc, odměna 

a příplatek za práci přesčas podle art.1511 § 2 KP.  

Toto náhradní volno má být zaměstnanci uděleno do konce vyrovnávacího 

období. Konkrétní termín, kdy má zaměstnanec čerpat náhradní volno, musí 

zaměstnavatel určit až na základě dohody se zaměstnancem. Nemůže určit zaměstnanci 
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termín náhradního volna jednostranně, bez jeho souhlasu. Pokud nedojde k dohodě o 

termínu náhradního volna, zaměstnanci bude náležet za odpracované hodiny ve dni, na 

který připadalo volno zaměstnance vyplývající ze zásady pětidenního pracovního týdne,  

odměna a příplatek za práci přesčas ve výši 100% odměny podle art. art. 1511 § 3 KP, 

když se bude jednat o překročení průměrné stanovené délky týdenní pracovní doby.85  

  

1.4.2.4. Zákaz práce přesčas   

 
Zákaz práce přesčas některých skupin zaměstnanců je možné rozlišit na zákaz 

absolutní, kdy není vůbec možné, aby zaměstnanec konal práci přesčas, a zákaz 

relativní, kdy se souhlasem zaměstnance tento konat práci přesčas může. Konat práci 

přesčas mají absolutně zakázány těhotné zaměstnankyně (art. 178 § 1 KP), mladiství 

zaměstnanci86 (art. 203 § 1 KP) a zaměstnanci pracující v prostředí, kde jsou 

překročeny limity koncentrace zdraví škodlivých látek (ti ovšem pouze pokud jde o 

práci přesčas podle art. 151 § 2 KP, tzn. z důvodů speciálních potřeb zaměstnavatele). U 

zaměstnanců pracujících ve zvláště obtížných nebo ve zvláště zdraví škodlivých 

pracovních podmínkách, kteří z tohoto důvodů pracují v systému zkrácené stanovené 

délce pracovní doby, sice není výslovně uveden zákaz práce přesčas, je však zřejmé, že 

pokud se zákaz práce přesčas vztahuje na zaměstnance pracující v prostředí, kde jsou 

překročeny limity koncentrace zdraví škodlivých látek, pak se a fortiori bude zákaz 

vztahovat i na zaměstnance pracující ve zvláště obtížných nebo zvláště zdraví 

škodlivých pracovních podmínkách (zřejmě také s omezením na práci přesčas z důvodů 

speciálních potřeb zaměstnavatele). Konat práci přesčas nesmí, kromě případů, kdy 

zaměstnanci budou s prací přesčas souhlasit, zaměstnanci pečující o dítě do 4. roku 

života (art. 178 § 2 KP) a zaměstnanci se zdravotním postižením87.  

Kromě těchto výslovných zákazů je nutné zohlednit i omezení možnosti nařídit 

práci přesčas v souvislosti s art. 8 KP, jenž odkazuje na zásady společenského soužití, 

které mají být při výkonu svého práva brány v úvahu. Pokud totiž dochází k uplatňování 

práva (v tomto případě právo zaměstnavatele požadovat práci přesčas), který je 

                                                 
85 Wagner, B. : Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 692 - 694  
86 Mladistvým zaměstnancem je dle Art. 190. § 1 KP osoba, která je starší 16 let a zároveň mladší 18 let 
87 Art. 15 ust. 3 i art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U. nr 123, poz. 776, z późn. zm.) 
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v rozporu se zásadami společenského soužití, nelze považovat takovou činnost za výkon 

práva a takové uplatňování svých práv nebude požívat právní ochrany. Z tohoto důvodů 

by bylo zřejmě zneužitím práva zaměstnavatele, požadoval-li by práci přesčas u 

vzdělávajícího se zaměstnance, pokud by tím došlo ke kolizi přesčasové práce 

s vyučováním nebo požadoval-li by zaměstnavatel práci přesčas u zaměstnance, který 

do práce dojíždí, pokud po skončení této přesčasové práce se zaměstnanec nebude mít 

možnost vrátit zpět do místa svého bydliště.88 

1.4.2.5. Práce přesčas vedoucích zaměstnanců 

 
U kategorie tzv. vedoucích zaměstnanců, tzn. zaměstnanců, kteří jsou na 

nejvyšším stupni řízení zaměstnavatele (art. 128 § 2 pkt 2 KP) a vedoucích oddělených 

organizačních jednotek zaměstnavatele, je úprava práce přesčas vzhledem ke specifice 

jejich postavení poněkud odlišná. Je možné shrnout, že těmto zaměstnancům zásadně 

nepřísluší odměna ani příplatek za práci přesčas. Podrobněji bylo o této otázce 

pojednáno výše v kapitole o pracovní době této skupiny zaměstnanců. 

1.5. Noční práce 
 

1.5.1. Noční práce podle ZPr 
 

Noční prací se rozumí dle § 78 odst. 1 písm. k) ZPr práce konaná v noční době, 

tj. v době mezi 22. a 6. hodinou. Vzhledem k tomu, že práce v noční době je z hlediska 

zdravotního stavu zaměstnance riziková, konstruuje zákoník práce zvláštní pojem 

zaměstnance pracujícího v noci a ukládá zaměstnavateli další povinnosti, pokud jde o 

pracovní režim takového zaměstnance.89 Zaměstnancem pracujícím v noci se dle 

zákonné definice (§ 78 odst. 1 písm. l) ZPr) rozumí zaměstnanec, který během noční 

doby pravidelně odpracuje nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po 

sobě jdoucích. Pokud se jedná o zaměstnance, který výjimečně vykonával práci v noční 

době nebo o zaměstnance, který vykonává noční práci sice pravidelně, ale v menším 

rozsahu než uvedené 3 hodiny, pak se sice jedná o noční práci, ale nejedná se o 

kategorii zaměstnanců pracujících v noci, se kterými je spojen vznik některých dále 

                                                 
88 Jackowiak, U.: Prawo pracy – podręcznik dla studentów prawa. 3. wyd. Warszawa, 2009. s. 391 
89 Bělina, M. a kol.: Zákoník práce, komentář, 1. vyd., Praha: C.H.Beck, 2008, s. 333  
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uvedených práv a povinností. Avšak vzhledem k tomu, že i tato práce je považována za 

noční práci, přísluší zaměstnanci za práci konanou v noční době příplatek za práci 

v noci ve smyslu § 116 a § 125 ZPr.90 Pokud jde o režim zaměstnance pracujícího 

v noci, zákoník práce v § 94 stanoví některá omezení a podmínky výkonu práce v noci, 

které jsou uvedeny níže. 

Délka směny takového zaměstnance nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin 

po sobě jdoucích. V případě provozních důvodů, pokud by taková délka směny 

nepostačovala, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout týdenní pracovní dobu tak, aby 

průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě 

jdoucích, přičemž pro výpočet průměrné délky směny se vychází z pětidenního 

pracovního týdne. 

Vzhledem k rizikovosti pravidelné práce v noci je zaměstnavatel povinen 

zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl před zařazením na noční práci vyšetřen 

lékařem závodní preventivní péče. Dále je povinen zajistit tyto lékařské prohlídky 

pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně, a to i bez žádosti zaměstnance. 

Kromě toho má zaměstnanec právo kdykoli během zařazení na noční práci požádat o 

provedení lékařské prohlídky pro poruchy vyvolané výkonem noční práce, 

zaměstnavatel má tudíž povinnost tuto prohlídku zajistit.91 Zaměstnavatel má též 

povinnost nést případné náklady spojené s takto poskytnutou zdravotní péči, a to i 

tehdy, pokud nejsou příslušnými zdravotními pojišťovnami hrazeny přímo a musí je 

hradit ten, kdo tyto zdravotní úkony vyžaduje.92 Úhrada poskytnuté zdravotní péčí 

nesmí být na zaměstnanci požadována.          

Pokud by byl zaměstnanec pracující v noci podle lékařského posudku vydaného 

zařízením závodní preventivní péče nezpůsobilý pro výkon noční práce, je 

zaměstnavatel podle ustanovení § 41 odst. 1 písm. f) ZPr povinen převést takového 

zaměstnance na jinou vhodnou práci. V případě dočasné nezpůsobilosti takového 

zaměstnance k noční práci, platí dle § 53 odst. 1 písm.e) ZPr zákaz výpovědi ze strany 

zaměstnavatele. Tento zaměstnanec je v tzv. ochranné době. Zaměstnavatel má též 

                                                 
90 Dle § 116 ZPr přísluší zaměstnanci za práci v noci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % 
průměrného výdělku (není-li v kolektivní smlouvě stanoveno jinak), dle § 125 ZPr zaměstnanci 
odměňovanému platem přísluší za hodinu noční práce příplatek ve výši 20 % průměrného hodinového 
výdělku.   
91 Jouza, L: Zákoník práce s komentářem vč. aplikace občanského zákoníku, 3. aktualiz. a dopl. vyd., 
Praha, 2008, s. 299 
92 Bělina, M. a kol.: Pracovní právo. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 219 
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povinnost převést na jinou vhodnou práci těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, 

která kojí a zaměstnankyni – matku do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje 

v noci a o převedení na jinou práci požádá. Tato povinnost zaměstnavatele vyplývá 

z ustanovení § 239 odst. 1 ZPr, který těmto kategoriím zaměstnankyň umožňuje požádat 

zaměstnavatele o zařazení na denní práci. Této žádosti (postačí žádost ústní, protože 

forma není zákonem stanovena) je zaměstnavatel povinen vyhovět. „Pojem zařazení na 

denní práci, který používá § 239 odst. 1 ZPr, zahrnuje jak výkon stejné práce, avšak 

pouze v denních směnách, tak i převedení na  jinou vhodnou práci ve dne bez ohledu na 

to, zda jde o převedení v rámci sjednaného druhu práce či mimo tento rámec.“93 Pokud 

by zaměstnankyně při práci, na kterou byla takto převedena, dosahovala bez svého 

zavinění nižšího výdělku než v dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto 

rozdílu vyrovnávací příspěvek podle zvláštního předpisu.94.  

Pokud jde o další povinnosti, které se vztahují k noční práci, zákoník práce 

stanoví zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnanci pracujícímu v noci přiměřené 

sociální zajištění, zejména možnost občerstvení, nikoli však povinnost zajistit 

stravování. Povinnost zajistit možnost občerstvení splní zaměstnavatel např. tím, že dá 

zaměstnanci k dispozici prostředky k úpravě a ohřevu stravy.95 Dále je zaměstnavatel 

povinen pracoviště, na kterém se pracuje v noci, vybavit prostředky pro poskytnutí 

první pomoci, včetně prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc. 

 Práci v noci mohou konat bez omezení muži i ženy, rozhodující je pouze jejich 

zdravotní stav. Zákaz vykonávat práci v noci však platí pro mladistvé zaměstnance. Tito 

zaměstnanci však v souladu s ustanovením § 245 odst. 1 ZPr mohou výjimečně práci 

v noci vykonávat, pokud se jedná o mladistvé zaměstnance starší 16 let a jestliže je to 

potřeba pro jejich výchovu k povolání, ale pouze v rozsahu nepřesahujícím 1 hodinu a 

pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého 

zaměstnance nezbytný. Noční práce mladistvého zaměstnance musí bezprostředně 

navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu.  

 

 

                                                 
93 Bělina, M. a kol.: Zákoník práce, komentář, 1. vyd., Praha: C.H.Beck, 2008, s. 334 
94 Podle § 42 až 44 zákona č. 187/2006, o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
95 Bělina, M. a kol.: Zákoník práce, komentář, 1. vyd., Praha: C.H.Beck, 2008, s. 335 
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1.5.2. Noční práce (praca w porze nocnej) 
 
 Noční práce je dle polské právní úpravy definována obdobně jako je tomu v ZPr, 

a to jako práce konaná v noční době. Dle art. art.1517 § 1 KP noční doba zahrnuje 8 

hodin v době mezi 21. a 7. hodinou. Konkrétní vymezení noční doby v rámci uvedeného 

intervalu je tak ponecháno zaměstnavateli, který tak může učinit ve vnitřním předpise 

nebo pokud je jedná o zaměstnavatele, který nemá povinnost vydávat vnitřní předpis, 

postačí o vymezení noční doby písemně zaměstnance informovat. Zaměstnavatel tak 

nejčastěji vymezí noční dobu v rozsahu 8 hodin, nic však nebrání tomu, aby stanovil 

jako noční dobu interval delší (až 10 hodin), jednalo by to totiž o úpravu pro 

zaměstnance příznivější. Pokud by zaměstnavatel vůbec nevymezil noční dobu nebo by 

vymezil noční dobu pouze odkazem na zákonné ustanovení, aniž by zvolil interval 

v rámci této úpravy, bylo by nezbytné považovat celé období 10 hodin jako noční dobu 

se všemi důsledky z toho vyplývajícími. 96 

 S ohledem na ochranu zaměstnanců, kteří konají práci v noční době, vymezuje 

KP, tak jak toto činí český ZPr, byť obsahově ne zcela stejně,  kategorii zaměstnanců 

pracujících v noci. Zaměstnancem pracujícím v noci je dle polské právní úpravy 

zaměstnanec, který má podle svého rozvrhu směn odpracovat v rámci každých 24 hodin 

po sobě jdoucích nejméně 3 hodiny během noční doby nebo zaměstnanec, u kterého 

alespoň ¼ pracovní doby ve vyrovnávacím období připadá na noční dobu. Ochrana této 

kategorie zaměstnanců spočívá v tom, že KP omezuje maximální délku jejich směny na 

8 hodin za předpokladu, že vykonávají práci zvláště nebezpečnou nebo práci spojenou 

s velkou fyzickou nebo intelektuální námahou. Seznam prací, které splňují kritéria 

zvláště nebezpečných prací a prací spojených s velkou fyzickou nebo intelektuální 

námahou, stanoví zaměstnavatel po projednání s odborovou organizací (u 

zaměstnavatelů, u kterých nepůsobí odborová organizace, po projednání s představiteli 

zaměstnanců97) a po zjištění stanoviska lékaře zdravotní preventivní péče o 

zaměstnance. S ohledem na skutečnost, že se maximální 8 hodinová délka směny 

vztahuje jen na některé zaměstnance pracující v noci (podle druhu práce, jak bylo výše 

uvedeno), nikoli na práci v noční době, platí omezení délky směny u těchto 

                                                 
96 Nycz T.: Kodeksowe instytucje czasu pracy czyli czas pracy 2006, wyd. Kraków-Tarnobrzeg, 2006, 
s.110-112 
97 Představiteli zaměstnanců je třeba rozumět zaprvé odborovou organizaci a u zaměstnavatelů, u kterých 
odborová organizace nepůsobí, pak zaměstnance, kterého si zaměstnanci stanoveným postupem zvolí. 
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zaměstnanců i v případě, že konkrétní směna tohoto zaměstnance nepřipadne ani v části 

na noční dobu.98 U těchto zaměstnanců je tedy vyloučena práce přesčas, ale pouze práce 

přesčas z důvodů zvláštních potřeb zaměstnavatele, když omezení délky pracovní 

směny na 8 hodin neplatí v případech, kdy je nezbytné provést záchrannou akci na 

ochranu života nebo zdraví osob, ochrany majetku nebo životního prostředí anebo 

v případě odstraňování následků havárie. Omezení délky pracovní směny na 8 hodin 

neplatí ani pro kategorii vedoucích zaměstnanců.  

Za práci v noční době přísluší zaměstnanci kromě běžné odměny i příplatek ve 

výši 20 % hodinové sazby minimální mzdy.99 Tato odměna přísluší všem 

zaměstnancům za práci konanou v nočních hodinách, bez ohledu na to, zda jsou 

zahrnování do kategorie zaměstnanců pracujících v noci nebo zda vykonávají práci 

v noci jen občas. Není pravdivá teze, že zaměstnanci patřící do  kategorie zaměstnanců 

pracujících v noci nemají na uvedený příplatek za práci v noci nárok s poukazem na to, 

že práci přesčas zohledňuje již jejich běžná odměna.100 Co se týče zákonné výše 

příplatku za práci v noční době, je možné např. v kolektivní smlouvě stanovit tento 

příplatek ve vyšší výměře. Bude se totiž jednat o právní úpravu příznivější pro 

zaměstnance, čili půjde o dovolenou odchylku od KP.101  

 U zaměstnanců, kteří trvale vykonávají práci mimo pracoviště zaměstnavatele, 

je možné, obdobně jako tomu je v případě práce přesčas, stanovit odměnu za noční 

práci paušální částkou, která nahradí příplatek za noční práci. Sjednaná částka, která 

bude zaměstnanci vyplácena místo příplatku za práci v noční době, musí však odpovídat 

předpokládanému rozsahu noční práce daného zaměstnance. Tak výše této paušální 

částky musí vycházet z výpočtu hodin, ve kterých má zaměstnanec konat práci v noci, a 

to v průběhu  celého vyrovnávacího období.  

Absolutní zákaz pracovat v noci platí pro těhotné ženy (art. 178 § 1 KP) a 

mladistvé zaměstnance (art. 203 § 1 KP). Zaměstnanci pečující o dítě do 4 let mohou 

konat práci v noční době pouze, pokud s touto prací souhlasí (art. 178 § 2 KP) a 

zaměstnanci se zdravotním postižením, pokud o to zaměstnavatele požádají nebo pokud 

                                                 
98 Wagner, B. : Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 705 
99 Minimální mzdu (minimálně wynagrodzenie) stanoví zákon, a to ustawa z dnia 10 pazdziernika 2002 
r.o mimimalnym wynagrodzeniu za prace ( Dz.U.Nr 200, poz. 1689, z późn. zm. oraz z 2005 r. nr 157, 
poz. 1314 
100 Wagner, B. : Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 705  
101 Jackowiak, U.: Prawo pracy – podręcznik dla studentów prawa. 3. wyd. Warszawa, 2009. s. 395-396 
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s takovou prací souhlasí lékař (art. 15 ust. 3 a art. 16 zákona o zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením102). 

      

1.6. Pracovní pohotovost 

1.6.1. Pracovní pohotovost 
 

Pracovní pohotovost je dnes definována v § 78 odst. 1 písm. h) ZPr 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. 

 S přijetím současně platného zákoníku práce však došlo ke změně tohoto 

institutu oproti dosavadní úpravě účinné do 31.12.2006, nyní již totiž není možné konat 

pracovní pohotovost na pracovišti zaměstnavatele, nýbrž pouze na místě dohodnutém se 

zaměstnavatelem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele. Od 1.1.2007 je připravenost 

k práci na pracovišti zaměstnavatele, i kdyby zaměstnanec fakticky žádnou práci 

nevykonal, považována za pracovní dobu. Jde o reakci zákonodárce na judikaturu ESD, 

který vykládá čl. 2 směrnice o úpravě pracovní doby tak, že považuje jakoukoli 

přítomnost zaměstnance na pracovišti, kterou zaměstnavatel po něm požaduje, i když 

mu nepřiděluje pracovní úkoly, za pracovní dobu.103 Pracovní pohotovost tak není 

pracovní dobou, ale dobou odpočinku, s výjimkou případů, kdy v průběhu pracovní 

pohotovosti dojde k výkonu práce. Taková práce pak přerušuje požadovanou 

nepřetržitost doby odpočinku (jak bude pojednáno v kapitole o době odpočinku). Pokud 

by taková práce konaná v průběhu doby, kdy zaměstnanec byl v pracovní pohotovosti, 

překročila stanovenou týdenní pracovní dobu, jednalo by se o práci přesčas. Tato 

přesčasová práce by se musela započítat do limitů přesčasové práce.   

Zaměstnanec není povinen pracovní pohotovost konat. Tuto povinnost má 

zaměstnanec pouze v případě, že se se zaměstnavatelem na výkonu pracovní 

pohotovosti dohodne. Zákoník práce nepředepisuje podstatné náležitosti této dohody, 

ani nestanoví obligatorní písemnou formu. Je však zřejmé, že v takové dohodě bude 

                                                 
102 Ustawa z dnia 27.8.1997, Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776, o rehabilitaci zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
103 Vysokajová, M., Kahle, B., Doležílek, J.: Zákoník práce, komentář, 2.vyd., Praha: ASPI, Wolters 
Kluwer, 2008, s. 177 
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sjednán zejména rozsah konané pracovní pohotovosti, dále místo, ve kterém bude 

pracovní pohotovost konána a tzv. reakční doba, tedy doba dojezdnosti na pracoviště 

zaměstnavatele po pokynu zaměstnavatele k výkonu práce.  

Pro rozsah pracovní pohotovosti zákoník práce žádné limity přímo nestanoví, je 

však limitován nepřímo tím, že práce konaná v průběhu pracovní pohotovosti je 

považována za pracovní dobu a překročí-li stanovenou týdenní pracovní dobu, pak je 

prací přesčas. Vzhledem k tomuto je tak pracovní pohotovost fakticky omezená 

limitami pracovní doby a přesčasové práce. Je tedy zřejmé, že pracovní pohotovost 

nemůže být držena v době, kdy by zaměstnavatel nemohl nařídit výkon práce.104 K této 

situaci by mohlo dojít, pokud zaměstnanec v kalendářním roce již konal práci přesčas 

ve stanoveném limitu či by se jednalo o případ, kdy by zaměstnanec držel pracovní 

pohotovost v době nepřetržitého odpočinku mezi směnami nebo nepřetržitého 

odpočinku v týdnu v rozsahu, který již nelze zkrátit. Takto nařídit práci v době držení 

pracovní pohotovosti by nebylo možné ani tehdy, kdyby rozsah pracovní pohotovosti, 

který si zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodli, nebyl vyčerpán. Pokud by však 

k výkonu práce nedošlo, výkon pracovní pohotovosti se započítá do dohodnutých limitů 

pracovní pohotovosti. Za tuto dobu zaměstnanci bude náležet odměna za pracovní 

pohotovost, ačkoli případný výkon práce v tomto období by v souladu s právní úpravou 

nebylo možné nařídit.105   

 Místem výkonu pracovní pohotovosti bude nejčastěji bydliště zaměstnance, ale 

může jím být i místo jiné, vždy však odlišné od pracovišť zaměstnavatele. Namísto 

dohodnutého konkrétního místa, ve kterém bude pracovní pohotovost konána, může být 

sjednána tzv. dosažitelnost, kdy je zaměstnanec povinen se do určité doby dostavit na 

pracoviště zaměstnavatele k výkonu práce106, a to bez ohledu na to, kde se zaměstnanec 

zrovna nachází (je např. dostupný na určitém telefonním čísle či e-mailem). Samotný 

„pokyn zaměstnavatele, aby zaměstnanec byl mimo pracovní dobu dostupný na 

mobilním telefonu, není ještě sám o sobě pracovní pohotovostí, neboť zaměstnanec 

nemusí být připraven k výkonu práce (může například v této době požít alkoholické 

                                                 
104 Bělina, M. a kol.: Zákoník práce, komentář, 1. vyd., Praha: C.H.Beck, 2008, s. 337 
105 Bělina, M. a kol.: Zákoník práce, komentář, 1. vyd., Praha: C.H.Beck, 2008, s. 337 
106 Hůrka, P. a kol.: Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným 
komentářem,1.vyd. ANAG, 2008, s. 277 
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nápoje).“107 Dohoda o pracovní pohotovosti může obsahovat i další podmínky výkonu 

pracovní pohotovosti, např. v jakém časovém předstihu bude zaměstnavatel určovat 

zaměstnanci, kdy bude konat pracovní pohotovost. Všechna ujednání o pracovní 

pohotovosti, jak byly popsány výše, mohou být zahrnuty do pracovní smlouvy nebo 

může být tato problematika obsahem jiné, samostatné dohody. Jak již bylo řečeno, 

zákoník práce nepředepisuje pro takovou dohodu povinnou písemnou formu, lze ji však 

doporučit hlavně z hlediska prokazování její existence v případě vzniklého sporu.  

Za výkon pracovní pohotovosti náleží zaměstnanci podle § 140 ZPr. odměna, 

která není mzdou ani platem, a to ve výši nejméně 10 procent průměrného výdělku. 

Pokud však dojde k výkonu práce během pracovní pohotovosti, náleží zaměstnanci za 

tuto dobu, která je pracovní dobou, mzda nebo plat namísto uvedené odměny podle § 

140 ZPr.   

 

1.6.2. Pracovní pohotovost (dyżur) 
 

Pracovní pohotovost upravuje art. 1515 KP, který poskytuje zaměstnavateli 

možnost požadovat po zaměstnanci, aby byl nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn 

připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy. Konat pracovní 

pohotovost je však dle polské právní úpravy možné nikoli pouze na jiném místě 

dohodnutém se zaměstnavatelem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele, jak je tomu u 

nás, ale také na pracovišti zaměstnavatele. 

Podstatou tohoto institutu je připravenost zaměstnance k výkonu práce. 

Zaměstnanec v  průběhu pracovní pohotovosti žádnou práci konat nemá, je pouze 

připraven k jejímu výkonu a čeká na pokyn zaměstnavatele, na základě kterého teprve 

začne práci vykonávat. V průběhu pracovní pohotovosti tak nemá zaměstnanec 

vykonávat žádné dodatečné, vedlejší činnosti ve prospěch zaměstnavatele. Pokud by 

zaměstnanec tyto činností vykonával, jednalo by se o pracovní dobu, nikoli o pracovní 

pohotovost, a čas takto strávený by byl považován, za předpokladu překročení limitů 

stanovené pracovní doby, za práci přesčas.108  

                                                 
107 Jakubka a kol.: Zákoník práce, provádějící nařízení vlády a další související předpisy s komentářem, 3. 
aktualiz. vyd.  ANAG, 2009, s.174 
108 Wagner, B.: Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 702 
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Konstrukce institutu pracovní pohotovosti spočívá v tom, že doba pracovní 

pohotovosti se nezapočítává do pracovní doby, pokud nedojde v jejím průběhu 

k výkonu práce. A contrario dobu pracovní pohotovosti budeme považovat za pracovní 

dobu tehdy, začne-li v jejím průběhu zaměstnanec práci vykonávat. Otázkou ovšem je, 

v jakém rozsahu se bude považovat pracovní pohotovost za pracovní dobu v případě, 

bude-li zaměstnanec vykonávat práci pouze po určitou dobu, kdy byl v pracovní 

pohotovosti. V judikatuře se totiž můžeme setkat s interpretací, podle níž je pracovní 

dobou pouze to období, ve kterém zaměstnanec fakticky vykonává práci. Zároveň je 

taková práce pak považována judikaturou za práci přesčas. Zbývající období, kdy 

zaměstnanec konal pouze pracovní pohotovost, avšak nepracoval, se do pracovní doby 

nepočítá. Tento názor je však v literatuře kritizován a je zastáván názor opačný, podle 

kterého, dojde-li v průběhu pracovní pohotovosti k výkonu práce, má být celé období 

pracovní pohotovosti do pracovní doby započítáno. Pokud by totiž docházelo k dělení 

období pracovní pohotovosti na část, která bude považována za pracovní dobu, protože 

v ní zaměstnanec vykonával práci a na část, která za pracovní dobu považována nebude, 

protože zaměstnanec práci nevykonával, došlo by vlastně k aplikaci systému rozvržení 

pracovní doby podle art. 136 § 1 KP, který přepokládá v průběhu směny určitá období 

připravenosti k výkonu práce, což je důvodem pro možnost prodloužení délky směny až 

na 16 hodin. Z tohoto důvodu je v odborné literatuře interpretován institut pracovní 

pohotovosti tak, že dojde-li v jejím průběhu k výkonu práce, zahrne se celé období 

pracovní pohotovosti do pracovní doby.109   

Jelikož je podle polské právní úpravy možné konat pracovní pohotovost také na 

pracovišti zaměstnavatele, je třeba zjistit, jak odlišovat situace, kdy zaměstnanec je 

k dispozici zaměstnavateli ve smyslu art. 128 § 1 KP a bude se tak jednat o složku 

pracovní doby a případy, kdy je zaměstnanec v pracovní pohotovosti připraven 

k výkonu práce na pracovišti zaměstnavatele. Tuto hranice určil Nejvyšší soud PR ve 

svém rozhodnutí ze dne 2.6.1995, I PR 1/95, ve kterém vymezuje pracovní dobu ve 

smyslu art. 128 § 1 KP jako dobu, kterou tvoří jak doba výkonu práce, tak také doba, 

kdy zaměstnanec je k dispozici zaměstnavateli připraven práci vykonávat. Od 

okamžiku, kdy zaměstnanec začne být k dispozici zaměstnavateli, začínají běžet hodiny 

pracovní doby. Za pracovní dobu se pak považují i všechny přestávky v práci, které 
                                                 
109 Nycz T.: Kodeksowe instytucje czasu pracy czyli czas pracy 2006, wyd. Kraków-Tarnobrzeg, 2006, 
s.191-192, 198 
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vyvstanou z důvodu na straně zaměstnavatele – např. přestávka v práci z důvodu 

nepředvídaných  technických závad apod. Na rozdíl od výše uvedeného tak pracovní 

pohotovost ve smyslu art. 1515 KP spočívá v připravenosti zaměstnance na určitém 

místě k výkonu práce – jedná se o období, ve kterém může ale nemusí vzniknout 

potřeba výkonu práce. Pokud však dochází k plánování přestávky v práci, kdy má být 

přerušen výkon práce, nemohou být takové přestávky považovány za pracovní 

pohotovost.110 

KP omezuje dobu pracovní pohotovosti tím, že stanoví nezbytnost dodržení 

ustanovení o nepřetržitém odpočinku mezi směnami a o nepřetržitém odpočinku v týdnu 

(art. 132 a 133 KP). Vychází totiž z předpokladu, že i když pracovní pohotovost není 

pracovní dobou, nejedná se ani o dobu odpočinku zaměstnance. Zaměstnanec totiž 

nemůže svým časem volně disponovat, musí být navíc po celou dobu pracovní 

pohotovosti připraven na to, že v každém okamžiku může začít práci fakticky 

vykonávat. V praxi tak z důvodu dodržení nepřetržitého odpočinku zaměstnance mezi 

směnami a v týdnu může zaměstnanec zásadně konat pracovní pohotovost v rozsahu 1-5 

hodin během 24 hodin po sobě jdoucích (podle systému rozvržení pracovní doby, který 

se zaměstnance týká).111  

Za pracovní pohotovost náleží zaměstnanci náhradní volno v rozsahu konané 

pracovní pohotovosti. Pokud poskytnutí náhradního volna není možné, náleží 

zaměstnanci odměna ve výši částky, která přísluší zaměstnanci podle jeho osobního 

zařazení za hodinu nebo měsíc práce, a pokud u konkrétního zaměstnance nejsou tyto 

částky zvlášť vymezeny, částka odpovídající 60 % výdělku zaměstnance. Náhradní 

volno nebo výše uvedená odměna však nepřísluší zaměstnanci, který koná pracovní 

pohotovost doma, tzn. přísluší pouze za pracovní pohotovost konanou na pracovišti 

zaměstnavatele nebo na jiném dohodnutím místě. Pracovní pohotovostí konanou doma 

je však třeba rozumět nejen případy, kdy zaměstnanec se skutečně nachází doma, ale i 

ostatní případy, kdy zaměstnanec není na pracovišti zaměstnavatele ani na jiném 

dohodnutém místě. Za pracovní pohotovost konanou doma je tak třeba považovat i 

případy, kdy je zaměstnanec dostupný na mobilním telefonu. Naopak nelze srovnávat 

důsledky pracovní pohotovosti konané doma s pracovní pohotovostí konanou na 

                                                 
110 Nycz T.: Kodeksowe instytucje czasu pracy czyli czas pracy 2006, wyd. Kraków-Tarnobrzeg, 2006, 
s.192 
111 Wagner, B.: Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 701 
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pracovišti zaměstnavatele ani tehdy, pokud by podmínky tam vytvořené umožňovaly 

zaměstnanci fakticky odpočívat.112 Současnou právní úpravu pracovní pohotovosti 

z hlediska poskytnutí kompenzace za čas strávený v pracovní pohotovosti považuje T. 

Nycz za protiústavní, když pokud zaměstnanec koná pracovní pohotovost doma, 

nepřísluší mu za takto strávený čas žádná odměna ani náhradní volno. Koná tak 

pracovní pohotovost bez jakékoli náhrady, přitom soukromý život zaměstnance je 

pracovní pohotovostí dosti omezován. Vztah zaměstnance a zaměstnavatele z tohoto 

pohledu není ekvivalentní, což považuje za nepřípustné. Kromě této výhrady tvrdí 

T.Nycz, že z právní úpravy pracovní pohotovosti nevyplývá, že  by zaměstnavatel mohl 

nařídit zaměstnanci, aby konal pracovní pohotovost doma. Zaměstnavatel může 

zaměstnanci nařídit konat pracovní pohotovost na pracovišti zaměstnavatele nebo na 

jiném stanoveném místě, nikoli doma. Doma může konat pracovní pohotovost 

zaměstnanec pouze tehdy, pokud s tím souhlasí. Odlišnou interpretaci art. 1515 KP 

považuje T. Nycz za nesprávnou z důvodu jejího rozporu s Ústavou RP a v ní 

zakotveným právem každého na ochranu soukromého a rodinného života 

zaměstnance.113  

Další spornou otázkou z hlediska právní úpravy pracovní pohotovosti je, zda 

může být zaměstnanci nařízeno konat pracovní pohotovost v den, kdy má mít 

zaměstnanec pracovní volno. A. Sobczyk se domnívá, že zaměstnavatel může nařídit 

zaměstnanci pracovní pohotovost i na tyto dny, pokud dodrží ustanovení o nepřetržitém 

odpočinku v týdnu.114 T. Nycz je však kategoricky proti takovému výkladu. 

Připravenost k práci nad rámec rozvrhu pracovních směn, jak o ní hovoří art. 1515 KP, 

interpretuje tak, že pracovat „mimo rámec rozvrhu pracovních směn“ lze jen, pokud 

zaměstnanec v daném dni v práci byl, což vylučuje možnost nařídit konání pracovní 

pohotovosti ve dni, ve kterém zaměstnanec v práci být podle rozvrhu práce nemá.115    

Pro doplnění je třeba uvést, že úprava pracovní pohotovosti u vedoucích 

zaměstnanců je v některých otázkách odlišná. Neplatí u nich nutnost dodržet ustanovení 

o nepřetržitém odpočinku mezi směnami a v týdnu, a nepřísluší jim také právo na 

                                                 
112 Wagner, B. : Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 702 
113 Nycz T.: Kodeksowe instytucje czasu pracy czyli czas pracy 2006, wyd. Kraków-Tarnobrzeg, 2006, 
s.196 
114 Wagner, B. : Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 701 
115 Nycz T.: Kodeksowe instytucje czasu pracy czyli czas pracy 2006, wyd. Kraków-Tarnobrzeg, 2006, 
s.197 
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náhradní volno ani na odměnu za výkon pracovní pohotovosti ve smyslu art.1515  § 3 

KP.  

2. Doba odpočinku v pracovním právu 

 

„Práce jako užití pracovní síly má své hranice, a má-li být efektivní, je nesporné, že 

musí docházet k jejímu přerušení, což je vyvoláno fyzickou a psychickou únavou, 

potřebou spánku, odpočinku, potřebou reprodukce pracovní síly, osobními zájmy 

zaměstnance (rekreací, sportovními a kulturními aktivitami či vzděláním).“116 Právě 

z těchto důvodů je nezbytné zákonem upravit nejen pracovní dobu zaměstnance, ale i 

vymezit období, kdy bude zaměstnanec moci odpočívat.  

Doba odpočinku je českým zákoníkem práce definována negativně, a to jako 

doba, která není pracovní dobou. Čas zaměstnance je z tohoto hlediska rozdělen jednak 

na pracovní dobu, kdy je zaměstnanec povinen vykonávat práci pro zaměstnavatele a 

dobu připravenosti zaměstnance k práci na pracovišti zaměstnavatele, a jednak ostatní 

dobu, která je zákoníkem označována jako doba odpočinku. Vzhledem k tomu, že 

v době odpočinku zaměstnanec nekoná práci ani není připraven na pracovišti práci 

konat, není právními předpisy upraven obsah tohoto časového období ani jeho náplň. 

Zákoník práce pouze garantuje právo zaměstnance na odpočinek a stanoví pravidla pro 

vymezení pracovní doby vůči době odpočinku. Mezi pracovní dobou a dobou 

odpočinku totiž existuje přímá souvislost spočívající v tom, že zkrácením jedné dojde 

k prodloužení druhé a naopak.  

Stanovením pravidel pro rozdělení času zaměstnance na pracovní dobu a dobu 

odpočinku v ZPr i v polském KP je zaměstnanec chráněn proti nepříznivým důsledkům 

nadměrného výkonu práce, který se může odrazit na jeho zdraví nebo i na sociálních 

vztazích. Právní úprava doby odpočinku je tak stanovená jako převážně kogentní, kdy 

není možné se od takové úpravy odchýlit v tom směru, že by důsledkem takového 

odchýlení bylo zkrácení doby odpočinku zaměstnance pod zákonem stanovené 

minimum. Toto není možné ani tehdy, pokud by zaměstnanec s takovým odchýlením od 

zákonné úpravy souhlasil. Z uvedeného a contrario vyplývá, že odchýlení se od limitů 

stanovených v zákoníku práce tak, že dojde k prodloužení doby odpočinku, možné je.  

                                                 
116 Kottnauer, A.a kol.: Pracovní doba podle zákoníku práce v praxi, 2.vyd., ANAG, 2004, s. 77 
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Zákoník práce obdobně jako polský KP rozlišuje přestávky v práci (przerwy w 

pracy) jako dobu odpočinku v rámci pracovní směny, nepřetržitý odpočinek mezi 

směnami (odpoczynek dobowy) jako odpočinek v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, 

nepřetržitý odpočinek v týdnu (odpoczynek tygodniowy) jako delší období určené 

k odpočinku v rámci každého týdne, svátky (święta) jakožto zákonem určené dny 

pracovního volna a dovolenou (urlop wypoczynkowy), která realizuje právo 

zaměstnance na déletrvající odpočinek v rámci každého roku.  

 

2.1. Právní úprava přestávek v práci  

2.1.1. Přestávky v práci podle české právní úpravy 
 

Přestávky v práci jsou dobou odpočinku zaměstnance poskytovanou po určité 

době výkonu práce. Slouží k správnému rozložení výkonu zaměstnance během pracovní 

směny a zabezpečení možnosti stravování zaměstnance v průběhu jeho pracovní doby. 

 

2.1.1.1. Přestávka na jídlo a oddech 

 
Zaměstnavatel je povinen dle ustanovení § 88 odst. 1 ZPr poskytnout 

zaměstnanci přestávku na jídlo a oddech, a to nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce. 

Doba této přestávky musí činit nejméně 30 minut, s tím, že tato doba může být 

rozdělena, a to tak, že alespoň jedna její část bude trvat nejméně 15 minut. Nejdéle po 6 

hodinách nepřetržité práce však musí poskytnuté přestávky dohromady činit alespoň 30 

minut. Zaměstnavatel by ale měl zvážit, zda uvedenou přestávku dělit na kratší 

intervaly, vzhledem k tomu, že jejím účelem je umožnit zaměstnanci se najíst a 

odpočinout si. Tento účel by tak mohl dělením této přestávky ohrožen nebo zmařen. 

Zákoník práce zakazuje určit tuto přestávku na začátku a na konci pracovní doby, jinak 

nestanoví, kdy přesně mají být poskytnuty, mohou být tedy poskytnuty kdykoli. Jelikož 

tato přestávka přísluší zaměstnanci až po 6 hodinách nepřetržité práce, zaměstnanci 

s kratší pracovní dobou, která nedosahuje délky 6 hodin, nemají na přestávku na jídlo a 

oddech nárok, což ale nebrání zaměstnavateli, aby takovou přestávku přesto zavedl.  

 U mladistvých zaměstnanců musí být přestávka na jídlo a oddech poskytnuta 

dříve, a to nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce.  
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Zaměstnavatel je povinen poskytnout přestávku na jídlo a oddech nikoli jen po 

prvních 6 hodinách (resp. po každých 4,5 hodinách u mladistvých zaměstnanců) 

nepřetržité práce, ale po každých 6 hodinách, resp. 4,5 hodinách nepřetržité práce, a to 

vždy v délce 30 minut. Zaměstnanci, který například pracuje ve 12 hodinové směně a 

první přestávku čerpal po 4 hodinách práce, tak musí být poskytnuta další minimálně 

půlhodinová přestávka, celkem za směnu tak bude takovému zaměstnanci poskytnuta 

přestávka na jídlo a oddech v celkové délce 1 hodiny. Pokud ale bude zaměstnanci 

pracujícímu ve 12 hodinové směně poskytnuta přestávka až po 6 hodinách nepřetržité 

práce, druhou přestávku po dalších 6 hodinách nepřetržité práce zaměstnanci již není 

třeba poskytovat, protože směna končí.117  

Způsob organizace přestávek v práci na jídlo a oddech záleží na vůli 

zaměstnavatele. Ten může přesně stanovit dobu přestávek pro všechny zaměstnance 

stejně nebo určit pro různé kategorie zaměstnanců odlišnou hodinu čerpání této 

přestávky, a to např.ve vnitřním předpise nebo tuto otázku může upravovat kolektivní 

smlouva. Doba jejího čerpání také může být ponechána na zaměstnanci, který si v rámci 

předem stanovených pravidel sám určí dobu svého odpočinku.118  

Doba přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítává do pracovní doby. 

Zaměstnanci se tak fakticky prodlužuje jeho doba strávená na pracovišti. Přesto se 

zaměstnanec nemůže rozhodnout, že tuto přestávku nebude čerpat a skončí tak směnu 

dříve než zaměstnanec, který tuto přestávku čerpá. Tímto by totiž došlo k přesunutí 

doby čerpání této přestávky na konec pracovní doby, což zákoník práce výslovně 

zakazuje. Zaměstnavatel má povinnost přestávku na jídlo a oddech poskytnout, jeho 

pokyn k čerpání této přestávky je pro zaměstnance stejně závazný jako kterýkoli jiný 

pracovní pokyn, který je v souladu s právními předpisy.119 Vzhledem k tomu, že se 

doba této přestávky do pracovní doby nezapočítává, jedná o volný čas zaměstnance, 

který tak může sám rozhodovat, jak s touto dobou naloží. Zásadně nemusí ani setrvat na 

svém pracovišti. Otázka možnosti opustit pracoviště zaměstnavatele během přestávky 

na jídlo a oddech ale není jednoznačná. U zaměstnavatelů, kteří zajistili stravování 

v areálu pracoviště, je totiž možné zakázat v pracovním řádu, pracovní smlouvě či 

                                                 
117 Bělina, M. a kol.: Zákoník práce, komentář, 1. vyd., Praha: C.H.Beck, 2008, s. 320 
118 Hůrka, P. a kol.: Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným 
komentářem,1.vyd. ANAG, 2008, s. 263 
119 Jouza, L: Zákoník práce s komentářem vč. aplikace občanského zákoníku, 3. aktualiz. a dopl. vyd., 
Praha, 2008, s. 279 
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v kolektivní smlouvě opuštění pracoviště během této přestávky.120 Dále je třeba říci, že 

přestávka v práci začíná běžet již okamžikem, kdy zaměstnanec opustí práci na svém 

pracovišti, nikoliv až opuštěním areálu zaměstnavatele.121 Vzhledem k tomu tak 

zaměstnanec musí zvážit, zda mu stanovená doba určena pro odpočinek na jídlo a 

oddech vystačí k tomu, aby se včas vrátil zpět na své pracoviště. 

                                                

2.1.1.2. Přiměřená doba na oddech a jídlo 

 
Výše popsané přestávky na jídlo a oddech se nevztahují na práce, které nelze 

přerušit. U těchto prací je zaměstnavatel povinen i bez přerušení provozu nebo práce 

zajistit přiměřenou dobu na oddech a jídlo (§ 88 odst. 1 ZPr) V této době však 

zaměstnanec nadále vykonává svou práci, proto se poskytnutá přiměřená doba na 

oddech a jídlo (na rozdíl od přestávky na jídlo a oddech) započítává do pracovní doby. 

Zákoník práce nestanoví, kdy a v jakém rozsahu se má poskytovat, toto bude záležet na 

individuálních podmínkách provozu či vykonávané práce. Úprava poskytování 

přiměřené doby na oddech a jídlo je speciální vůči úpravě přestávky na jídlo a oddech, 

proto se ustanovení týkající se délky přestávky či doby, po které musí být poskytnuta 

apod. na poskytování přiměřené doby na oddech a jídlo, nepoužijí. Nelze tedy 

ztotožňovat přestávku na jídlo a oddech a přiměřenou dobu na oddech a jídlo. „V době 

přestávky v práci na jídlo a oddech dochází k suspenzi pracovního závazku a přerušení 

výkonu práce, neboť zaměstnanec je povinen vykonávat práci pouze v pracovní době. 

Jelikož se tato přestávka nezapočítává do pracovní doby, jde o dobu odpočinku, která je 

ve své podstatě poskytnutím osobního volna zaměstnanci. Naproti tomu (…) okolnost, že 

zaměstnanec má při nepřerušeném průběhu práce podle individuelních podmínek a 

provozních možností právo na přiměřenou dobu na jídlo a oddech, neznamená, že se 

tato doba stává dobou odpočinku“.122    

Práce, které nemohou být přerušeny, tudíž se u nich uplatní poskytování 

přiměřené doby na oddech a jídlo, jsou dány technologií výroby, pracovním procesem 

či výkonem práce, nikoli organizací práce daného pracoviště.123 Pokud se tedy jedná o 

 
120 Jouza, L: Zákoník práce s komentářem vč. aplikace občanského zákoníku, 3. aktualiz. a dopl. vyd., 
Praha, 2008, s. 281 
121 Hůrka, P. a kol.: Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným 
komentářem,1.vyd. ANAG, 2008, s. 263 
122 Rozhodnutí NS, 21 Cdo 42/2006, 3.1.2007 
123 M. Bělina a kol.: Zákoník práce, komentář, 1. vyd., Praha: C.H.Beck, 2008, s. 319 
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práci, která nemůže být přerušena, zaměstnanec bude při práci po přiměřenou dobu jíst 

nebo odpočívat a zaměstnavatel je povinen tyto situace „tolerovat“, neboť se faktický 

jedná o výkon práce, nejedná se však o přestávku v práci.124  V praxi se jedná zejména 

o případy tzv. jednočlenných pracovišť, kdy přestávky nelze zpravidla poskytnout 

v žádné směně, když nelze zajistit vystřídání zaměstnance v době přestávky (např. 

zaměstnance pracujícího jako vrátný) nebo o mimořádné situace, při nichž zaměstnanec 

nemůže čerpat přestávku, ačkoli na normálních okolností ji pravidelně čerpá.125  

                                                

Použití ustanovení o přiměřené době na oddech a jídlo místo poskytnutí 

přestávky by však mělo být využíváno dle JUDr. B. Kahleho jen výjimečně a je 

dokonce toho názoru, že např. u jednomístné obsluhy by zaměstnavatel měl raději 

zabezpečit za zaměstnance, který právě čerpá přestávku na jídlo a oddech, „záskok“.126  

ZPr vylučuje možnost poskytnutí přiměřené doby na oddech a jídlo v případě 

mladistvých zaměstnanců. Těmto musí být vždy poskytnuta přestávka na jídlo a oddech, 

i kdyby konali práci, která nemůže být přerušena. 

 

2.1.1.3. Bezpečnostní přestávka 

 
Zákoník práce stanoví, že někteří zaměstnanci mají podle zvláštních právních 

předpisů právo na tzv. bezpečnostní přestávku. Kategorie zaměstnanců, kterým musí 

zaměstnavatel poskytnout bezpečnostní přestávku vymezuje např. zákon č. 209/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podle § 5 odst. 

1 písm. c) tohoto zákona musí být činnosti jednotvárné a jednostranné zatěžující 

organismus přerušovány bezpečnostní přestávkou. Zaměstnanci, který tyto činnosti 

vykonává, tak přísluší právo na bezpečnostní přestávky, které se započítávají do 

pracovní doby, a poskytuje se tedy za ně mzda. V případě, připadne-li bezpečnostní 

přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, započítává se tak přestávka 

v práci na jídlo a oddech do pracovní doby, platí totiž podle § 89 odst. 2 ZPr přednostní 

režim bezpečnostní přestávky. Jiné zvláštní právní předpisy stanoví povinnost 

 
124 Jouza, L: Zákoník práce s komentářem vč. aplikace občanského zákoníku, 3. aktualiz. a dopl. vyd., 
Praha, 2008, s. 280 
125 Jouza, L: Zákoník práce s komentářem vč. aplikace občanského zákoníku, 3. aktualiz. a dopl. vyd., 
Praha, 2008, s. 280 
126 Kahle,B.: Praktická personalistika po novelách zákoníku práce v roce 2008, PRAGOEDUCA, 2008, s. 
81 
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poskytovat bezpečností přestávku pro další kategorie zaměstnanců jako např. 

zaměstnanci, kteří řídí vozidlo městské hromadné dopravy (nařízení vlády č. 589/2006 

Sb., kterým se stanová odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců 

v dopravě) nebo zaměstnanci konající práci se zrakovou zátěží (nařízení vlády č. 

361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci). 

 

2.1.1.4. Přestávka ke kojení 

 
Zvláštním druhem přestávky je přestávka ke kojení. ZPr v § 242 totiž přiznává 

zaměstnankyni, která kojí své dítě, kromě práva na přestávky, které byly výše popsány, 

také právo na zvláštní přestávky ke kojení. Matce, která pracuje po stanovenou týdenní 

pracovní dobu, přísluší na každé dítě do konce 1 roku jeho věku dvě půlhodinové 

přestávky a v dalších 3 měsících jedna půlhodinová přestávka ke kojení za směnu. 

Zaměstnankyni, která pracuje po kratší pracovní dobu, za předpokladu, že pracuje 

alespoň polovinu týdenní pracovní doby, přísluší pouze 1 půlhodinová tato přestávka na 

každé dítě do konce 1 roku jeho věku. Doba těchto přestávek se započítává do pracovní 

doby a zaměstnankyni tak bude náležet náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.   

 

2.1.2. Přestávky v práci podle polské právní úpravy (przerwy w pracy) 
 

2.1.2.1. Obligatorní přestávky v práci 

 
Přestávky v práci, které zaměstnavatel musí podle KP nebo podle jiných 

právních předpisů poskytovat (tedy obligatorní) je možné charakterizovat jako časové 

úseky, které se považují za pracovní dobu zaměstnance, i když během nich zaměstnanec 

práci nevykonává, ani není připraven k jejímu výkonu, a není tak k dispozici 

zaměstnavateli. Polský KP totiž stanoví v art. 134, že pokud denní pracovní doba činí 

alespoň 6 hodin, má zaměstnanec právo na přestávku v práci v délce minimálně 15 

minut. Tato přestávka se započítává do pracovní doby. 

Pokud jde o pravidla poskytování této přestávky, stejně jako u přestávky na jídlo 

a oddech podle ZPr, ani tady nejsou přesně stanoveny. Zaměstnavatel má tak široké 

možnosti pro stanovení zásad čerpání této přestávky během pracovní směny 
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zaměstnance. Může stanovit přestávku pro všechny zaměstnance ve stejnou dobu, ale 

může i vymezit pro jednotlivé zaměstnance či skupiny zaměstnanců různé časy 

přestávek v práci. Zaměstnavatel může určit konkrétní dobu, kdy musí zaměstnanec 

přestávku v práci čerpat, ale může taky ponechat volbu na zaměstnanci, který si sám 

zvolí dobu této přestávky. Tato široká volnost poskytnutá zaměstnavateli má meze 

pouze v tom smyslu, že nesmí být zaměstnanci tato přestávka poskytnuta na začátku 

nebo na konci směny. Ačkoli polský zákonodárce toto omezení výslovně neuvádí, je 

vyvozováno z významu slova „přestávka“, když tato předpokládá, že nějaká činnost (v 

tomto případě výkon práce) již probíhá a po přestávce bude pokračovat. Jinak 

nemůžeme hovořit o přestávce.127 Tato přestávka musí být poskytována každému 

zaměstnanci nezávisle na tom, zda má právo na nějaké jiné přestávky v práci podle 

jiných ustanovení KP nebo podle jiných právních předpisů.  

Mladistvému zaměstnanci, jehož denní pracovní doba je delší než 4,5 hodin, 

musí zaměstnavatel podle art. 202 § 31 KP poskytnout přestávku v déle 30 minut, která 

se započítává do pracovní doby. Do pracovní doby se přitom započítává i doba strávená 

ve škole v rozsahu odpovídajícím povinnému rozvrhu výuky zaměstnance, a to bez 

ohledu na to, zda tato výuka spadá do pracovní doby zaměstnance či nikoli.  

Jiné přestávky v práci, které musí být rovněž zaměstnavatelem obligatorně 

poskytnuty, mají ochranný charakter. Jedná se např. o přestávku v práci poskytovanou 

na základě vyhlášky Ministra práce a sociálních věcí128 zaměstnancům konajícím práci 

se zrakovou zátěží. Těmto zaměstnancům přísluší za každou hodinu nepřetržité práce u 

počítače přestávka v délce 5 minut, která se započítává do pracovní doby. Tyto 

přestávky musí být zaměstnanci poskytnuty po každé hodině takové práce. 

Neposkytovat tuto přestávku lze pouze tehdy, pokud zaměstnavatel zajistí zaměstnanci 

prostřídání práce u počítače jinou činností. Tato úprava je obdobná jako v českém 

pracovním právu, liší se pouze tím, že je poskytována nikoli po každé hodině nepřetržité 

práce u počítače, ale po každých dvou hodinách takové práce, a to v délce 5-10 minut. 

Dalšími případy uvedenými přímo v KP jsou i přestávky v práci u zaměstnanců 

pracujících ve zvláště obtížných nebo ve zvláště zdraví škodlivých pracovních 

podmínkách nebo u zaměstnanců, kteří vykonávají práci jednotvárnou nebo v předem 

                                                 
127 Wagner, B.: Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 655 
128 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1.12.1998 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, Dz.U.Nr 148, poz. 973 
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určeném pracovním tempu, kdy uvedenými přestávkami, které se započítávají do 

pracovní doby, dochází ke zkrácení pracovní doby pod rozsah uvedený v art. 129 § 1 

KP.129  

 Obdobně jako český zákoník práce, vymezuje i polská právní úprava tzv. 

přestávky na kojení (przerwy na karmienie), které se započítávají do pracovní doby. 

Podle ustanovení art. 187 § 1 KP má zaměstnankyně, která kojí své dítě, právo na dvě 

půlhodinové přestávky. Zaměstnankyně, která kojí více než jedno dítě, má právo na dvě 

45 minutové přestávky v práci k tomuto účelu. Tyto přestávky mohou být na žádost 

zaměstnankyně poskytovány vcelku. Výše uvedené platí pro zaměstnankyně, které 

pracují více než 6 hodin denně. Pokud zaměstnankyně pracuje alespoň 4 hodiny denně, 

přísluší ji jedna půlhodinová přestávka na kojení. Zaměstnankyně, které pracují méně 

než 4 hodiny denně, nemají na uvedenou přestávku nárok. 

  

2.1.2.2. Fakultativní přestávka v práci 

  

Zaměstnavatel kromě výše uvedených přestávek, které musí zaměstnanci 

poskytnout, může zavést další přestávku, která se nebude započítávat do pracovní doby 

zaměstnance. Jedná se o přestávku v délce nepřesahující 1 hodinu a poskytuje se na 

jídlo nebo na zařízení soukromých záležitosti zaměstnance. Vzhledem k tomu, že 

zákonodárce určuje účel této přestávky, vylučuje to možnosti poskytnutí této přestávky 

zaměstnavatelem z jiného důvodu, např. proto, aby prodloužil pracovní dobu svého 

pracoviště. V tomto případě by se nejednalo o přestávku v práci, ale o pracovní dobu se 

všemi důsledky z toho vyplývajícími.130  

Tuto přestávku je možno zavést na základě ujednání v kolektivní smlouvě, ve 

vnitřním předpise a u zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová organizace a který 

ani není povinen vydat vnitřní předpis, lze se na poskytování této přestávky dohodnout 

se zaměstnancem v pracovní smlouvě.  

   

 

 

                                                 
129 Viz také kapitola o zkrácené stanovené délce pracovní doby 
130 Wagner, B.: Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 669 

72 



 

2.2. Právní úprava nepřetržitého odpočinku mezi směnami 
 

2.2.1. Nepřetržitý odpočinek mezi směnami podle české právní úpravy 
 

Nepřetržitý odpočinek mezi směnami upravený v § 90 a § 90a ZPr garantuje 

zaměstnanci čas na regeneraci sil před dalším výkonem práce v následující směně a 

chrání tak zaměstnance před vykonáváním práce po dlouhou dobu vcelku. Úprava 

odpočinku mezi směnami určuje zaměstnavateli pravidla pro tvorbu rozvrhu pracovních 

směn zaměstnanců, když ZPr požaduje, aby zaměstnavatel rozvrhl pracovní dobu tak, 

aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny 

nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. 

Současně však stanoví výjimky týkající se určitého druhu vykonávané práce, některých 

způsobů rozvržení pracovní doby či výjimečné potřeby provedení určité práce. Výjimka 

spočívá v tom, že v taxativně uvedených případech, lze zaměstnanci zkrátit délku 

nepřetržitého odpočinku mezi směnami až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích 

za předpokladu, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto 

odpočinku. Takto lze zkrátit dobu nepřetržitého odpočinku mezi směnami pouze 

zaměstnanci staršímu 18 let, mladiství zaměstnanci musí mít nepřetržitý odpočinek 

mezi směnami vždy v délce alespoň 12 hodin. 

 Konkrétně lze zkrátit délku nepřetržitého odpočinku mezi směnami v případech 

uvedených v § 90 odst. 2, a to nejčastěji v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně 

rozvržené pracovní době a při práci přesčas. Dále se vztahuje tato výjimka ze zásady 12 

hodinového nepřetržitého odpočinku mezi směnami na zaměstnance pracující v oblasti 

zemědělství nebo při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména ve veřejném stravování, 

v kulturních zařízeních, v telekomunikacích a poštovních službách, ve zdravotnických 

zařízeních a v zařízeních sociálních služeb. Zkrátit dobu nepřetržitého odpočinku mezi 

směnami lze i z důvodu výjimečné potřeby provedení určité práce, a to u naléhavých 

opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců nebo 

při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech. Z žádného 

důvodu však nelze zkrátit dobu tohoto odpočinku pod hranici 8 hodin. Po tuto dobu 
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nemůže zaměstnanec ani držet pracovní pohotovost, protože by mu zaměstnavatel 

nemohl v případě potřeby nařídit výkon práce.131  

 K výše uvedené možnosti zkrátit dobu nepřetržitého odpočinku mezi směnami 

lze uvést příklad znázorňující postup při prodlužování následujícího odpočinku, který je 

podmínkou aplikace § 90 odst. 2 ZPr. Vezmeme-li zaměstnance pracujícího ve 12 

hodinových směnách, které podle rozvrhu práce připadají na pondělí, úterý a středu, 

vždy od 6,00 do 18,00 hodin, pak bude-li zaměstnanec pracovat v pondělí z důvodu 

práce přesčas až do 22,00 hodin, bude nepřetržitý odpočinek mezi pondělní a úterní 

směnou zkrácen do 8 hodin. Tento zaměstnanec tak může nastoupit do práce v úterý v 

6,00 hodin, jak bylo naplánováno podle rozvrhu směn. Nepřetržitý odpočinek mezi 

úterní a středeční směnou však musí být prodloužen o 4 hodiny, takže ve středu bude 

moci zaměstnanec nastoupit do práce až v 10,00 hodin, nikoli v 6,00.132    

V rámci nepřetržitého odpočinku mezi směnami nemůže zaměstnanec vykonávat 

u téhož zaměstnavatele práci v jiném pracovněprávním vztahu, např. na základě dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr.133 Pokud zaměstnanec pracuje také pro 

jiného zaměstnavatele na základě dalšího pracovního poměru, pak každý zaměstnavatel 

rozvrhuje pracovní dobu a dobu nepřetržitých odpočinků ve vztahu k tomuto jednomu 

pracovnímu poměru.134 Úprava o nepřetržitém odpočinku mezi směnami se nepoužije, 

pracuje-li zaměstnanec na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě dohody 

o provedení práce, pracovní doba totiž nemusí být vůbec rozvržena.135 

Zvlášť upravuje ZPr možnost zkrácení výše popsaného odpočinku v případě 

sezónních prací v zemědělství, kdy z ustanovení § 90a ZPr vyplývá, že v případě těchto 

prací lze nepřetržitý odpočinek mezi směnami zkrátit, stejně jak bylo uvedeno výše, až 

do 8 hodin, avšak s tím, že v těchto případech nemusí být nahrazen prodloužením 

následujícího odpočinku, nýbrž bude v rozsahu odpovídajícím zkrácení tohoto 

odpočinku zaměstnanci nahrazen v období následujících 3 týdnů od jeho zkrácení. 

Zákonodárce tak využil možnosti, kterou mu dává čl. 17 odst. 3 písm. d) směrnice o 

úpravě pracovní doby a upravil tuto otázku pro oblast zemědělství odlišně, kdy umožnil 

                                                 
131 Bělina, M. a kol.: Zákoník práce, komentář, 1. vyd., Praha: C.H.Beck, 2008, s. 323 
132 Hůrka, P. a kol.: Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným 
komentářem,1.vyd. ANAG, 2008, s. 265 
133 Hůrka, P. a kol.: Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným 
komentářem,1.vyd. ANAG, 2008, s. 265 
134 Bělina, M. a kol.: Pracovní právo. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 225 
135 Bělina, M. a kol.: Zákoník práce, komentář, 1. vyd., Praha: C.H.Beck, 2008, s. 322 
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poskytnutí kompenzace za zkrácení doby nepřetržitého odpočinku mezi směnami 

v delším období, čímž vyšel vstříc potřebám zaměstnavatelů vykonávajícím zemědělské 

práce, přičemž vymezení doby sezónních prací ponechal na jednotlivých 

zaměstnavatelích. 

 

2.2.2. Nepřetržitý odpočinek mezi směnami podle polské  právní úpravy 
(odpoczynek dobowy) 

 

Art. 132 KP zakotvuje právo zaměstnance na nepřetržitý odpočinek mezi 

směnami v délce minimálně 11 hodin. Jedná se tedy o odpočinek v rámci 24 hodin po 

sobě jdoucích, který zaručuje zaměstnanci možnost plně disponovat s jeho volným 

časem. Z tohoto důvodu není možné, aby zaměstnanec v období odpočinku mezi 

směnami konal pracovní pohotovost, byť by se jednalo o pohotovost konanou doma, 

tzn. v bydlišti zaměstnance.136    

 Toto právo mají zásadně všichni zaměstnanci, u některých kategorií 

zaměstnanců nebo v některých mimořádných situacích však může dojít k poskytnutí 

 náhradního odpočinku (odpoczynek równoważny) v pozdějším termínu v rámci 

vyrovnávacího období. Jedná se o kategorii vedoucích pracovníků a dále o situace, ve 

kterých je nezbytné provést záchrannou akci na ochranu života nebo zdraví osob, 

ochrany majetku nebo životního prostředí anebo v případě odstraňování následků 

havárie. V těchto případech pak bude zaměstnanci poskytnut náhradní odpočinek. Co se 

týče pravidel poskytování náhradního odpočinku za nepřetržitý odpočinek mezi 

směnami, existuje více názorů, a to zejména pokud jde o délku tohoto náhradního 

odpočinku. A. Sobczyk je přesvědčen, že poskytnutí náhradního odpočinku spočívá v 

prodloužení některého z dalších nepřetržitých odpočinků mezi směnami, které KP 

zaručuje, o počet hodin, o které byl předchozí odpočinek zkrácen s tím, že není 

výslovně řečeno, že by takto musel být prodloužen hned následující nepřetržitý 

odpočinek mezi směnami, jako je tomu u nás. Navíc podotýká, že takové řešení 

poskytování náhradního odpočinku nemusí v praxi v případě základního systému 

rozvržení pracovní doby činit problémy, když bude stačit, pokud zaměstnavatel 

                                                 
136 Nycz T.: Kodeksowe instytucje czasu pracy czyli czas pracy 2006, wyd. Kraków-Tarnobrzeg, 2006, s. 
97 
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v dalších dnech zaměstnanci nenařídí práci přesčas. Tímto dojde k vyrovnání 

chybějících hodin předchozího nepřetržitého odpočinku, protože následující období 

nepřetržitého odpočinku budou trvat déle než 11 hodin. A.Sobczyk poukazuje také na 

jiný názor, podle kterého poskytnutí náhradního odpočinku znamená zkrácení některé 

směny v rozsahu počtu hodin, o které byl nepřetržitý odpočinek mezi směnami kratší 

než požadovaných 11 hodin. Podle něj však v literatuře i judikatuře převažuje první 

zmíněné řešení, chybí však jednotný, rozhodující názor na uvedenou problematiku.137 

T. Nycz však uvádí, že poskytnutí náhradního odpočinku podle výše uvedených názoru 

by sice bylo kompenzací v podobě volného času za zkrácení předchozího odpočinku 

mezi směnami, nesplňovalo by však roli kompenzace za 11 hodinový nepřetržitý 

odpočinek. Z tohoto důvodů je T. Nycz přesvědčen, že institut náhradního odpočinku 

má spočívat v tom, že bude zaměstnanci ve vyrovnávacím období poskytnut náhradní 

nepřetržitý odpočinek v délce 11 hodin po sobě jdoucích a nikoli jen v rozsahu rozdílu 

mezi 11 hodinovým odpočinkem a skutečně poskytnutým odpočinkem. Náhradní 

odpočinek tak má být poskytnut v délce odpovídající 11 hodinám nebo jejich násobku 

za každý nedodržený nepřetržitý odpočinek mezi směnami. Tak pokud by zaměstnanec 

z důvodů odstraňování následků havárie pracoval po dobu 6 dnů vždy tak, že by 

odpočinek mezi směnami činil pouze 8 hodin, měl by právo na náhradní odpočinek 

v délce 11 hodin x 6 = 66 hodin a nikoli pouze 3 hodiny x 6 = 18 hodin, jak by tomu 

bylo podle výpočtu A. Sobczyka.138 

                                                

Z právní úpravy nepřetržitého odpočinku v týdnu vyplývá, že zaměstnanec 

nemůže, až na výše uvedené výjimky, konat práci ve směně přesahující 13 hodin. Tak 

pokud zaměstnanec pracuje v systému rovnoměrného rozvržení pracovní doby podle 

art. 135 KP, může konat práci ve směně v délce až 12 hodin. V takovém případě pak 

může zaměstnanec pracovat přesčas pouze v rozsahu jedné hodiny. V případě 

základního systému rozvržení pracovní doby s délkou směny nepřevyšující 8 hodin 

bude denní limit práce přesčas činit až 5 hodin. Jelikož KP nestanoví obecně limit práce 

přesčas, kterou lze během 24 hodin po sobě jdoucích konat, plní funkci denního limitu 

přesčasové práce právní úprava nepřetržitého odpočinku mezi směnami. 

 
137 Wagner, B.: Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 651-652 
138 Nycz T.: Kodeksowe instytucje czasu pracy czyli czas pracy 2006, wyd. Kraków-Tarnobrzeg, 2006, s. 
99 
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 Odchylky od úpravy nepřetržitého odpočinku mezi směnami platí pro 

zaměstnance, jichž se týká systém rovnoměrného rozvržení pracovní doby podle art. 

136 KP s možností prodloužení délky směny až na 16 hodin.139 Po takové prodloužené 

směně (tzn. ve směně delší než 8 hodin), však náleží zaměstnanci odpočinek v rozsahu 

nejméně počtu hodin, které zaměstnanec v takové směně odpracoval. Zároveň se tato 

doba odpočinku nezapočítává do doby nepřetržitého odpočinku v týdnu, který činí 

nejméně 35 hodin. Právo na odpočinek v rozsahu odpracovaných hodin (kromě 

nepřetržitého odpočinku v týdnu v délce 35 hodin) náleží i zaměstnancům, kteří pracují 

v systému rovnoměrného rozvržení pracovní doby s možností prodloužení délky směny 

až na 24 hodin podle § 137 KP 140. Znamená to, že pokud zaměstnanec pracující 

v systému rovnoměrného rozvržení pracovní doby podle art. 136 KP pracoval ve směně 

v délce 16 hodin, musí mu být bezprostředně po skončení této směny poskytnut 

odpočinek v délce minimálně 16 hodin. Zaměstnanci pracujícímu v systému 

rovnoměrného rozvržení pracovní doby podle art. 137 KP pak bezprostředně po 

odpracování směny v délce 24 hodin musí být poskytnut odpočinek  délce alespoň 24 

hodin.      

 

2.3. Nepřetržitý odpočinek v týdnu 

2.3.1. Nepřetržitý odpočinek v týdnu podle české právní úpravy  
 
  Úprava nepřetržitého odpočinku v týdnu, jako delší období odpočinku než je 

nepřetržitý odpočinek mezi směnami, zaručuje zaměstnanci minimální délku odpočinku 

v týdnu, což má zaměstnanci umožnit mimo jiné regeneraci sil, ale také ponechat 

časový prostor pro uplatňování svých zálib.   

 Podle ustanovení § 92 ZPr musí zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu tak, 

aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu během každého období 7 po sobě 

jdoucích kalendářních dnů v trvání alespoň 35 hodin. U mladistvých zaměstnanců musí 

doba tohoto odpočinku trvat alespoň 48 hodin. Jak vyplývá z citovaného ustanovení, 

týdnem se zde rozumí 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Počátek týdne se však 

                                                 
139 Prodloužit směnu  až na 16 hodin je možné u prací, které spočívají v obsluze stroje nebo které 
spočívají v částečném výkonu pracovní pohotovosti. 
140 Jedná se o zaměstnance, kteří pracují v oblasti ochrany osob a jmění, zaměstnanci sboru požární 
ochrany a zaměstnanci záchranných sborů zaměstnavatele. 
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nemusí shodovat s počátkem kalendářního týdne, počátek tohoto týdne totiž stanoví 

zaměstnavatel podle rozvržení směn (např. stanoví, že týden začíná ve středu), dále však 

bude týden vždy vymezen jako každé další období 7 kalendářních dnů po sobě 

jdoucích.141 Tento odpočinek se tak musí opakovat pravidelně v sedmidenních 

obdobích a nemůže být zásadně kumulován v období delším.142   

                                                

 Zaměstnanec sice nemá nárok na to, aby popisovaný odpočinek připadl na 

neděli, zaměstnavatel by však měl, pokud mu to umožňuje provoz, rozvrhnout směny 

zaměstnanci tak, aby nepřetržitý odpočinek v týdnu zahrnoval neděli. Pokud se však 

bude jednat např. o zaměstnance pracující ve vícesměnném pracovním režimu, nebude 

možné stanovit nepřetržitý odpočinek v týdnu všem zaměstnancům takovým způsobem, 

aby zahrnoval neděli.  

U zaměstnanců starších 18 let je však možné zkrátit délku nepřetržitého 

odpočinku v týdnu až na 24 hodin s tím, že pokud se tak stane, musí být následující 

odpočinek v týdnu o toto zkrácení prodloužen tak, že nepřetržitý odpočinek v týdnu 

bude za období 2 týdnů činit celkem alespoň 70 hodin (s výjimkou prací v zemědělství, 

kdy je stanoveno delší období pro prodloužení některého z následujících odpočinků). 

Takto lze zkrátit dobu nepřetržitého odpočinku v týdnu jednak z důvodů, pro které lze 

zkrátit nepřetržitý odpočinek mezi směnami, tzn. z důvodů uvedených v § 90 odst. 2 

ZPr143, jednak u technologických procesů, které nemohou být přerušeny, např. 

nemožnost zastavení práce z důvodu poškození výrobního zařízení.144   

Pro oblast zemědělství je umožněno poskytnout nepřetržitý odpočinek tak, že za 

období 3 týdnů bude činit celkem alespoň 105 hodin a v případě sezónních prací 

dokonce tak, že za období 6 týdnů má činit alespoň 210 hodin. Zavedení této výjimky 

musí být sjednáno, a to buď v kolektivní smlouvě nebo individuálně se zaměstnancem 

v pracovní smlouvě nebo v jiné dohodě. Zákoník práce neurčuje formu, tudíž nelze 

 
141 Hůrka, P. a kol.: Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným 
komentářem,1.vyd. ANAG, 2008, s. 269 
142 Bělina, M. a kol.: Pracovní právo. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 225 
143 Ustanovení § 90 odst. 2 ZPr vyjmenovává případy, kdy může být odpočinek mezi směnami zkrácen až 
na 8 hodin během 24 hodin  po  sobě  jdoucích  zaměstnanci  staršímu 18 let za podmínky, že následující  
odpočinek  mu  bude  prodloužen  o  dobu  zkrácení  tohoto odpočinku. Jedná se o práce: a)  v 
nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas, b) v zemědělství, 
c) při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména ve veřejném stravování, v kulturních zařízeních, v 
telekomunikacích a poštovních službách, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb, d) 
u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život  nebo zdraví zaměstnanců, e) při 
živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech. 
144 Bělina, M. a kol.: Zákoník práce, komentář, 1. vyd., Praha: C.H.Beck, 2008, s. 327 
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vyloučit ani ústní dohodu.145 Tímto je zákonodárcem dovoleno kumulovat dny 

odpočinku za 3, resp. 6 týdnů, shromáždit tak více volna a vyčerpat je pak najednou. 

Tato úprava má zohlednit specifika práce v zemědělství, bere na vědomí agrotechnické 

lhůty, počasí, sklizně.146 Některými autory je však tato zvláštní úprava (stejně jako 

zvláštní úprava možnosti zkrácení nepřetržitého odpočinku mezi směnami pro oblast 

zemědělství) považována za neodůvodněnou.147  

 Úprava nepřetržitého odpočinku v týdnu, stejně jako tomu bylo i u nepřetržitého 

odpočinku mezi směnami, se nevztahuje na výkon práce na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr.148 

 

2.3.2. Nepřetržitý odpočinek v týdnu podle polské právní úpravy      
(odpoczynek tygodniowy) 
 

Kromě odpočinku v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, čili odpočinku mezi 

směnami, zakotvuje KP v art. 133 také právo zaměstnance na nepřetržitý odpočinek 

v týdnu, a to v stejné délce jako ZPr, tj. minimálně 35 hodin. V této délce nepřetržitého 

odpočinku v týdnu je již zahrnuta délka odpočinku mezi směnami (tzn. minimálně 11 

hodin). Týdnem se tady rozumí kalendářní týden, nikoli týden ve smyslu art. 128 § 3 

pkt 2 KP, který definuje týden jako 7 dnů po sobě jdoucích počínaje od prvního dne 

vyrovnávacího období. Pokud bychom totiž vycházeli z této definice, zaměstnavatel by 

neměl povinnost poskytnout odpočinek v uvedené délce minimálně 35 hodin v těch 

kalendářních týdnech, ve kterých by do konce vyrovnávacího období zbylo méně než 7 

dnů.149  

Právo na nepřetržitý odpočinek v týdnu přísluší všem zaměstnancům nezávisle 

na  systému rozvržení pracovní doby. Také v nepřetržitém provozu, který se týká prací, 

které nelze s ohledem na technologii výroby přerušit a u prací, jež nemohou být 

přerušeny, neboť jsou nezbytné k trvalému uspokojování potřeb obyvatelstva, i když 

práci jako takovou nelze přerušit, konkrétnímu zaměstnanci pracujícímu v tomto 

                                                 
145 Jouza, L: Zákoník práce s komentářem vč. aplikace občanského zákoníku, 3. aktualiz. a dopl. vyd., 
Praha, 2008, s. 295 
146 Kottnauer, A.a kol.: Pracovní doba podle zákoníku práce v praxi, 2.vyd., ANAG, 2004, s. 79 
147 Bělina, M. a kol.: Zákoník práce, komentář, 1. vyd., Praha: C.H.Beck, 2008, s. 327 
148 Bělina, M. a kol.: Zákoník práce, komentář, 1. vyd., Praha: C.H.Beck, 2008, s. 326 
149 Wagner, B. : Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 653 
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systému rozvržení pracovní doby nepřetržitý odpočinek v týdnu musí být vždy 

poskytnut. Právo každého zaměstnance na nepřetržitý odpočinek v týdnu je totiž možné 

označit jako tzv. zásadu 6-denního pracovního týdne. KP v tomto ohledu nestanoví 

žádné výjimky. Nikdo nemůže pracovat více než 6 dnů za sebou jdoucích. Uvedený 

zákaz se vztahuje také na konání pracovní pohotovosti, byť by měla být vykonávána 

doma, tzn. zásadně v bydlišti zaměstnance. Nepřetržitý odpočinek v týdnu totiž zaručuje 

zaměstnanci minimální počet hodin, které mají zůstat v jeho výlučné dispozici, tzn. 

jedná se o hodiny, ve kterých nemá zaměstnanec konat ani práci, ani pracovní 

pohotovost. Výše uvedená zásada 6-denního pracovního týdne nenarušuje dříve 

popsanou zásadu průměrně pětidenního pracovního týdne. Zaměstnavatel totiž musí při 

rozvržení pracovní doby svých zaměstnanců dodržet obě tyto zásady. Musí respektovat 

zákaz, podle kterého zaměstnanec nemůže pracovat více než 6 dnů za sebou jdoucích. 

Zároveň ale je zaměstnavatel vázán pravidlem, aby ve vyrovnávacím období 

zaměstnanec nepracoval v průměru více než 5 dní v týdnu.150   

U některých kategorií zaměstnanců nebo v případě mimořádných situací je však 

možné délku tohoto období odpočinku zkrátit až na 24 hodin. Jedná se o kategorii 

vedoucích zaměstnanců a o situace, ve kterých je nezbytné provést záchrannou akci na 

ochranu života nebo zdraví osob, ochrany majetku nebo životního prostředí anebo 

v případě odstraňování následků havárie. Dále je možné zkrátit délku tohoto odpočinku 

až na uvedených 24 hodin i v případě, kdy u zaměstnance pracujícího ve směnách (tj. 

konající práci podle předem stanoveného rozvrhu pracovních směn, který předpokládá 

změnu doby výkonu práce u jednotlivých zaměstnanců po uplynutí určitého počtu 

hodin, dnů nebo týdnů) dochází ke změně doby výkonu práce v souvislosti se  střídáním 

směn.  

Odpočinek mezi směnami má podle výslovného znění art. 133 § 3 KP připadat 

na neděli. Přičemž neděle zahrnuje období 24 hodin po sobě jdoucí, a to počínaje od 

v 6,00 hodin v neděli do 6,00 hodin v pondělí. Zaměstnavatel však může určit jinou 

hodinu, od které se den považuje za neděli ve smyslu odpočinku v týdnu, a to zejména 

ve vnitřním předpise. Tato otázka může být také předmětem úpravy v kolektivní 

smlouvě. Výjimku ze zásady poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu zásadně 

                                                 
150 Nycz T.: Kodeksowe instytucje czasu pracy czyli czas pracy 2006, wyd. Kraków-Tarnobrzeg, 2006, s. 
101-104 
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v neděli je katalog prácí, které mohou zaměstnanci konat také v neděli. U těchto prací je 

umožněno, aby nepřetržitý odpočinek v týdnu nezahrnoval neděli, ale místo něj některý 

jiný den. Zároveň je třeba podotknout, že nepřetržitý odpočinek v týdnu nezačíná 

hodinou, kdy podle KP nebo podle rozhodnutí zaměstnavatele začíná neděle (resp.jiný 

den, na který připadá tento odpočinek). Nepřetržitý odpočinek v týdnu začíná již 

skončením předcházející pracovní směny zaměstnance. Toto vyplývá ze skutečnosti, že 

v délce nepřetržitého odpočinku v týdnu je zahrnuta i délka nepřetržitého odpočinku 

mezi směnami. To znamená, že nejčastěji bude nepřetržitý odpočinek v týdnu 

realizován tak, že bude zaměstnanci poskytnuto volno v neděli a v období 11 hodin před 

jejím začátkem  

 

2.4. Dny pracovního klidu 

2.4.1. Dny pracovního klidu podle české právní úpravy 
 

Dny pracovního klidu jsou podle § 91 odst. 1 ZPr dny, na které připadá 

nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu a svátky. Co je rozuměno nepřetržitým 

odpočinkem v týdnu, bylo vymezeno výše. Které dni se považují za svátky upravuje 

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

o dnech pracovního klidu, v platném znění. Zákon rozlišuje státní svátky a ostatní 

svátky. Z hlediska pracovního práva ale toto rozlišování nemá žádný význam. Úprava 

práce ve dnech pracovního klidu se vztahuje na obě kategorie těchto svátků. Je třeba 

dodat, že téměř všechny tzv. ostatní svátky, jak je vymezuje uvedený zákon, mají ryze 

křesťanský původ. Zaměstnanec jiného vyznání nemá dle současně platné právní úpravy 

možnost domáhat se uznání jiného volného dne jako dne pracovního klidu, ačkoli podle 

jeho víry je práce v tento den buď vůbec zakázána nebo v tento den má konat určité 

náboženské úkony.  

Dny pracovního klidu jsou dobou odpočinku zaměstnance, platí proto zásada, že 

v těchto dnech zaměstnavatel zásadně nemůže po zaměstnanci požadovat práci a nesmí 

mu ji nařizovat.151 Z uvedené zásady existují výjimky. ZPr taxativně vyjmenovává 

případy, kdy je možné práci v těchto dnech zaměstnanci nařídit. U zaměstnavatelů, u 

kterých působí odborová organizace, je zaměstnavatel povinen s ní možnost nařízení 
                                                 
151 Bělina, M. a kol.: Pracovní právo. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 225 
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práce ve dnech pracovního klidu nejdříve projednat, pokud již nejsou důvody nebo 

rozsah práce ve dnech pracovního klidu, ke kterému dávají odbory předem souhlas pro 

výjimečné nařizování, uvedeny.152 

 Ve dnech nepřetržitého odpočinku mezi směnami lze nařídit zaměstnanci jen 

výkon nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech. Konkrétně ZPr 

vyjmenovává naléhavé opravné práce, nakládací a vykládací práce, tedy práce, které se 

vyskytují nahodile, dále inventurní a závěrkové práce, které sice nejsou nahodilé, 

vyskytují se pravidelně, pokud však potřeba jejich provedení nastala, je potřebné je 

vykonat bez odkladů. Dále se jedná o práce konané v nepřetržitém provozu za 

zaměstnance, který se nedostavil na směnu, a je tedy nezbytné ho nahradit 

zaměstnancem jiným. Nakonec se jedná o takové práce, jejichž charakter ospravedlňuje 

jejich výkon i ve dnech pracovního klidu, jsou to práce při živelních událostech a 

v jiných obdobných mimořádných případech, práce nutné se zřetelem na uspokojováni 

životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb 

obyvatelstva, práce v dopravě a krmení a ošetřování zvířat.  

Ve svátek lze kromě výše uvedených případů nařídit i práce v nepřetržitém 

provozu a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že 

zákonodárce přesně vymezuje situace, kdy lze nařídit zaměstnanci práci ve dnech 

pracovního klidu, je třeba zdůraznit, že tzv. přesouvaní pracovního volna z důvodu 

svátku na pondělí či pátek proto, že svátek připadl na některý ze dnů uprostřed týdne, 

není z hlediska zákonné úpravy zákonné. Je sice možné poskytnout náhradní volno za 

práci ve svátek předem, nelze však nařídit ve svátek výkon práce, která není zákonem 

vyjmenovaná a kterou lze provést v pracovních dnech.153 Konat práci ve dni pracovního 

klidu v jiných případech, než výše uvedených, je možné pouze, pokud zaměstnanec 

s touto prací bude souhlasit. Souhlas může být poskytnut jak písemně, tak ústně, tak 

také konkludentně nastoupením k výkonu práce v tento den.154   

 ZPr v ustanovení § 91 odst. 5 stanoví odchylně pravidla pro vymezení dne 

pracovního klidu u zaměstnavatelů, u kterých zaměstnanci konají práci v nočních 

směnách. Kdyby totiž den pracovního klidu u těchto zaměstnanců začínal od 0.00 hod., 

                                                 
152 Kahle,B.: Praktická personalistika po novelách zákoníku práce v roce 2008, PRAGOEDUCA, 2008, s. 
83 
153 Bělina, M. a kol.: Zákoník práce, komentář, 1. vyd., Praha: C.H.Beck, 2008, s. 325 
154 Hůrka, P. a kol.: Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným 
komentářem,1.vyd. ANAG, 2008, s. 268 
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jak tomu je u ostatních zaměstnavatelů, připadala by část směny na běžný všední den a 

část na den pracovního klidu. Den pracovního klidu u těchto zaměstnavatelů tak 

nezačíná v souladu s kalendářním pojetím dne, ale začíná hodinou odpovídající nástupu 

zaměstnanců té směny, který v týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první. Proto 

např. začíná-li podle harmonogramu směn u zaměstnavatele týden nástupem první 

směny v pondělí v 6 hodin ráno, začíná den pracovního klidu u tohoto zaměstnavatele 

v 6 hodin ráno a trvá následujících 24 hodin.155 

 Za práci ve svátek přísluší zaměstnanci mzda a náhradní volno v rozsahu konané 

práce. Za dobu čerpání náhradního volna pak náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 

průměrného výdělku. Místo náhradního volna může být na základě dohody účastníků 

pracovního poměru poskytnut zaměstnanci příplatek k dosažené mzdě nejméně ve výši 

průměrného výdělku.  

 Pokud připadne svátek na obvyklý pracovní den zaměstnance a zaměstnanci 

proto, že nepracoval, ujde mzda, přísluší mu za takto ušlou mzdu náhrada ve výši 

průměrného výdělku. 

2.4.2. Práce v neděli a ve svátky podle polské právní úpravy (praca w 
niedziele i święta) 
 

KP v art. 1519 § 1 stanoví, že neděle a svátky určené zvláštním právním 

předpisem jsou dny pracovního volna.156 Za práci konanou ve dnech pracovního volna 

je považována práce konaná v období mezi 6,00 hodinou tohoto dne a 6,00 hodinou 

následujícího dne. Zaměstnavatel však může určit pro tento účel jinou hodinu začátku, a 

tedy i konce tohoto období, vždy pak půjde o období 24 hodin po sobě jdoucích. 

Vymezení neděle a svátku se neshoduje s kalendářním vymezením těchto dní. Je tedy 

možné, že zaměstnanec bude konat část své směny v neděli nebo ve svátek a část 

v běžném pracovním dni. KP stanoví katalog prací, které je  možné vykonávat ve dnech 

pracovního volna, tedy ve svátky a v neděle. Jedná se o práce, které je možné rozdělit 

do tří skupin, kdy první tvoří práce nutné, neodkladné nebo ty, které se vyznačují 

určitou specifikou, pro kterou je nezbytné, aby byly konány i v neděli a ve svátky. 

Druhou skupinu tvoří práce, u nichž je to potřebné z hlediska její organizace – jedná se 

                                                 
155 Hůrka, P. a kol.: Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným 
komentářem,1.vyd. ANAG, 2008, s. 268 
156 Ustawa z dnia 18.1.1951, o dniach wolnych od pracy, Dz.U. Nr 4, poz. 28, z późn.zm. 
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o práce konané v některých systémech rozvržení pracovní doby. Do třetí skupiny je pak 

možné zahrnout práce, jejichž výkon je nezbytný z hlediska společenské prospěšnosti a 

uspokojování každodenních potřeb společnosti.  

Pokud se jedná o první uvedenou skupinu, KP výslovně dovoluje konat práci 

v případech, kdy jde o záchrannou akci na ochranu života nebo zdraví osob, ochrany 

majetku nebo životního prostředí anebo v případě odstraňování následků havárie či 

v případě nutných oprav. Konat práci ve dnech pracovního klidu mohou dále 

zaměstnanci v oblasti dopravy a přepravy, zaměstnanci podnikových požárních sborů či 

podnikových záchranných sborů, zaměstnanci v oblasti ochrany osob nebo majetku, 

zaměstnanci pracující v zemědělství a při chovu zvířat. 

 Do druhé skupiny patří zaměstnanci pracující v systému víkendové pracovní 

doby, v systému práce konané ve směnách a ti, kteří pracují v nepřetržitém provozu. 

 Třetí skupinu prací, které je možné konat ve dnech pracovního volna, tvoří 

práce, jejichž výkon je nezbytný z hlediska společenské prospěšnosti a uspokojování 

každodenních potřeb společnosti, a to v oblasti poskytování služeb společnosti, v 

gastronomii, hotelnictví, dále ve zdravotnických zařízeních a dalších zařízeních 

zdravotní péče pro osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní péči, v zařízeních 

sociální péče a v pečovatelsko – výchovných institucích a konečně zaměstnanci 

pracující v oblasti kultury, osvěty, turistiky a rekreace.     

 Obecně lze však říct, že konat práci ve dnech pracovního volna, tedy ve svátek 

nebo v neděli, mohou pouze ti zaměstnanci, jichž se přímo týká některá z výše 

uvedených výjimek, tzn. konají určitý druh práce nebo pracují v některém z výše 

uvedených systému rozvržení pracovní doby, nikoli všichni zaměstnanci daného 

zaměstnavatele provozujícího činnost v odvětví, které umožňuje konat práci i v neděli a 

ve svátek.  

 Zvlášť se KP věnuje v art. 1519a KP problematice práce ve svátek a v neděli, 

pokud jde o práci konanou v prodejnách (placówkach handlowych). Konat práci 

v prodejnách je ve svátky bezvýjimečně zakázáno. Zákaz platí i pro případ, kdy svátek 

připadne na neděli. V neděli je možné konat v prodejnách pouze práci nezbytnou 

z hlediska společenské prospěšnosti a každodenních potřeb společnosti. Tím, že KP 

hovoří o práci konané v prodejnách zvlášť, vyvstává otázka vztahu tohoto ustanovení 

k obecných ustanovením o práci ve svátek a v neděli, kdy existuje řada výjimek 
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z obecné zásady zákazu konat práci v těchto dnech. Vzhledem k tomu, že zákonodárce 

striktně zakázal konat práci v prodejnách ve svátek a značně omezil možno konání této 

práce v neděli, lze hovořit o vztahu speciality tohoto ustanovení, tedy ustanovení art. 

1519a KP k obecnému ustanovení art. 15110 KP o práci konané ve svátek a v neděli. 

Tento vztah speciality lze vyvodit i ze skutečnosti, že pokud zákonodárce přijal obecnou 

zásadu, že svátek není pracovní den, a následně zvlášť zakázal ve svátky konat práci 

v prodejnách, učinil to proto, aby byl tento zákaz bezvýjimečný. Ze vztahu těchto dvou 

ustanovení pak vyplývá důležitý důsledek, a to ten, že ve svátek nelze konat práci v 

prodejnách v žádném případě. Nelze tedy odkazovat na společenskou prospěšnost a 

každodenní potřeby společnosti a tím zdůvodňovat konání práce v prodejnách ve 

svátky.157  

Vzhledem k tomu, že zákonodárce zároveň nedefinuje pojem „prodejna“, bude 

nezbytné považovat za prodejnu každé místo, kde dochází k prodeji. Z tohoto hlediska 

by měl platit zákaz také pro čerpací stanice, protože i tam dochází k prodeji. Podle 

stanoviska Státní inspekce práce je však možné v tomto případě práci konat, protože se 

jedná o práci společensky prospěšnou. A. Sobczyk však upozorňuje na rozpor tohoto 

stanoviska s právní úpravou, která žádnou výjimku pro práci konanou v prodejně 

s odkazem na společenskou prospěšnost neumožňuje.158 Zákaz konání práce 

v prodejnách ve svátek se vztahuje k místu výkonu práce, kterým jsou prodejny, nikoli 

k zaměstnavateli jako takovému. Pokud totiž půjde o jiné činnosti než vlastní prodej, 

absolutní zákaz platit nebude a může se uplatnit ustanovení o některé z výjimek ze 

zákazu práce ve svátek, jak byly výše popsány. Zákaz pracovat ve svátek v prodejně 

platí pro všechny zaměstnance, bez ohledu na to, kdo je jejich zaměstnavatelem. Z této 

skutečnosti vyplývá, že jedinou osobou, která by mohla v prodejně ve svátek pracovat, 

je sám zaměstnavatel.159  

Konat práci v prodejnách v neděli je možné za předpokladu, že se jedná o práci 

nezbytnou z hlediska společenské prospěšnosti a každodenních potřeb společnosti. Lze 

tedy vyvodit, že v neděli budou moci pracovat pouze zaměstnanci těch prodejen, jejichž 

sortiment je nezbytný z hlediska společenské prospěšnosti a každodenních potřeb 

společnosti. Není pochyb, že za takovou prodejnu můžeme považovat lékárnu, 

                                                 
157 Wagner, B.: Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 707 
158 Wagner, B.: Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 708 
159 Wagner, B.: Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 708 
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benzinovou čerpací stanici nebo obchod s potravinami. Předpoklad nezbytnosti 

každodenních potřeb společnosti však zřejmě nesplní obchody prodávající drogérii, 

oděv či elektroniku. Tuto úpravu práce konané ve svátky a neděle považuje A. Sobczyk 

za nesprávnou s ohledem na její diskriminační charakter. Upřednostňuje totiž ty 

prodejce, kteří obchodují s širokým sortimentem zboží, protože jejich zaměstnanci 

mohou pracovat i v neděli, když část tohoto sortimentu zboží splňuje požadavky 

nezbytnosti z hlediska každodenních potřeb společnosti, ačkoli ostatní zboží by tyto 

požadavky nesplňovalo.160  

Zaměstnanec, který může vzhledem k výše uvedeným výjimkám pracovat 

v neděli, a zaměstnavatel takovou práci po tomto zaměstnanci požaduje pravidelně, má 

podle art. 15112 KP právo na nejméně každou čtvrtou volnou neděli. Zaměstnavatel tedy 

při tvorbě rozvrhu pracovních směn zaměstnance musí s tímto omezením počítat. Tato 

zásada platí pro všechny zaměstnance s výjimkou zaměstnanců pracujících ve 

víkendovém systému pracovní doby, takže ji musí respektovat i zaměstnavatel 

rozvrhující směny pro zaměstnance pracující v systému práce konané ve směnách.  

Za práci konanou v neděli nebo ve svátek v souladu s některou z výše 

uvedených výjimek (kromě zaměstnanců pracujících ve víkendovém systému rozvržení 

pracovní doby), přísluší zaměstnanci právo na den náhradního volna. Pokud by 

výjimečně zaměstnanec nemohl volno vyčerpat, přísluší mu za každou hodinu práce 

v neděli nebo ve svátek právo na příplatek podle art. 1511 § 1 pkt 1 KP, tedy příplatek 

jak za práci přesčas. Dle T. Nycze nemožnost vyčerpat náhradní volno musí být 

objektivní např. zaměstnanec nemůže vyčerpat  náhradní volno v zákonném termínu 

z důvodu své nemoci. Nesmí se jednat o důvody na straně zaměstnavatele, který např. 

není schopen udělit zaměstnanci náhradní volno s ohledem na množství práce.161 

Naproti tomu A. Sobczyk se domnívá, že se jedná o důvody na straně zaměstnavatele, 

který se tak dostává do pozice osoby, která může v praxi rozhodnout, že náhradní volno 

s ohledem na negativní dopad pro zaměstnavatele, neudělí. Bude pak těžké dokázat, zda 

situace zaměstnavateli umožňovala poskytnout zaměstnanci náhradní volno či nikoli. 

Vzhledem k této interpretaci je A. Sobczyk  přesvědčen, že umožněním poskytnout 

                                                 
160 Wagner, B.: Kodeks pracy 2009, komentarz, 5. uaktualizowane wyd., Gdańsk, 2009, s. 708 
161 Nycz T.: Kodeksowe instytucje czasu pracy czyli czas pracy 2006, wyd. Kraków-Tarnobrzeg, 2006, s. 
119 
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zaměstnanci místo náhradního volna příplatek ve výši 100 % odměny162, došlo 

k podstatnému oslabení práva zaměstnance na jeho odpočinek. Tento autor je dále 

přesvědčen, že zaměstnanci, který pracoval v neděli nebo ve svátek a nebylo mu 

poskytnuto náhradní volno za tuto práci, a současně tak došlo k překročení denní 

pracovní doby nebo průměrné stanovené týdenní pracovní doby v příslušném 

vyrovnávacím období, přísluší příplatek v dvojnásobné výši - jednak jako kompenzace 

za neposkytnutí náhradního volna za práci v neděli nebo ve svátek, jednak z důvodu 

překročení denní pracovní doby nebo průměrné stanovené týdenní pracovní doby. 

Zaměstnanci by tak v tomto případě náležel příplatek ve výši 150-200 % odměny podle 

art. 1511 § 3 KP (viz art. 1511 § 1 a 2 KP), což by odpovídalo závažnosti omezení práva 

zaměstnance na odpočinek. K této problematice však Nejvyšší soud PR zaujal opačné 

stanovisko, podle kterého v popisované situaci přísluší zaměstnanci pouze jeden 

příplatek.163 Tento názor Nejvyššího soudu je však odbornou veřejností obecně pojímán 

kriticky.164 

Jinak je třeba dodat, že zaměstnanci, který nepracoval proto, že na jeho obvyklý 

pracovní den připadl svátek, na rozdíl od české právní úpravy, zásadně nepřísluší žádná 

odměna ani náhrada mzdy, která mu v této souvislosti ušla.165 

 

2.5. Dovolená 
 

Dovolená jakožto doba odpočinku poskytováná v rámci každého kalendářního 

roku je rozsahově nejdelší dobou odpočinku, kterou zná pracovní právo jak v České 

republice, tak také v Polsku. Jedná se o placené volno ve výměře stanoveném ZPr a KP. 

Vzhledem k rozsahu této diplomově práce, se problematice dovolené  již nebudu 

podrobně věnovat, zaměřím se pouze na základní informace ohledně tohoto institutu.  

 

                                                 
162 Výše této odměny, která je základem pro výpočet příplatku za práci přesčas stanoví art. 1511 § 3 KP, 
viz také kapitola o práci přesčas.  
163 Uchwała SN z 15.2.2006 r., II PZP 11/05, OSNP 2006, z. 11-12, poz. 170 
164 Jackowiak, U.: Prawo pracy – podręcznik dla studentów prawa. 3. wyd. Warszawa, 2009. s. 398 
165 Nycz T.: Kodeksowe instytucje czasu pracy czyli czas pracy 2006, wyd. Kraków-Tarnobrzeg, 2006, s. 
112-114 
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2.5.1. Dovolená v České republice   
 

Dovolená, jako doba odpočinku zaměstnance je upravena v části IX ZPr. 

Zákoník práce přiznává každému zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním 

poměru právo na dovolenou za kalendářní rok (nebo její poměrnou část) nebo 

dovolenou za odpracované dny a dodatkovou dovolenou, která však příslušní pouze 

některým kategoriím zaměstnanců. Jedná se o placenou dobu odpočinku, za dobu 

čerpání dovolené totiž náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného 

výdělku. 

2.5.1.1. Dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část 

  

 Dovolená za kalendářní rok přísluší zaměstnanci, který konal práci u jednoho 

zaměstnavatele za nepřetržitého trvání pracovního poměru alespoň 60 dnů 

v kalendářním roce. Výměra dovolené činí dle § 213 odst. 1, 2 a 3 ZPr nejméně 4 týdny 

v kalendářním roce (týdnem se rozumí 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích), u 

zaměstnanců odměňovaných platem dle § 109 odst. 3 ZPr, činí výměra dovolené ze 

kalendářní rok 5 týdnů. Pedagogickým pracovníkům a akademickým pracovníkům 

vysokých škol přísluší dovolená ve větší výměře, konkrétně 8 týdnů v kalendářním 

roce.   

Pokud pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku, 

přísluší zaměstnanci poměrná část dovolené odpovídající délce trvání pracovního 

poměru. Za každý celý měsíc, kdy nepřetržitě trval pracovní poměr zaměstnance, mu 

náleží 1/12 dovolené za kalendářní rok. 

Pro účely dovolené se považuje za výkon práce doba čerpání mateřské dovolené 

a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je 

zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a dále doba pracovní 

neschopnosti vzniklá v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.  

2.5.1.2. Dovolená za odpracované dny 

Zaměstnanci, který nesplní podmínky pro přiznání dovolené za kalendářní rok 

nebo na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele 
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práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce 1/12 dovolené za 

kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů. 

2.5.1.3. Dodatková dovolená 

 
 Dodatková dovolená přísluší zaměstnancům pracujícím pod zemí při těžbě 

nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a dále zaměstnancům, kteří vykonávají práce 

zvlášť obtížné nebo zdraví škodlivé. Pracují-li tito zaměstnanci u téhož zaměstnavatele 

po celý kalendářní rok, přísluší jim dodatková dovolená v délce 1 týdne, pokud pracují 

u téhož zaměstnavatele jen část kalendářního roku, přísluší jim za každých 21 

odpracovaných dnů 1/12 dodatkové dovolené.   

 

2.5.2. Dovolená v Polsku (urlop wypoczynkowy) 
 

Každému zaměstnanci naleží v rámci kalendářního roku právo na odpočinek 

v podobě dovolené. Toto právo je zaručeno již Ústavou RP (čl. 66 odst. 2 Ústavy RP), 

konkrétní výměra a pravidla pro její čerpání jsou upraveny v polském zákoníku práce. 

Práva na dovolenou se zaměstnanec nemůže vzdát, v tomto ohledu je tak úprava 

dovolené kogentní.166   

Úprava dovolené je obsažená v art. 152 -173 KP. Rozsah dovolené, která náleží 

konkrétnímu zaměstnanci, záleží na jeho délce zaměstnání. Zaměstnanci, který je 

zaměstnaný po dobu kratší než 10 let, náleží dovolená v rozsahu 20 dnů, pokud je 

zaměstnán déle, náleží mu dovolená v rozsahu 26 dnů. Do délky zaměstnání se pro 

účely výpočtu dovolené započítává i doba studia po skončení povinné školní docházky, 

a to v rozsahu stanoveném KP (např. vystudoval-li zaměstnanec gymnázium, započtou 

se mu 4 roky, vystudoval-li vysokou školu, pak se mu započte 8 let). Dále se do délky 

zaměstnání započítává i doba předchozího zaměstnání bez ohledu na způsob skončení 

předchozího pracovního poměru nebo dobu mezi skončením předchozího pracovního 

poměru a vzniku pracovního poměru následujícího.  

Zaměstnanci, který poprvé začal vykonávat práci, náleží za tento první 

kalendářní rok dovolená za každý odpracovaný měsíc (nikoli tedy za každý kalendářní 

měsíc) v rozsahu 1/12 dovolené, která by mu náležela, kdyby pracoval celý rok. 

                                                 
166 Štefko, M.: Vysílání zaměstnanců do zahraničí, C.H Beck, 2009, s.128 
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Dovolená má být poskytována tak, aby alespoň jedna její část trvala minimálně 

14 kalendářních dnů po sobě jdoucích. Dovolená je dobou odpočinku, za kterou 

zaměstnanci náleží odměna ve výší odpovídající odměně, která by mu za toto období 

příslušela, kdyby pracoval. 

 

3. Některé instituty pracovní doby a doby odpočinku – 
srovnání 

 

3.1.  Délka pracovní doby 
 

Přesto, že určení délky pracovní doby, ve které má zaměstnanec konat práci, 

vychází v obou právních řádech ze směrnice o úpravě pracovní doby, nejsou v ZPr a KP 

stanoveny její limity jednotně. Směrnice o úpravě pracovní doby požaduje, aby 

průměrná délka pracovní doby včetně práce přesčas nepřesahovala 48 hodin v období 7 

dnů po sobě jdoucích. Český zákonodárce proto limituje stanovenou délku pracovní 

doby týdenním omezením na 40 hodin týdně (s výjimkou zkrácené týdenní pracovní 

doby pro některé druhy prací) a rezervuje tak 8 hodin pro případnou práci přesčas. To, 

zda musí být stanovená týdenní délka pracovní doby dodržena v každém týdnu nebo 

v průměru za vyrovnávací období bude záležet na způsobu rozvržení pracovní doby. 

Pokud bude zaměstnanci rozvržena pracovní doba rovnoměrně, stanovená týdenní 

pracovní doba, tedy 40 hodin, musí být dodržena v každém pracovním týdnu. Zároveň 

může být tato týdenní pracovní doba rozvržena do směn v délce maximálně 9 hodin. 

Pokud však bude zaměstnanci rozvržena pracovní doba nerovnoměrně, nemusí být 

stanovená týdenní pracovní doba dodržena v každém týdnu, ale v průměru za 

vyrovnávací období 26 resp. 52 týdnů nesmí překročit 40 hodin, přičemž může být 

zaměstnanci rozvržena směna v délce maximálně 12 hodin. 

Naproti tomu polská úprava stanoví limity pracovní doby jednak omezením 

délky směny, která nesmí překročit 8 hodin, jednak stanovením týdenního limitu, a to 

průměrně 40 hodin v průměrně pětidenním týdnu. Tato úprava se týká pouze základního 

systému rozvržení pracovní doby, když v ostatních systémech rozvržení pracovní doby 

jsou od této zásady stanovené různé odchylky. Pokud je však aplikován základní systém 
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rozvržení pracovní doby, délka směny nesmí být prodlužována nad 8 hodin. Jelikož 

však art. 129 § 1 KP uvádí „průměrný pětidenní týden“, bude možné konat práci 

v tomto systému rozvržení pracovní doby v rozsahu nepřekračujícím 8 hodin denně 

v některých týdnech (tedy obdobích 7 dnů po sobě jdoucích) po dobu 6 dnů (za 

dodržení ustanovení o nepřetržitém odpočinku v týdnu) za předpokladu, že bude 

zaměstnanec v jiném týdnu ve vyrovnávacím období pracovat po dobu méně dnů. Takto 

striktní systém české pracovní právo nezná, když podle ZPr je vždy možné rozvrhnout 

směnu v maximální délce alespoň 9 hodin.  

     

3.2. Rozvržení pracovní doby 
 

 Právní úprava rozvržení pracovní doby spočívá v určení zásad, pravidel a 

omezení, podle kterých může být pracovní doba zaměstnance rozdělena do pracovních 

směn. Stanovení těchto pravidel má význam jednak z hlediska vymezení volného času 

zaměstnance, jednak má zamezit kumulaci práce v určitém období. 

 Český zákoník práce vymezuje pravidla pro rozvržení pracovní doby tak, že 

upravuje možnost rovnoměrného a nerovnoměrného rozvržení pracovní doby a dále 

možnost zavedení pružné pracovní doby. Kromě těchto výslovně upravených způsobů 

rozvržení pracovní doby, lze využít ustanovení § 84a ZPr a sjednat jinou úpravu 

pracovní doby, za předpokladu dodržení limitů maximálně 12 hodinové směny a 

průměrně 40 hodinové týdenní pracovní doby za vyrovnávací období 26, resp. 52 týdnů. 

 Na rozdíl od této koncepce polský KP upravuje kromě základního systému 

rozvržení pracovní doby, jak byl výše popsán, a systému rovnoměrného rozvržení 

pracovní doby, a to v různých jeho formách, také některé další systémy zahrnované do 

kategorií nepravidelných a speciálních systémů rozvržení pracovní doby. 

Rovnoměrné rozvržení pracovní doby spočívá v polském pracovním právu 

v možnosti rozvrhnout zaměstnanci směnu v délce nepřesahující 12 hodin, resp. 

v některých formách tohoto systému až v délce nepřesahující 16 hodin či dokonce 24 

hodin. Takto dlouhé směny však mohou být zaměstnanci rozvrženy pouze u některých 

kategorii prací, jejichž specifika používání tohoto systému ospravedlňují a zároveň musí 

být zaměstnanci po takové směně poskytnut odpočinek v rozsahu nejméně počtu hodin, 

které zaměstnanec v takové směně odpracoval.  
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Jinou formou rovnoměrného rozvržení pracovní doby je právní úprava 

nepřetržitého provozu, kdy je dokonce prodloužena stanovená týdenní pracovní doba 

v průměru na 43 hodin týdně, aby bylo umožněno tzv. přesouvání směn u prací, které 

nemohou být přerušeny, neboť jsou nezbytné k trvalému uspokojování potřeb 

obyvatelstva. Podle českého zákoníku práce naopak pro zaměstnance pracující 

v nepřetržitém pracovním režimu platí stanovená týdenní délka pracovní doby kratší, a 

to v rozsahu 37,5 hodin.     

Jako nepravidelné rozvrhy pracovní doby jsou KP upraveny rozvrhy s využitím 

dělené směny, kdy je směna rozdělena jednou přestávkou v délce nepřesahující 5 hodin. 

Za dobu této přestávky zásadně náleží zaměstnanci určitá část odměny. Český zákoník 

práce sice neupravuje systém rozvržení pracovní doby s využitím takové dělené směny, 

v § 130 však přiznává zaměstnanci příplatek za rozdělenou směnu, tudíž aplikaci tohoto 

systému v českém pracovněprávním prostředí předpokládá.  

Mezi nepravidelné rozvrhy pracovní doby řadí polští autoři pracovního práva 

také práci konanou ve směnách. Pokud však jde o vymezení pojetí práce ve směnách, 

existují mezi nimi značné interpretační rozdíly. Pojetí práce přesčas podle některých 

názorů se významně liší od českého vymezení, když nepožadují, aby se zaměstnanci 

navzájem střídali při výkonu stejné práce. Přitom správné posouzení, zda se jedná o 

práci přesčas či nikoli má vliv například na možnost nařizování práce v neděle a ve 

svátky, tudíž příliš široká definice práce konané ve směnách by mohla vést k obcházení 

úpravy o výjimečnosti práce v neděle a ve svátky. 

Pokud jde o kategorii rozvrhů pracovní doby označovaných za specifické 

systémy rozvržení pracovní doby, upravuje KP tzv. úkolovou pracovní dobu, kdy 

zaměstnavatel vymezí zaměstnanci určité konkrétní úkoly, které má zaměstnanec splnit 

v stanoveném časovém období. Český ZPr sice takový systém rozvržení pracovní doby 

nezná, upravuje však odchylky od obecné úpravy pracovní doby pro případ, koná-li 

zaměstnanec práci mimo pracoviště zaměstnavatele. V tomto případě si zaměstnanec 

rozvrhuje pracovní dobu sám. Z povahy věci však vyplývá, že v případě, koná-li 

zaměstnanec práci mimo pracoviště zaměstnavatele, musí mu zaměstnavatel vymezit 

úkoly, které má takový zaměstnanec v určité časovém období splnit. Rozdíl 

v předmětných právních úpravách lze však spatřit v posuzování práce přesčas. Český 

ZPr totiž výslovně stanoví, že zaměstnanci pracujícímu mimo pracoviště 
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zaměstnavatele nepřísluší náhrada mzdy, platu ani náhradní volno za práci přesčas. KP 

tuto problematiku výslovně neupravuje, podle polské literatury  pracovního práva však 

bude v určitých případech zaměstnanci příplatek za práci přesčas náležet, a to v případě, 

že mu zaměstnavatel přidělí takové množství práce, že zaměstnanec není schopen s 

vynaložením obvyklé pečlivosti v zaměstnavatelem určeném časovém období tuto práci 

vykonat.167   

Mezi další specifické systémy rozvržení pracovní doby, které jsou v KP 

výslovně upraveny, patří systém víkendové pracovní doby a systém zkráceného 

pracovního týdne. Domnívám se, že v obou případech se však jedná o způsoby 

rozvržení pracovní doby, které je možné aplikovat v českém prostředí na základě 

ustanovení § 84 a ZPr.  

Polská právní úprava se tak jeví v oblasti způsobů rozvržení pracovní doby jako 

komplexnější. Je však třeba připomenout, že ZPr výslovně umožňuje na základě § 84a 

ZPr i jiné rozvržení pracovní doby, proto bude aplikace takových systémů možná i 

v českém prostředí s tím, že nebude možné rozvrhovat směnu v délce přesahující 12 

hodin ani v rozsahu větším než v průměru 40 hodin týdně, jak je to možné v polském 

pracovním právu u některých druhů prací, resp. v nepřetržitém provozu. 

Česká právní úprava na rozdíl od úpravy obsažené v KP zakotvuje institut 

pružné pracovní doby, který polský KP explicitně neupravuje, ale vzhledem k tomu, že 

podle KP platí možnost sjednat si individuální rozvrh pracovní doby, je možné zásady 

zahrnuté pod pojem pružné pracovní doby aplikovat i v Polsku. Takže je možné si např. 

v pracovní smlouvě sjednat základní úsek pracovní doby, kdy zaměstnanec je povinen 

konat práci a úseky volitelné pracovní doby, které ponechávají určitou volnost 

zaměstnanci k vymezení své pracovní doby. Pokud však jde o konto pracovní doby, 

jakožto nový institut českého pracovního práva, které je možné zařadit do kategorie 

nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, polské pracovní právo tento institut zatím 

nezná. Vzhledem k specifikám tohoto způsobu rozvržení pracovní doby však jeho 

aplikace bez výslovného zákonného zakotvení nebude možná. Proto tento způsob 

rozvržení pracovní doby, který by umožňoval reagovat na měnící se potřebu práce, 

nelze za současně platné legislativy v Polsku využit.  

                                                 
167 Jackowiak, U.: Prawo pracy – podręcznik dla studentów prawa. 3. wyd. Warszawa, 2009. s. 387 
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3.3. Práce přesčas 
 
Přesčasová práce je v obou právních řádech považovaná za mimořádnou činnost 

zaměstnance, proto je zákonem upravena a omezena. Pokud jde o definici práce přesčas, 

oba právní řády vymezují, co je a co není prací přesčas, odlišně. Navíc polská definice 

práce přesčas je formulována poněkud rozpačitě, co způsobuje nemalé interpretační 

problémy. Podle českého ZPr je prací přesčas práce konaná nad stanovenou týdenní 

pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a mimo 

rámec rozvrhu pracovních směn. Naproti tomu polský KP považuje za prací přesčas 

práci konanou nad rámec stanovené pracovní doby (týdenní i denní) a také práci 

konanou nad rámec prodloužené směny. Z uvedené definice vyplývá, že KP rozlišuje 

práci přesčas v rozsahu přesahujícím délku směny a práci přesčas v rozsahu 

překračujícím průměrnou týdenní pracovní dobu v příslušném vyrovnávacím období. 

Toto rozlišení má vliv zejména na výši příplatku za takovou práci. 

Co se týče množství přesčasové práce, kterou může každý zaměstnanec vykonat, 

český ZPr rozlišuje limity pro přesčasovou práci, kterou může zaměstnanci 

zaměstnavatel nařídit a přesčasovou práci dohodnutou se zaměstnancem. U práce 

přesčas, kterou může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit, ZPr stanoví týdenní (tj. 

v období 7 dnů po sobě jdoucích) omezení této práce na maximálně 8 hodin a roční 

limit 150 hodin. Limit pro přesčasovou práci dohodnutou se zaměstnancem vyplývá z 

omezení celkového rozsahu přípustné práce přesčas, a to v průměru 8 hodin týdně 

v období maximálně 26, resp. 52 týdnů. Kromě těchto limitů je práce přesčas omezená i 

ustanoveními o nepřetržitém odpočinku mezi směnami a v týdnu, kdy tato období 

odpočinků mohou sice být prací přesčas zkrácena, ale určitá jejich minimální délka 

musí být vždy zachována. Kromě toho musí být následující odpočinek o dobu zkrácení 

předchozího odpočinku prodloužen. 

 Polský KP rozlišuje limity přesčasové práce podle toho, zda se jednalo o práci 

přesčas z důvodu speciálních potřeb zaměstnavatele nebo zda došlo k přesčasové práci 

v důsledku záchranné akce na ochranu života nebo zdraví osob, ochrany majetku nebo 

životního prostředí nebo odstraňování následků havárie. Pro práci přesčas z důvodů 

speciálních potřeb zaměstnavatele je stanoven zákonný limit 150 hodin ročně, KP však 

umožňuje sjednat i jiný rozsah nejvýše přípustné přesčasové práce (tedy menší i větší), 

je však třeba počítat s tím, že maximální stanovená týdenní pracovní doba včetně práce 
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přesčas činí 48 hodin, tudíž nejvyšší přípustný limit přesčasové práce pro veškerou práci 

přesčas (tedy nejen pro tu konanou z důvodů speciálních potřeb zaměstnavatele) bude 

podobně jako v českém pracovním právu kolem 416 hodin ročně. Denní limit 

přesčasové práce není stejně jako v českém pracovním právu výslovně v KP stanoven, 

vyplývá ale z ustanovení o nepřetržitém odpočinku mezi směnami a o nepřetržitém 

odpočinku v týdnu, který lze podle polské právní úpravy také zkrátit přesčasovou prací, 

ale pouze přesčasovou prací z důvodů odlišných od speciálních potřeb zaměstnavatele. 

Kompenzací za práci přesčas je dle českého ZPr příplatek za přesčasovou práci. 

Na žádost zaměstnance mu však může být poskytnuto náhradní volno v rozsahu 

vykonané přesčasové práce. V tomto případě pak vykonána práce přesčas se nebude 

započítávat do limitů nejvýše přípustné přesčasové práce. Naproti tomu konstrukce 

kompenzace podle polského KP je poněkud složitější. Za práci přesčas sice také náleží 

zaměstnanci náhradní volno nebo finanční kompenzace, nikoli však vždy ve stejném 

rozsahu a výši. Výše příplatku za práci přesčas totiž závisí na tom, zda se jedná o 

přesčasovou práci v rozsahu překračujícím délku směny nebo v rozsahu překračujícím 

průměrnou stanovenou týdenní pracovní dobu v příslušném vyrovnávacím období. Dále 

výše příplatku závisí i na tom, kdy zaměstnanec práci přesčas konal. Za práci přesčas 

v rozsahu překračujícím délku směny přísluší zaměstnanci zásadně příplatek ve výši 

50% stanovené odměny (art. 1511 § 3 KP), pokud však bude konat zaměstnanec práci 

přesčas v noci, v neděli nebo ve svátek nebo ve dnech, na které připadá náhradní volno 

zaměstnance za práci konanou v neděli nebo ve svátek, bude mu náležet příplatek vyšší, 

a to ve výši 100% této odměny. Stejná výše příplatku bude náležet i zaměstnanci, který 

pracoval přesčas v rozsahu překračujícím průměrnou stanovenou týdenní pracovní dobu 

v příslušném vyrovnávacím období (ne však pokud k překročení došlo v důsledku práce 

přesčas přesahující délku směny zaměstnance).  

Dále na rozdíl od české právní úpravy, KP upravuje některé odchylky od obecné 

úpravy pro kategorii vedoucích zaměstnanců. V oblasti práce přesčas se tato odlišná 

úprava projevuje v otázce kompenzace práce přesčas této skupiny zaměstnanců, neboť 

jim KP nepřiznává právo na odměnu za přesčasovou práci. Jiná je také úprava otázky 

kompenzace případné přesčasové práce u kategorie zaměstnanců pracujících mimo 

pracoviště zaměstnavatele. ZPr těmto zaměstnancům právo na náhradu mzdy, platu ani 

náhradní volno nepřiznává. KP těmto zaměstnancům právo na odměnu za přesčasovou 
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práci neodpírá, ale umožňuje místo odměny a příplatku za skutečně odpracované hodiny 

přesčasové práce sjednat paušální odměnu, která bude odměnu a příplatek zahrnovat. 

Nezbytné je, aby sjednaná částka odpovídala předpokládanému rozsahu přesčasové 

práce zaměstnance. 

Pokud jde o poskytování náhradního volna za práci přesčas, může být náhradní 

volno podle KP, na rozdíl od českého ZPr, kdy toto volno lze poskytnout pouze na 

žádost zaměstnance, poskytnuto i bez jeho žádosti. Pokud však poskytne zaměstnavatel 

náhradní volno za práci přesčas ze své iniciativy, musí tak učinit v rozsahu o polovinu 

vyšším než je počet přesčasových hodin, za které je poskytováno, a to  bez snížení 

nároku na odměnu za práci.  

Rozdíly v právních úpravách je možné také spatřit v úpravě kratší pracovní doby 

zaměstnanců. Zaměstnancům, kteří pracují v rozsahu kratší pracovní doby, není možné 

dle ZPr práci přesčas nařídit. Práci přesčas je u těchto zaměstnanců až práce konaná nad 

stanovenou týdenní pracovní dobu. Podle polské úpravy však bude zaměstnanci 

příslušet příplatek za práci přesčas, bude-li zaměstnanec konat práci nad rozsah 

sjednané kratší pracovní doby, i když nepřekročí stanovenou týdenní pracovní dobu. 

Tato práce sice není pracovněprávní naukou označována za práci přesčas, nicméně 

příplatek za tuto práci zaměstnanci náležet bude, ledaže zaměstnanec se 

zaměstnavatelem sjednal určitý limit práce nad rozsah sjednané pracovní doby, za 

kterou mu příplatek náležet nebude. 

 

3.4. Noční práce 
 

Práce v noční době je z hlediska zdravotního stavu zaměstnance riziková, proto 

některé aspekty této práce jsou českým ZPr i polským KP zvlášť upraveny. Noční 

dobou je podle českého ZPr doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou. Podle polského KP 

vymezení noční doby závisí částečně na zaměstnavateli, který může určit noční dobu 

jako 8 hodinový interval mezi 21.00 a 7 hodinou. Nevymezí-li noční dobu 

zaměstnavatel, bude třeba považovat za noční dobu celý interval 21.00 až 7 hodin.  

Oba právní řády vymezují kategorii zaměstnanců pracujících v noci, se kterými 

zákon spojuje vznik určitých práv a povinností. Rozdíl lze však spatřit ve vymezení této 

kategorie zaměstnanců. Zaměstnancem pracujícím v noci je podle české právní úpravy 
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zaměstnanec, který během noční doby pravidelně odpracuje nejméně 3 hodiny ze své 

pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Podle polského KP patří do této 

kategorie zaměstnanců zaměstnanec, který má podle svého rozvrhu pracovních směn 

v rámci každých 24 hodin po sobě jdoucích odpracovat nejméně 3 hodiny během noční 

doby nebo zaměstnanec, u kterého alespoň ¼ pracovní doby ve vyrovnávacím období 

připadá na noční dobu. Zaměstnanec pracující v noci podle ZPr může konat práci ve 

směnách v délce nepřevyšující 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Případně 

z provozních důvodů může takový zaměstnanec pracovat ve směně delší, ale průměrná 

délka směny v období maximálně 26 týdnů nesmí být delší než 8 hodin. Podle KP 

omezení délky směny na 8 hodin platí pouze pro zaměstnance konající práci zvláště 

nebezpečnou nebo práci spojenou s velkou fyzickou nebo intelektuální námahou. 

Zaměstnanec pracující v noci však nesmí dle polské právní úpravy konat práci přesčas 

z důvodů speciálních potřeb zaměstnavatele.   

  

3.5. Pracovní pohotovost 
 

Pracovní pohotovost jako doba připravenosti k výkonu práce je v popisovaných 

právních řádech pojímána odlišně. Podle českého ZPr totiž není možné konat pracovní 

pohotovost na pracovišti zaměstnavatele, nýbrž pouze na místě dohodnutém, odlišném 

od pracovišť zaměstnavatele. Podle polské právní úpravy je však možné konat pracovní 

pohotovost nejen např. v místě bydliště, ale také na pracovišti zaměstnavatele. Další 

rozdíl spočívá v možnosti nařídit zaměstnanci práci přesčas. Podle české právní úpravy 

totiž může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat konání pracovní pohotovosti 

pouze, pokud se o tom se zaměstnancem dohodl. Naproti tomu podle KP může 

zaměstnavatel zaměstnanci zásadně konání pracovní pohotovost nařídit. Výjimku 

stanoví případy, kdy je pracovní pohotovost konaná zaměstnancem doma, neboť tuto 

pohotovost zaměstnanci nařídit nelze a může být proto konána pouze s jeho souhlasem.  

Podle koncepce českého ZPr je doba, kdy zaměstnanec koná pracovní 

pohotovost, pracovní dobou pouze tehdy, pokud v jejím průběhu dojde k výkonu práce. 

V ostatních případech je doba pracovní pohotovosti považována za dobu odpočinku. 

Podle KP se také doba konání pracovní pohotovosti započítává do pracovní doby pouze 

tehdy, pokud v jejím průběhu dojde k výkonu práce, pokud však k výkonu práce 
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skutečně dojde, započte se do pracovní doby celé období pracovní pohotovosti, nikoli 

pouze její část, ve které zaměstnanec skutečně práci konal. Konání pracovní 

pohotovosti, během které nenastane potřeba konat práci, však není považována za dobu 

odpočinku, jak je tomu podle ZPr. Polská nauka pracovního práva to vysvětluje 

skutečností, že i když zaměstnanec skutečně práci nevykonává, je dosti omezen ve svém 

soukromém životě, nemůže se svým časem volně disponovat, tudíž se nemůže jednat o 

jeho dobu odpočinku.  

 Doba konání pracovní pohotovosti není v ZPr ani v KP explicitně omezena, je 

však limitována nepřímo. V ZPr zejména ustanoveními o délce pracovní doby a nejvýše 

přípustným rozsahem práce přesčas a v KP, vzhledem k tomu, že doba konání pracovní 

pohotovosti není podle polské právní úpravy dobou odpočinku zaměstnance, 

ustanoveními o nepřetržitém odpočinku mezi směnami a v týdnu.    

 Za dobu konání pracovní pohotovosti přísluší podle českého ZPr zaměstnanci 

odměna ve výši nejméně 10 procent průměrného výdělku. Pokud v jejím průběhu dojde 

k výkonu práce, náleží zaměstnanci za tuto dobu mzda nebo plat místo uvedené 

odměny. Vzhledem k polské koncepci pracovní pohotovosti, která není považována za 

dobu odpočinku, přísluší zaměstnanci za dobu strávenou v pracovní pohotovosti 

náhradní volno, případně, není-li poskytnutí náhradního volna možné, náleží mu 

odměna ve výši podle art. 1515 § 3 KP. Pokud však zaměstnanec konal pracovní 

pohotovost doma, nepřísluší mu právo ani na náhradní volno, ani na výše uvedenou 

odměnu. Koná tak pracovní pohotovost bez jakékoliv kompenzace.  

 

3.6. Přestávky v práci 
 

Přestávky v práci jsou v české pracovním právu představovány zejména 

přestávkou na jídlo a oddech, poskytovanou vždy nejpozději po 6 hodinách (u 

mladistvých zaměstnanců po 4,5 hodinách) nepřetržité práce v délce nejméně 30 minut 

a bezpečnostní přestávkou, která přísluší jen některým kategoriím zaměstnanců a má 

ochranný charakter. Zaměstnancům konajícím práci, kterou nelze přerušit, musí být 

poskytnuta přiměřená doba na jídlo a oddech. která se započítává do pracovní doby. Do 

pracovní doby se započítává i doba bezpečnostní přestávky. Doba přestávky na jídlo a 
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oddech se do pracovní doby nezapočítává a prodlužuje tak dobu, po kterou je 

zaměstnanec povinen setrvat na svém pracovišti. 

Poněkud jiná koncepce právní úpravy přestávek v práci je obsažena polském KP. 

Přestávky v práci podle KP lze rozdělit do dvou skupin, tj. na ty, které jsou poskytovány 

obligatorně a ty, které zaměstnavatel může, ale nemusí zaměstnanci poskytnout. 

Obligatorně musí být zaměstnanci poskytnuta nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce 

přestávka v délce alespoň 15 minut (u mladistvých zaměstnanců nejdéle po 4,5 

hodinách a v rozsahu minimálně 30 minut). Tato přestávka se započítává do pracovní 

doby. Kromě toho může být zaměstnanci poskytnuta i přestávka na jídlo nebo na 

zařízení soukromých záležitosti, a to v délce maximálně 1 hodiny. Jedná se o 

fakultativně poskytovanou přestávku, která se do pracovní doby nezapočítává. 

K obligatorním přestávkám je nutné ještě zařadit bezpečnostní přestávky a přestávky na 

kojení, které jsou poskytovány i podle českého pracovního práva. 

 

3.7. Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a nepřetržitý odpočinek 
v týdnu 

 
Koncepce těchto odpočinků je v českém i polském pracovním právu 

konstruována obdobně. Podle českého ZPr musí nepřetržitý odpočinek mezi směnami 

trvat alespoň 12 hodin, podle polského KP alespoň 11 hodin. V obou právních úpravách 

však existují výjimky, kdy je možné zkrátit tento odpočinek až na 8 hodin za 

předpokladu prodloužení následujícího nepřetržitého odpočinku. Podle českého ZPr lze 

tak zkrátit odpočinek mezi směnami i z důvodu práce přesčas. Podle KP může být práce 

přesčas důvodem pro zkrácení nepřetržitého odpočinku mezi směnami pouze pokud jde 

o práci přesčas nikoli z důvodu speciálních potřeb zaměstnavatele (tedy zejména pokud 

jde o záchrannou akci na ochranu života, zdraví, ochrany majetku apod.). Český 

zákoník práce výslovně stanoví, že pokud jde o povinnost prodloužit následující 

nepřetržitý odpočinek mezi směnami, musí dojít k prodloužení hned následujícího 

nepřetržitého odpočinku. Polský KP se v této otázce nevyjadřuje příliš precizně, z toho 

důvodu vzniká řada interpretačních názorů týkajících se rozsahu a doby prodloužení 

některého dalšího nepřetržitého odpočinku, které byly představeny v příslušné kapitole. 
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 Případy prodlužování nepřetržitého odpočinku mezi směnami v systému 

rovnoměrného rozvržení pracovní doby s možností rozvržení směny v délce až 16, resp. 

24 hodin, upravuje KP zvlášť. Po takové prodloužené směně náleží zaměstnanci 

odpočinek v rozsahu nejméně počtu hodin, které zaměstnanec v této směně odpracoval.   

Zaměstnanci náleží nepřetržitý odpočinek v týdnu v délce minimálně 35 hodin, a 

to jak podle ZPr, tak podle KP. V obou zákonech jsou upraveny situace, kdy je možné 

zkrátit tento odpočinek až na 24 hodin s tím, že následující odpočinek bude o toto 

zkrácení prodloužen (podle ZPr v oblasti zemědělství je dokonce delší období pro 

prodloužení některého z následujících odpočinků). Pokud jde o konkrétní dny, na které 

má nepřetržitý odpočinek v týdnu připadnout, podle české právní úpravy nemá 

zaměstnanec nárok na to, aby do doby tohoto odpočinku byla zahrnuta neděle. Naproti 

tomu KP výslovně stanoví, že do nepřetržitého odpočinku v týdnu má zásadně neděle 

spadat. Jako výjimku stanoví katalog prací, které mohou být konány také v neděli. U 

těchto prací pak nemusí nepřetržitý odpočinek mezi směnami zahrnovat neděli, ale bude 

zahrnovat některý jiný den v týdnu.   

 

3.8. Práce v neděli a ve svátky 
 

Práce ve dnech, které by měly být pracovním volnem zaměstnance, je upravena 

v obou právních řádech poněkud odlišně. V polské právní úpravě lze spatřit velký důraz 

na volnou neděli a svátky. Český ZPr klade důraz spíše na to, aby zaměstnanci nebyla 

nařízena práce v době nepřetržitého odpočinku v týdnu (nezávisle na kalendářním dni, 

na který tento nepřetržitý odpočinek v týdnu připadne) a ve svátky. Zvláštní pozornost 

neděli jako volnému dni české pracovní právo nevěnuje. ZPr vymezuje práce, které je 

možné zaměstnanci ve dnech pracovního klidu (dny, na které připadá nepřetržitý 

odpočinek v týdnu a svátky) nařídit. Ostatní práce je možné konat pouze se souhlasem 

zaměstnance.  

Polský KP chrání zaměstnance proti práci v neděli a ve svátky, dá se říct, 

dokonce i proti jejich vůli. Nedovoluje zaměstnanci se se zaměstnavatelem dohodnout, 

že by práci v neděli nebo ve svátek konal, pokud se nejedná o zákonem vymezené 

kategorie prací (např. záchranné akce na ochranu života a zdraví, práce nezbytné 

z hlediska společenské prospěšnosti a uspokojování každodenních potřeb společnosti 

100 



apod.). Kromě toho zaměstnanci, kteří mohou vzhledem k některé z uvedených výjimek 

pracovat v neděli, mají právo na alespoň každou čtvrtou neděli volnou. Toto právo mají 

všichni zaměstnanci kromě těch, kteří pracující ve víkendovém systému rozvržení 

pracovní doby. 

Naproti tomu pokud jde o finanční kompenzaci za období svátků, pak podle 

českého ZPr náleží zaměstnanci za práci ve svátek mzda a náhradní volno, případně 

místo náhradního volna příplatek ve výši průměrného výdělku. Za dobu čerpání 

náhradního volna pak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. 

Pokud svátek připadne na obvyklý pracovní den, v důsledku čeho zaměstnanec tento 

den nebude pracovat, přísluší mu náhrada ušlé mzdy ve výši průměrného výdělku. 

 Na rozdíl od výše uvedeného polská právní úprava sice klade důraz na to, aby 

zaměstnanci ve svátek nepracovali. Pokud ale zaměstnanec v důsledku svátku nebude 

pracovat, žádná náhrada ušlého výdělku mu nepřísluší. Za práci ve svátek však náleží 

zaměstnanci právo na den náhradního volna a pokud by takové volno nemohl vyčerpat, 

pak příplatek jako za práci přesčas.    

Zvláštní pozornost je KP věnována práci konané v prodejnách v době svátků a 

v neděli. Tato práce je v neděli zásadně zakázána (až na práce nezbytné z hlediska 

společenské prospěšnosti a každodenních potřeb společnosti) a ve svátek je zakázána 

dokonce bezvýjimečně. 

 

3.9. Dovolená 
 

Dovolená jako nejdelší z dob odpočinku je v polském právním řádu zaručená 

normami ústavní úrovně (čl. 66 odst. 2 Ústavy RP). Konkrétní výměru dovolené stanoví 

KP a na rozdíl od české právní úpravy závisí na délce zaměstnání. Zaměstnanci, který je 

zaměstnán po dobu kratší než 10 let, náleží dovolená v rozsahu 20 dnů, pokud je 

zaměstnán déle, pak v rozsahu 26 dnů, s tím, že do délky zaměstnání se započítává také 

doba předchozího zaměstnání a doba studia po skončení povinné školní docházky.      
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ZÁVĚR 

 

 V úvodu této práce jsem si stanovila jako cíl mého zkoumání zjištění představ 

českých a polských zákonodárců o správném vymezení hranice mezi pracovní dobou a 

dobou odpočinku zaměstnanců. V předchozích kapitolách jsem se tak snažila vymezit 

základní instituty pracovní doby a doby odpočinku, jak jsou upraveny v českém a 

polském zákoníku práce včetně základních rozdílů mezi těmito právními úpravami.  

Nezbývá než se pokusit o určitý závěr, ke kterému jsem při psaní této práce dospěla. 

 Obecně lze konstatovat, že rozdíly v pracovněprávní úpravě pracovní doby a 

doby odpočinku srovnávaných států nejsou nikterak zásadní. Vlivem evropské 

legislativy, judikatury a eurokonformního výkladu vnitrostátních právních norem totiž 

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

Příkladem může sloužit výše několikrát zmiňovaná směrnice o pracovní době, která 

měla významný vliv na legislativní změny v české i polské pracovněprávní oblasti 

v posledních letech, které, ač více či méně povedeným způsobem, implementují její 

obsah do vnitrostátních úprav. Jak jsem již uvedla, právní úpravy těchto dvou států se 

významným způsobem neliší, určité rozdíly je však možné, jak vyplývá z předchozích 

kapitol, přesto spatřit, a to v několika směrech.  

Dle mého názoru jedním z nejmarkantnějších rozdílů mezi českou právní 

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

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

zaměstnavatele. Výkon takové pohotovosti pak není považován za pracovní dobu, 

dokud v jejím průběhu skutečně nedojde k výkonu práce. Nejedná se však ani o dobu 

odpočinku zaměstnance, když ustanovení o nepřetržitém odpočinku mezi směnami a 

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

v tomto směru nerespektují výklad ESD, který čl. 2 směrnice o úpravě pracovní doby 

interpretuje tak, že považuje jakoukoli přítomnost zaměstnance na pracovišti, kterou 

zaměstnavatel po něm požaduje, i když mu nepřiděluje pracovní úkoly, za pracovní 

dobu. Kromě toho skutečnost, že za pracovní pohotovost konanou v bydlišti 

zaměstnance nenáleží dle KP zaměstnanci žádná odměna ani jiná kompenzace, považuji 
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za nesprávnou. Zaměstnanec konající pracovní pohotovost, byť u sebe doma, je do 

značné míry omezen ve svém právu na odpočinek. Svůj volný čas tak nemůže využít 

podle svých představ, za což by mu, dle mého názoru, náležela určitá finanční náhrada.   

 Dále lze říci, že pokud jde o rozvržení pracovní doby, věnuje polský KP této 

problematice větší pozornost. Upravuje tak více systémů rozvržení pracovní doby a 

vymezuje pravidla pro jejich aplikaci. Český zákonodárce je v této otázce skoupější, je 

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

84a ZPr, který umožňuje i jinou úpravu pracovní doby, než v zákoně výslovně 

upravenou, bude zásadně možné na základě smluvního ujednání stran pracovněprávního 

poměru aplikovat i v České republice systémy rozvržení pracovní doby výslovně KP 

upravené. V polském pracovní právo naproti tomu vůbec chybí institut konta pracovní 

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

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

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

polského pracovního práva, aplikovat. 

  KP dále na rozdíl od českého ZPr stanoví různé sazby pro příplatky za práci 

přesčas. Výše příplatků tak závisí především na tom, zda došlo k překročení denních či 

týdenních limitů pracovní doby. Kromě toho jejich výše závisí i na tom, kdy k práci 

přesčas došlo, zda práce přesčas byla konána v noci, v neděli nebo ve svátek, nebo 

v den, na který připadá náhradní volno zaměstnance za práci konanou v neděli nebo ve 

svátek, anebo se jedná o práci přesčas navazující na běžnou směnu zaměstnance. 

Rozlišení doby, kdy k práci přesčas dochází, je dle mého názoru, zajímavým řešení, 

které bych ráda českému zákonodárci doporučila. Domnívám se, že taková koncepce 

správně odráží fakt, že ne každá práce přesčas stejnou měrou zasahuje do soukromého 

života zaměstnance, jeho času, který může věnovat svým zájmům, rodině, zábavě apod. 

Pokud totiž zaměstnanec bude pracovat v některý den hodinu či dvě přesčas a táto 

přesčasová práce bude navazovat bezprostředně na jeho směnu, domnívám se, že 

nepůjde o zásadní problém zasahující citelně do jeho soukromého života. Pokud mu 

však zaměstnanec nařídí konat práci přesčas v neděli, i když také pouze v rozsahu 

hodiny či dvou, domnívám se, že to bude pro zaměstnance z hlediska jeho volného času 

citelnější zásah. A to nejen z hlediska možné náplně volného dne, rušení plánů apod., 

ale i z hlediska času a finančních prostředků, které bude muset vynaložit, aby se do 
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práce dopravil. Proto bych de lege ferenda upravila finanční kompenzaci za práci 

přesčas v duchu polské úpravy a rozlišila tak výši kompenzace podle toho, kdy k práci 

přesčas došlo.  

 Rozumná se mi zdá i úprava poskytování náhradního volna za práci přesčas 

podle polského KP, která kompenzuje možnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci 

za práci přesčas náhradní volno, aniž by o to zaměstnanec sám požádal, a to tím, že  

zaměstnavatel musí poskytnout volno v rozsahu o polovinu vyšším než je počet 

přesčasových hodin, za které náhradní volno zaměstnanci přísluší. Domnívám se, že 

tato úprava vyvažuje zájmy obou stran pracovněprávního vztahu. Zaměstnavatel, který 

nechce či nemůže zaplatit za práci přesčas zaměstnanci vyšší odměnu, muže mu sice 

vnutit čerpání náhradního volno místo odměny a příplatku za práci přesčas, ale vždy ve 

vyšším rozsahu než byl počet hodin přesčasové práce. Na druhé straně zaměstnanec, 

pokud má větší zájem na realizaci svého volného času než na vyšší odměně za 

přesčasovou práci, může požadovat po zaměstnavateli poskytnutí náhradního volna 

místo odměny a příplatku. Pokud tak zaměstnavatel realizuje svůj zájem a vybere 

možnost udělení náhradního volna, i když ho o to zaměstnanec nepožádal,  musí tento 

zájem kompenzovat vyšším rozsahem uděleného volna. Pokud naopak realizuje svůj 

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

jednat o náhradní volno v rozsahu odpovídajícím odpracovaným hodinám přesčasové 

práce. Tento způsob kompenzace za práci přesčas bych de lege ferenda z důvodu výše 

popsaných zavedla i v českém ZPr.  

    V předchozích odstavcích byly představeny některé významnější odlišnosti 

v těchto dvou právních řádech, tedy odlišnosti dá se říci obsahové. Více podrobnosti o 

těchto rozdílech lze vyčíst z jednotlivých kapitol týkajících se konkrétních institutů 

pracovní doby a doby odpočinku a v třetí, srovnávací části této práce.  

 Na závěr bych ještě ráda upozornila na skutečnost, která pro mě byla zajímavá a 

zároveň překvapivá, a to na interpretační rozdíly jednotlivých autorů polských publikací 

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

sporné, které je možné vykládat různými způsoby. V případě studování polských 

pramenů mě ale překvapilo, jak různé právní názory a v jak mnoha otázkách mezi 

polskými odborníky existují. S nadsázkou by bylo možné říci, že po přečtení 

jednotlivých kapitol v různých publikacích se objevilo často více otázek než odpovědí, 
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na kterých by se autoři dokázali shodnout. Nevím, zda je to více snahou autorů 

„přiohnout“ zákon tak, aby více chránil zaměstnance nebo opačným způsobem, aby více 

vyhovoval zaměstnavatelům, anebo se jedná spíše o gramaticky nejednoznačné 

formulace zákonodárce, který otevírá možnost tak širokým a hlavně často zásadně 

odlišným interpretacím. Zajímavé přitom je, že se nejedná o interpretace 

nepochopitelné, ba naopak, často i zcela protichůdné názory na tutéž otázku byly 

v konfrontaci s doslovným zněním ustanovení, která ji upravují, logické a přesvědčivé. 

Zdá se tudíž, že zákonodárce nebyl při formulování některých ustanovení dostatečně 

precizní a umožnil tak jejich interpretaci různými způsoby, a to někdy i v zásadních 

pojmových otázkách (např. definice práce přesčas, jak jsem na ni upozornila v příslušné 

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

výkladu nejednoznačného pojmu zcela odlišný směr. Nechci tvrdit, že správnější či 

logičtější je to nebo ono řešení, zvláště ne v situaci, kdy se na správném řešení 

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

poukázat na různá názorová řešení vyskytujících se problematických otázek.   

Z uvedeného nelze vyvodit závěr, že by v české právní úpravě neexistovaly 

interpretační odlišnosti. V literatuře, ze které jsem čerpala při tvorbě této práce, se však 

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

se autoři většinou shodli. 

Pokud jsem tímto vytkla polské právní úpravě její nepřesné formulace, pak bych 

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

v neděli, kdy je kladen velký důraz na to, aby byla neděle volným dnem drtivé většiny 

zaměstnanců. Jsem si vědoma toho, že tento důraz na volnou neděli je spojen se silným 

náboženským přesvědčením obyvatelstva a zákonodárství se tak v tomto směru snaží 

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

bylo prospěšné vymezit neděli jako den odpočinku většiny pracujících, což by mělo 

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

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

práce v prodejnách v době svátku. Domnívám se, že se jedná o dobrý příklad, který by 

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

zákonodárce zvážil, zda by nebylo vhodné do české právní úpravy doby odpočinku 

zavést pravidla, podle kterých bude práce v neděli, jak jsem již uvedla výše, zcela 
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výjimečná a práce v prodejnách během svátků zakázána, aby tak mohli i zaměstnanci, 

jejichž náplní práce je prodávání zboží v prodejnách, v době svátků odpočívat. Dle 

mého přesvědčení se zajisté ostatní občané čas od času obejdou bez jejich služeb. 
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Summary 
 

A comparison of regulation of working hours and a period of rest in 

the Czech Republic and Poland. 

 

My thesis describes institutes of labour law relating to working time and a period 

of rest in context of the comparison of the two national legislations - in the Czech 

Republic and Poland. The working hours and the period of rest are one of the basic 

institutes of the labour law which are interesting for all employers and employee. The 

purpose of this study is to describe the most important questions of this part of labour 

law and to find out and analyse differences of both compared legislations. Therefore I 

have explained relevant Czech and Polish legislation related to separate institutes of this 

part of labour law and I have tried to compare some investigated institutes which are 

different in both national legal regulations.    

  The thesis involves an introduction, a main part, and a conclusion. The main part 

of the thesis is divided into three chapters. The first chapter is focused on working hours 

and it is subdivided into a few parts dealing with different aspects of particular institutes 

of working hours such as length of working hours, schedule of working hours, overtime 

work, night work and standby. The second chapter concentrates on the institutes of the 

period of rest. The parts in this chapter therefore describe questions like work breaks, 

safety breaks, a continuous rest period between two shifts, a continuous rest period per 

week, rest days and the aspects of leave. Each of these parts dealing with some of listed 

institutes consists of two subparts. The first concentrates on Czech legal regulations and 

the other is devoted to Polish legislation in analysed questions of described institutes.   

  I have come to the conclusion that Czech and Polish legislations of labour law in 

the part that I have analysed, so-called working hours and the period of rest, do not 

show any  essential differences. This is, among others, the effect from impression of 

European Law in the sphere of labour law. Nevertheless, some distinctions exist. 

Therefore I have described these differences in the third chapter of this study. I have 

tried to emphasize the regulation of some legal questions which I consider to be 

favourable in one of these national legislations and which can be useful to lawmakers of 
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the other nation how to get better regulations in the future. Concluding, I recommend 

some changes which in my opinion should be made in Czech legislation.   
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