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Úvod 

Flexibilita je v posledních letech velmi skloňovaným pojmem a to nejen 

v souvislosti s pracovním trhem. Rychlý vývoj technologií, výkyvy hospodářského cyklu 

a tlak globálního trhu kladou vysoké nároky na schopnost všech ekonomických subjektů 

pružně reagovat na změny. Tento tlak je přenášen též na pracovní trh. Pouze dostatečně 

flexibilní pracovní trh umožňuje adekvátně reagovat na pohyby hospodářského cyklu a 

s tím spojenou kolísající míru nezaměstnanosti. 

Využívání flexibilních forem pracovní doby představuje pro zaměstnavatele 

možnost jak prostřednictvím úpravy pracovní doby svých zaměstnanců reagovat na 

aktuální situaci a také práci svých zaměstnanců v pracovní době využívat efektivním 

způsobem, který odpovídá specifikům daného zaměstnavatele či odvětví. 

Flexibilní formy pracovní doby jsou společně s flexibilními formami zaměstnání 

rovněž účinným prostředkem ke snižování míry nezaměstnanosti, jelikož specifické 

možnosti, které nabízejí, mimo jiné umožňují širší uplatnění rizikových skupin na trhu 

práce. Při současné situaci na trhu práce, kdy míra nezaměstnanosti atakuje historická 

minima, se však flexibilní formy pracovní doby dostávají do popředí spíše v souvislosti 

s živým tématem slaďování pracovního a osobní života (tzv. „work-life balance“). Snaha 

o nalezení rovnováhy mezi prací, soukromým a rodinným životem je velmi aktuální téma, 

které si již našlo cestu i do legislativy. Zaměstnavatelé v tomto duchu využívají nabídku 

flexibilních forem pracovní doby, které umožňují jednodušší skloubení pracovního a 

osobního života, jako výhodu v konkurenčním „boji“ o zaměstnance. Mezi zaměstnanci 

naopak stoupá povědomí a s ním i zájem o možnosti, které flexibilní formy pracovní doby 

nabízejí. Širším možnostem využívání flexibilních forem pracovní doby rovněž 

napomáhá technologický rozvoj a to zejména rozvoj v oblasti informačních technologií, 

které usnadňují komunikaci a sdílení informací. 

Ač byl výše několikrát užit pojem „flexibilní formy pracovní doby“, tak přesně 

vymezit tento pojem a poskytnout úplný výčet všech možných forem není z povahy věci 

možné. Smyslem flexibilních forem pracovní doby je umožnit zaměstnavateli a 

zaměstnanci zvolit takové uspořádání pracovní doby, které bude plně reflektovat 

specifika jejich jedinečného vztahu. Právní úprava nikdy neobsáhne všechny variability 

soukromého či pracovního života a ani by se o to neměla snažit. Mnoho flexibilních forem 

pracovní doby vzniká ujednáním stran vycházejícím ze zásady „co není zakázáno, je 
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dovoleno“ a možnosti rozličných forem jsou omezeny pouze obecnými hranicemi, které 

vytyčuje zákon, a proto nebude jejich výčet nikdy úplný.  

Tato práce se pokouší poskytnout ucelený přehled flexibilních forem pracovní 

doby, a to jak těch, které zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákoník práce“ nebo „ZP“), zná a přímo upravuje, tak také těch, 

s nimiž se setkáváme v zahraničních úpravách, přičemž některé z nich se i přes absenci 

přímé úpravy u nás v menší či větší míře využívají. Pro uvedení do patřičného kontextu, 

je úvodní část práce věnována základním zásadám a principům, ze kterých musíme při 

úpravě pracovní doby vycházet a rovněž i samotné právní úpravě pracovní doby, včetně 

jejích mezinárodních přesahů. 

Diplomová práce je zpracována dle právního stavu ke dni 31. prosince 2016. 
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1. Obecně k pracovnímu právu a flexijistotě 

Pracovní doba jakožto právní institut je v rámci pozitivního práva upravena 

v rámci pracovní práva. Pracovní právo je nejen v ČR, ale i v naprosté většině ostatních 

zemí považováno za samostatné právní odvětví.1 Plně postihnout a vymezit toto právní 

odvětví není cílem této práce, avšak pro teze uvedené dále v této práci je nezbytné zasadit 

vše do patřičného kontextu a alespoň stručně vymezit pracovní právo jako pojem, se 

kterým bude tato práce nadále pracovat, a to zejména z pohledu jeho vztahu k právu 

občanskému, který je pro hlavní zaměření této práce podstatný. Rovněž pokládám za 

nutné uvést některé z právních zásad uplatňovaných v pracovním právu, které jsou 

s hlediska zaměření práce klíčové. Poslední část úvodní kapitoly je pak věnována pojmu 

flexicurity, jehož českým ekvivalentem je pojem flexijistota2, který považuji z pohledu 

dalšího vývoje flexibilních forem pracovní doby za nosný. 

1.1.  Pracovní právo a jeho vztah občanskému právu 

Pracovní právo tvoří soubor právních norem, které upravují v zásadě tři oblasti. 

Historicky první a pravděpodobně nejdůležitější oblastí je individuální pracovní právo.3 

Dalšími oblastmi, které upravuje je kolektivní pracovní právo a také právní úprava 

zaměstnanosti. Pracovní právo je právním odvětvím, v němž můžeme nalézt jak prvky 

práva soukromého, tak i prvky práva veřejného. Výše uvedená úprava zaměstnanosti je 

zcela nepochybně úpravou veřejnoprávní naproti tomu individuální pracovní právo má 

své kořeny v právu občanském a jeho povaha je soukromoprávní i přes některé 

veřejnoprávní prvky. Právě vymezení vůči občanskému právu je pro individuální 

pracovní právo a potažmo také pro flexibilní formy pracovní doby zásadní. V historickém 

kontextu probíhala emancipace pracovního práva od práva občanského již od 2. poloviny 

19. století, kdy bylo možno pozorovat tendence zavádět jisté ochranné zákonodárství4, 

jehož smyslem bylo limitovat obě smluvní strany ve prospěch strany ekonomicky slabší, 

tedy zaměstnance. Právě díky snaze chránit zaměstnance se začalo pracovní právo 

                                                 
1 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0, str. 4 
2 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pracovním 

právu. Praha: Auditorium, 2009. ISBN 978-80-87284-04-9, str. 9 
3 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0, str. 3 
4 srov. BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0, str. 4n. 
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separovat od práva občanského a zároveň do pracovního práva začaly pronikat prvky 

práva veřejného. V následném historickém vývoji lze ovšem sledovat i tendence opačné, 

tj. snahu o úpravu zajišťující větší volnost smluvních stran, nicméně stále za současné, 

byť oslabené, ochrany zaměstnance. Tento boj mezi flexibilitou pracovněprávních vztahů 

a ochranou zaměstnance a snaha o nalezení rovnováhy mezi těmito na první pohled 

protichůdnými hodnotami nejlépe vystihují vztah občanského a pracovního práva. V 

jakémkoliv pohybu právní úpravy směrem k větší ochraně zaměstnance můžeme 

spatřovat další emancipaci od občanského práva a naproti tomu v úsilí o deregulaci 

pracovněprávních vztahů vedenému snahou o větší flexibilitu lze spatřovat opětovné 

sblížení s občanskoprávní úpravou a v krajním případě i úplnou integraci pracovního 

práva do občanského práva jako obecného práva soukromého. Další zajímavý aspekt 

jejich vztahu lze spatřovat v tom, že není-li tato rovnováha v očích občanů a zejména pak 

zaměstnavatelů dosažena, tak dochází k tomu, že pomocí institutů občanského práva 

obcházejí pracovněprávní úpravu tak, aby dosáhli větší flexibility, které jim 

pracovněprávní úprava neumožňuje. Nejtypičtějším případem takového obcházení je 

využívání tzv. „švarcsystému5“, i když samozřejmě nelze s jednoznačností tvrdit, že 

spatřovaná nerovnováha je jediným katalyzátorem jeho využívání. Veškeré uvedené 

vymezení občanského a pracovního práva je však možné vztahovat v zásadě pouze na 

individuální pracovní právo, které z historického hlediska má své kořeny právě v právu 

občanském. Pro účely této práce bude pojem pracovní právo nadále zmiňován v užším 

pojetí jako individuální pracovní právo, které upravuje individuální pracovněprávní 

vztahy vznikající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Současná platná právní úprava vychází z postavení občanského práva jako 

obecného práva soukromého a vztah zákoníku práce vůči zákonu č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo 

„OZ“) je tak vztahem subsidiarity, tj. úprava občanského práva se na pracovněprávní 

vztahy užije pouze, pokud zákoník práce nestanoví jinak. Princip subsidiarity však nebyl 

pro současný zákoník práce od počátku samozřejmostí. V původní podobě zákoníku 

práce přijaté v roce 2006 byl zakotven v § 4 princip delegace, který umožňoval užití jen 

určitých v zákoníku práce přesně vymezených ustanovení tehdejšího občanského 

                                                 
5 Činnost podnikatele, kdy pro něj jiné osoby fakticky vykonávají závislou práci ve vztahu podřízenosti, 

avšak formálně tuto práci vykazují na základě obchodních smluv jako samostatně výdělečné činné osoby. 
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zákoníku. Nicméně ihned po jeho přijetí se začaly ozývat hlasy, které zpochybňovaly 

aplikační použitelnost této úpravy a nejasnosti, které by mohla způsobit. Na návrh 

skupiny poslanců tak v roce 2008 Ústavní soud nálezem6 koncepci principu delegace v § 

4 zákoníku práce zrušil7 pro rozpor s principy právního státu, jelikož mohla v rozporu 

s principem předvídatelnosti práva vzniknout právní nejistota při aplikaci práva a zároveň 

byla tato koncepce dle názoru Ústavního soudu v rozporu s povahou občanského práva 

jako obecného práva soukromého, které je nutné subsidiárně užívat vůči ostatním 

odvětvím soukromého práva. Princip subsidiarity občanského zákoníku v reakci na 

uvedený nález Ústavního soudu následně výslovně do zákoníku práce vnesla novela č. 

365/2011 Sb., která v § 4 stanovila, že se pracovněprávní vztahy řídí zákoníkem práce a 

v případě, že ten nelze použít, tak se řídí subsidiárně občanským zákoníkem, to však vždy 

v souladu se základními zásadami pracovněprávních předpisů, které novela výslovně 

zakotvila v § 1a zákoníku práce. Na takto nastavené zásadě subsidiarity nic nezměnila ani 

pozdější rekodifikace soukromého práva a přijetí nového občanského zákoníku, který 

tento vztah plně reflektuje8.  

V současné podobě, která odráží rekodifikaci soukromého práva, je již zcela 

nepochybně vztah zákoníku práce a občanského zákoníku, potažmo pracovního a 

občanského práva založen na principu subsidiarity, který vyjadřují oba zmíněné kodexy. 

Zákoník práce ve svém § 4 uvádí, že pracovněprávní vztahy se řídí zákoníkem práce a 

nelze-li ten použít, pak se řídí občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními 

zásadami pracovněprávních vztahů9. Dále pak § 346d a § 346e ZP stanoví pro některé 

případy zvláštní úpravu vůči některým ustanovením občanského zákoníku pro 

pracovněprávní vztahy, kdy se ustanovení občanského zákoníku na pracovněprávní 

vztahy nepoužijí a v případě odchylného ujednání stran stanoví, že se k takovému 

ujednání nepřihlíží. Naproti tomu je vztah subsidiarity v občanském zákoníku vyjádřen 

                                                 
6 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 12. března 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06, vyhlášen pod č. 116/2008 Sb. 
7 Kromě uvedeného § 4 ÚS zrušil také některá další napadená ustanovení zákoníku práce odkazující na 

konkrétní ustanovení občanského zákoníku, nicméně ne všechna delegující ustanovení byla napadena a tak 

až do přijetí novely č. 365/2011 Sb., zůstala tato ustanovení v zákoníku práce, avšak s ohledem 

na rozhodnutí ÚS se stala obsoletními. 
8 V tomto kontextu je však třeba alespoň okrajově zmínit, že do vztahu pracovního a občanského práva 

přinesla rekodifikace soukromého práva i některé nové pochybnosti, zejména ohledně kogentnosti a 

dispozitivnosti jednotlivých ustanovení zákoníku práce po rekodifikaci soukromého práva (srov. například 

PICHRT, Jan. K některým aspektům vztahu občanského zákoníku a zákoníku práce. Právní rozhledy 2014, 

č. 7) 
9 Srov. §1a odst. 1 ZP 
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v jeho § 2401, který stanoví specialitu zákoníku práce ve vztahu k pracovnímu poměru, 

jakož i práv a povinností z pracovního poměru a jiných smluv o výkonu závislé práce. 

Uvedené ustanovení zároveň vylučuje užití ustanovení občanského zákoníku o ochraně 

spotřebitele na práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele.  

Subsidiární vztah občanského a pracovního práva je pro flexibilní formy pracovní 

doby klíčový, jelikož umožňuje v souladu s typicky soukromoprávní zásadou „co není 

zakázáno, je dovoleno“ uzavírat v rámci pracovněprávních vztahů inominátní smlouvy 

ve smyslu § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. V praxi je tak možné uzavírat smlouvy, 

jež zákoník práce a potažmo ani občanský zákoník jako smluvní typ nezná, pokud se 

svým obsahem a účelem nedostane do rozporu s kogentními ustanoveními zákoníku 

práce a přeneseně také s ustanoveními občanského zákoníku, jež jsou kogentní povahy. 

Je zde tak dán prostor pro sjednávání dohod o odlišné úpravě pracovní doby a uplatnění 

rozličných flexibilních forem pracovní doby, které zákoník práce neupravuje. 

1.2.  Vybrané zásady pracovního práva 

Pracovní právo stejně jako jiná právní odvětví ovládají obecné právní principy a 

taktéž v pracovním právu nalezneme odvětvové zásady, které jsou naopak typické pouze 

pro pracovní právo. V kontextu flexibilních forem pracovní doby, kdy není řada z nich 

zákonem buď neupravena vůbec či jen velmi stroze, a jejich pravidla stanoví často pouze 

smluvní ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, je pak význam těchto zásad o 

to vyšší. Níže uvedený text si nebere za cíl vymezit a obsahově vyložit veškeré zásady 

pracovního práva, nýbrž upozornit obecně na jejich dopady s ohledem na zaměření této 

práce. 

1.2.1. Zásada co není zakázáno, je dovoleno 

Tento princip je typický pro soukromé právo a výrazně posiluje smluvní volnost 

v pracovněprávních vztazích a flexibilitu zaměstnávání vůbec.10  

                                                 
10 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1, str. 31 
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Uvedení této typicky soukromoprávní zásady, jejíž vyjádření nalezneme již 

v Čl. 2 odst. 4 Ústavy11, a taktéž v Čl. 2 odst. 3 Listiny12, již v úvodu této kapitoly není 

pouze nahodilé, nýbrž jde o zásadu, která je pro zaměření této práce zásadní. 

Zásada „co není zakázáno, je dovoleno“ je úzce spjata s další obecnou 

soukromoprávní zásadou, a to zásadou autonomie vůle. Podle těchto zásad může osoba 

na základě své svobodné vůle libovolně vstupovat do právních vztahů s dalšími osobami 

a určit si v jejich rámci vzájemná práva a povinnosti, pokud není v této možnosti omezena 

zákonným ustanovením. 

Tato zásada vychází z obecného dispozitivního pojetí soukromého práva, které 

akcentuje též ustanovení § 1 odst. 2 OZ, které říká, že nezakazuje-li to zákon výslovně, 

mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona, přičemž zakázána jsou 

ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo práva týkající se postavení osob, 

včetně práva na ochranu osobnosti. Toto obecné ustanovení občanského zákoníku se na 

základě principu subsidiarity uplatní i na pracovněprávní vztahy, ovšem v modifikované 

podobě dané ustanoveními zákoníku práce, které jsou k uvedenému ustanovení ve vztahu 

speciality. V prvé řadě je dle § 4 ZP vždy třeba ustanovení občanského zákoníku užívat 

v souladu se základními zásadami pracovněprávní vztahů, jimiž dle § 1a odst. 1 ZP jsou 

zejména: 

a) zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, 

b) uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, 

c) spravedlivé odměňování zaměstnance, 

d) řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy 

zaměstnavatele, 

e) rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz diskriminace. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že jde o výčet demonstrativní, a nelze tedy považovat 

tento výčet zásad za úplný. V § 1a odst. 2 ZP zákon zároveň všem uvedeným základním 

zásadám vyjma písm. d) přiznává postavení hodnot, jež chrání veřejný pořádek, čímž 

navazuje na § 1 odst. 2 OZ a výslovně tak zakazuje odchylná ujednání, která by nebyla 

v souladu s těmito zásadami a rovněž na § 588 OZ o absolutní neplatnosti právního 

jednání, které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek. Z pohledu pracovního 

práva tak platí, že práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být 

                                                 
11 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
12 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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upraveny odchylně od tohoto zákona, jestliže to zákon výslovně nezakazuje a pokud to 

neporušuje dobré mravy, veřejný pořádek, základní zásady nebo právo týkající se 

postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.13  

Další limity pro uplatnění zásady „co není zakázáno, je dovoleno“ obsahuje 

ustanovení § 4a ZP. Zakázána je odchylná úprava práv nebo povinností, které ať již zákon 

nebo kolektivní smlouva stanoví jako nejméně nebo nejvýše přípustné, která by byla 

v rozporu s těmito limity (tj. byla nižší, resp. vyšší), přičemž zejména v oblasti pracovní 

doby se jedná o velmi častý způsob právní úpravy. Ustanovení § 4a ZP limituje 

v některých případech též způsob, jakým může dojít k odchylce od zákonem stanovených 

práv a povinností, když stanoví, že k odchylné úpravě povinností zaměstnance smí dojít 

vždy jen smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V neposlední řadě je pro 

zásadu „co není zakázáno, je dovoleno“ limitujícím výčtové ustanovení § 363 ZP, které 

vyjmenovává ustanovení zákoníku práce, kterými se zapracovávají předpisy Evropské 

unie, a od kterých se je dle § 4a ZP možné odchýlit pouze ve prospěch zaměstnance. 

V oblasti pracovní doby jde zejména ustanovení týkající délky pracovní doby, přestávek 

v práci, nepřetržitého odpočinku mezi směnami a v týdnu, práce přesčas, ad.14 

Závěrem bych chtěl uvést, že jasné rozlišení míry závaznosti jednotlivých 

ustanovení zákoníku práce je pro užívání zásady „co není zakázáno, je dovoleno“ při 

uplatňování flexibilních forem pracovní doby stěžejní a jakákoliv míra nejistoty ohledně 

povahy jednotlivých norem, může být pro rozvoj flexibilních forem pracovní doby 

negativním faktorem. Adresátům právních norem by mělo být především jasné to, kde je 

dán dispozitivní prostor pro jejich svobodné ujednání a kde je na druhé straně nastavena 

neporušitelná bariéra v podobě kogentního ustanovení, jež slouží k ochraně zaměstnance. 

1.2.2. Základní zásady pracovněprávních vztahů 

Jedná se o esenciální hodnoty, pravidla obecné povahy, na nichž je pracovní 

právo postaveno. Základní zásady pracovního práva, stejně jako zásady obecné jsou 

významným teoretickým východiskem při výkladu a použití nejen dalších ustanovení 

                                                 
13 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1, str. 31 
14 Blíže srov. § 363 ZP 
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zákoníku práce, ale i ustanovení občanského zákoníku, která se na základě principu 

subsidiarity použijí na pracovněprávní vztahy.15 

Současné pojetí základních zásad pracovněprávních vztahů má, jak již bylo 

uvedeno výše, svůj základ v ustanovení § 1a odst. 1 ZP, které mezi ně řadí zvláštní 

zákonnou ochranu postavení zaměstnance, uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon 

práce, spravedlivé odměňování zaměstnance, řádný výkon práce zaměstnancem 

v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz 

jejich diskriminace. Ustanovení § 1a odst. 1 ZP však uvádí pouze demonstrativní výčet 

některých stěžejních zásad, a není tak výčtem úplným. V ustanoveních zákoníku práce 

bychom tak mohli najít projevy dalších zásad pracovního práva, které zde nejsou 

výslovně vyjádřeny. Rovněž nemůžeme vyloučit i aplikování dalších obecných právních 

principů jak soukromoprávních (pacta sund servanda, neminem laedere, ad.) tak i těch, 

které provází celý právní řád (neznalost práva neomlouvá, zákaz retroaktivity, ad.).16 

Základní zásady pracovněprávních vztahů uvedené v § 1a ZP jsou vyjádřením 

určitého limitu pro subsidiární aplikaci občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy 

(potažmo vyjádřením kogentnosti některých ustanovení ZP) a rovněž tak vymezují 

prostor pro využívání flexibilních forem pracovní doby, a to zejména těch, které zákoník 

práce výslovně neupravuje.  

Jak již vyplývá ostatně z názvu, jsou flexibilní formy pracovní doby projevem 

flexibility v pracovněprávních vztazích a základní zásady pracovněprávních vztahů 

můžeme v této rovnici vnímat jako projev opačný, tj. projev ochrany zaměstnance. 

Zvláště je pak tento projev akcentován v zásadě zvláštní zákonné ochrany postavení 

zaměstnance jako slabší strany pracovněprávního vztahu, která je v zákoníku práce 

vyjádřena řadou kogentních ustanovení, od kterých se není možné odchýlit ani se 

souhlasem zaměstnance. 

Dodržování zásady uspokojivých a bezpečných podmínek pro výkon práce, která 

je v zákoníku práce vyjádřena řadou povinností s ohledem na bezpečnost pracoviště 

zavazujících hlavně zaměstnavatele, může způsobit obtíže např. při výkonu práce mimo 

pracoviště zaměstnavatele (tzv. práce z domova). Při určování odměny osobám sdílejícím 

                                                 
15 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1, str. 33 
16 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0, str. 174 
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pracovní místo, bychom zase při nevhodné úpravě rozvržení odměny mezi tyto osoby 

mohli vyvolat střet se zásadou spravedlivého odměňování. A pokud má zaměstnavatel 

striktně dodržovat zásadu rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich 

diskriminace, musíme nevyhnutelně připustit, že v případě ujednání některé z flexibilních 

forem pracovní doby s jedním ze zaměstnanců, by měl v duchu této zásady zaměstnavatel 

obdobnou možnost umožnit i ostatním zaměstnancům ve shodném postavení. 

Výše uvedené příklady ilustrují fakt, že základní zásady pracovněprávních vztahů 

jsou pro uplatňování flexibilních forem pracovní doby stejně důležité jako zásada „co 

není zakázáno, je dovoleno“ a flexibilní formy pracovní doby se mohou uplatňovat jen 

v hranicích, které nám souhrn všech uvedených zásad vytyčuje. 

1.3.  Pružnost pracovních vztahů a ochrana zaměstnance 

Smyslem pracovněprávních předpisů je umožnit zaměstnavateli realizovat svoji 

činnost prostřednictvím výkonu závislé práce zaměstnancem a zaměstnanci poskytovat 

při výkonu této práce ochranu, garanci odpovídajících pracovních podmínek i stability 

zaměstnání.17 Právní úprava pracovního práva se na jednu stranu snaží vytvářet 

dostatečně flexibilní prostředí, ve kterém by mohl zaměstnavatel dle jeho potřeb efektivně 

využívat práci svých zaměstnanců a na druhou stranu chránit zaměstnance před tím, aby 

zaměstnavatel smluvní volnosti nezneužíval a zaměstnanci tak byly zaručeny minimální 

standardy pracovních podmínek a další jistoty stabilního zaměstnání. Balancování mezi 

pružnou úpravou, ve které se může bez omezení projevit zásada autonomie vůle a smluvní 

volnosti, a rigidní úpravou, která zajišťuje maximální možnou míru ochrany zaměstnance 

a neumožňuje stranám projevit odlišnou vůli, se může na první pohled jevit jako 

přetahování lanem, kdy jakýkoliv pohyb na jednu stranu je nevyhnutelně spojen se 

vzdálení od strany druhé. Princip flexijistoty se však snaží ukázat, že pokud je lano 

dostatečně pružné a oba konce držíme pevně, tak lze táhnout jedním směrem, aniž by 

druhá strana musela ustupovat. 

Abychom si mohli přiblížit pojem flexijistoty je třeba si ho nejprve rozdělit na dvě 

části, z kterých se skládá, a které ho definují. 

                                                 
17 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1, str. 38 
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1.3.1. Pružnost (flexibilita) 

Flexibilitu lze vyložit jako volnost, pružnost, resp. pohyblivost. V chápání 

soukromého práva je pojímána jako právní prostor pro realizaci vůle smluvních stran.18 

Flexibilní úprava tedy ponechává subjektům vztahů široký prostor pro autonomii vůle a 

smluvní volnost a je pro ni typická dispozitivní povaha ustanovení, tedy taková 

ustanovení, k jejichž uplatnění dojde pouze v tom případě, že subjekty daného vztahu 

neprojevily odlišnou vůli.  Právní normy dispozitivní (podpůrné, supletivní, ius 

dispositivum) samy o sobě nezavazují nikoho k ničemu, nýbrž ponechávají subjektům 

práva volnost, aby si danou skutkovou podstatu upravily autonomně. Závaznými se 

stanou teprve tehdy, jestliže si subjekty práva danou skutkovou podstatu upraví neúplně.19 

Flexibilitu pracovního trhu můžeme rozdělit do několika typů:  

 vnější numerická flexibilita – flexibilita v přijímání či propouštění zaměstnanců, 

či využívání práce zaměstnanců mimo pracovní poměr 

 vnitřní numerická flexibilita – možnosti zaměstnavatele při úpravě délky a 

uspořádání pracovní doby podle jeho potřeb 

 funkční flexibilita – možnosti zaměstnavatele měnit zaměstnanci přidělovanou 

práci, nebo jejich pracovní zařazení 

 mzdová flexibilita – možnosti změny mzdy či platu v závislosti na stavu 

pracovního trhu a konkurenčního prostředí20 

Z pohledu flexibilních forem pracovní doby je podstatná zejména vnitřní 

numerická flexibilita. Flexibilní je v tomto ohledu taková úprava, která umožňuje 

subjektům pracovněprávních vztahů pružně reagovat na jejich konkrétní potřeby a 

zajišťuje dostatečnou možnost individualizace práv a povinností daného vztahu. 

V kontextu pracovní doby půjde zvláště o možnosti stanovit si od zákona odlišnou úpravu 

délky či rozvržení pracovní doby a doby odpočinku. 

1.3.2. Ochrana zaměstnance (jistota) 

Ochrana zaměstnance je projevem ochranné funkce pracovního práva. Na rozdíl 

od flexibility je pro zachování ochrany zaměstnance potlačována zásada autonomie vůle 

                                                 
18 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém 

pracovním právu. Praha: Auditorium, 2009. ISBN 978-80-87284-04-9, str. 27 
19 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Vyd. 1., 5. dot. Praha: C.H. Beck, 1995. Beckovy právnické učebnice. 

ISBN 80-7179-028-1. str. 54 
20 PHILIPS, Kaia a EAMETS, Raul. Approaches to flexicurity: EU models. str. 11 [online] 2007 [cit. 

2016-10-02] Dostupné z WWW: 

<http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/84/en/1/ef0784en.pdf.>  
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a smluvní volnosti a ochrana je tak může být poskytována i proti vůli samotného 

zaměstnance. Pro ustanovení chránící zaměstnance je typická kogentní povaha 

ustanovení. Právní normy kogentní (imperativní, donucující, ius cogens) zavazují své 

adresáty bezvýhradně a musí být na danou skutkovou podstatu aplikovány vždy.21 

V pracovním právu nalezneme též tzv. relativně kogentní normy, od nichž je odchylka 

sice možná, avšak pouze ve prospěch zaměstnance.  

V rámci pracovního poměru je zaměstnanec chráněn coby slabší strana před 

nedůvodnou nerovnováhou vzájemných práv a povinností, která by mohla nastat 

v důsledku jeho postavení. Zároveň jsou jako projev veřejného zájmu v rámci ochrany 

zaměstnance zaručeny určité minimální standardy, jejichž smyslem je zaručení 

bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek, ochrana příjmů a stabilita 

zaměstnání.22 Další prvky ochrany zaměstnance nalezneme rovněž v politice 

zaměstnanosti a zabezpečování příjmů zaměstnance i mimo pracovní poměr v rámci 

sociálních systémů ochrany příjmu. 

S ohledem na výše uvedené tak můžeme ochranu zaměstnance rozdělit do 

následujících kategorií: 

 ochrana pracovního místa – jistota zachování již existujícího zaměstnání 

 ochrana zaměstnanosti – jistota zaměstnání v kontextu celého pracovního trhu 

 ochrana příjmu – ochrana příjmů i pro případy ztráty příjmu ze zaměstnání23 

 ochrana bezpečnosti a zdraví při práci – ochrana výkonu práce bezpečným a 

zdraví neohrožujícím způsobem 

 reprezentační ochrana – ochrana možnosti kolektivní sdružování zaměstnanců a 

zastupování zaměstnance24 

1.3.3. Princip flexijistoty (flexicurity) 

Princip flexijistoty je moderním modelem pro konstrukci postavení zaměstnance 

v zaměstnání s přihlédnutím k jeho sociálnímu pozadí. Samotný pojem tedy kombinuje 

volnost na straně jedné a ochranu na straně druhé. V rámci diskuzí bývá na tento koncept 

                                                 
21 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Vyd. 1., 5. dot. Praha: C.H. Beck, 1995. Beckovy právnické učebnice. 

ISBN 80-7179-028-1. str. 53-54 
22 K tomu blíže: ŠMÍD, Martin. In: KYSELOVSKÁ, Tereza (ed.) Cofola 2014: The Conference 

Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. 1033 s. Řada teoretická, Ed. 

Scientia, č. 483. ISBN 978-80-210-7211-4. str. 575 - 581 
23 PHILIPS, Kaia a EAMETS, Raul. Approaches to flexicurity: EU models. str. 17 [online] 2007 [cit. 

2016-10-02] Dostupné z WWW: 

<http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/84/en/1/ef0784en.pdf.> 
24 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém 

pracovním právu. Praha: Auditorium, 2009. ISBN 978-80-87284-04-9. str. 25-26 
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nahlíženo jako na spojení protichůdného, „pokus o kulatý čtverec“, kdy právo by se mělo 

najednou otevírat smluvní vůli stran a na druhé straně poskytovat ochranu a jistotu slabší 

straně. 25 

Flexijistota, nebo také její anglický ekvivalent „flexicurity“ (z angl. flexibility a 

security), není pouze hledáním rovnovážného bodu mezi na první pohled protichůdnými 

veličinami, ale usiluje o posilování flexibility pracovního trhu za současného udržení, či 

dokonce posílení ochrany zaměstnance. První definování pojmu flexicurity je spojováno 

s nizozemským profesorem Hansem Adriaansensem, který jej popsal jako přechod od 

ochrany pracovněprávního vztahu k ochraně zaměstnanosti a navrhoval kompenzování 

úbytku ochrany zaměstnance posílením zaměstnanosti (resp. zaměstnatelnosti) a sociální 

ochrany zaměstnanců. 26 Podle Wilthagena je flexicurita politickou strategií, která se 

pokouší současně na jedné straně posílit flexibilitu pracovního trhu, organizace práce a 

pracovněprávních vztahů a na druhé straně ochranu zaměstnanosti a sociální ochranu 

zejména slabších skupin uvnitř i vně pracovního trhu. 27 S uvedenými závěry se shoduje 

i Evropská komise, která ve svém sdělení definovala 4 složky politiky flexicurity: 

 flexibilní a spolehlivá smluvní ujednání prostřednictvím moderních pracovních 

zákonů, kolektivních dohod a organizace práce, 

 komplexní strategie celoživotního učení, které zajistí neustálou přizpůsobivost a 

zaměstnatelnost pracovníků, zejména těch nejohroženějších, 

 účinné aktivní politiky v oblasti trhu práce, které lidem pomohou vyrovnat se 

s rychlou změnou, zkrátit období nezaměstnanosti a usnadnit přechod do nového 

zaměstnání, 

 moderní systémy sociálního zabezpečení poskytující přiměřený příjem, 

podporující zaměstnanost a usnadňující mobilitu na trhu práce. To zahrnuje 

širokou škálu opatření sociální ochrany (dávky v nezaměstnanosti, důchody a 

zdravotní péče), která pomohou lidem sladit práci se soukromými a rodinnými 

povinnostmi, jako je péče o děti.28 

                                                 
25  HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém 

pracovním právu. Praha: Auditorium, 2009. ISBN 978-80-87284-04-9. str. 23 
26 EAMETS, Raul - PAAS, Tiiu. Flexicurity: combining labour market flexibility and security in the 

Baltic state. Tartu: University of Tartu. [online] 2007 [cit. 2016-10-03] Dostupné z WWW: 

<https://www.etis.ee/File/DownloadPublic/57808fa3-4eb7-487d-8d47-

07ed71cf5b10?name=Fail_EametsPaas_Flexicurity%20_Aalborg_final_.pdf&type=application%2Fpdf> 
27 WILTHAGEN, Ton – TROS, Frank. The Concept of „Flexicuirty“: A new approach to regulating 

employment and labour markets, str. 4. [online]. [cit. 2016-10-03] Dostupné z WWW: 

<http://www.nvf.cz/assets/docs/80401adfbc0953f74d581d0c0a71ff37/359-0/youth-flexicurity.pdf.>  
28 Sdělení Komise Evrposkému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru 

a Výboru regionů. K obecným zásadám flexikurity: větší počet a vyšší kvalita pracovních míst 

prostřednictvím flexibility a jistoty, str. 5 [online]. 2007 [cit. 2016-10-06] Dostupné z WWW: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0359:FIN:CS:PDF>  
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Značně ochranářský přístup pracovního práva neodpovídá rychlému vývoji 

společenských potřeb a přesouvání ochrany zaměstnance mimo právní úpravu pracovního 

poměru je logickým řešením přílišné svázanosti pracovního poměru. Nutno však 

podotknout, že při zavádění nových flexibilních forem pracovní doby není dle mého 

názoru vždy nutné vnímat flexijistotu pouze z tohoto globálního politického hlediska, ale 

lze hledat vhodné vyvážení zvýšené flexibility též v mezích úpravy pracovního poměru 

samotného.  
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2. Pracovní doba 

Pracovní doba určuje v pracovním poměru z časového pohledu množství 

(spotřebu) práce, kterou je zaměstnanec povinen vykonat, jinými slovy časový prostor, po 

který mu je zaměstnavatel oprávněn a zároveň povinen práci přidělovat.29 Pracovní doba 

je tedy časovým úsekem, v němž jsou realizována práva a povinnosti zaměstnance a 

zaměstnavatele vyplývající z pracovněprávního vztahu, který mezi sebou uzavřeli. 

Konkrétně jde o časový úsek, ve kterém je zaměstnanec povinen vykonávat práci, kterou 

mu zaměstnavatel přidělí, nebo je alespoň přítomen na pracovišti zaměstnavatele a je 

připraven práci vykonávat. Z pohledu zaměstnavatele jde jak o právo, tak ale i o 

povinnost v daném časovém úseku přidělovat zaměstnanci práci. Této povinnosti 

zaměstnavatele odpovídá právo zaměstnance na přidělování práce ve stanovené týdenní 

pracovní době.30 Zákoník práce definuje pracovní dobu v § 78 odst. 1 písm. a) jako dobu, 

v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a dobu, v níž je 

zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Doba, 

po kterou je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce, avšak práci fakticky 

nevykonává, byla dříve považována pouze za pracovní pohotovost na pracovišti, ovšem 

ve světle judikatury SDEU došlo ke změně, kterou odráží uvedené ustanovení zákoníku 

práce. 

Protipólem pracovní doby je doba odpočinku, tj. časový úsek, v němž 

zaměstnanec práci pro zaměstnavatele nevykonává a využívá ji dle svého svobodného 

uvážení. Do této doby může zaměstnavatel zasahovat jen velmi zřídka a to v zákonem 

daných případech, kterými jsou zejména pracovní pohotovost a práce přesčas. Zákoník 

práce tuto dobu definuje negativně vůči pracovní době, neboť říká, že dobou odpočinku 

je doba, která není pracovní dobou.31 Společně s pracovní dobou tvoří doba odpočinku 

pracovní den zaměstnance. 

                                                 
29 GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a 

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

ISBN 978-80-7263-759-1. str. 14. 
30 Srov. § 34b odst. 1 ZP, který stanoví, že: „Zaměstnanci v pracovním poměru musí být přidělována práce 

v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, s výjimkou konta pracovní doby“. Výše uvedené znění bohužel 

nebere v úvahu případnou kratší pracovní dobu zaměstnance, což by při jeho doslovném uplatňování mohlo 

vést k obtížím při aplikaci. Tento nedostatek mimo jiné řeší navrhovaná koncepční novela zákoníku práce, 

která v navrhovaném znění §34b kratší pracovní dobu již výslovně uvádí. 
31 Srov. § 78 odst. 1 písm. b) ZP 
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V rámci pozitivní úpravy pracovní doby lze v jednotlivých ustanoveních sledovat 

projevy dvou základních funkcí pracovního práva a to funkce organizační a funkce 

ochranné. Právní úprava pracovní doby by na jednu stranu měla poskytovat 

zaměstnavateli dostatečný prostor pro to, aby vytyčil zaměstnancům časový úsek, ve 

kterém pro něj mají vykonávat práci, tak aby zaměstnavatel mohl prostřednictvím 

pracovní síly zaměstnanců adekvátně zabezpečovat svoji činnost a také zaměstnavateli 

umožnit v určitých případech pružně reagovat na aktuální potřeby, které z této činnosti 

vyplynou. Projevy organizační funkce, ve kterých můžeme spatřovat také projevy 

flexibility pracovního práva, nalezneme například v jednostranném rozvržení pracovních 

směn zaměstnavatelem a dále také v nařizování přesčasové práce či pracovní pohotovosti, 

kterými zaměstnavatel dokonce zasahuje mimo rámec pracovní doby do doby odpočinku 

zaměstnance, vyžadují-li to potřeby vyplývající z jeho činnosti. 

Na druhou stranu musí právní úprava chránit také zaměstnance, který je v 

pracovněprávním vztahu slabší stranou, a to zejména s ohledem na délku pracovní doby, 

její adekvátní rozvržení a hlavně ochranu jeho doby odpočinku. Ochranná funkce se 

projevuje v kogentních ustanoveních zákona stanovujících limity, jež zaměstnavatel jak 

při rozvrhování pracovní doby, tak při následném přidělování práce musí dodržovat a 

nemůže se od nich odchýlit ani smluvním ujednáním se zaměstnancem. Jedná se 

například o zákonné vymezení délky stanovené týdenní pracovní doby, maximální délku 

pracovní směny, stanovení závazných pravidel pro nařizování práce přesčas, povinnost 

přestávek v práci, nebo minimální doby odpočinku mezi směnami a v týdnu. Smyslem 

těchto a dalších ustanovení je ochrana zaměstnance před nadměrnou fyzickou a 

psychickou zátěží, která by na něj mohla mít nepříznivý vliv, ochrana jeho doby 

odpočinku a v neposlední řadě také adekvátní finanční odměňování v případech, kdy je 

práce vykonávána za zvláštních podmínek, ať již jde o práci navíc nad rámec stanovené 

týdenní pracovní doby, nebo například práci v tzv. nesociální pracovní době (noční práce, 

práce v sobotu, v neděli či svátek).  

2.1.  Prameny právní úpravy pracovní doby 

Právní úpravu pracovní doby coby součást pracovního práva, je pro pracovní 

právo klíčovou oblastí. Většina práv a povinností realizovaných v pracovněprávním 

vztahu probíhá právě v rámci pracovní doby a její vymezení je předmětem řady norem 

jak na vnitrostátní, tak i mezinárodní úrovni. 
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2.1.1. Vnitrostátní prameny 

Právní úprava pracovní doby vychází již z ustanovení Čl. 28 Listiny, který mimo 

jiné stanoví, že zaměstnanci mají právo na uspokojivé pracovní podmínky. Mezi takové 

podmínky zcela nepochybně patří i odpovídající úprava pracovní doby, která je způsobilá 

uspokojivé pracovní podmínky vytvářet.  

Základní pramen pro úpravu pracovní doby tvoří zákoník práce, přesněji řečeno 

jeho část čtvrtá (§78 – 100 ZP) nazvaná pracovní doba a doba odpočinku, která je 

rozdělena do devíti hlav s následujícím členěním: 

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

 HLAVA II – Rozvržení pracovní doby 

 HLAVA III – Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka 

 HLAVA IV – Doba odpočinku 

 HLAVA V – Práce přesčas 

 HLAVA VI – Noční práce 

 HLAVA VII – Pracovní pohotovost 

 HLAVA VIII – Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku 

 HLAVA IX – Zmocňovací ustanovení 

Zákoník práce obsahuje poměrně komplexní úpravu pracovní doby, přesto však 

nalezneme ve vnitrostátním právu i další právní předpisy, které upravují některá specifika 

pracovní doby, konkrétně jde zejména o: 

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

pracovního klidu, 

 zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 

 zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů, 

 nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby 

a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, 

 nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby 

odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku, 

 nařízení vlády č. 227/2010 Sb., o odchylné úpravě pracovního poměru 

zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí. 

Jak je patrno výše, tak jde zejména o předpisy, týkající se specifických podmínek 

pracovní doby některých vybraných skupin zaměstnanců. 
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Pramenem práva v oblasti pracovní doby jsou rovněž kolektivní smlouvy, 

podnikové i vyššího stupně.32 Kolektivní smlouvy mohou při uplatnění zásady „co není 

zakázáno, je dovoleno“ obsahovat odchylnou úpravu práv zaměstnanců (nikoliv 

povinností33), tam kde to zákon nezakazuje. Rovněž některá ustanovení zákoníku práce 

možnost úpravy v kolektivní smlouvě výslovně předpokládají, s tím, že jde často o jediný 

způsob, jak od zákona odchylnou úpravu sjednat (např. prodloužení vyrovnávacího 

období na 52 týdnů u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby). 

2.1.2. Právní úprava pracovní doby na mezinárodní úrovni 

V oblasti právní úpravy pracovní doby nelze pominout její mezinárodní přesahy, 

jelikož se jedná o oblast, která vykazuje vysokou míru unifikace právních úprav 

jednotlivých států a to jak z pohledu členství ČR v Evropské unii, tak také v rámci 

mezinárodního společenství prostřednictvím mezinárodních úmluv, z nichž jistě 

nejvýznamnější jsou pro právní úpravu pracovní doby úmluvy Mezinárodní organizace 

práce. V neposlední řadě je nutné se zmínit také o rozhodovací praxi Soudního dvora 

Evropské unie34, jelikož jeho judikatura přesahuje pouhé řešení individuálního sporu a 

jeho závazný výklad předpisů práva EU měl již v minulosti významné dopady na právní 

úpravu pracovní doby jednotlivých členských států. 

2.1.2.1. Úmluvy Mezinárodní organizace práce 

Ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy jsou součástí právního řádu a 

v případě, že zákon stanoví záležitost, která je zároveň upravena v mezinárodní smlouvě 

odlišně od úpravy v této smlouvě uvedené, použije se místo zákona mezinárodní 

smlouva.35 Takto nastavená aplikační přednost ratifikovaných mezinárodních smluv 

klade na vnitrostátní úpravu vysoké nároky, jelikož platná právní úprava musí být 

koncipována tak, aby nebyla s ratifikovanými a vyhlášenými mezinárodními smlouvami 

v rozporu. Pro právní úpravy pracovní doby jsou stěžejní zejména mezinárodní smlouvy, 

                                                 
32 GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a 

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

ISBN 978-80-7263-759-1, str. 16 
33 Srov. § 23 odst. 1 ZP 
34 Před účinností Lisabonské smlouvy označovaného také jako Evropský soudní dvůr. 
35 Srov. ustanovení Čl. 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, který stanoví: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž 

je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než 

zákon použije se mezinárodní smlouva.“ 
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jež byly sjednány na půdě Mezinárodní organizace práce (International Labour 

Organization36), byly následně ratifikovány a vyhlášeny, a staly se tak součástí našeho 

právního řádu: 

 Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 1 z roku 1919, o omezení pracovní doby 

na osm hodin denně a čtyřicet osm hodin týdně v průmyslových podnicích 

(vyhlášená pod č. 80/1922 Sb.), 

 Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 14 z roku 1921, o zavedení týdenního 

odpočinku po práci v průmyslových podnicích (vyhlášená pod č. 98/1924 Sb.), 

 Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 49 z roku 1935, o zkrácení pracovní 

doby ve sklárnách na výrobu lahví (vyhlášená pod č. 354/1938 Sb.), 

 Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 90 z roku 1948, o noční práci 

mladistvých zaměstnaných v průmyslu (vyhlášená pod č. 460/1990 Sb.), 

 Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 171 z roku 1990, o noční práci 

(vyhlášená pod č. 230/1998 Sb.). 

2.1.2.2. Právo Evropské unie 

Se stále sílícími federativními prvky unijního práva, kdy již nelze o evropských 

společenstvích mluvit pouze jako o hospodářském společenství, dochází též k rozvoji 

komunitárního pracovního práva37, jehož prostřednictvím jsou pracovněprávní úpravy 

jednotlivých členských států postupně sbližovány. Ke sbližování pracovněprávních úprav 

členských států dochází zejména prostřednictvím směrnic, které členské státy zavazují 

k implementaci minimálních standardů do svých národních úprav. Stěžejní pro právní 

úpravu pracovní doby je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. 

listopadu 2003, o některých aspektech úpravy pracovní doby (dále jen „směrnice“).38 Na 

rozdíl od dřívější úpravy z roku 1993 se tato směrnice vztahuje na všechna odvětví 

s výjimkou zaměstnanců v námořní dopravě39 a zaměstnanců ve veřejných službách při 

některých mimořádných událostech (např. živelné pohromy). Současná právní úprava 

pracovní doby obsažená v části čtvrté zákoníku práce již vychází z obsahu této směrnice 

a je s ní plně v souladu. Mezi nejpodstatnějšími limity, které směrnice zavádí a zavazuje 

                                                 
36 ILO – www.ilo.org 
37 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0, str. 45 
38 Jedná se o konsolidované znění původní směrnice Rady 93/104/ES ze dne 23. listopadu 1993, o některých 

aspektech úpravy pracovní doby a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/34/ES ze dne 22. června 

2000, kterou se mění směrnice Rady 93/104/ES, o některých aspektech úpravy pracovní doby, aby se její 

oblast působnosti rozšířila na odvětví a činnosti vyňaté z oblasti působnosti uvedené směrnice 
39 Přesněji řečeno na „námořníky“, tak jak je definuje Směrnice Rady 1999/63/ES ze dne 21. června 1999 

o dohodě o úpravě pracovní doby námořníků uzavřené mezi Svazem provozovatelů námořních pravidel 

Evropského společenství (ECSA) a Federací odborů pracovníků v dopravě v Evropské unii (FST) 
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členské státy k jejich implementaci, můžeme jmenovat zejména (v pořadí tak, jak jsou 

uvedeny v jednotlivých článcích směrnice): 

 minimální doba denního odpočinku v rozsahu 11 po sobě jdoucích hodin během 

24 hodin, 

 povinná přestávka na odpočinek při pracovní době delší než 6 hodin, 

 minimální doba nepřetržitého odpočinku za období sedni dnů v délce 35 hodin (tj. 

včetně jedenáctihodinového denního odpočinku), zpravidla zahrnující neděli, 

s možností zkrácení na 24 hodin v odůvodněných případech, 

 maximální průměrná délka pracovní doby 48 hodin včetně přesčasů pro každé 

období sedmi po sobě jdoucích dnů, která je však relativizována umožněním 

výjimky v případě předchozího souhlasu zaměstnance, 

 minimální délka placené dovolené v trvání čtyř týdnů za kalendářní rok (nahradit 

dovolenou finanční náhradou lze pouze v případě ukončení pracovního poměru) 

 maximální délka pracovní doby pro noční pracovníky (definice v čl. 2 směrnice), 

která nesmí v průměru překročit 8 hodin za 24 hodin po sobě jdoucích. 

Obsah směrnice je výsledkem letitého vyjednávání mezi členskými státy EU, a tak 

upravuje i celou řadu odchylek od uvedených limitů, které pomáhají členským státům 

zachovat v národních úpravách jak specifickou, tak tradiční úpravu pracovní doby a doby 

odpočinku podle různých kritérií.40 Pro tyto odchylky a celkově odlišné uplatňování 

směrnice v jednotlivých státech způsobené využíváním výjimek je směrnice často 

kritizována. Právě záměrem o vytvoření znění, které by bylo oproštěno od velkého 

množství výjimek, jsou vedeny snahy směrnici novelizovat. Pokusy o novelizaci 

směrnice však již několikrát ztroskotaly. V současné době jsou záměry novelizace 

směrnice opět oživeny, avšak zatím pouze na úrovni diskuze se sociálními partnery. 

V rámci komunitárního práva bychom nalezli i další směrnice obsahující speciální 

úpravu pracovní doby u některých specifických skupin zaměstnanců, zejména se jedná o: 

 směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých 

pracovníků, 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o 

úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě, 

 směrnice Rady 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o 

organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi 

Sdružením evropských leteckých společností (AEA), Evropskou federací 

pracovníků v dopravě (ETF), Evropským sdružením technických letových 

                                                 
40 GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a 

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

ISBN 978-80-7263-759-1, str. 20 
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posádek (ECA), Evropským sdružením leteckých společností (ERA) a 

Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IACA), 

 směrnice Rady 1999/63/ES ze dne 21. června 1999 o dohodě o úpravě pracovní 

doby námořníků uzavřené mezi Svazem provozovatelů námořních pravidel 

Evropského společenství (ECSA) a Federací odborů pracovníků v dopravě 

v Evropské unii (FST). 

2.1.2.3. Judikatura Soudního dvora Evropské unie 

Jak již bylo uvedeno výše, tak nelze při uvádění pramenů evropského práva 

vynechat judikaturu Soudního dvora evropské unie (dále jen „SDEU“), jelikož řešení 

sporů před SDEU přesahuje strany samotného sporu a fakticky se stává závazným 

výkladem evropského práva i do budoucna. Ačkoliv formálně neexistuje ustanovení, 

které by závaznost rozhodnutí SDEU stanovovalo, tak v praxi jednotlivé rozsudky 

ovlivňují vnitrostátní judikaturu členských státu přístup zákonodárců při implementaci 

směrnic do národní úpravy. Pro úpravu pracovní doby jsou pak stěžejní rozsudky, ve 

kterých SDEU poskytl výklad některých ustanovení výše citované směrnice upravující 

některé aspekty úpravy pracovní doby. 

Jednoznačně největší dopad na členské státy měla rozhodovací praxe SDEU, 

kterou podal výklad k Čl. 2 směrnice, která definuje pojem pracovní doby, kdy 

opakovaně41 konstatoval, že: „pohotovostní služba vykonávaná pracovníkem v režimu 

fyzické přítomnosti v zařízení zaměstnavatele musí být považována jako celek za pracovní 

dobu…“. Dle výkladu SDEU je tak nutno pracovní pohotovost na pracovišti 

zaměstnavatele (typická zejména pro zaměstnance v oblasti zdravotnictví) v plném 

rozsahu považovat za součást pracovní doby. Nemůže se jednat o pracovní pohotovost, 

nýbrž o výkon práce, což odráží i náš zákoník práce, který pracovní pohotovost připouští 

pouze na místě odlišném od pracoviště zaměstnavatele. 

SDEU se věnoval problematice pracovní pohotovosti i z  dalších úhlů pohledu, a 

to například v rozsudku Norbert Jaeger (2003) kde došel k závěru, že pokud dojde ke 

krácení doby denního odpočinku pod 11 hodin z důvodu pracovní pohotovosti na 

pracovišti, musí být zaměstnanci ušlý odpočinek poskytnut ihned po skončení příslušných 

dob práce. Dále v rozsudku Vorel (2007), kde konstatoval, že odlišné odměňování 

zaměstnanců, kteří drží pohotovost na pracovišti bez skutečného výkonu práce, a 

zaměstnanců, kteří během pracovní pohotovosti na pracovišti práci skutečně vykonávají, 

                                                 
41 Srov. například rozsudky SIMAP (2000), Norbert Jaeger (2003), Dellas (2005), ad. 



24 

 

není v rozporu se směrnicí, je-li v obou případech dodrženo započtení této pracovní 

pohotovosti do pracovní doby. 

Neméně zajímavým rozsudkem je rozsudek ve věci Pfeiffer (2004), kdy se SDEU 

zabýval výkladem Čl. 18 směrnice ve věci možnosti výjimky (opt-outu) ze 48 hodinové 

maximální průměrné týdenní pracovní doby. SDEU ve svém rozhodnutí potvrdil, že pro 

umožnění delší týdenní pracovní doby je nezbytný individuální souhlas konkrétního 

zaměstnance a není jej možné nahradit ujednáním v kolektivní smlouvě. 

2.2.  Délka pracovní doby 

Délku pracovní doby zákoník práce vymezuje počtem časových jednotek 

v poměru ke kalendářnímu období. Základní časovou jednotkou pro počítání délky 

pracovní doby je hodina a základním kalendářním obdobím, ve kterém se délka pracovní 

doby sleduje, je týden. Zákoník práce délku stanovené týdenní pracovní doby stanoví v § 

79 odst. 1 ZP, a to na 40 hodin týdně, které představují limit počtu hodin, ve kterých bez 

započtení práce přesčas může zaměstnanec v týdnu vykonávat práci. U rovnoměrného 

rozvržení pracovní doby jde o limit absolutní, avšak u nerovnoměrného rozvržení je nutno 

dodržet tento limit pouze v průměru za vyrovnávací období a nikoliv v jednotlivých 

týdnech.  

Týdenní pracovní doba je naplňována v rámci jednotlivých směn, přičemž směnou 

se dle § 78 odst. 1 písm. c) ZP rozumí část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, 

kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn 

odpracovat. Délka směny nesmí dle ZP přesáhnout 12 hodin. 

Základní výměra dle § 79 odst. 1 ZP se však nevztahuje na všechny zaměstnance, 

jelikož § 79 odst. 2 ZP stanoví pro některé zaměstnance pracující ve specifických 

pracovních režimech či na vyjmenovaných pracovištích, odlišnou stanovenou týdenní 

pracovní dobu, a to: 

 37,5 hodiny týdně u zaměstnanců s třísměnným a nepřetržitým režimem, a také u 

zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, 

v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu; 

 38, 75 hodiny týdně u zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem. 
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Někdy se pro tuto zákonnou zkrácenou týdenní pracovní dobu v praxi používá 

pojem „zvýhodněná stanovená týdenní pracovní doba“.42 Tato zvýhodněná pracovní 

doba nemá vliv na mzdu zaměstnance, a tak například při přechodu zaměstnance 

z jednosměnného pracovního režimu na dvousměnný, nedochází i přes zkrácení pracovní 

doby, ke snížení jeho mzdy či platu. Nutno podotknout, že zákoník práce pro tuto 

zvýhodněnou týdenní pracovní dobu nepoužívá termín „zvýhodněná“ či „zkrácená“ 

týdenní pracovní doba, nýbrž ji definuje též jako stanovenou týdenní pracovní dobu. 

V neposlední řadě zákoník práce obsahuje v §79a speciální úpravu délky 

stanovené týdenní pracovní doby pro zaměstnance mladší 18 let (dále jen „mladistvé“). 

Délka stanovené týdenní pracovní doby je pro mladistvé zaměstnance shodná, avšak 

délka směny nesmí u mladistvého překročit 8 hodin a délka týdenní pracovní doby z více 

současných základních pracovněprávních vztahů mladistvého zaměstnance nesmí 

v souhrnu překročit 40 hodin týdně. Toto omezení se vztahuje pouze na mladistvé 

zaměstnance, u ostatních zaměstnanců není při více souběžných základních 

pracovněprávních vztazích objem pracovní doby v jejich souhrnu nijak zákonem omezen, 

s výjimkou dodržování stanovené doby odpočinku v případě více pracovněprávních 

vztahů u jednoho zaměstnavatele. 

Možnosti, jak dále upravit stanovenou týdenní pracovní dobu, obsahuje zákoník 

práce v zásadě dvě. Odlišujeme od sebe tzv. zkrácenou pracovní dobu, ve smyslu § 79 

odst. 3 ZP a kratší pracovní dobu ve smyslu § 80 ZP. Rozdíl mezi oběma instituty tkví ve 

vlivu změny délky pracovní doby na plat či mzdu zaměstnance, a také ve způsobu, kterým 

k úpravě stanovené týdenní pracovní doby dochází. Kratší pracovní dobou se rozumí 

situace, kdy si zaměstnanec a zaměstnavatel mezi sebou sjednají odlišnou délku pracovní 

doby, která je kratší než stanovená týdenní pracovní doba, přičemž zaměstnanci 

v takovém případě přísluší mzda či plat, které této kratší době odpovídají. Kratší pracovní 

době jako jedné z flexibilních forem pracovní doby je v této práci dále věnována 

samostatná kapitola, a proto v rámci této kapitoly nebude vyložena podrobněji.  

                                                 
42 GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a 

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

ISBN 978-80-7263-759-1, str. 34. 
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Naproti tomu v případě, kdy nedochází při zkrácení stanovené týdenní pracovní 

doby pod rozsah uvedený v § 79 odst. 1 ZP resp. §79 odst. 2 ZP, ke snížení mzdy43, 

hovoříme o zkrácené pracovní době. Na rozdíl od kratší pracovní doby může takovou 

úpravu obsahovat pouze kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis zaměstnavatele a není 

možné takové ujednání obsáhnout do pracovní smlouvy zaměstnance, jinak řečeno není 

možné sjednat zkrácenou pracovní dobu bez snížení mzdy individuálně mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jestliže ale individuální smlouva mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem obsahuje zmínku o délce zkrácené týdenní pracovní 

doby bez snížení mzdy, je třeba na ni hledět pouze jako na informaci ze strany 

zaměstnavatele ve smyslu § 37 odst. 1 písm. e) ZP, a nikoliv jako smluvní ujednání, jejímž 

důsledkem je zkrácení týdenní pracovní doby bez snížení mzdy.44 Ať už při sjednání 

v kolektivní smlouvě, nebo v případě jednostranného stanovení interním předpisem, by 

však zaměstnavatel měl při zkracování pracovní doby bez snížení mzdy vždy dodržet 

zásadu rovného přístupu k zaměstnancům a nediskriminace a plošně ji zkracovat všem 

zaměstnancům o stejnou dobu bez ohledu na jejich zařazení například na určité 

pracoviště, či pracujících v určitém režimu. Je vhodné podotknout, že takto zkrácenou 

týdenní pracovní dobu, je vzhledem k dalším ustanovením zákoníku práce nutné 

považovat za stanovenou týdenní pracovní dobu, i přesto, že zákon to výslovně 

nestanoví.45 Zákoník práce v tomto ohledu rozlišuje pouze dva termíny a to stanovenou 

týdenní pracovní dobu a kratší pracovní dobu. 

Oproti dřívější úpravě již zákoník práce jednoznačně stanoví, že stanovená 

týdenní pracovní doba činí 40 hodin a zaměstnanec je tak chráněn proti jednostrannému 

zkracování stanovené týdenní pracovní doby zaměstnavatelem, které by mělo dopady na 

mzdu zaměstnance.46 Zaměstnavatel sice může jednostranně vnitřním předpisem stanovit 

zaměstnancům zkrátit týdenní pracovní dobu, ale pouze pokud nebude mít toto zkrácení 

dopad na mzdy zaměstnanců. Chráněno je tedy zejména hmotné zabezpečení 

                                                 
43 Záměrně je na tomto místě uvedena pouze mzda a nikoliv plat, jelikož dle § 79 odst. 3 ZP nemůže 

zkrácení stanovené týdenní pracovní doby provést zaměstnavatel poskytující jako peněžité plnění za práci 

plat uvedený v § 109 odst. 3 ZP., tj. zejména stát, územní samosprávný celek, státní fondy, ad. 
44 GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a 

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

ISBN 978-80-7263-759-1, str. 35 
45 Pozn.: Připravovaná koncepční novela ZP již tento nedostatek napravuje a za větu první § 79 odst. 3 ZP 

vkládá text „takto zkrácená týdenní pracovní doba se považuje za stanovenou týdenní pracovní dobu“ 
46 Srov. znění § 79 odst. 1 zákoníku práce účinného k 30. 12. 2011: „Délka stanovené týdenní pracovní 

doby nesmí překročit 40 hodin týdně“. 
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zaměstnance. Na druhou stranu je zaměstnanci v zájmu autonomie vůle umožněno, aby 

si se zaměstnavatelem kratší pracovní dobu s adekvátně poníženou mzdou smluvně 

dohodl. 

2.3.  Rozvržení pracovní doby 

To jak bude stanovená týdenní pracovní doba, či případně kratší pracovní doba, 

zaměstnancem naplňována je dáno rozvržením pracovní doby do jednotlivých dní v rámci 

pracovního týdne. Dle § 350a ZP se týdnem rozumí 7 po sobě následujících kalendářních 

dnů, nemusí se tudíž vždy jednat o běžný kalendářní týden počínající pondělím a končící 

nedělí. Rozvržení pracovní doby v sobě zahrnuje rozhodnutí zaměstnavatele o tom, zda 

pracovní doba bude rozvržena rovnoměrně či nerovnoměrně, dále jak dlouhý bude 

pracovní týden, jaký bude pracovní režim, od kdy do kdy bude stanoven počátek a konec 

pracovních směn, jaký bude nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu a kdy a 

v jakém rozsahu budou stanoveny přestávky na jídlo a oddech.47 

Pracovní dobu rozvrhuje do jednotlivých směn až na některé výjimky 

zaměstnavatel, tím že určí začátek a konec jednotlivých směn. Určení směn je zásadní, 

jelikož pouze v rámci takto rozvržených směn je zaměstnanec povinen vykonávat pro 

zaměstnavatele přidělenou práci, resp. být přítomen na pracovišti. Vymezením začátků a 

konců směn zaměstnavatel též nepřímo vymezuje rozsah nepřetržitého odpočinku mezi 

směnami a nepřetržitého odpočinku v týdnu. Pro zaměstnavatele představuje 

rozvrhování pracovní doby vedle naplňování jeho zákonné povinnosti vymezit 

zaměstnanci jeho pracovní dobu do směn včetně jejich konkrétních začátků a konců také 

plánování a realizování svých činností prostřednictvím vykonávané práce zaměstnancem, 

se kterým může disponovat právě jen v pracovní době.48 Naproti tomu pro zaměstnance 

představuje rozvržení pracovní doby de facto obecný časový rámec určující časovou 

posloupnost jejich každodenního života, jelikož určuje časové úseky pracovní doby a 

taktéž doby odpočinku, tj. zprostředkovává zaměstnanci informaci o tom, v jakých dnech 

a konkrétních časových úsecích je povinen vykonávat práci podle příkazů 

zaměstnavatele, a kdy se naopak může věnovat svému osobnímu a rodinnému životu. 

                                                 
47 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0, str. 209 
48 GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a 

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

ISBN 978-80-7263-759-1, str. 38 
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Dle § 81 ZP se pracovní doba rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního 

týdne a při jejím rozvržení je zaměstnavatel povinen přihlédnout k tomu, aby rozvržení 

nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce, přičemž délka směny 

nesmí překročit 12 hodin. Další omezení při rozvržení pracovní doby vyplývá pro 

zaměstnavatele z povinných přestávek na jídlo a oddech a případných bezpečnostních 

přestávek. Zaměstnavatel musí směny rozvrhnout tak, aby měl zaměstnanec mezi koncem 

jedné směny a začátkem následující nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin (12 

u mladistvých zaměstnanců) během 24 hodin po sobě jdoucích.49 Zároveň musí při 

rozvržení zaměstnavatel umožnit zaměstnanci nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání 

alespoň 35 hodin (48 hodin u mladistvých zaměstnanců) a umožnuje-li to jeho provoz, 

tak stanovit nepřetržitý odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na stejný den a tak, aby 

do něho spadala neděle.50 Dalším nástrojem nutícím zaměstnavatele k rozvržení práce do 

pracovních dnů pondělí až pátek je zdražení práce v sobotu a v neděli prostřednictvím 

zavedení příplatku za práci v sobotu a v neděli.51  

Při dodržení výše uvedených podmínek, je čistě na vůli zaměstnavatele jak 

pracovní dobu svých zaměstnanců rozvrhne, s výjimkou zaměstnavatelů, u nichž působí 

odborová organizace, u nichž zákoník práce stanoví povinnost rozvržení pracovní doby 

nejprve projednat s odborovou organizací. Z pohledu zákona tak v zásadě nic nebrání 

zaměstnavateli rozvrhnout pracovní dobu všem svým zaměstnancům například 

rovnoměrně od úterý do soboty od 11:00 do 19:30 hod. Rozvrhování pracovní doby 

zaměstnavatelem, ovšem ovlivňuje celá řada dalších faktorů, které zaměstnavatel není 

povinen zohlednit, a jsou spíše faktické, než právní povahy. Půjde například o vytváření 

kvalitních pracovních podmínek pro zaměstnance, tak aby jim bylo usnadněno slaďování 

pracovního a osobního života, návaznost na provozy dalších zaměstnavatelů, ale 

například i na první pohled drobnosti jako jsou nižší náklady za energie při větším využití 

denního světla. Zejména díky těmto mimoprávním faktorům můžeme v praxi vidět, že 

zaměstnavatelé v těch případech, kdy jim to jejich provoz umožňuje, rozvrhují pracovní 

dobu zaměstnanců v praxi téměř shodně. 

                                                 
49 Pozn. § 90 odst. 2 ZP umožňuje tuto dobu v některých případech u zaměstnanců starších 18 let zkrátit až 

na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, za předpokladu, že následující odpočinek bude prodloužen o 

dobu zkrácení. 
50 Srov. §92 odst. 2 ZP. 
51 ŠTEFKO, Martin. In: BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8, str. 529 
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Ať už se zaměstnavatel rozhodne pro jakýkoliv způsob rozvržení pracovní doby, 

tak je povinen rozvrh vypracovat písemně a seznámit s ním zaměstnance nejpozději 2 

týdny (1 týden v případě uplatnění konta pracovní doby) před začátkem období, na které 

je pracovní doba rozvrhována. Dobu seznámení je možné ujednáním se zaměstnancem 

zkrátit.52 Zákoník práce žádný limit neuvádí a tak při uplatnění zásady „co není zakázáno, 

je dovoleno“ musíme připustit, že konkrétní délka je čistě na vůli smluvních stran. Zkrátit 

lhůtu pro seznámení s rozvrhem směn tak lze i na dobu jednoho kalendářního dne, pokud 

to není v konkrétním případě naprosto výjimečně v rozporu s dobrými mravy. Nejde tu 

ovšem o jakékoli pravidla dobrých mravů, ale pouze o takové, na kterých je nutno trvat 

bezvýhradně, tzn. jejichž vynucení nelze zcela přenechat autonomii jednotlivce.53 Tento 

prostor koncepční novela zákoníku práce navrhuje zúžit, přičemž jako nejkratší možná 

doba seznámení je navrhována doba 2 kalendářních dnů. Jakmile zaměstnavatel rozvrh 

vypracuje a seznámí s ním zaměstnance, tak se stává pro obě strany závazným, tj. 

zaměstnanec je povinen být po dobu vymezených směn přítomen na pracovišti a 

vykonávat přidělenou práci a zaměstnavatel je povinen příslušnou práci zaměstnanci 

v rámci rozvržených směn přidělovat. Nedodržení těchto povinností ať již ze strany 

zaměstnavatele či zaměstnance s sebou nese odpovídající důsledky, v podobě například 

krácení dovolené, možnosti skončení pracovního poměru, nebo v případě nepřidělování 

práce ze strany zaměstnavatele vznik překážek v práci na straně zaměstnavatele a s nimi 

spojený vznik nároku na náhradu mzdy. Zaměstnavatel může písemný rozvrh změnit, 

avšak i při změně písemného rozvrhu je třeba dodržet předepsanou, případně smluvenou 

lhůtu pro seznámení zaměstnance s písemným rozvrhem pracovní doby. 

2.3.1. Rovnoměrné rozvržení 

Pracovní dobu může zaměstnavatel rozvrhnout na jednotlivé týdny buď 

rovnoměrně, nebo nerovnoměrně. Definici rovnoměrného rozvržení pracovní doby 

nalezneme v § 78 odst. 1 písm. l) ZP, který říká, že jde o rozvržení, při kterém 

zaměstnavatel rozvrhuje na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, 

popřípadě kratší pracovní dobu. Základním znakem rovnoměrného rozvržení je 

skutečnost, že na každý týden (tj. na každé období sedmi na sebe navazujících 

                                                 
52 Srov. § 84 ZP. 
53 ŠTEFKO, Martin. In: BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8, str. 532 
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kalendářních dnů) je zaměstnanci ze strany zaměstnavatele rozvrhována stejná délka 

pracovní doby, a to vždy v rozsahu hodin stanovené (popř. sjednané kratší) týdenní 

pracovní doby.54 Pro posouzení, zda jde o rovnoměrné rozvržení pracovní doby je tak 

stěžejní její rozvržení do týdne, nikoliv do jednotlivých dní. O rovnoměrném rozvržení 

můžeme hovořit jak v případě, že je délka směn v jednotlivých dnech stejná, tak 

v případě, kdy je délka směny v jednotlivých dnech v týdnu rozdílná, za předpokladu, že 

součet délky všech směn v týdnu je roven stanovené týdenní pracovní době, případně 

kratší pracovní době, byla-li sjednána. Na rozdíl od dřívější úpravy již nemá volba 

rovnoměrného rozvržení pracovní doby vliv na maximální povolenou délku směny, a ta 

je, jak pro rovnoměrné tak i nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, 12 hodin. 

2.3.2. Nerovnoměrné rozvržení 

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby definuje § 78 odst. 1 písm. m) ZP, který 

říká, že jde o rozvržení, při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé 

týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu. Průměrná 

týdenní pracovní doba nesmí při nerovnoměrném rozvržení přesáhnout stanovenou 

týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, za období nejvýše 26 týdnů po 

sobě jdoucích, přičemž kolektivní smlouva může toto období vymezit až na 52 týdnů po 

sobě jdoucích. Zákon tedy nerovnoměrné rozvržení definuje negativně vůči 

rovnoměrnému rozvržení, tj. že zaměstnavatel nerozvrhuje pracovní dobu na jednotlivé 

týdny rovnoměrně. Zaměstnavatel rozvrhuje pracovní dobu tak, že v jednotlivých 

týdnech je pracovní doba kratší či delší než stanovená týdenní pracovní doba, případně 

sjednaná kratší pracovní doba a zároveň stanoví vyrovnávací období v rozsahu 

maximálně 26 týdnů (v případě kolektivní smlouvy maximálně 52 týdnů) po sobě 

jdoucích, v jehož rámci nesmí průměrná týdenní pracovní doba překročit stanovenou 

týdenní pracovní dobu, případně sjednanou kratší pracovní dobu. 

 

                                                 
54 GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a 

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

ISBN 978-80-7263-759-1, str. 42 
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3. Flexibilní formy pracovní doby – obecně 

Pro vymezení flexibilních forem pracovní doby, je nutné nejprve identifikovat 

jejich protipól, kterým je pracovněprávní vztah postrádající v úpravě pracovní doby určité 

prvky flexibility. Flexibilitu můžeme dle Hůrky55 vykládat jako volnost, pružnost, resp. 

pohyblivost. V chápání soukromého práva je pak pojímána jako právní prostor pro 

realizaci vůle smluvních stran. Pracovněprávní vztah postrádající prvky flexibility 

můžeme označit jako „typické zaměstnání“, kterým rozumíme pracovní poměr na dobu 

neurčitou, ve kterém zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele ve stanovené 

týdenní pracovní době a na pracovišti zaměstnavatele56. Pod pojmem „atypická 

zaměstnání pak můžeme spatřovat veškeré pracovněprávní vztahy, které tuto definici 

zcela nenaplňují. Avšak jak uvádí například Pichrt57, tak do takto široce „vymezené“ 

skupiny atypických zaměstnání (v širším slova smyslu) patří veškeré pracovní úvazky na 

dobu určitou, jakož i úvazky na kratší pracovní dobu. V praxi se setkáváme s užším 

vymezením „atypického zaměstnání“, a to jako souhrnný výraz pro pracovněprávní 

vztahy, které se vyznačují nižší mírou regulace ve prospěch flexibility takového vztahu, 

tj. umožňují smluvním stranám flexibilnější úpravu nejen pracovní doby, ale i dalších 

podmínek výkonu a organizace práce, přičemž není pro toto vymezení rozhodné, zda je 

omezeno trvání pracovního poměru, nebo rozsah úvazku.  

Na tomto místě je však nutné odlišit od sebe flexibilní formy zaměstnávání a 

flexibilní formy pracovní doby. U flexibilních forem zaměstnání můžeme flexibilitu 

spatřovat spíše v možnosti snáze pracovněprávní vztah zakládat nebo ukončovat a obecně 

ve snížené míře ochrany zaměstnance ve prospěch smluvní volnosti stran, což má jistě za 

následek i nižší stabilitu takového zaměstnání. Dle Hůrky58 jsou základní znaky 

flexibilních forem zaměstnání následující: 

- právní vztah vykazující znaky pružnosti a volnosti pro smluvní strany 

                                                 
55 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém 

pracovním právu. Praha: Auditorium, 2009. ISBN 978-80-87284-04-9, str. 27 
56 Většina autorů výkon práce na pracovišti zaměstnavatele mezi znaky „typického zaměstnání“ neřadí, 

avšak z mého pohledu musíme typičnost chápat jako určitou převažující četnost výskytu daného znaku 

v rámci množiny všech pracovněprávních vztahů na daném území a z tohoto pohledu zajisté v drtivé většině 

pracovněprávních vztahů probíhá výkon práce právě na pracovišti zaměstnavatele. 
57 PICHRT, Jan. In: BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0, str. 153 
58 HŮRKA, Petr. Flexibilní formy zaměstnání. In: PICHRT, Jan a Jakub MORÁVEK (eds.) Atypická 

zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015, 336 s. ISBN 978-80-7478-975-

5. str. 78 



32 

 

- dopad zejména do roviny vzniku, změny a skončení vztahu 

- nižší administrace 

- nižší náklady 

- nižší ochrana a péče o zaměstnance. 

Na druhou stranu bychom flexibilní formy pracovní doby mohli podřadit pod 

flexibilní formy výkonu práce, kde flexibilitu nespatřujeme v samotném vzniku či zániku 

pracovněprávního vztahu, protože to není z pohledu samotného výkonu práce rozhodné, 

nýbrž v možnostech sjednání samotného výkonu práce a to jak z hlediska časového, tj. 

z pohledu délky a rozvržení pracovní doby, tak i z hlediska možnosti výkonu práce 

z místa odlišného od pracoviště zaměstnavatele. Za základní znaky flexibilních forem 

práce pak můžeme dle Hůrky59 považovat následující: 

- časová flexibilita, 

- prostorová flexibilita, 

- doba výkonu práce dle vůle a potřeb stran(y), 

- efektivita odměňování, 

- eliminace nákladů na pracovní prostředí a nástroje, 

- omezení překážek v práci. 

Flexibilní formy pracovní doby jako podmnožina flexibilních forem práce 

poskytují při stanovování pracovní doby zaměstnance vyšší časovou flexibilitu, která 

umožňuje dobu výkonu práce uzpůsobit dle vůle a potřeb stran, čímž může docházet i 

k eliminaci zbytečných nákladů a rovněž k omezení překážek v práci jak na straně 

zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele. Flexibilitu můžeme spatřovat jak v „atypické“ 

délce pracovní doby, tak v její pružnější organizaci, resp. rozvržení. V prostředí českého 

pracovního práva za flexibilní formu pracovní dobu označujeme například kratší pracovní 

dobu, která je projevem „atypické“ délky pracovní doby, nebo nerovnoměrné rozvržení 

pracovní doby, jenž je projevem pružnější organizace pracovní doby oproti rozvržení 

rovnoměrnému. 

Základním kritériem pro třídění flexibilních forem pracovní doby, který jsem pro 

účely této práce zvolil, je jejich pozitivní úprava v českém pracovním právu, respektive 

na druhé straně absence takové úpravy, u těch forem pracovní doby, které jsou nám známé 

                                                 
HŮRKA, Petr. Flexibilní formy zaměstnání. In: PICHRT, Jan a Jakub MORÁVEK (eds.) Atypická 

zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015, 336 s. ISBN 978-80-7478-975-

5. str. 78 
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pouze ze zahraničních právních úprav, i když fakt, že je české pracovní právo v pozitivní 

úpravě výslovně neupravuje, nebrání smluvním stranám se inspirovat při sjednávání 

pracovní smlouvy některou ze zahraničních úprav v souladu se zásadou „co není 

zakázáno, je dovoleno“. V následujícím textu se pokusím přiblížit jednotlivé vybrané 

flexibilní formy pracovní doby, a to jak z pohledu jejich praktického využívání a 

některých problémů, které přináší, tak i případné možnosti při využívání a implementaci 

dalších flexibilních forem pracovní doby, které český zákonodárce dosud v zákoníku 

práce neupravil. 

V dalším textu bude na několika místech zmíněna připravovaná vládní novela 

zákoníku práce, kterou vláda předložila poslanecké sněmovně dne 9. září 2016 a v rámci 

7. volebního období poslanecké sněmovny je označena jako sněmovní tisk č. 903.60 Dle 

odůvodnění hlavních principů v navrhovaném znění důvodové zprávy má novela provést 

řadu věcných změn směřujících k prohloubení flexibility základních pracovněprávních 

vztahů za současného posílení ochrany postavení zaměstnance v těchto právních 

vztazích. Ač se novela stále nachází v legislativním procesu61 a její konečné znění může 

doznat ještě řady změn, tak návrh obsahuje několik změn v úpravě flexibilních forem 

pracovní doby, které považuji za přínosné alespoň okrajově zmínit. Pro účely této práce 

bude na tuto novelu zákoníku práce v textu dále odkazováno termínem „koncepční 

novela“. 

 

                                                 
60 PSPČR. Sněmovní tisk č. 903 z roku 2016. 7. volební období Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky [online]. Dostupný z WWW: 

<http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=903> 
61 V době uzávěrky této práce ještě neproběhlo 2. čtení v PSPČR. 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=903


34 

 

4. Vybrané flexibilní formy pracovní doby 

4.1.  Flexibilní formy pracovní doby upravené ZP 

4.1.1. Kratší pracovní doba 

Jak z pohledu zaměstnavatele, tak i zaměstnance nemusí být stanovená týdenní 

pracovní doba v rozsahu daném zákoníkem práce vždy vyhovující. Zaměstnavateli a 

zaměstnanci je tak dle § 80 ZP dána možnost si sjednat pracovní dobu pod rozsah uvedený 

v § 79 ZP, tedy kratší pracovní dobu. Na rozdíl od zkrácené pracovní doby, která byla 

v předešlé části práce zmíněna v souvislosti s výkladem délky pracovní doby, je tedy 

kratší pracovní doba výhradně projevem smluvního ujednání zaměstnance a 

zaměstnavatele vztahující se ke konkrétnímu pracovnímu místu a nikoliv projevem 

kolektivního vyjednávání nebo vnitřního předpisu zaměstnavatele. Není přitom 

rozhodné, zda takové ujednání obsahuje již samotná pracovní smlouva, nebo zda si strany 

kratší pracovní dobu ujednají až v průběhu pracovního poměru samostatnou dohodou, 

která bude nepojmenovanou smlouvou ve smyslu § 1746 odst. 2 OZ. Možnost ujednání 

kratší pracovní doby je projevem flexibility, kdy je stranám výslovně dána možnost se 

smluvně odchýlit od zákoníkem práce stanovené týdenní pracovní doby. Je však nutné 

zdůraznit, že jde o možnost odchýlit se pouze jedním směrem, a to směrem ke zkrácení 

stanovené týdenní pracovní doby. Zákoník práce v tomto ohledu neumožňuje smluvním 

ujednáním překročit rozsah stanovené týdenní pracovní doby. Další podstatnou odlišností 

od zkrácené pracovní doby je, že by z důvodu respektování rovného přístupu 

k zaměstnancům a shodného odměňování za stejnou práci, mělo při kratší pracovní době 

docházet také k přiměřenému snížení mzdy či platu zaměstnance odpovídající smluvené 

kratší pracovní době. Kromě výše mzdy či platu, má stanovení kratší pracovní doby také 

vliv na práci přesčas. Podle § 78 odst. 1 písm i) ZP se u zaměstnanců s kratší pracovní 

dobou prací přesčas rozumí práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu, tedy ve 

většině případů 40 hodin týdně, ale zároveň také není možné zaměstnanci s kratší 

pracovní dobou práci přesčas nařídit, což však jistě nevylučuje, že se na výkonu práce 

přesčas zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne. 

V praxi se u kratší pracovní doby můžeme setkat s termínem „částečný úvazek“. 

Ačkoliv zákoník práce tuto terminologii neužívá, tak práce na částečný úvazek je v praxi 

velmi používaným souslovím v souvislosti s kratší pracovní dobou, stejně jako jeho 
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anglický ekvivalent „part-time employment“. Pro účely této práce tak budu dále pro 

označení pracovního poměru s kratší pracovní dobou používat i tyto termíny. 

4.1.1.1. Kratší pracovní doba na žádost zaměstnance 

Kromě možnosti si kratší pracovní dobu sjednat, zná zákoník práce ještě jednu 

možnost jak dosáhnout kratší pracovní doby, kterou bychom na rozdíl od možnosti jejího 

sjednání mohli označit spíše za projev ochranné funkce pracovního práva, a to 

v návaznosti na žádost zaměstnance. Ustanovení § 241 ZP vymezuje skupiny 

zaměstnanců, kteří mohou požádat o kratší pracovní dobu či jinou vhodnou úpravu 

stanovené týdenní pracovní doby. Dle § 241 ZP jde o: 

 zaměstnankyně nebo zaměstnance pečující o dítě mladší 15 let, 

 těhotné zaměstnankyně, 

 zaměstnance, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která 

se podle zvláštního právního předpisu 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).62 

S ohledem na uplatnění zásady „co není zakázáno, je dovoleno“, musíme 

připustit, že takovou žádost může podat i zaměstnanec, který nespadá do některé z výše 

uvedených skupin zaměstnanců, avšak na žádost takového zaměstnance nelze bez dalšího 

vztáhnout důsledek, který zákoník práce s žádostí spojuje. Tímto důsledkem je povinnost 

zaměstnavatele takové žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. 

Zaměstnanci je tedy přiznán nárok vyplývající z pracovního poměru, kterého se 

v případě, že zaměstnavatel svoji povinnost nedodrží, může domáhat u soudu. Pokud tedy 

například zaměstnanec prokazatelně pečující o dítě mladší 15 let požádá zaměstnavatele 

o kratší pracovní dobu v rozsahu 20 hodin týdně, měl by zaměstnavatel takové žádosti 

vyhovět, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody. U zaměstnance, který do výčtu 

daného § 241 ZP nespadá, pak zaměstnavateli zákoník práce žádnou povinnost neukládá 

a s žádostí může nakládat dle svého uvážení, přičemž by však měl mít v obou případech 

na paměti dodržování povinnosti rovného zacházení se zaměstnanci a nečinit při 

vyřizování obdobných žádostí nedůvodné rozdíly. Vrátíme-li se však k povinnosti 

zaměstnavatele žádosti vyhovět, nutně vyvstává otázka, co jsou to vážné provozní 

                                                 
62 K tomu srov. § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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důvody. Zákon nestanoví, co lze považovat za vážný provozní důvod, a tak je v této věci 

nutno vycházet z judikatury. Nejvyšší soud se k vymezení pojmu vážné provozní důvody 

na straně zaměstnavatele vyjádřil například ve svém rozhodnutí ze dne 17. prosince 2003, 

sp. zn. 21 Cdo 1561/200363, kdy konstatoval, že: „Pro posouzení vážnosti provozních 

důvodů ve smyslu ustanovení § 156 odst. 2 zák. práce je především rozhodující 

vyhodnocení, jaký (jak významný) by představovala zásah do provozu zaměstnavatele 

skutečnost, že by zaměstnankyni byla povolena požadovaná kratší pracovní doba nebo 

jiná vhodná úprava pracovní doby, ve srovnání se stavem, kdy pracuje (by pracovala) po 

stanovenou týdenní pracovní dobu. Pouze v případě, že by tím byl znemožněn, narušen 

nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele, lze 

dovodit, že vyhovění žádosti zaměstnankyně pečující o dítě mladší 15 let nebo těhotné 

zaměstnankyně o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby brání 

vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.“  Z výše uvedeného vyplývá, že vážné 

provozní důvody můžeme spatřovat pouze v případě, že by vyhověním žádosti došlo 

k znemožnění provozu zaměstnavatele jako celku, nebo alespoň k jeho vážnému 

ohrožení. Z uvedeného rozhodnutí dále také vyplývá, že by zaměstnavatel měl žádost 

vždy posuzovat individuálně ke konkrétnímu místu a nezohledňovat možné dopady, které 

by povolení mohlo mít s ohledem na žádosti dalších zaměstnanců v obdobné situaci.  

V souvislosti s právem zaměstnanců požadovat po zaměstnavateli kratší pracovní 

dobu ve smyslu § 241 ZP je však také nutné podotknout, že zákon již dále neupravuje 

možnost těchto zaměstnanců vrátit se k práci na plný úvazek, v případech, kdy důvod pro 

který zaměstnanec kratší pracovní dobu požadoval, již pominul. V praxi však nebudou 

tyto případy neobvyklé. Jistě není obtížné si představit situaci, kdy zaměstnanec požádal 

o kratší pracovní dobu z důvodu péče o dítě mladší 15 let, které s ohledem na jeho vývoj 

intenzivní péči již nadále nevyžaduje a zaměstnanec má tak zájem pracovní dobu opět 

rozšířit na plný úvazek, avšak přechod zpět už mu současné znění zákoníku práce nijak 

neusnadňuje a je v tomto ohledu odkázán na dohodu se zaměstnavatelem, který k ní 

nemusí být nakloněn, jelikož je pravděpodobné, že na danou část úvazku, o kterou 

                                                 
63 I přesto, že toto rozhodnutí bylo vydáno ještě za platnosti dnes již zrušeného zákona č. 65/1965 Sb., 

zákoník práce, tak je dle mého názoru z pohledu vymezení vážných provozních důvodů nutno tento a i 

některé další judikáty považovat za stále aktuální, jelikož současné znění § 241 ZP je z hlediska povinnosti 

zaměstnavatele formulováno obdobně a sleduje totožný účel. Tento závěr potvrzuje i aktuální judikatura, 

která zachovává se starší judikaturou konzistentní výklad obsahu pojmu „vážné provozní důvodu“. (srov. 

rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1821/2013). 
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původnímu zaměstnanci dříve zkrátil pracovní dobu, již přijal zaměstnance nového. 

Důsledkem takové situace pak může být částečná nezaměstnanost zaměstnance, který 

není schopný si zajistit další pracovní poměr na částečný úvazek, jenž by vyvážil jeho 

kratší pracovní dobu v dřívějším zaměstnání. Řešením by bylo, jak ostatně předpokládá i 

doporučení MOP64, zaměstnanci poskytnout právní nástroj obdobný žádosti o kratší 

pracovní dobu, který by zaměstnavatele zavazoval za určitých podmínek vyhovět žádosti 

zaměstnance o opětovné rozšíření pracovní doby na stanovenou týdenní pracovní dobu. 

4.1.1.2. Využívání kratší pracovní doby 

Ze statistických údajů Eurostatu65 vyplývá, že se podíl zaměstnanců s částečným 

pracovním úvazkem u věkové skupiny 15 – 64 let v ČR za poslední 3 roky pohybuje 

okolo 5 % z celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru, přičemž v těchto 

posledních 3 letech můžeme sledovat drobný pokles ve využívání kratší pracovní doby. 

V kontextu EU se jedná o velmi malý podíl, jelikož průměr v 28 zemích EU byl v roce 

2015 dle Eurostatu 19,6 %. Naprostým suverénem je v tomto ohledu Nizozemí, kde podíl 

zkrácených úvazků tvoří podle údajů z roku 2015 celých 50 %. Jistě není zároveň 

překvapením, že zkrácené pracovní úvazky jsou daleko rozšířenější mezi ženami a také u 

mladších zaměstnanců ve věkové skupině 15 – 24 let. U žen je hlavním faktorem, který 

určuje tuto statistiku bezesporu mateřství a následná péče o dítě, kdy je pro ženu velmi 

obtížné skloubit práci na plný úvazek s péčí o dítě a kratší pracovní doba je tak jedním 

z možných řešení. U mladších věkových skupin je vysoká rozšířenost zkrácených úvazků 

zase dána snahou o výdělečnou činnost při studiu, kdy jim časové vytížení dané přípravou 

na budoucí povolání většinou neumožňuje práci na plný úvazek. Zároveň můžeme také 

sledovat nárůst ve využívání částečných úvazků mezi staršími osobami, jelikož kratší 

pracovní doba je často také vyhledávána pro realizaci přivýdělku ke starobnímu důchodu, 

nebo osobami, kterým zdravotní stav neumožňuje výkon práce na plný úvazek.  

                                                 
64 MOP. 1994a. Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 182 zde dne 24. června 1994 o práci na 

částečný úvazek. In International Labour Organization. [online] 1994. [cit. 2016-11-05] Dostupné 

z WWW: 

<http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3

12520> 
65 Eurostat. Persons employed part-time. [online]. [cit. 2016-11-05] Dostupné z WWW: 

<http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00159&languag

e=en> 
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Z výše uvedených statistických dat je očividné, že využívání kratší pracovní doby 

v ČR je v kontextu EU hluboce pod evropským průměrem. Jaké jsou motivy zaměstnanců 

k zájmu o kratší pracovní dobu, bylo nastíněno již v předcházejícím odstavci. Většinou 

jde o snahu skloubit osobní (resp. rodinný) a pracovní život, kdy zaměstnanci určitá 

objektivní skutečnost neumožňuje výkon práce v běžném pracovním poměru na plný 

úvazek. Nelze však podcenit ani motivaci z důvodu umožnění kombinace dvou různých 

zaměstnání, či nezájem zaměstnance pracovat na plný pracovní úvazek vyplývající 

z hodnoty, kterou zaměstnanec spatřuje ve větším rozsahu volného času. Je sice pravdou, 

že zaměstnanci může být zkrácený pracovní úvazek stále vnímán jako nevýhodný, 

například z důvodu nižšího výdělku či většinou omezených možností kariérního růstu, 

ale důvody pro nízké využívání kratší pracovní doby bychom měli hledat spíše na straně 

zaměstnavatele. 

Za menším využíváním kratší pracovní doby stojí totiž také neochota 

zaměstnavatelů nabízet částečné úvazky, která je dána jejich nízkou motivací pro takovou 

úpravu. Při zaměstnávání zaměstnance na částečný úvazek (zejm. na základě jeho 

žádosti) zaměstnavatel ve většině případů potřebuje nahradit chybějící práci zaměstnance 

prací jiného zaměstnance a to většinou zaměstnance, který bude rovněž pracovat 

v pracovním poměru s kratší pracovní dobou, která bude zpravidla odpovídat době, o 

kterou byla původnímu zaměstnanci pracovní doba zkrácena. Taková konstrukce 

zaměstnavateli nepochybně přináší vyšší administrativní zátěž související s organizací a 

předáváním práce mezi těmito zaměstnanci, vyšší fixní náklady na pracovní pomůcky pro 

zaměstnance a v neposlední řadě často také další náklady související s hledáním 

vhodného nového zaměstnance. Mnoho zaměstnavatelů také může výkon práce 

v pracovním poměru na kratší pracovní dobu považovat za neefektivní nebo zcela 

nevyhovující povaze jejich provozu. Na druhou stranu motivací zaměstnavatele 

k umožnění kratší pracovní doby bude většinou pouze snaha o udržení současných 

zaměstnanců, kteří z důvodů, které vyplývají z jejich osobního života, již nadále 

nemohou vykonávat u zaměstnavatele práci na plný úvazek a před úplným odchodem ze 

zaměstnání upřednostní kratší pracovní dobu. 

Čím by tedy bylo možné motivovat zaměstnavatele k vstřícnějšímu přístupu ke 

kratší pracovní době? Dle mého názoru bychom si spíše měli položit otázku, zda je 

zaměstnavatele nezbytné nějak uměle motivovat. Jak mezi zaměstnavateli, tak i odbornou 
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veřejností66 kolují názory, že by se mohlo k motivaci zaměstnavatelů k většímu využívání 

kratších pracovních úvazků použít jisté finanční motivace ze strany státu například 

v podobě daňových úlev či snížení odvodů na sociální pojištění. Osobně nepovažuji 

finanční motivaci za vhodný nástroj k motivaci, jelikož by pracovní poměry s kratší 

pracovní dobou měly vznikat v duchu flexibility na základě vůle stran a to tam, kde to 

obě strany pokládají za vhodné, samozřejmě s výjimkou korelace tohoto smluvního 

principu v případě žádosti vybraných skupin zaměstnanců, na které se vztahuje zvláštní 

ochrana. Finanční motivace by zajisté zapůsobila na vyšší užívání kratší pracovní doby, 

avšak s největší pravděpodobností pouze tam, kde by to bez finanční motivace smluvní 

strany jinak nepovažovali za vhodné. Vzniklý pracovněprávní vztah by pak byl de facto 

závislý na finanční podpoře třetí strany, v tomto případě státu. V tomto ohledu považuji 

současnou právní úpravu kratší pracovní doby, kdy je její využívání motivováno pouze 

vzájemným zájmem obou smluvních stran, s výjimkou žádosti zaměstnance při dodržení 

daných podmínek, za vyhovující. 

4.1.2. Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby 

Pokud v kratší pracovní době spatřujeme projev flexibility v pracovněprávních 

vztazích s ohledem na délku pracovní doby, pak nerovnoměrné rozvržení pracovní doby 

je v poměru k rovnoměrnému rozvržení pracovní doby flexibilní s ohledem na její 

rozvržení. O způsobech rozvržení pracovní doby bylo již stručně pojednáno výše, v této 

kapitole však bude blíže popsáno nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, jako jedna 

z flexibilních forem pracovní doby. 

Flexibilita nerovnoměrného rozvržení tkví v tom, že zaměstnavateli, který 

zaměstnanci jednostranně pracovní dobu rozvrhuje, je umožněno odchýlit se od 

standardní délky stanovené týdenní pracovní doby tím, že v průběhu určitého delšího 

období na jednotlivé týdny rozvrhuje pracovní dobu kratší či delší než je stanovená 

týdenní pracovní doba, s tím, že stanovená týdenní pracovní doba není dodržena 

v jednotlivých týdnech, ale v průměru za celé předem dané vyrovnávací období. 

Obzvláště v délce vyrovnávacího období lze spatřovat nejsilnější prvek flexibility, jelikož 

                                                 
66 Srov. např. MERVARTOVÁ, Jana. Několik poznámek k flexibilitě v pracovněprávních vztazích. In: 

Mezinárodní vědecká konference PRACOVNÍ PRÁVO 2010 na téma FLEXIBILNÍ FORMY 

ZAMĚSTNÁNÍ: sborník příspěvků konference [online]. Brno: Acta universitatis Brunensis juridica Brno, 

2010. [cit. 2016-11-07] Dostupné z WWW: 

<https://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2010/files/PracovniPravo2010.pdf> 
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jeho volba dává zaměstnavateli možnost stanovenou týdenní pracovní dobu svých 

zaměstnanců rozvrhnout až na celý kalendářní rok (resp. 52 týdnů), což mu umožňuje 

zaměstnance více vytěžovat v některých obdobích vyšší poptávky po jeho zboží či 

službách a naopak v období, kdy by práci svých zaměstnanců po celou stanovenou 

týdenní pracovní dobu ani nevyužil, rozvrhovat pracovní dobu v menším rozsahu. 

4.1.2.1. Právní úprava nerovnoměrného rozvržení 

Zákoník práce vymezuje nerovnoměrné rozvržení pracovní doby negativně vůči 

rovnoměrnému rozvržení. Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby definuje § 78 odst. 1 

písm. m) ZP, který říká, že jde o rozvržení, při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje 

rovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší 

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

týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, za období nejvýše 26 týdnů po 

sobě jdoucích, přičemž jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 

týdnů po sobě jdoucích. V jednotlivých týdnech může být pracovní doba kratší či delší 

než je stanovená týdenní pracovní doba, nebo sjednaná kratší pracovní doba, avšak 

v průběhu vyrovnávacího období musí být v průměru dodržena.67 V rámci jednoho 

pracovního týdne tedy není zaměstnavatel omezen stanovenou týdenní pracovní dobou, 

ale limitujícím faktorem je pro něj pouze dodržení maximální délky pracovní směny 

v trvání 12 hodin a dodržování minimálního rozsahu odpočinku mezi směnami a v týdnu. 

Zaměstnavatel může zvolit nerovnoměrné rozvržení pro všechny zaměstnance, či jen pro 

některé bez ohledu na jejich pracovní režim. Volbu mezi rovnoměrným a 

nerovnoměrným rozvržením nechává zákoník práce plně v jeho rukou a nestanoví pro ni 

žádná další pravidla či podmínky, s výjimkou povinnosti projednat opatření týkající se 

hromadné úpravy pracovní doby s odborovou organizací podle § 99 ZP. Při volbě délky 

vyrovnávacího období je zaměstnavatel omezen na maximálně 26 týdnů po sobě 

jdoucích, a pokud chce stanovit vyrovnávací období delší, tak musí jeho stanovení ujednat 

s odborovou organizací prostřednictvím kolektivní smlouvy, jenž umožňuje stanovení 

vyrovnávacího období v délce až 52 týdnů.  

                                                 
67 Tento požadavek odráží též požadavek maximální týdenní pracovní doby stanovený v Čl. 6 Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES, o některých aspektech úpravy pracovní doby, která rovněž 

hovoří o „průměrné“ délce pracovní doby pro každé období sedmi dnů. 



41 

 

I v případě nerovnoměrného rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel povinen 

vypracovat v souladu s § 84 ZP písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním 

zaměstnance nejpozději 2 týdny (1 týden v případě konta pracovní doby) před začátkem 

období, na něž je pracovní doba rozvržena. Osobně jsem toho názoru, že za období na níž 

je pracovní doba rozvržena nemusíme považovat v kontextu nerovnoměrného rozvržení 

celé vyrovnávací období, a zaměstnavatel může stanovenou týdenní pracovní dobu na 

vyrovnávací období rozvrhnout postupně ve více písemných rozvrzích a nikoliv pouze 

v jednom před začátkem vyrovnávacího období. Vždy je však nutné dodržet, aby 

v průběhu jednoho vyrovnávacího období v souhrnu tyto dílčí písemné rozvrhy naplnili 

stanovenou týdenní dobu (popř. sjednanou kratší pracovní dobu) vynásobenou počtem 

týdnů vyrovnávacího období.68 Mnohdy dochází při tomto rozvrhování ke vzniku 

kladných nebo záporných odchylek od stanovené týdenní pracovní doby.69 Odchylky 

skutečně odpracované doby od stanovené týdenní pracovní doby pak můžeme hodnotit 

buď jako práci přesčas, nebo jako překážku v práci na straně zaměstnavatele, za kterou 

přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. 

4.1.2.2. Práce přesčas při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby 

Práci přesčas definuje § 78 odst. 1 písm. i) ZP jako práci konanou zaměstnancem 

na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu 

vyplývající s předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konanou mimo rámec 

tohoto rozvrhu pracovních směn. Při rovnoměrném rozvržení tedy posuzujeme v každém 

jednotlivém týdnu, zda byl překročen rozsah stanovené týdenní pracovní doby a zda došlo 

k práci mimo rozvrh pracovních směn. U nerovnoměrného rozvržení by však při stejném 

přístupu mohl v kalendářním měsíci dojít zaměstnavatel k závěru, že k překročení 

rozsahu stanovené týdenní pracovní doby nedošlo a práce přesčas nevznikla. Při 

zprůměrování odpracované doby na konci vyrovnávacího období by však tato doba byla 

zjištěna a zaměstnavatel by nevyplacením mzdy za práci přesčas v následujícím 

kalendářním měsíci, po měsíci ve kterém na ni zaměstnanci vzniklo právo, porušil 

ustanovení § 141 odst. 1 ZP. Při nerovnoměrném rozvržení musí zaměstnavatel 

                                                 
68 Srov. stejný názor Gogové, Hůrky a Úlehlové (GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena 

ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů. 2., přeprac. 

vyd. Olomouc: ANAG, 2012. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-759-1, str. 45) 
69 KOTTNAUER, Antonín, Radana GOGOVÁ a Václav SLÁDEK. Pracovní doba podle zákoníku práce. 

Olomouc: ANAG, 2009. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-536-8. str. 59 
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posuzovat, zda došlo k výkonu práce přesčas ve vztahu ke stanovené týdenní pracovní 

době za celé vyrovnávací období.70 Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout do směn 

v rámci vyrovnávacího období celou stanovenou týdenní pracovní dobu. Pokud tuto 

povinnost splní, v konkrétním kalendářním měsíci bude prací přesčas každá vykonaná 

práce zaměstnance realizovaná mimo jeho rozvrh směn.71  

Odlišná situace nastává v případě, že zaměstnavatel zvolí nerovnoměrné 

rozvržení pracovní doby za současného sjednání kratší pracovní doby. Jak již bylo 

uvedeno u výkladu kratší pracovní doby, tak u zaměstnanců s kratší pracovní dobou se za 

práci přesčas považuje pouze práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu, 

nikoliv sjednanou kratší pracovní dobu a zároveň není možné zaměstnanci s kratší 

pracovní dobou práci přesčas nařídit. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel má v tomto 

případě povinnost rozvrhnout na vyrovnávací období sjednanou kratší pracovní dobu72, 

nelze každou práci mimo rozvrh směn automaticky považovat za práci přesčas, jelikož až 

na konci vyrovnávacího období zjistíme, zda byla v průměru za týden překročena 

stanovená týdenní pracovní doba či nikoliv. I přesto, že by práce mimo rozvrh směn 

v případě nepřekročení stanovené týdenní pracovní doby nebyla hodnocena jako práce 

přesčas, tak se zaměstnavatel musí na jejím výkonu se zaměstnancem domluvit, protože 

při zákazu nařízení práce přesčas u zaměstnanců s kratší pracovní dobou nemá žádný 

zákonný podklad k tomu, aby zaměstnanci nařídil práci mimo stanovený rozvrh směn, i 

když nebude hodnocena jako práce přesčas. 

4.1.3. Práce na směny 

S rozvržením i délkou pracovní doby úzce souvisí režimy práce zaměstnanců, 

které již byly zmíněny výše v souvislosti s délkou stanovené týdenní pracovní doby, resp. 

jejím zkracováním. Jejich užití přitom není závislé na zvoleném rozvržení pracovní doby 

a jak rovnoměrné, tak nerovnoměrné rozvržení pracovní doby umožňuje užití, 

kteréhokoliv z dále uvedených režimů práce, i když práce ve vícesměnných pracovních 

režimech je typická zejména pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby. 

                                                 
70 Tj. stanovená týdenní pracovní doba vynásobená počtem týdnů vyrovnávacího období. 
71 GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a 

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

ISBN 978-80-7263-759-1. str. 46 
72 Tj. sjednaná kratší pracovní doba vynásobená počtem týdnů vyrovnávacího období. 
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Zákoník práce definuje v § 78 odst. 1 písm. d) až f) dvousměnný, třísměnný73 a 

nepřetržitý pracovní režim: 

 dvousměnným pracovním režimem je režim práce, v němž se zaměstnanci 

vzájemně pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, 

 třísměnným pracovním režimem je režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně 

pravidelně střídají ve 3 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, 

 nepřetržitým pracovním režimem je režim práce, v němž se zaměstnanci 

vzájemně pravidelně střídají ve směnách v nepřetržitém provozu zaměstnavatele 

v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. 

Pro práci v některém z těchto pracovních režimů je běžně užíván též termín „práce 

na směny“, jež bude užíván rovněž pro účely této práce. Rozhodujícími znaky pro určení 

výše uvedených pracovních režimů je „pravidelnost“ a „vzájemnost“ střídání 

zaměstnanců ve směnách. Tato dvě kritéria musí být naplněna současně, aby se jednalo 

o pracovní režimy podle předmětných ustanovení, a to vše navíc v časovém rámci 24 

hodin po sobě jdoucích.74 Výkladem a contrario75 můžeme dovodit též definici 

jednosměnného pracovního režimu, tj. pracovní režim, v němž výše uvedené znaky 

pravidelnosti a vzájemnosti střídání nejsou kumulativně naplněny. 

Pravidelnost střídání spočívá v tom, že nejde o nahodilé střídání, nýbrž se opakuje 

po dobu určitého cyklu, například v průběhu 2 týdnů má zaměstnanec A první týden ranní 

směny a zaměstnanec B směny odpolední a v druhém týdnu se jim směny vystřídají. 

Nutno však podotknout, že zákon délku intervalu, ve kterém se pravidelnost střídání 

posuzuje, nijak blíže nespecifikuje. Vzájemnost střídání pak spočívá v tom, že se 

zaměstnanci vzájemně ve výkonu práce střídají tak, že jeden započne svou směnu ve 

chvíli, kdy druhý zaměstnanec směnu končí, přičemž zákon v tomto případě výslovně 

připouští též souběžný výkon práce obou zaměstnanců z navazujících směn po dobu 

                                                 
73 Pozn. Koncepční novela (viz kapitola 4) nově nazývá tento režim vícesměnným a dává výslovně prostor 

i pro 4 a vícesměnné režimy. 
74 GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a 

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

ISBN 978-80-7263-759-1, str. 31 
75 BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN 

978-80-7400-290-8. str. 518 
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nejvýše 1 hodiny.76 Dle Gogové, Hůrky a Úlehlové77 je nutné připustit vzájemnost 

střídání i v těch případech, kdy na sebe směny časově nenavazují, ale ve vztahu ke 

střídajícím se zaměstnancům je dána kontinuita vykonávané práce na pracovišti 

zaměstnance (např. časové prodleva způsobená pouze polední pauzou). Pro určení 

nepřetržitého pracovního režimu zákoník práce rovněž definuje pojem nepřetržitého 

provozu, kterým je dle § 78 odst. 1 písm. g) ZP provoz, který vyžaduje výkon práce 24 

hodin denně po 7 dnů v týdnu. 

Bez ohledu na zvolený pracovní režim je zaměstnavatel vždy povinen dodržovat 

maximální 12 hodinovou délku pracovní směny a minimální délku odpočinku mezi 

směnami a v týdnu, které ho při rozvrhování směn jednotlivých zaměstnanců limitují. 

Zákoník práce definuje tyto pracovní režimy, protože s jejich objektivní existencí 

spojuje zvýhodněnou (zkrácenou) délku týdenní pracovní doby. Zaměstnanci tak při 

naplnění výše uvedené pravidelnosti a vzájemnosti střídání náleží stanovená týdenní 

pracovní doba odpovídající režimu, ve kterém vykonává práci: 

 38,75 hodiny týdně u dvousměnného pracovního režimu, 

 37,5 hodiny týdně u třísměnného pracovního režimu, 

 37,5 hodiny týdně u nepřetržitého pracovního režimu. 

4.1.3.1. Využívání práce na směny 

Práce na směny je mezi českými zaměstnavateli velmi rozšířeným způsobem 

výkonu práce. Podle statistiky Eurostatu78 v roce 2015 práci na směny vykonávalo v ČR 

29,9 % zaměstnanců ve věkové skupině od 15 do 64 let. S přimhouřením oka, tak 

můžeme konstatovat, že na směny pracuje každý třetí zaměstnanec, přičemž tento stav je 

vysoko nad evropským průměrem, který v roce 2015 činil 18,4 %. Oblíbenost práce na 

směny mezi zaměstnavateli není překvapivá, V průmyslové výrobě je nepřetržitá výroba 

běžným standardem a pro zaměstnavatele je pro její pokrytí práce na směny ideálním 

řešením. Rovněž v oblasti služeb a přímého prodeje zboží provozy zaměstnavatelů 

mývají delší provozní dobu, kterou je potřeba pokrýt zaměstnanci ve více směnách. 

                                                 
76 Srov. § 78 odst. 2 ZP 
77 GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a 

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

ISBN 978-80-7263-759-1, str. 32-33 
78 Eurostat. Employees working shifts as a percentage of the total employees, by sex and age (%) [online]. 

2016 [cit. 2016-11-14] Dostupné z WWW: 

<http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ewpshi&lang=en> 
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Pro zaměstnance je dle mého názoru práce na směny spíše „nutným zlem“ než 

žádaným způsobem výkonu práce. V mnoha regionech bývá pro zaměstnance práce na 

směny jedinou možností jak získat zaměstnání, což dokládá i vysoký podíl zaměstnanců 

pracujících na směny. S prací na směny, kdy zaměstnanec pravidelně střídá ranní, 

odpolední, nebo i noční směny, je však spojen velký zásah do biorytmu zaměstnance a 

v poslední době se objevuje řada studií a článků79, které dlouhodobé práci na směny 

přisuzují řadu zdravotních komplikací. Překážkou může být práce na směny i při 

slaďování pracovního, soukromého a rodinného života, kdy nepravidelnost výkonu práce 

a zejména pak noční práce představují podstatný zásah do soukromí zaměstnance a 

plánování doby odpočinku. Práce na směny je ve většině případů spojena s prací o 

sobotách, nedělích, svátcích i noční prací, což může pro některé zaměstnance být i 

pozitivní faktor z důvodu možnosti většího výdělku s ohledem na zákonem přiznané 

příplatky za práci v tzv. nesociální pracovní době. 

4.1.4. Pružná pracovní doba 

Pružné rozvržení pracovní doby je institutem, který umožňuje v rámci 

rovnoměrného i nerovnoměrného rozvržení pracovní doby zvýšit míru flexibility při 

rozvrhování pracovní doby tím, že zaměstnavatel částečně přenáší rozvrhování pracovní 

doby na zaměstnance. Dalo by se také charakterizovat jako specifický pracovní režim, při 

kterém se zaměstnavatel vzdává částečně své výlučné pravomoci rozvrhovat pracovní 

dobu do směn včetně určení jejích začátků a konců.80 Rozvrhování pracovních směn do 

jednotlivých dnů stále určuje zaměstnavatel, avšak konkrétní začátek či konec směny si 

může zaměstnanec v rámci určitých mezí stanovených zaměstnavatelem určovat sám. 

Takovéto uspořádání nejenže usnadňuje sladění soukromého a pracovního života 

zaměstnance, ale může mít i z pohledu zaměstnavatele pozitivní vliv na efektivní 

využívání pracovní doby. 

Pružné rozvržení pracovní doby je možné určit ve vnitřním předpise či kolektivní 

smlouvě pro všechny zaměstnance, či jen pro některé skupiny zaměstnanců (např. jen 

                                                 
79 Srov. např. McINTOSH, James. Could shift work impair brain functioning? [online]. 2014 [cit. 2016-

11-14] Dostupné z WWW: <http://www.medicalnewstoday.com/articles/284827.php> 
80 GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a 

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

ISBN 978-80-7263-759-1, str. 92. 
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určitá pracoviště), tak také individuálně ujednat v pracovní smlouvě, nebo v jiné dohodě 

s konkrétním zaměstnancem i v průběhu trvání pracovního poměru, samozřejmě při 

respektování zákazu diskriminace v rámci rovného přístupu k zaměstnancům. V případě 

hromadného zavedení pružného rozvržení pracovní doby má pak zaměstnavatel 

povinnost toto zavedení předem projednat s odborovou organizací.81  

4.1.4.1. Právní úprava pružného rozvržení pracovní doby 

Pozitivní právní úpravu pružného rozvržení pracovní doby nalezneme v § 85 ZP, 

který stanoví, že při pružném rozvržení pracovní doby rozlišujeme časové úseky základní 

a volitelné pracovní doby, jejichž začátek a konec určuje zaměstnavatel. Zákoník práce 

definuje základní pracovní dobu, jako dobu, v níž je zaměstnanec povinen být na 

pracovišti. Je otázkou zda je tato formulace vhodná a nemělo by se její znění spíše držet 

obecného vymezení pracovní doby jako doby, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat 

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

práce podle pokynů zaměstnavatele.82 

V rámci volitelné pracovní doby je pak na vůli zaměstnance, aby si zvolil začátek 

a konec pracovní doby. Začátek a konec těchto časových úseků určuje zaměstnavatel a 

dle současné úpravy má v tomto ohledu naprostou volnost a může tak určit libovolný 

počet i pořadí jednotlivých úseků základní a volitelné pracovní doby v rámci dané směny. 

Není tedy nutné, aby měl zaměstnanec možnost určovat si jak začátek, tak i konec směny, 

ale lze například určit úsek volitelné pracovní doby pouze na začátku, nebo na konci 

směny. Teoreticky je jistě možné i takové pružné rozvržení pracovní doby, kdy bude 

směna zaměstnance začínat i končit úsekem základní pracovní doby, mezi kterými bude 

úsek volitelné pracovní doby a zaměstnanci tak bude dána na volbu možnost si uprostřed 

směny udělat přestávku v práci, avšak takové rozvržení nebude pro většinu provozů 

zaměstnavatelů vhodné a i mezi zaměstnanci by takové uspořádání nepatřilo k 

nejoblíbenějším. 

V praxi se tedy při využívání pružného rozvržení pracovní doby nejčastěji 

setkáváme s „klasickým“ rozvržením časových úseků, který tvoří jeden časový úsek 

volitelné pracovní doby na začátku směny, následovaný časovým úsekem základní 

                                                 
81 Srov. § 99 ZP 
82 Srov. § 78 odst. 1 písm. a) ZP 
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pracovní doby a časovým úsekem volitelné pracovní doby, který směnu uzavírá. Takové 

rozvržení pak může vypadat například následovně: 

6:00 – 9:00 hod 9:00 – 14:00 hod 14:00 – 18:00 hod 

Volitelná pracovní doba Základní pracovní doba Volitelná pracovní doba 

Dle výše uvedené tabulky by tak zaměstnanci byla dána možnost volby zahájit 

směnu kdykoliv od 6:00 do 9:00 a stejně tak ji ukončit kdykoliv od 14:00 do 18:00. 

Zaměstnanec by v tomto případě volil jak začátek, tak konec směny a nutně tedy i její 

celkovou délku. Vzhledem k tomu, že zákoník práce stanoví83, že celková délka směny 

nesmí přesáhnout 12 hodin, tak musí zaměstnavatel při časovém vymezení trvání 

jednotlivých úseků v rámci jedné směny postupovat tak, aby i v případě, že zaměstnanec 

beze zbytku využije k výkonu práce i všechny úseky volitelné pracovní doby, nebyla jeho 

směna delší než 12 hodin. 

Při využívání volitelné pracovní doby je zaměstnanec limitován tím, že musí být 

v rámci zaměstnavatelem určeného vyrovnávacího období naplněna průměrná týdenní 

pracovní doba, přičemž není rozhodné, zda jde o stanovenou týdenní pracovní dobu, či 

kratší pracovní dobu. Jinými slovy musí za dané vyrovnávací období vycházet na každý 

pracovní týden v průměru alespoň tolik odpracovaných hodin, kolik činí stanovená 

týdenní pracovní doba, či případná kratší pracovní doba zaměstnance. Jak bylo již 

uvedeno výše, tak pružné rozvržení pracovní doby lze užít jak při rovnoměrném, tak i 

nerovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny. V případě pružného 

rozvržení pracovní doby bude hranicí mezi rovnoměrným a nerovnoměrným rozvržením 

délka vyrovnávacího období, které určí zaměstnavatel. Pokud zaměstnavatel určí, že 

zaměstnanec si musí odpracovat v režimu pružné pracovní doby v každém týdnu (§350a 

ZP) stanovenou týdenní pracovní dobu, bude se jednat o rovnoměrné rozvržení pracovní 

doby. Určí-li zaměstnavatel delší období než jeden týden, umožní tak zaměstnanci 

odpracovat v každém týdnu různou délku týdenní pracovní doby (myšleno ve vztahu 

k délce stanovené týdenní pracovní doby), ale tak, že průměrná týdenní pracovní doba 

z celkové odpracované doby za všechny týdny vyrovnávacího období se bude rovnat 

stanovené týdenní pracovní době. Tento způsob rozvržení splňuje podmínky klasického 

                                                 
83 Srov. § 85 odst. 3 ZP 
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nerovnoměrného rozvržení.84 Zaměstnavatel, u kterého nepůsobí odborová organizace, 

může délku vyrovnávacího období určit nejvýše na 26 týdnů po sobě jdoucích. U 

zaměstnavatele kde působí odborová organizace, je možné délku vyrovnávacího období 

v kolektivní smlouvě vymezit až v délce 52 týdnů po sobě jdoucích.85 Zákoník práce dále 

stanoví případy, kdy se pružné rozvržení pracovní doby neuplatní, a to zejména z toho 

důvodu, že není v těchto případech z objektivních okolností zaměstnanci umožněno 

využít volitelnou pracovní dobu dle své vůle: 

 při pracovní cestě zaměstnance, 

 při nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve směně, jejíž začátek a 

konec je pevně stanoven 

 brání-li jejímu uplatnění provozní důvody, 

 v době důležitých osobních překážek v práci, po kterou zaměstnanci přísluší 

náhrady mzdy nebo platu podle § 192 nebo dávky podle předpisů o nemocenském 

pojištění, 

 v dalších případech určených zaměstnavatelem. 86 

Z posledního bodu výše uvedeného výčtu jednoznačně vyplývá, že jde o 

demonstrativní výčet a zaměstnavatel může například ve vnitřním předpise či kolektivní 

smlouvě určit další případy, při kterých se pružné rozvržení pracovní doby neuplatní. 

Stejně tak by si mohl tyto případy smluvit přímo s konkrétním zaměstnancem v pracovní 

smlouvě nebo jiné nepojmenované dohodě. Pro případy, kdy se pružné rozvržení 

pracovní doby neuplatní, je pak zaměstnavatel povinen předem určit pevné rozvržení 

pracovní doby do směn na jednotlivé dny v týdnu, tedy jinak řečeno do směn s pevným 

začátkem a koncem. V uvedených případech se pak pro účely odpracované doby a práce 

přesčas uplatní takto stanovené „pevné“ rozvržení pracovní doby, namísto pružného 

rozvržení pracovní doby. 

4.1.4.2. Odchylky od obecné úpravy některých institutů 

Překážky v práci na straně zaměstnance se při pružném rozvržení pracovní doby 

posuzují jako výkon práce jen v tom rozsahu, ve kterém zasahují do základní pracovní 

                                                 
84 GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a 

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

ISBN 978-80-7263-759-1, str. 94. 
85 Srov. § 78 odst. 1 písm. m) ZP ve spojení s §85 odst. 4 ZP 
86 Srov. § 85 odst. 5 



49 

 

doby. To neplatí v případě dočasné pracovní neschopnosti, za kterou se zaměstnanci 

poskytuje náhrada mzdy nebo platu.87 Zákoník práce dále rozlišuje mezi překážkami 

v práci, které jsou vymezené pouze nezbytně nutnou dobou a překážkami v práci, pro 

které nařízení vlády88 vymezuje přesnou délku nezbytně nutné doby, po kterou přísluší 

zaměstnanci pracovní volno (např. 2 dny na účast na vlastní svatbě). Pro překážky v práci, 

které jsou vymezeny přesnou délkou nezbytně nutné doby a také jde-li o překážku v práci 

týkající se činnosti zástupců zaměstnanců, se pak za výkon práce posuzuje celá tato 

doba.89 Za dobu jednoho dne se dle zákoníku práce považuje průměrná délka směny 

vyplývající ze stanovené týdenní pracovní doby, případně z kratší pracovní doby. Pokud 

zaměstnanec čerpá pracovní volno z důvodu jiné důležité osobní překážky v práci pouze 

v nezbytně nutném rozsahu a netrvá-li tato překážka celý den, tak se zaměstnanci jako 

výkon práce započte pouze ta doba, která zasáhla do základní pracovní doby. Doba trvání 

překážky v průběhu volitelné pracovní doby se za výkon práce považovat nebude. 

Naproti tomu při jiné důležité osobní překážce v práci, která bude mít celodenní trvání 

(tj. po celou dobu trvání směny) se jako výkon práce započte průměrná délka směny 

vyplývající ze stanovené týdenní pracovní doby, či kratší pracovní doby. Uvedená úprava 

vychází z dle mého názoru správného předpokladu, že v těch případech, kdy překážka 

v práci zasahuje do volitelné pracovní doby, se ve skutečnosti o překážku v práci nejedná, 

jelikož zasahuje do doby, kdy zaměstnanec není povinen vykonávat práci, resp. být 

přítomen na pracovišti. Zaměstnanec tak práci v době kdy ji vykonávat nemusí ani 

nevykonává a z pohledu zaměstnavatele není rozhodné, zda jde o jeho čistě svobodnou 

volbu, či zda byl k této „volbě“ přinucen některou z vnějších okolností, se kterou zákon 

spojuje vznik překážky v práci na straně zaměstnance. 

V případě překážek na straně zaměstnavatele při pružném rozvržení pracovní 

doby se tyto překážky posuzují jako výkon práce, jestliže zasáhly do směny zaměstnance, 

a to za každý jednotlivý den v rozsahu průměrné délky směny vyplývající ze stanovené 

týdenní pracovní doby nebo z kratší pracovní doby.90 

Pro určení práce přesčas při uplatnění pružného rozvržení pracovní doby stanoví 

zákoník práce v § 98 odst. 1 odchylku od obecného vymezení práce přesčas. Prací přesčas 

                                                 
87 Srov. § 97 odst. 1 ZP 
88 Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek 

v práci, ve znění pozdějších předpisů. 
89 Srov. § 97 odst. 2 ZP 
90 Srov. § 97 odst. 3 a 4 ZP 
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se při uplatnění pružného rozvržení pracovní doby rozumí výkon práce nad stanovenou 

týdenní pracovní dobu a nad základní pracovní dobu. Na rozdíl od obecného vymezení 

práce přesčas, kde prací přesčas je práce, jež zaměstnanec vykonává v zásadě vždy v době 

odpočinku, jelikož práci přesčas není možné dopředu rozvrhnout, je u pružného rozvržení 

pracovní doby možné, aby práce přesčas byla vykonávána též v rámci volitelné pracovní 

doby. Zároveň je však dle uvedeného ustanovení prací přesčas pouze práce nad 

stanovenou týdenní pracovní dobu. Zda byla stanovená týdenní pracovní doba překročena 

lze v případech, kdy zaměstnavatel určil delší než týdenní vyrovnávací období, zjistit až 

na konci vyrovnávacího období výpočtem průměrné odpracované týdenní pracovní doby. 

Zaměstnanci tak bude případná mzda či plat za práci přesčas, na který mu vznikl nárok, 

přiznán až po skončení vyrovnávacího období, a to za celou dobu trvání vyrovnávacího 

období. Obzvláště u výkonu práce v rámci volitelné pracovní doby, je však třeba mít na 

zřeteli obecné vymezení práce přesčas91, jelikož i u pružného rozvržení pracovní doby se 

uplatní pravidlo, že práce přesčas je prací konanou na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho 

souhlasem. Pokud tedy zaměstnanec sám ze své vůle určuje začátek či konec pracovní 

doby v jednotlivých směnách tak, že odpracuje v průměru za týden více než je stanovená 

týdenní pracovní doba, nelze to bez dalšího považovat za práci přesčas, jelikož se nemusí 

jednat o práci na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem. 

4.1.4.3. Výhody a nevýhody 

Pružné rozvržení pracovní doby je na českém pracovním trhu poměrně rozšířeným 

řešením při rozvrhování pracovní doby. Je nesporné, že velká většina zaměstnanců při 

výběru nového zaměstnání hodnotí možnost pružného rozvržení pracovní doby jako 

určitý benefit a tak i pro zaměstnavatele může jít při hledání budoucích zaměstnanců o 

jistý druh konkurenční výhody. 

 

Z pohledu zaměstnance je pružné rozvržení pracovní doby zejména velmi 

vhodným nástrojem ke skloubení soukromého a pracovního života. Zaměstnanci může 

být dána možnost nejen ovlivňovat začátek či konec směny, ale také její celkovou délku, 

a při určení delšího vyrovnávacího období pak dokonce i celkové rozložení pracovního 

vytížení v průběhu daného období. Zvláště pro zaměstnance pečující o děti mladší 15 let, 

                                                 
91 Srov. § 78 odst. 1 písm. i) ZP 
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pro které by nebylo možné pracovat v pracovním poměru se standartní „pevně“ 

rozvrženou pracovní dobou a jedinou další možností by pro ně byl zkrácený pracovní 

úvazek, nabízí pružné rozvržení pracovní doby větší kontrolu nad pracovní dobou. Díky 

tomu mohou zaměstnanci vhodně skloubit péči o dítě s výkonem práce, aniž by se museli 

vzdát části svého příjmu. Negativem mohou být pro zaměstnance zmiňované odchylky 

v úpravě překážek v práci na straně zaměstnance a práci přesčas. Oproti „pevně“ 

rozvržené pracovní době nebude překážka v práci v řadě případů považována za výkon 

práce a zároveň jsou na zaměstnance kladeny vyšší nároky na vlastní organizaci pracovní 

doby, tj. aby si sám „hlídal“ naplňování stanovené týdenní pracovní doby, jelikož 

případnou práci nad rámec této doby, nemusí zaměstnavatel, který nedal k práci přesčas 

příkaz či souhlas, uznat jako práci přesčas. 

Naopak z pohledu zaměstnavatele jsou odchylky v posuzování překážek v práci 

na straně zaměstnance výhodné, jelikož spousta překážek v práci, za které by 

zaměstnavatel poskytoval zaměstnanci náhradu mzdy či platu, bude u zaměstnance 

s pružně rozvrženou pracovní dobou zasahovat do volitelné pracovní doby a 

zaměstnavatel tak nebude povinen náhradu poskytovat. Zaměstnancům je také dána 

možnost reagovat na objem přidělované práce adekvátním prodlužováním či 

zkracováním jednotlivých směn, což může vést k poklesu práce přesčas a efektivnějšímu 

využívání pracovní doby. Zároveň není možné opomenout pozitivní vliv na zaměstnance 

vyplývající ze snazšího propojení soukromého a pracovního života, který může 

v konečném důsledku rovněž vést k vyšší efektivitě práce. Na druhou stranu může být 

pro některé zaměstnavatele obtížnější dostát své povinnosti evidovat pracovní dobu 

zaměstnanců. Tuto nevýhodu v dnešní době již odbourává možnost zavedení elektronické 

evidence pracovní doby pomocí elektronických systémů, jejichž zavedení je ovšem pro 

zaměstnavatele spojeno s určitými náklady. Právě navýšení nákladů nejen ve spojení 

s evidencí pracovní doby může být pro zaměstnavatele negativním faktorem při 

zvažování zavedení pružného rozvržení pracovní doby. Větší roztříštěnost pracovní doby 

zaměstnanců totiž může vést ke zvýšení dalších běžných nákladů na provoz pracoviště 

(topení, osvětlení, provoz vrátnice, apod.). Roztříštěnost pracovní doby zaměstnanců je 

též problematická z pohledu organizace práce v případech, kdy je potřeba koordinovat 

práci většího počtu lidí. Jistě tak najdeme i provozy zaměstnavatelů, kde využití pružného 

rozvržení pracovní doby, není z povahy provozu vůbec umožněno. Na rozdíl od 
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administrativních či kreativních činností, kde nalezne široké uplatnění, si lze jen stěží 

představit uplatnění v provozech, kde na sebe práce jednotlivých zaměstnanců 

bezprostředně navazuje, jako je tomu například u pásové výroby v průmyslovém odvětví. 

Pružné rozvržení pracovní doby je podle mého názoru pro obě strany pracovního poměru, 

ač z odlišných důvodů, výhodné, aniž by s sebou přinášelo výrazná negativa, pro 

kteroukoliv ze stran.  

4.1.5. Konto pracovní doby 

Konto pracovní doby, stejně jako pružné rozvržení pracovní doby, přináší do 

rozvrhování pracovní doby větší míru flexibility, avšak na rozdíl od pružného rozvržení 

pracovní doby, není větší flexibilita dána do rukou zaměstnanci, nýbrž zaměstnavateli. 

Při zavedení konta pracovní doby je zaměstnavateli umožněno, aby zaměstnanci v rámci 

vyrovnávacího období přiděloval práci dle svého uvážení a aktuálních potřeb a tím 

efektivněji využíval pracovní síly zaměstnance, tj. aby jeho práci využíval, když je jí 

zapotřebí a naopak zaměstnanci práci nepřiděloval vůbec, pokud to jeho provoz aktuálně 

nevyžaduje. I z takto hrubého nastínění je však na první pohled jasné, že pokud by taková 

úprava existovala bez dalšího, tak by byla silně narušena ochranná funkce pracovního 

práva, jelikož by zaměstnanec de facto postrádal jistotu zaměstnání a pravidelného 

výdělku a byl tak plně závislý na aktuálních potřebách zaměstnavatele. Proto musí být 

tato zvýšená flexibilita vyvážena dostatečnou mírou ochrany zaměstnance. Z toho 

důvodu je při využívání konta pracovní doby zajištěn zaměstnanci pravidelný minimální 

příjem a to ve formě tzv. stále mzdy, která není podmíněna odpracováním jakéhokoliv 

stanoveného nebo sjednaného minima pracovní doby.92 Zaměstnanci tedy náleží 

v každém měsíci mzda ve výši minimálně 80 % průměrného výdělku, bez ohledu na to 

kolik hodin v daném měsíci skutečně odpracoval. 

Takováto úprava pracovní doby vychyluje pružnost pracovněprávního vztahu 

směrem k zaměstnavateli, kterému umožňuje flexibilněji reagovat a práci zaměstnanců 

přizpůsobovat specifickým potřebám svého provozu a na druhou stranu stále poskytuje 

zaměstnancům prostřednictvím institutu stále mzdy nezbytnou ochranu. I přesto, že je 

ochrana zaměstnance zachována, tak jde v případě konta pracovní doby o podstatnou 

                                                 
92 GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a 

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

ISBN 978-80-7263-759-1, str. 106 
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změnu pracovního režimu zaměstnance, která má citelné dopady jak do pracovního, tak i 

do soukromého života a zákon tudíž možnosti zavedení konta limituje. Jeho zavedení je 

možné pouze kolektivní smlouvou, případně vnitřním předpisem u toho zaměstnavatele, 

u kterého odborová organizace nepůsobí. Pro zaměstnavatele uvedené v § 109 odst. 3 ZP, 

tj. stát, územní samosprávné celky, státní fondy ad.93 je pak uplatnění konta pracovní 

doby zákonem dokonce výslovně zakázáno. 

4.1.5.1. Právní úprava konta pracovní doby 

Zákoník práce v § 86 odst. 1 stanoví, že konto pracovní doby je způsob rozvržení 

pracovní doby. Konto pracovní doby má svá specifika, která nespočívají jen v samotném 

rozvrhování pracovní doby (ale např. i jiném způsobu odměňování apod.) Lépe lze konto 

pracovní doby vymezit jako specifický pracovní režim.94 S tímto názorem Golové, Hůrky 

a Úlehlové se shoduje i navrhovaná koncepční novela, která konto pracovní doby nově 

definuje právě jako zvláštní pracovní režim.95 V ustanovení § 86 ZP nenalezneme kromě 

této definice žádné podrobnosti k tomu, v čem spočívají odlišnosti tohoto způsobu 

rozvržení pracovní doby. Až v ustanovení § 34b odst. 1 ZP nalezneme výjimku 

z povinnosti zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu stanovené týdenní 

pracovní doby v případě konta pracovní doby, která blíže charakterizuje povahu konta 

pracovní doby. Přesnějším vyjádřením by však bylo, že zaměstnavatel nemusí rozvrhovat 

ani přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Nutno 

podotknout, že ani v případě, když zaměstnavatel pracovní dobu v rozsahu stanovené 

týdenní pracovní doby skutečně rozvrhne, tak nemá povinnost podle rozvrhu zaměstnanci 

práci skutečně přidělovat. Obecné vymezení konta pracovní doby je tak poměrně 

roztříštěné a pro zaměstnavatele může být hůře uchopitelné. Osobně považuji ucelenější 

úpravu v navrhované koncepční novele96, která podmínky zavedení a pravidla definující 

povahu konta pracovní doby slučuje do jediného ustanovení, za šťastnější a hlavně 

srozumitelnější pro adresáty.  

                                                 
93 Srov. § 109 odst. 3 ZP 
94 GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a 

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

ISBN 978-80-7263-759-1, str. 98 
95 Pozn.: Stejně je v koncepční novele označeno též pružné rozvržení pracovní doby. 
96 § 86 odst. 1 ZP ve znění navrhované koncepční novely: „Konto pracovní doby je zvláštní pracovní režim, 

ve kterém zaměstnavatel nemusí rozvrhovat stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní 

dobu, a který smí zavést jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis u zaměstnavatele, u kterého nepůsobí 

odborová organizace“ 
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I u konta pracovní doby se uplatní obecný maximální limit pro délku směny 12 

hodin a povinnost zaměstnavatele tyto směny rozvrhovat tak, že vypracuje předem 

písemný rozvrh týdenní pracovní doby, se kterým má povinnost zaměstnance předem 

seznámit.97 Na rozdíl od 2 týdnů u jiného rozvržení pracovní doby, však při využití konta 

pracovní doby zaměstnavatel musí zaměstnance s rozvrhem nebo jeho změnou seznámit 

nejpozději 1 týden před začátkem období, na které je pracovní doba rozvrhována. I zde je 

však dána možnost se domluvit se zaměstnancem na jiné době seznámení. Obzvláště u 

konta pracovní doby otevírá tato možnost v případě souhlasu zaměstnance dle mého 

názoru částečně prostor k tzv. práci na zavolanou, která je pro zaměstnavatele obzvláště 

výhodná, protože mu umožňuje prakticky ze dne na den reagovat na jeho aktuální 

potřeby. Ze strany zaměstnance již jde o velmi závažný zásah do jeho pracovní doby a 

zejména doby odpočinku a možná právě proto se navrhovaná koncepční novela chystá 

tento prostor zúžit ve prospěch ochrany zaměstnance, a to tak, že nebude možné sjednat 

se zaměstnancem dobu seznámení kratší než 2 dny. Zaměstnavatel je i při uplatnění konta 

pracovní doby při rozvrhování směn omezen dodržováním minimální doby odpočinku 

mezi směnami a v týdnu. 

Při zavedení konta pracovní doby kolektivní smlouva, či zaměstnavatel ve 

vnitřním předpise, stanoví pro účely konta pracovní doby vyrovnávací období, ve kterém 

bude konto pracovní doby uplatňováno, a to v maximální délce 26 týdnů po sobě 

jdoucích, resp. 52 týdnů po sobě jdoucích v případě kolektivní smlouvy. V rámci 

vyrovnávacího období zaměstnavatel po jeho skončení posuzuje rozdíl mezi stanovenou 

týdenní pracovní dobou, případně kratší pracovní dobou a zaměstnancem skutečně 

odpracovanou pracovní dobou za dané vyrovnávací období. Za tímto účelem zákoník 

práce stanoví zaměstnavateli využívající konto pracovní doby povinnost vést účet 

pracovní doby zaměstnance a účet mzdy zaměstnance. Tato povinnost je stanovena nad 

rámec povinnosti vést evidenci pracovní doby dle § 96 ZP, kterou má zaměstnavatel 

nadále i při využití konta pracovní doby. Podle § 87 odst. 2 ZP se na účtu pracovní doby 

zaměstnance vykazuje: 

a) stanovená týdenní pracovní doba, popřípadě kratší pracovní doba, 

b) rozvrh pracovní doby na jednotlivé pracovní dny včetně začátku a konce směny, 

                                                 
97 Srov. § 84 ZP 
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c) odpracovaná pracovní doba v jednotlivých pracovních dnech a za týden. 

Stanovená týdenní pracovní doba je u zaměstnance dána s ohledem na jeho 

pracovní režim a při změně pracovního režimu v průběhu vyrovnávacího období se může 

i v průběhu jednoho vyrovnávacího období měnit. Rozvrh pracovní doby zaměstnavatel 

eviduje ve stejné podobě jako v písemném rozvrhu vypracovaném pro zaměstnance. 

Odpracovanou pracovní dobu evidovanou na účtu pracovní doby zaměstnavatel na konci 

vyrovnávacího období zúčtuje porovnáním se stanovenou týdenní pracovní dobou, 

popřípadě kratší pracovní dobou připadající na vyrovnávací období, tj. týdenní pracovní 

doba vynásobená počtem týdnů vyrovnávacího období.98 Skutečně odpracovaná doba za 

vyrovnávací období může být menší, stejná, či vyšší než stanovená týdenní pracovní doba 

připadající na vyrovnávací období. Zúčtování pracovní doby za vyrovnávací období na 

účtu pracovní doby má další důsledky pro počítání práce přesčas a odměňování 

zaměstnance, které jsou uvedeny dále. 

4.1.5.2. Odchylky od obecné úpravy některých institutů 

Při uplatnění konta pracovní doby se uplatní odlišná úprava hned u několika 

zákoníkem práce upravených institutů, konkrétně bych v této části rád poukázal na 

odlišnosti u práce přesčas, překážek v práci a v neposlední řadě odměňování. 

Práce přesčas je obecně definována v § 78 odst. 1 písm. i) ZP jako práce konaná 

zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní 

pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná 

mimo rámec pracovních směn. To, zda a v jakém rozsahu byla konána práce přesčas, se 

zjišťuje za každý jednotlivý týden. Pro účely konta pracovní doby § 98 odst. 2 ZP definuje 

práci přesčas odlišně, jako práci konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu, která je 

násobkem stanovené týdenní pracovní doby a počtu týdnů vyrovnávacího období. Z toho 

vyplývá, že u konta pracovní doby se dle znění § 98 odst. 2 ZP již nemusí jednat o práci 

konanou mimo rámec pracovních směn99 a ke zjištění, zda a v jakém rozsahu konal 

                                                 
98 Tato rovnice platí, pokud je stanovená týdenní pracovní doba, popřípadě kratší pracovní doba, v průběhu 

vyrovnávacího období konzistentní. V případě změn v průběhu vyrovnávacího období by bylo třeba násobit 

jednotlivé části vyrovnávacího období odděleně. (např. 16 týdnů X 40 hodin + 10 týdnů X 37,5 hodiny) 
99 Dle Gogové, Hůrky a Úlehlové však zaměstnavatel nemůže nařídit zaměstnanci práci mimo rozvrh směn, 

protože v den výkonu práce nebude jasné, zda bude tato práce nakonec posuzována jako práce přesčas, a 

pokud by nešlo o práci přesčas, pak nemá zaměstnavatel zákonný podklad k nařizování práce mimo rozvrh 

směn. Dle jejich názoru je tedy vhodné, aby se na výkonu práce mimo rozvrh směn zaměstnavatel předem 

dohodl se zaměstnancem. (GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: 
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zaměstnanec práci přesčas, můžeme dojít až na podkladě zúčtování pracovní doby na 

konci vyrovnávacího období. V jednotlivých týdnech tak v konečném důsledku může 

práce přesčas i překročit 8 hodinový limit práce přesčas, ale při nařizování práce by měl 

zaměstnavatel mít na paměti, že musí dodržet uvedený limit 8 hodin přesčasu týdně 

v průměru za vyrovnávací období.100 I po vypočtení práce přesčas za dané vyrovnávací 

období nemusí zaměstnavatel zaměstnanci tuto práci přesčas uhradit, jelikož zákoník 

práce dle § 86 odst. 4 umožňuje sjednat v kolektivní smlouvě, že práce přesčas v rozsahu 

až 120 hodin může být započtena do pracovní doby v bezprostředně následujícím 

vyrovnávacím období. Zaměstnavatel může tímto způsobem vyvažovat výkyvy v potřebě 

výkonu práce zaměstnance nejen v rámci vyrovnávacího období, ale do určité míry i mezi 

jednotlivými vyrovnávacími obdobími. Výhodné pro zaměstnavatele je převedení práce 

přesčas i z finančního hlediska, jelikož „rozpuštěním“ odpracované práce přesčas do 

dalšího období, se může „vyhnout“ placení příplatku za práci přesčas za tuto práci. 

U překážek na straně zaměstnance má zaměstnanec při uplatnění konta pracovní 

doby nárok na volno v nezbytně nutném rozsahu a ve vyjmenovaných případech rovněž 

na náhradu mzdy. Podle § 121 odst. 2 ZP však za dobu rozvrženou zaměstnavatelem, po 

kterou zaměstnanec nepracuje, stálá mzda nepřísluší, což však při překážce na straně 

zaměstnance nevylučuje poskytnutí náhrady mzdy, pokud na ní zaměstnanci vznikl 

nárok.  

Pro překážky na straně zaměstnavatele však zákoník práce stanoví podstatnou 

výjimku z pravidla poskytování náhrady mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku, 

pro případ jiných překážek101 na straně zaměstnavatele uvedeného v § 208 ZP, pro které 

zaměstnanec nemohl konat práci. Náhrada mzdy nebo platu v takové situaci zaměstnanci, 

u kterého bylo uplatněno konto pracovní doby, nepřísluší. Je otázkou, zda bylo záměrem 

zákonodárce, aby v takovém případě byla rovněž krácena stálá mzda zaměstnance. Stejně 

jako u překážky na straně zaměstnance totiž musíme aplikovat § 121 odst. 2 ZP, který 

nerozlišuje, z jakého důvodu zaměstnanec v době rozvržené zaměstnavatelem nepracuje. 

Tento závěr dovedený ad absurdum, by však rovněž připouštěl úplné vyloučení stále 

                                                 
podle zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů. 2., přeprac. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 

Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-759-1, str. 101-103) 
100 Při vyrovnávacím období 26 týdnů a 40 hodinové týdenní pracovní době může zaměstnavatel tedy 

nařídit zaměstnanci celkem 1248 hodin práce včetně práce přesčas (26 x 40 + 26 x 8). 
101 Tj. překážka v práci na straně zaměstnavatele, která nespočívá v prostoji nebo přerušení práce 

způsobeném nepříznivými povětrnostními vlivy ve smyslu § 207 ZP. 
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mzdy v měsíci, ve kterém by zaměstnavatel rozvrhl pracovní dobu, ale nakonec by 

zaměstnanci byť i z objektivních důvodů žádnou práci nepřiděloval pro překážku na 

straně zaměstnavatele. Takový výklad by však byl patrně v rozporu se zásadou zvláštní 

zákonné ochrany postavení zaměstnance. Obdobné úvahy mě však vedou k přesvědčení, 

že záměr zákonodárce byl zcela jistě odlišný a jedná se pouze o legislativní pochybení, 

které je však pro jeho jazykovou jednoznačnost, velmi obtížné obcházet pouze výkladem. 

Stejně jako Gogová, Hůrka a Úlehlová102 jsem tak přesvědčen, že do doby, než bude tento 

nedostatek legislativně odstraněn, je nutné nárok zaměstnance na stálou mzdu za dobu 

překážky na straně zaměstnavatele stanovit v kolektivní smlouvě či vnitřním předpise. 

Závěr o tom, že se jedná o legislativní pochybení, podporuje i fakt, že připravovaná 

koncepční novela zákoníku práce tento nedostatek odstraňuje a nově by zaměstnanci měl 

vznikat nárok na náhradu mzdy při překážce v práci na straně zaměstnavatele bez ohledu 

na to, zda u něj bylo uplatněno konto pracovní doby či nikoliv. 

Specifičnost odměňování při práci v kontu pracovní mzdy je dána institutem stále 

mzdy103. Zaměstnanec při práci v kontu obdrží každý měsíc stálou mzdu ve výši 

minimálně 80 % jeho průměrného výdělku, přičemž kolektivní smlouva nebo vnitřní 

předpis mohou stanovit i částku vyšší. Pokud je v kolektivní smlouvě sjednána možnost 

započtení doby přesčasu do pracovní doby v následujícím vyrovnávacím období podle 

§ 85 odst. 4 ZP, pak je hranice minimální výše stále mzdy stanovena na 85 % průměrného 

výdělku zaměstnance. Tuto stálou mzdu zaměstnanec obdrží každý měsíc, bez ohledu na 

to kolik hodin v daném měsíci odpracoval, za předpokladu, že odpracuje všechny hodiny, 

které mu zaměstnavatel nařídil. Pokud zaměstnavatel nařídí během měsíce zaměstnanci 

práci v rozsahu například 160 hodin, tak obdrží zaměstnanec stejnou mzdu jako 

v případě, kdyby mu zaměstnavatel žádné hodiny nenařídil. Skutečné nároky 

zaměstnance odpovídající odpracovaným hodinám a případně další příplatky například 

za práci ve svátek, nebo v noci, jsou se zaměstnancem vypořádány až po skončení 

vyrovnávacího období. Pro tyto účely je zaměstnavatel povinen podle § 87 odst. 1 ZP, 

vést kromě účtu pracovní doby též účet mzdy zaměstnance, na kterém v souladu s § 120 

odst. 3 ZP vykazuje: 

                                                 
102 GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a 

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

ISBN 978-80-7263-759-1, str. 103-104 
103 Při uplatnění konta pracovní doby hovoří zákon pouze o mzdě, jelikož plat nepřichází v úvahu 

z důvodu zákazu konta pracovní doby pro zaměstnavatele uvedené v § 109 odst. 3 ZP. 
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 stálou mzdu zaměstnance, 

 dosaženou mzdu zaměstnance za kalendářní měsíc, na kterou mu vzniklo právo 

podle zákona a podle sjednaných, stanovených nebo určených podmínek104 

Po skončení vyrovnávacího období zaměstnavatel vypočítá dle účtu mzdy rozdíl 

mezi stálou a dosaženou mzdou zaměstnance. Pokud je dosažená mzda zaměstnance za 

vyrovnávací období vyšší než vyplacená stálá mzda za vyrovnávací období, pak 

zaměstnavatel zaměstnanci rozdíl vyplatí. Když je však dosažená mzda za vyrovnávací 

období nižší než vyplacená stálá mzda za vyrovnávací období, zaměstnanec rozdíl nevrací 

a zaměstnavatel to po něm nemůže požadovat.105 

4.1.5.3. Výhody a nevýhody 

Konto pracovní doby představuje pro zaměstnavatele způsob jak přizpůsobit práci 

svých zaměstnanců své aktuální situaci. Zaměstnancům může práci přidělovat podle 

aktuální potřeby a vyhnout se tak situacím, kdy v určité části roku je nucen proplácet 

zaměstnancům dlouhé přesčasy a naopak v jiné části roku, kdy je poptávka nižší, není ani 

schopen své zaměstnance dostatečně vytížit. Při sjednání délky vyrovnávacího období 

v délce 52 týdnů v kolektivní smlouvě a současném sjednání možnosti započítávat 

přesčasovou dobu do pracovní doby v následujícím vyrovnávacím období, má 

zaměstnavatel široké možnosti pro řešení aktuální situace. Zároveň může konto pracovní 

doby zaměstnavateli ušetřit nemalé náklady, které by přinášelo neefektivní využívání 

práce zaměstnanců a častá práce přesčas. Ač zaměstnanci v kontu pracovní doby mohou 

často pracovat delší dobu, kterou bychom běžně označili již jako práci přesčasovou, tak 

v případě konta pracovní doby se práce přesčas zjišťuje až v souhrnu na konci 

vyrovnávacího období a je tedy možné, že se tato „práce přesčas“ v jeho průběhu 

rozmělní a prací přesčas nakonec vlastně ani nebude, případně dojde k jejímu převedení 

do dalšího vyrovnávacího období, kde již rovněž nebude považována automaticky za 

práci přesčas. Pro zaměstnavatele se však může jednat o dvousečnou zbraň, pokud není 

schopen konto pracovní doby efektivně využívat. Konto pracovní doby je spojeno také 

s rizikem, že zaměstnavatel nebude dostatečně využívat práci zaměstnanců a přesto jim 

bude povinen vyplácet stálou mzdu, na kterou by podle odpracovaných hodin bez konta 

                                                 
104 Dle § 113 odst. 1 ZP se mzda sjednává ve smlouvě, stanovuje vnitřním předpisem, nebo určuje 

mzdovým výměrem. 
105 Srov. § 121 odst. 1 ZP 
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pracovní doby ani nedosáhli. Zavedení konta pracovní doby a nastavení jeho pravidel ve 

vnitřním předpise nebo kolektivní smlouvě může být vzhledem k jeho komplikovanější 

povaze a právní úpravě pro zaměstnavatele obtížné, přičemž i následné uplatňování konta 

pracovní doby je spojeno se zvýšenými administrativními nároky na zaměstnavatele. 

Rozklíčovat zda a jaké výhody má konto pracovní doby pro zaměstnance je 

obtížné. Osobně jsem toho názoru, že konto pracovní doby pro zaměstnance neskýtá 

žádné zvláštní výhody oproti „klasickému“ rovnoměrnému rozvržení stanovené týdenní 

pracovní doby. Zaměstnanec je i přes existenci stálé mzdy vystaven kolísání příjmu, může 

docházet k jeho dočasnému přetěžování, nepravidelnost přidělované práce komplikuje 

sladění pracovního, soukromého a rodinného života a v neposlední řadě mu ve většině 

případů nevznikne nárok na příplatek za práci, která by při rovnoměrném rozvržení 

stanovené týdenní pracovní doby, byla hodnocena jako práce přesčas. Na rozdíl od 

většiny flexibilních forem pracovní doby, které přispívají ve většině případů ke sladění 

pracovního a soukromého života, konto pracovní doby je flexibilní hlavně z pohledu 

zaměstnavatele a zaměstnanci neposkytuje dodatečnou flexibilitu, jelikož je při 

rozvrhování pracovní doby stále plně vázán pokyny zaměstnavatele a nadto je navíc 

vystaven ve větší míře jeho libovůli při přidělování práce. 

4.1.6. Práce mimo pracoviště zaměstnavatele 

Práce mimo pracoviště zaměstnavatele může zahrnovat různé formy práce na 

dálku, tj. situace, kdy je práce zaměstnance zaměstnavateli poskytována distančním 

způsobem a nedochází k bezprostředními kontaktu mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem na pracovišti zaměstnavatele. Nejčastěji se setkáváme s anglickými 

pojmy jako „homeworking“ nebo „home-office“, pro které je typický výkon práce 

zaměstnancem z jeho obydlí, tzv. práce z domova. S rozvojem moderních technologií se 

začal objevovat též pojem „teleworking“ (telepráce, práce na dálku), který distanční 

způsob výkonu práce spojuje s prostředky, které zaměstnanec k distančnímu výkonu 

práce používá, tj. výkon práce a předávání pracovních výstupů prostřednictvím 

telekomunikačních zařízení či internetu. Obsah práce mimo pracoviště zaměstnavatele se 

tak pomalu přesouvá od drobných manuálních prací k administrativním pracím různé 

povahy zvláště díky překotnému vývoji v oblasti komunikačních a informačních 

technologií.  
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Všechny tyto formy distanční práce, pro které je společným prvkem výkon práce 

mimo pracoviště zaměstnavatele, budou pro účely této práce dále nazývány souhrnně jako 

„práce z domova“106. 

4.1.6.1. Právní úprava práce z domova 

Zákoník práce v současném znění neobsahuje komplexnější úpravu práce 

vykonávané mimo pracoviště zaměstnavatele. Práce mimo pracoviště zaměstnavatele 

není zákoníkem práce výslovně zakázána a její sjednání je tak v souladu se zásadou „co 

není zakázáno, je dovoleno“ možné a pro případ výkonu práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele zákoník práce stanoví některé odchylky od obecné úpravy zákoníku 

práce. 

 V případě, že si zaměstnavatel se zaměstnancem v pracovní smlouvě nebo jiné 

zvláštní dohodě určí místo či místa107 výkonu práce odlišné od pracoviště zaměstnavatele 

pak se uplatní úprava § 317 ZP, podle níž se na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který 

nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj 

vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, vztahuje úprava 

zákoníku práce s následujícími výjimkami: 

 nevztahuje se na něj úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce 

způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, 

 při jiných důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší náhrada mzdy 

nebo platu, nestanoví-li prováděcí předpis jinak,108 

 nepřísluší mu mzda, plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno, 

náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek. 

Z výše uvedeného ustanovení můžeme vyčíst dva základní rysy práce z domova, 

a to výkon sjednané práce mimo pracoviště zaměstnavatele, a výkon práce dle 

dohodnutých podmínek v pracovní době, kterou si zaměstnanec sám rozvrhuje. Z pohledu 

                                                 
106 Rozdíl mezi prací z domova a teleprací je například i ve slovenském zákoníku práce spatřován pouze 

v tom, zda výkon práce probíhá za použití informačních technologií či nikoliv. Jednotícím prvkem je 

naopak výkon práce z domova nebo jiného dohodnutého místa a z toho důvodu jsem jako jednotící pojem 

zvolil termín zkratku „práce z domova“. 
107 Ze znění § 34 odst. 1 písm. b) ZP lze vzhledem k formulaci „pracovní smlouva musí obsahovat místo 

nebo místa výkonu práce…“ vyvodit, že zákoník práce připouští možnost sjednat si v pracovní smlouvě i 

více míst výkonu práce současně (např. jak pracoviště zaměstnavatele, tak bydliště zaměstnance) 
108 Pro účely poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti je zaměstnavatel povinen určit 

rozvržení pracovní doby do směn. 
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právní úpravy pracovní doby se tak na zaměstnance pracujícího mimo pracoviště 

zaměstnavatele nevztahuje rozvržení pracovní doby. Zaměstnanec koná práci podle 

podmínek sjednaných se zaměstnavatelem (v pracovní smlouvě nebo ve zvláštní dohodě 

o práci mimo pracoviště zaměstnavatele).109 Zaměstnavatel tak není povinen vypracovat 

zaměstnanci předem písemný rozvrh směn, ani rozvrhovat pracovní dobu včetně začátku 

a konce směn. Pravidla zákoníku práce týkající se rozvržení pracovní doby se neuplatní 

a zaměstnanec se zaměstnavatelem si mohou podmínky výkonu práce sjednat dle své 

vůle, přičemž však musí stále dodržet některé z povinností týkajících se pracovní doby: 

 délka pracovní doby (a s tím spojené množství přidělované práce), 

 poskytování všech dob odpočinku, 

 poskytování dovolené, 

 vedení evidence pracovní doby.110 

V případě výkonu práce z domova je pro zaměstnavatele téměř nemožné plnění 

některých z těchto povinností zajistit a kontrolovat a je tak na zaměstnanci, aby například 

dodržoval příslušné doby odpočinku či evidoval pracovní dobu. Vzhledem k tomu, že 

výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele je možné konat pouze na základě dohody 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je nanejvýš vhodné, aby si podmínky plnění 

těchto povinností podrobněji upravili již v rámci takové dohody, ať již jde o pracovní 

smlouvu nebo jinou zvláštní dohodu. Některé aspekty práce z domova může 

zaměstnavatel pro zaměstnance, s nimiž sjednal práci z domova, upravit též ve vnitřním 

předpise nebo prostřednictvím kolektivní smlouvy.  

Zákoník práce nijak neomezuje kombinování práce z domova s výkonem práce 

na pracovišti zaměstnavatele, tudíž lze práci z domova realizovat jako výhradní způsob 

výkonu práce, ale rovněž i v různém poměru v kombinaci s výkonem práce na pracoviště 

zaměstnavatele. Zaměstnanec může například v každém týdnu pracovat 3 dny na 

pracovišti zaměstnavatele a 2 dny z domova. Na pracovní dobu zaměstnance, který 

kombinuje výkon práce na pracovišti a mimo něj, pak musíme pohlížet dvojím metrem. 

                                                 
109 GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a 

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

ISBN 978-80-7263-759-1, str. 52 
110 GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a 

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

ISBN 978-80-7263-759-1, str. 52 
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V době, kdy bude zaměstnanec konat práci pro zaměstnavatele na pracovišti 

zaměstnavatele, bude se na něj vztahovat obecná úprava pracovní doby, v době kdy bude 

pracovat podle dohody mimo toto pracoviště, uplatní se odchylný režim podle § 317 

ZP.111  V takovém případě je pak s ohledem na tento dvojí přístup nutné v  dohodě sjednat 

přesný rozsah práce vykonávané na pracovišti a práce vykonávané mimo pracoviště a 

přesně určit jednotlivé časové úseky. 

Při absenci další podrobnější úpravy v zákoníku práce jsou při sjednávání 

pracovněprávního vztahu zahrnujícího výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele 

kladeny vyšší nároky na subjekty pracovněprávního vztahu, aby si některá specifika 

tohoto vztahu dostatečně určitě vymezily v rámci pracovní smlouvy či jiné zvláštní 

dohody. Zaměstnavatel by proto měl předem stanovit vhodné pracovní postupy, pracovní 

tempo, čas a způsob předávání výsledků práce, způsob kontroly množství a kvality 

odvedené práce, smluvně zabezpečit dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

zejména zavázat zaměstnance k dodržování předepsaných přestávek, udržování 

bezpečného pracovního prostředí, evidenci pracovní doby a též si smluvně zabezpečit 

přístup na místo, kde bude práce vykonávána112  z důvodu kontroly pracovního prostředí 

a případného šetření pracovního úrazu. V případě nástrojů, zařízení, nebo jiných 

podobných předmětů (dále jen „nástroje“) užívaných zaměstnancem k práci je vhodné 

upravit podmínky jejich užívání a v případě nástrojů vlastněných zaměstnancem upravit 

podmínky pro poskytování náhrady za jejich opotřebení.113 Rovněž problematiku hrazení 

nákladů na komunikaci mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a případně dalších 

nákladů, které mohou zaměstnanci vzniknout při výkonu práce z domova, by měl 

zaměstnavatel řešit již v předstihu. Zaměstnanec by naopak vzhledem k ustanovení § 317 

písm. c) měl trvat na podrobnější úpravě práce přesčas a množství přidělované práce, 

jelikož mu dle uvedeného ustanovení nepřísluší mzda nebo náhradní volno za práci 

přesčas. Naopak nároky zaměstnance (příplatek, náhradní volno) vyplývající z noční 

práce, práce v sobotu, v neděli nebo ve svátek nejsou v případě práce z domova dotčeny, 

což může být pro zaměstnavatele vzhledem k tomu, že si pracovní dobu rozvrhuje sám 

                                                 
111 GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a 

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

ISBN 978-80-7263-759-1, str. 53 
112 Zejména při práci z obydlí zaměstnance, je tento závazek nezbytný s ohledem na nedotknutelnost obydlí. 
113 BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. 

ISBN 978-80-7400-290-8. str. 1250 
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zaměstnanec nežádoucí a lze jen doporučit, aby si možnosti zaměstnance rozvrhovat práci 

na tyto časové úseky dopředu upravil.  

Tento výčet doporučení toho, co je vhodné si při výkonu práce z domova předem 

upravit není zdaleka úplný, velmi dobře ovšem ilustruje to, že současná právní úprava je 

velmi strohá, což na jednu stranu vytváří poměrně velký prostor pro smluvní ujednání, na 

druhou stranu ale klade vysoké nároky na obsah smluvních ujednání a může řadu 

zaměstnavatelů i zaměstnanců od využívání práce z domova odrazovat.  

4.1.6.2. Výhody a nevýhody 

Pro zaměstnance se jedná o atraktivní formu zaměstnání, ne jen z hlediska časové 

úspory z důvodu absence dojíždění na někdy i velmi vzdálené pracoviště zaměstnavatele, 

ale zvláště kvůli možnosti si rozvrhovat vlastní pracovní dobu. Při snaze o sladění 

pracovního, soukromého a rodinného života jde o velmi účinný nástroj, který může pro 

řadu zaměstnanců zvýšit možnosti jejich pracovního uplatnění, v těch případech, kdy by 

pro ně z důvodů například péče o dítě nebylo možné vykonávat práci v typickém 

zaměstnání. Na druhou stranu má práce na pracovišti též nepopiratelný sociální aspekt, 

který je v případě izolace zaměstnance mimo pracovní kolektiv do jisté míry potlačen, 

což nemusí být každým zaměstnancem vnímáno pozitivně. 

Výhody pro zaměstnavatele velmi záleží na situaci konkrétního zaměstnavatele. 

V některých případech může jít o možnost udržet byť třeba jen částečně důležitého 

pracovníka, který například pro péči o dítě nemůže vykonávat práci z pracoviště v plném 

rozsahu, či snížení nákladů na provoz pracovních prostor a s tím spojených dalších 

výdajů. Zaměstnavatelé rovněž využívají nabídku částečné možnosti výkonu práce 

z domova (zde se obecně ujal zmíněný termín „home-office“) jako konkurenční výhodu 

na trhu práce při shánění nových zaměstnanců. Za negativum z pohledu zaměstnavatele 

považuji strohou právní úpravu, která klade vysoké nároky na precizní úpravu pracovní 

smlouvy, která je pro spoustu menších zaměstnavatelů velkou výzvou. Pro 

zaměstnavatele je u zaměstnanců, se kterými není v bezprostředním kontaktu obtížnější 

kontrolovat dodržování pracovní doby a kvalitu odváděné práce, komunikovat se 

zaměstnancem z důvodu přidělování práce a zajistit případnou nezbytnou kooperaci 

s ostatními zaměstnanci. Nutno podotknout, že při použití moderních technologií, lze 

mnohé z těchto nevýhod výrazně potlačit či téměř eliminovat. 
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4.1.6.3. Práce z domova v koncepční novele zákoníku práce 

Již v některých předchozích kapitolách byla okrajově zmíněna tzv. koncepční 

novela zákoníku práce. Důvod, pro který ji v rámci této části věnuji širší prostor, je ten, 

že současná velmi strohá úprava práce mimo pracoviště zaměstnavatele doznává 

v navrhovaném znění poměrně rozsáhlých úprav. 

Ač práce mimo pracoviště zaměstnavatele byla mlčky připuštěna i v současné 

úpravě, tak koncepční novela obsahuje již výslovné ustanovení dovolující práci mimo 

pracoviště zaměstnavatele. Vyřešit by měla rovněž problematiku nákladů vznikajících 

zaměstnanci při výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele, jelikož stanovuje 

zaměstnavateli povinnost hradit náklady spojené s komunikací a případné další náklady, 

které zaměstnanci při výkonu práce vzniknou, přičemž zaměstnavatel nesmí tyto náklady 

zahrnout do mzdy, platu či jiné odměny za práci. Na druhou stranu je zaměstnavateli a 

zaměstnanci umožněno si sjednat úhradu těchto nákladů předem stanovenou paušální 

částkou, což se jeví jako praktické řešení. Tolik praktická a využitelná už se nemusí jevit 

povinnost zaměstnavatele zajistit, aby nebyl zaměstnanci odepřen kontakt s ostatními 

zaměstnanci a umožnit mu na žádost se pravidelně osobně setkávat s ostatními 

zaměstnanci na pracovišti zaměstnavatele.114 Zákoník práce by měl nově již rozlišovat 

mezi prací z domova a prací na dálku (teleprací), přičemž pro práci s využitím sítí 

elektronických komunikací stanoví zvláštní povinnost zaměstnavatele zajistit 

zaměstnanci technické a programové vybavení, nepoužívá-li zaměstnanec své vlastní, a 

chránit údaje, které se zpracovávají dálkovým přenosem. Ochrana dat a údajů 

souvisejícím s výkonem práce na dálku je dále posílena i obdobnou povinností 

zaměstnance. Navrhovatel vědom si toho, že by některé z uvedených povinností mohli 

nedůvodně komplikovat příležitostný výkon práce z domova u zaměstnanců, kteří jinak 

po většinu času vykonávají práci na pracovišti zaměstnavatele, stanovil výjimku 

z aplikace výše uvedených pravidel, pokud zaměstnanec vykonává práci mimo pracoviště 

zaměstnavatele pouze výjimečně. Na výklad pojmu „výjimečně“ v uvedeném kontextu si 

však budeme muset počkat na případnou budoucí judikaturu. 

Koncepční novela již bez dalšího nespojuje práci mimo pracoviště zaměstnavatele 

s rozvrhováním pracovní doby zaměstnancem a všechna výše uvedená pravidla se tudíž 

                                                 
114 Dle důvodové zpráva koncepční novely jde o opatření, které by mělo zabránit izolaci zaměstnance, 

kterou by mohl zaměstnanec při práci z domova pociťovat. Obdobnou povinnost obsahuje též slovenská 

úprava domácké práce a telepráce. 
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uplatní i v případě rozvrhování pracovní doby zaměstnavatelem. Nově navrhované 

ustanovení § 317a ZP, jehož znění vychází ze současné úpravy § 317 ZP, ovšem stanoví 

odchylky od standartní úpravy pracovní doby pro případy, kdy si při výkonu práce mimo 

pracoviště dohodne zaměstnanec se zaměstnavatelem, že bude konat sjednanou práci 

v pracovní době, kterou si bude sám rozvrhovat. Rozšířen byl výčet výjimek týkajících 

se odměňování zaměstnance, s tím, že se při odměňování nepoužijí ustanovení o mzdě či 

platu, příplatku nebo náhradním volnu za práci v sobotu a v neděli, za noční práci, za 

práci ve ztíženém prostředí a při rozdělené pracovní směně. V případě práce ve státní 

svátek i nadále zaměstnanec nemá nárok na poskytnutí náhradního volna (příp. příplatku), 

avšak nebude-li vykonávat práci z důvodu, že na jeho obvyklý pracovní den připadl 

svátek, tak mu stejně jako ostatním zaměstnancům přísluší náhrada mzdy, která mu 

v důsledku svátku ušla. 

Navrhovaná úprava výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele napravuje 

řadu nedostatků, které je při současném znění nezbytné řešit podrobnou úpravou pracovní 

smlouvy a vnesla více světla do některých nejasností pramenících z příliš stručné úpravy. 

Jako pozitivní vnímám zejména výslovné stanovení povinnosti zaměstnavatele nést 

náklady vznikající při práci na dálku i možnost jejich paušalizování a možnost vyloučení 

stanovených povinností v případě příležitostného výkonu práce z domova. Podrobnější 

úprava odlišného odměňování zaměstnanců při rozvrhování pracovní doby 

zaměstnancem bude mít také jistě pozitivní vliv na zjednodušení smluvních ujednání při 

výkonu práce z domova. Na co však novela úplně rezignuje, je reflexe odlišností práce 

mimo pracoviště zaměstnavatele v oblasti úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zaměstnavatele tak nadále tíží stejné povinnosti jako v případě zaměstnanců na jeho 

pracovišti, i přesto, že jejich dodržování je značně ztíženo, či dokonce znemožněno, bez 

příslušných smluvních ujednání se zaměstnancem.115 

Podrobnější úprava práce mimo pracoviště zaměstnavatele, která dá adresátům 

uchopitelnější rámec práce z domova, aniž by je příliš omezovala ve smluvní volnosti, je 

dle mého názoru krokem správným směrem, avšak nemohu se ubránit dojmu, že 

koncepční novela neučinila krok dost rázným, ale pouze správným směrem nakročila. 

                                                 
115 K tomu srov. blíže: TOMŠEJ, Jakub. Home-office a problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. In: PICHRT, J., MORÁVEK, J. (eds.) Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, 336 s. ISBN 978-80-7478-975-5. str. 148-157 
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4.2.  Flexibilní formy pracovní doby de lege ferenda 

4.2.1. Sdílení pracovního místa (job sharing) 

4.2.1.1. Sdílené pracovní místo, dělené pracovní místo a podpora pracovního místa 

Dva zaměstnanci na jedné židli. Tak by se dal zjednodušeně představit pojem 

sdíleného pracovního místa, nebo užijeme-li anglický ekvivalent „job sharing“. Sdíleným 

pracovním místem rozumíme situaci, kdy se o jednu pracovní pozici s konkrétní pracovní 

náplní a o na tuto pozici navázanou práci děli dva či více zaměstnanců. Na zaměstnance 

na sdílené pozici je nahlíženo jako na jednu osobu.116 Na práci vykonávanou zaměstnanci 

je pak touto optikou nahlíženo jako na práci jedné osoby, a to jak z pohledu zadání 

konkrétních pracovních úkolů, tak i odpovědnosti za jejich splnění. Sdílení pracovního 

místa tak nabízí možnost jedno pracovní místo obsadit více zaměstnanci na částečný 

pracovní úvazek s tím, že je na dohodě zaměstnanců sdílejících dané místo, jak budou 

svojí prací přispívat ke společnému naplnění týdenní pracovní doby navázané na pracovní 

místo a k plnění pracovních úkolů jim uložených. Z výše uvedeného je nepochybné, že 

jde v praxi o nestandartní pracovněprávní vztah, který vyžaduje vysokou míru důvěry 

mezi zaměstnanci sdílející pracovní místo, která by měla být stvrzena určitou formou 

dohody mezi zaměstnavatelem a všemi osobami sdílejícími konkrétní pracovní místo. 

Sdílení pracovního místa naše legislativa nezná, resp. v tomto směru kogentní právní 

úprava vymezující základní rámec výkonu závislé práce a druhy základních 

pracovněprávních vztahů sdílené pracovní místo, míněno, že se o danou pozici dělí dva 

či více zaměstnanců v pracovním poměru, kteří si sami určují, kdo práci vykoná, 

neumožňuje sjednat.117 Z  šetření provedených v rámci projektu Sdílení pracovních míst 

jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky (METR)118 

však vyplývá, že určitou obdobu sdílení pracovního místa čeští zaměstnavatelé již 

využívají i bez legislativní opory tohoto institutu. Konkrétně z dotazníkového šetření 

                                                 
116 MORÁVEK, Jakub. Vybrané aspekty job-sharingu. In: PICHRT, Jan a Jakub MORÁVEK (eds.). 

Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015, 336 s. ISBN 978-80-

7478-975-5, str. 138 
117 MORÁVEK, Jakub. Vybrané aspekty job-sharingu. In: PICHRT, Jan a Jakub MORÁVEK (eds.). 

Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015, 336 s. ISBN 978-80-

7478-975-5, str. 139  
118 Srov. Fond dalšího vzdělávání. Job sharing v praxi: Jak zavádět a rozvíjet sdílená pracovní místa. 

[online]. 2015 [cit. 2016-11-25] Dostupné z WWW: <http://www.fleximetr.cz/storage/app/media/Clanky-

PDF/web_bozura_fleximetr.pdf> 
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mezi 508 zaměstnavateli vyplynulo, že 7% z nich možnost sdíleného pracovního místa 

svým zaměstnancům nabízí. 

Od sdíleného pracovního místa musíme odlišovat tzv. dělené pracovní místo, angl. 

„job split“119. V případě děleného pracovního místa jde totiž pouze o rozdělení jednoho 

většinou plného pracovního úvazku na více částečných pracovních úvazků. 

Prostřednictvím práce více zaměstnanců zaměstnaných na zkrácené pracovní úvazky, 

dochází k pokrytí práce na tomto děleném pracovním místě. Nejde tedy o sdílení 

pracovního místa, jelikož rozdělení práce, resp. jednotlivých pracovních úkolů, mezi 

konkrétní zaměstnance náleží zaměstnavateli. O rozdělení pracovního místa tak jde 

hlavně z pohledu zaměstnavatele, který práci, kterou vykonával jeden zaměstnanec, 

rozdělí mezi více zaměstnanců, bez toho, aby mezi těmito zaměstnanci vznikal užší vztah, 

jako je tomu u sdíleného pracovního místa. Trochu nešťastně v tomto kontextu pak působí 

úprava slovenského zákoníku práce, který užívá pojem „delené pracovné miesto“120, ač 

úprava pod tímto pojmem uvedená odpovídá svým obsahem spíše sdílenému pracovnímu 

místu. 

Další obdobou sdíleného pracovního místa, která však vykazuje určité rozdíly a 

musíme ji od sdíleného pracovního místa odlišovat je podpora pracovního místa, angl. 

„job support“121. Jedná se o situaci, kdy si jeden ze zaměstnanců po dohodě se 

zaměstnavatelem sjedná zkrácený pracovní úvazek a zaměstnavatelem je přijat další 

zaměstnanec na pokrytí té části úvazky, o kterou byl úvazek na dané pozici zkrácen. Na 

rozdíl od sdíleného pracovního místa však veškerá odpovědnost za vykonanou práci 

zůstává v celém rozsahu na původním zaměstnanci a nově přijatý zaměstnanec plní 

v tomto ohledu pouze podpůrnou roli. Podpora pracovního místa pak může stejně jako 

sdílené pracovní místo sloužit jako vhodný rámec k mezigeneračnímu předávání 

pracovních zkušeností, formou jakéhosi „mentorství“.  

                                                 
119 Federation University Australia. Job Split, Job Share, Job Support Toolkit and Case Studies [online]. 

2014 [cit. 2016-11-27] Dostupné z WWW: 

<https://federation.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/5485/Job-split-share-toolkit.pdf> 
120 Srov. § 49a zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce 
121 Federation University Australia. Job Split, Job Share, Job Support Toolkit and Case Studies [online]. 

2014 [cit. 2016-11-27] Dostupné z WWW: 

<https://federation.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/5485/Job-split-share-toolkit.pdf> 
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4.2.1.2. Využívání sdíleného pracovního místa v zahraničí 

Jak jsem již naznačil výše, tak slovenský zákoník práce úpravu sdíleného 

pracovního místa obsahuje a naši východní sousedé nejsou v evropském kontextu 

jediným státem, který tento institut pojal za svůj. Legislativně zakotvenou úpravu 

sdíleného pracovního místa tak nalezneme například ve Finsku, Německu a do nedávné 

doby také třeba v Itálii122. I přesto, že ne ve všech evropských státech je úprava sdíleného 

pracovního místa legislativně „podchycena“, tak je v posledních letech využívání tohoto 

institutu na vzestupu. Z výzkumu předloženého v rámci projektu METR123 vyplývá, že 

největší podíl zaměstnavatelů nabízejících sdílená pracovní místa je ve Velké Británii, 

kde podle průzkumu činí tento podíl až 48 % zaměstnavatelů, a to jak v soukromé sféře, 

tak ve veřejném sektoru. Takto vysoký podíl využívání sdíleného pracovního místa je dán 

i tím, že podpora využívání sdíleného pracovního místa je ve Velké Británii na vysoké 

úrovni a nárůst ve využívání sdíleného pracovního místa je podložen rovněž jeho aktivní 

propagací. V rámci veřejného sektoru (tzv. Civil Service) lze tento fakt ilustrovat 

například na metodice využívání sdíleného pracovního místa ve veřejném sektoru124, 

která detailně popisuje i průběh pohovoru v případě obsazování pozice a s ohledem na 

povahu sdíleného pracovního místa počítá též s podáním společných žádostí o přijetí či 

společného pohovoru zaměstnanců ucházejících se o sdílené pracovní místo. Pro podporu 

sdílených pracovních míst vznikl též státem zřízený internetový portál, kde mohou 

zájemci o práci na sdíleném pracovním místě ve veřejném sektoru hledat vhodného 

partnera pro tuto formu spolupráce.125 

Vyšší podíl využívání sdíleného pracovního místa v zahraničí v posledních letech 

je tak dán nejen odlišným charakterem pracovního trhu, ale jistě také odpovídajícím 

legislativním zakotvením daného institutu, které by pro zaměstnavatele i zaměstnance 

přineslo srozumitelný rámec této formy spolupráce a také aktivní podporou ze strany státu 

                                                 
122 Nedávnými reformami pracovního práva byla úprava job sharingu z italské legislativy odstraněna (k 

tomu blíže: TEA, Amadeo. „The (bad) end of Job Sharing“: another paradox of Italian labour (market) 

reform that aims at the future but recedes into the past… [online]. 2016 [cit. 2016-11-30] Dostupné z 

WWW: <http://adapt.it/englishbulletin/wp/wp-content/uploads/2016/05/job_sharing_amedeo_tea.pdf>  
123 Fond dalšího vzdělávání. Job sharing v praxi: Jak zavádět a rozvíjet sdílená pracovní místa [online]. 

2015 [cit. 2016-11-25] Dostupné z WWW: <http://www.fleximetr.cz/storage/app/media/Clanky-

PDF/web_bozura_fleximetr.pdf> 
124 Civil Service Employee Policy: Guide to Job Sharing [online]. 2015 [cit. 2016-12-03] Dostupné z 

WWW: 

<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/406045/JobShareGuide26

0115FVnoDNs.pdf> 
125 Pozn.: Portál je dostupný na adrese: https://www.civilservicejobshare.service.gov.uk/ 
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nejen navenek, ale také dovnitř státní správy, jelikož zejména ve veřejném sektoru je 

s ohledem na vysoký počet zaměstnanců vykonávajících práci administrativní povahy 

prostor pro využívání sdílených pracovních míst velmi široký. 

4.2.1.3. Výhody a nevýhody 

Důvodem proč podporovat rozvoj sdílených pracovních míst může být z hlediska 

státu efektivněji fungující pracovní trh. Sdílená pracovní místa umožňují využívat 

zaměstnanci často vyhledávané zkrácené pracovní úvazky i na těch pozicích, kde by to 

bez využití sdíleného pracovního místa nebylo vhodné. Obecně lze podporu zkrácených 

pracovních úvazků ze strany státu považovat za vhodný prostředek ke snižování míry 

nezaměstnanosti, a ač se v současné době, kdy míra zaměstnanosti atakuje historické 

hranice, nemusí jevit zájem na snižování míry nezaměstnanosti jako aktuální téma, tak 

by stabilizace pracovního trhu prostřednictvím většího uplatnění sdílených pracovních 

míst, mohla pomoci tento pozitivní trend udržet. 

Pro zaměstnavatele využívání sdílených pracovních míst může znamenat větší 

produktivitu práce zaměstnanců, jelikož zastupitelnost zaměstnanců prakticky eliminuje 

nepřítomnost zaměstnanců při překážkách v práci, a to jak krátkodobých, tak i případných 

delších absencích způsobených pracovní neschopností, zajišťuje větší kontinuitu 

vykonávané práce a zároveň snižuje zatížení daných zaměstnanců a umožňuje jim lépe 

skloubit pracovní a soukromý život, což má následně pozitivní vliv na jejich produktivitu. 

Pokrytí delších pracovních neschopností jedním ze zaměstnanců sdílejících pracovní 

místo jistě šetří i náklady zaměstnavatele, které by běžně vynaložil na zajišťování náhrady 

za dočasně nepřítomného zaměstnance. Zároveň může nabídka sdíleného pracovního 

místa zabránit odchodu klíčových zaměstnanců v případech, kdy jejich soukromý život 

dále neumožňuje práci na plný úvazek, a také je vhodným nástrojem k mezigeneračnímu 

předávání zkušeností mezi zaměstnanci. 

Pro zaměstnavatele však využívání sdíleného pracovního místa skýtá i jistá úskalí. 

Proces výběru nových zaměstnanců je pro zaměstnavatele podstatně náročnější, protože 

je nezbytné naleznout dva vhodné jednotlivce, kteří zároveň budou ochotni pracovat jako 

jeden tým.  Celý proces výběrových řízení je tak značně ztížen, což s sebou může nést 

dodatečné náklady pro zaměstnavatele. Z tohoto důvodu jsou v současné praxi častější 

případy, kdy iniciativa ke vzniku sdíleného pracovního místa přichází od zaměstnanců 

samotných. Další zvýšení nákladů pak může zaměstnavatel pocítit v průběhu pracovního 
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poměru při zajišťování vybavení pro zaměstnance. Rámec spolupráce je pak také zatížen 

rizikem vzniku sporů mezi zaměstnanci sdílející pracovního místo, které jsou z pohledu 

zaměstnavatele obtížně řešitelné. Stejně jako u jiných institutů, ani sdílené pracovní místo 

pak nebude vhodné pro všechny zaměstnavatele, zejména pak u některých pozic ve 

výrobním průmyslu, kde je pro obdobné střídání zaměstnanců vhodnější využít spíše 

směnný provoz 

Hlavní motivací zaměstnanců je snadnější sladění soukromého a pracovního 

života. Sdílená pracovní místa umožňují zaměstnancům pracujícím na zkrácený pracovní 

úvazek přístup k zajímavějším pracovním pozicím, které jsou běžně vyhrazeny jen pro 

zaměstnance na plný pracovní úvazek, mohou pomoci k získávání cenných zkušeností a 

navázání profesních kontaktů a pomáhají k lepšímu začlenění osob s částečným úvazkem 

do struktury společnosti. Zvláště pak u zaměstnanců pečujících o malé děti umožnuje 

sdílení pracovního místa zachovat jejich původní zaměstnaní a odpovědnosti s tím 

spojené při snížení pracovní zátěže. Využívání není vyloučeno ani u zaměstnanců na 

vyšších řídících pozicích s velkou mírou odpovědnosti (tzv. „top sharing“), kde může 

vhodná kombinace znalostí a dovedností zaměstnanců sdílejících pracovní místo vést k 

efektivnějšímu procesu rozhodování. 

Největším úskalím je pro zaměstnance najít vhodného partnera, se kterým budou 

pracovní místo sdílet. Jak je uvedeno výše, tak v zahraničí existují pro tento účel i 

specializované projekty, které se snaží zaměstnancům toto hledání ulehčit. Sdílení 

pracovního místa je velmi náročné na spolupráci a organizaci práce a výborná 

komunikace mezi zaměstnanci sdílejícími pracovní místo je podmínkou, bez které si 

nelze jeho realizaci představit. Faktorem zrazující některé potenciální zájemce o tuto 

formu zaměstnání pak mohou být také rizika vyplývající ze sdílené odpovědnosti za 

plnění pracovních úkolů a nezbytná vysoká míra důvěry mezi zaměstnanci sdílejícími 

pracovní místo. 

4.2.1.4. Možnosti a úskalí sdíleného pracovního místa v ČR 

Pokud bychom uvažovali o možnostech podpory vzniku sdílených pracovních 

míst v České republice, například formou zmíněných daňových úlev, pak by bylo namístě 

do zákoníku práce integrovat ustanovení, která by pro sdílení pracovního místa vytvořila 

legislativní rámec. Tento rámec však může mít několik odlišných podob.  
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Již v případě sjednávání pracovní smlouvy se nabízí několik variant. Jednou 

z variant je sdílené pracovní místo v jeho čisté podobě (tzv. „pure job sharing“126), kdy je 

uzavírána pouze jedna pracovní smlouva mezi zaměstnavatelem a typicky dvěma 

zaměstnanci. Opačnou možností by bylo uzavření oddělených pracovních smluv 

s každým ze zaměstnanců. S ohledem na povahu sdíleného pracovního místa a sdílenou 

odpovědnost zaměstnanců na ně zařazeného, by však i tato varianta musela počítat 

s navazující vícestrannou dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci na sdíleném 

pracovním místě. Jen obtížně si lze představit výkon práce na sdíleném pracovním místě 

bez dohody mezi zaměstnanci.  

Zákoník práce s uzavíráním vícestranných pracovních smluv nepočítá a i 

vzhledem k tomu, že již dnes zaměstnavatelé při vytváření sdíleného pracovního místa 

využívají oddělené pracovní smlouvy na zkrácené pracovní úvazky (případně též dohody 

o pracovní činnosti), jeví se varianta oddělených pracovních smluv doplněných 

vícestrannou dohodou o výkonu práce na sdíleném pracovním místě pro český právní řád 

jako vhodnější, jelikož její implementace by nevyžadovala zásah do obecného pojetí 

pracovněprávního vztahu v zákoníku práce, jako dvoustranného vztahu mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Obdobnou úpravu zvolil také slovenský zákoník 

práce, který dle svého § 49a předpokládá uzavření samostatné dohody o zařazení 

zaměstnance na dělené (sdílené) pracovní místo. 

U sdíleného pracovního místa je předpokladem, že si zaměstnanci zařazení na 

sdílené pracovní místo budou mezi sebou pracovní dobu i pracovní náplň rozdělovat dle 

vlastní domluvy. V té nejflexibilnější podobě by tak mělo jít o jeden pracovní úvazek se 

stanovenou týdenní pracovní dobou, či případně kratší pracovní dobou, v rámci které se 

teprve zaměstnanci dohodnou, jakou část úvazku každý z nich v určitém období 

odpracuje. Otázkou je, jak by v takovém případě měla vypadat individuální pracovní 

smlouva jednoho zaměstnance, když by zaměstnavateli vlastně nebyl dopředu znám 

rozsah jeho úvazku.127 Takováto úprava by však přinášela zaměstnanci značnou nejistotu 

o skutečném rozsahu jeho pracovního úvazku a nejistota výdělku by u zaměstnance 

zakládala nežádoucí sociální nestabilitu, jelikož ochranná funkce pracovního práva by 

                                                 
126 KRONE-GERMANN, Irenka, DE CHAMBRIER, Anne. JOB SHARING – Two professionals for the 

price of one [online]. 2015 [cit. 2016-12-05] Dostupné z WWW: <http://www.go-for-

jobsharing.ch/js/kcfinder/upload/files/Flyer%20jobsharing%20E.pdf> 
127 V této podobě by praktičtějším řešením byla zmiňovaná vícestranná pracovní smlouva. 
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byla potlačena natolik, že by nebyl garantován ani určitý minimální výdělek jako 

například u konta pracovní doby. Příhodnější pro naši úpravu pracovního práva by bylo 

vycházet z předloženého systému uzavírání dvou na sobě relativně nezávislých 

pracovních smluv se sjednaným zkráceným pracovním úvazkem, jejichž vzájemný vztah 

by byl definován až dohodou o zařazení na sdílené pracovní místo, přičemž by bylo na 

zaměstnancích, aby si mezi sebou rozvrhli pracovní dobu připadající na sdílené pracovní 

místo s ohledem na své pracovní úvazky. Na tomto místě se sluší upozornit na to, že 

nemusí jít vždy o rovnoměrné rozdělení plného pracovního úvazku na polovinu mezi dva 

zaměstnance. Pomineme-li rozdělení mezi více zaměstnanců, které není v praxi příliš 

běžné, tak i mezi dvěma zaměstnanci může docházet k různým rozdělením. Výjimkou 

není nerovnoměrné rozdělení v různém poměru, ale zejména u vyšších pozic se můžeme 

setkat i s takovým rozdělením, kdy oba zaměstnanci mají sjednánu kratší pracovní dobu 

v rozsahu například 30 hodin týdně, tudíž celkový úvazek na sdíleném pracovním místě 

je vyšší než stanovená týdenní pracovní doba (tj. 40 hodin týdně). V těchto případech pak 

většinou dochází k tomu, že v některých dnech se zaměstnanci střídají a některé dny 

pracují oba společně. Rozvržení pracovní doby v pracovním týdnu mezi oba zaměstnance 

pak může vypadat například následovně: 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

8:00 – 16:30 8:00 – 16:30 8:00 – 16:30 8:00 – 16:30 8:00 – 16:30 

Zaměstnanec 

A 

Zaměstnanec 

A 

Zaměstnanec 

A 

Zaměstnanec 

B 

Zaměstnanec 

B 

Zaměstnanec 

B 

I přes definovaný rozsah týdenní pracovní doby jednotlivých zaměstnanců však 

bude z důvodu povinnosti zastupování v případě nepřítomnosti druhého zaměstnance 

v praxi docházet k tomu, že jeden zaměstnanec na úkor druhého zaměstnance odpracuje 

v daném týdnu více, než činí jeho sjednaná kratší pracovní doba, a naopak. Pro tyto 

eventuality však již zákoník práce obsahuje příslušnou úpravu a zejména pak v případě 

práce přesčas by bylo možné využít úpravu práce přesčas u kratší pracovní doby, kterou 

má zákoník práce pro kratší pracovní dobu, a to, že za práci přesčas se považuje pouze 

práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu. Zaměstnavatel by pak nebyl 

v případě častých záskoků zaměstnanců mezi sebou ani v případě přesně stanovených 
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úvazků jednotlivých zaměstnanců zatížen dalšími náklady v podobě příplatků za práci 

přesčas. Zákonná úprava by měla počítat i s eventualitou, že při rozvržení pracovní doby 

nedojdou zaměstnanci konsensu. Pro tento případ je možné se inspirovat slovenskou 

úpravou, která stanoví, že pokud se zaměstnanci nedohodnou, tak rozvržení pracovní 

doby nebo pracovní náplně určí zaměstnavatel. Slovenská úprava již dále nespecifikuje, 

do kdy se zaměstnanci musí dohodnout, tj. kdy vzniká právo zaměstnavatele rozvržení 

jednostranně určit. Zakotvení obdobného práva zaměstnavatele by bylo žádoucí, avšak 

stálo by za úvahu, zda na rozdíl od slovenské úpravy blíže nespecifikovat rozhodný 

okamžik vzniku práva zaměstnavatele na jednostranné rozvržení pracovní doby, resp. 

pracovní náplně přímo v zákoníku práce, či nechat toto určení na individuální dohodě 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci sdílejícími pracovní místo. Vhodným 

kompromisem by byla dispozitivní úprava, kterou by strany mohli odlišným ujednáním 

vyloučit. 

Úprava odměňování by při implementaci mohla též skýtat určitá úskalí. Pokud se 

však budeme držet modelu s oddělenými pracovními smlouvami, tak můžeme hned 

v počátku vyloučit úpravu, která by zaměstnance odměňovala jako jednu osobu a 

rozdělení pracovní odměny by ponechávala na jejich dohodě. Z pohledu zaměstnavatele 

by šlo jistě o vítané řešení, protože by pro něj představovalo minimální administrativní 

zátěž jak při odměňování, tak také při evidenci pracovní doby na sdíleném pracovním 

místě. Z hlediska napojení na další systémy, zejména pak na systém sociálního 

zabezpečení, je taková úprava ale obtížně představitelná. Při uzavření dvou oddělených 

pracovních smluv tedy bude zachována obecná úpravu odměňování a bude na 

zaměstnavateli, aby řádně evidoval odpracovanou dobu jednotlivých zaměstnanců a 

odměňoval tak zaměstnance jednotlivě za skutečně odpracovanou dobu. Z důvodu, že si 

zaměstnanci mezi sebou určují rozvržení pracovní doby a jejich povinnosti se navzájem 

zastupovat, však bude takový úkol pro zaměstnavatele v porovnání s „běžným“ 

pracovním místem bezpochyby administrativně náročnější. 

Jednou z hlavních výhod sdíleného pracovního místa pro zaměstnavatele je 

limitování překážek v práci na straně zaměstnance tím, že se zaměstnanci v případě 

překážek zastupují. Povinnost zaměstnanců se navzájem zastupovat v případě překážek 

v práci by tedy měla být jedním z klíčových bodů v případné zákonné úpravy tohoto 

institutu. Shodnou povinnost nalezneme i ve slovenské úpravě. Je otázkou do jaké míry 
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při tom chránit oprávněné zájmy zaměstnance, který s výkonem práce v daném časovém 

intervalu nepočítal. Slovenský zákonodárce například zvolil formulaci, že zaměstnanec 

má povinnost zastoupit, pokud mu v tom nebrání závažné důvodu a to pouze poté, co ho 

zaměstnavatel ho potřebě zastupování informuje. Při zvolení takové formulace bychom 

však jistě museli vyčkat na příslušnou judikaturu, aby definovala co je a není v tomto 

případě závažným důvodem, jelikož výklad podobného termínu by se dříve či později stal 

ohniskem sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

Dalším zásadním aspektem výkonu práce na sdíleném pracovním místě je sdílená 

odpovědnost zaměstnanců. Pro ty případy, kdy je zaměstnancům na sdíleném pracovním 

místě svěřena hodnota či věc k vyúčtování, mohou mít oba zaměstnanci na sdíleném 

pracovním místě standardně uzavřenu dohodu za schodek na svěřených hodnotách dle § 

252 ZP či dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí dle § 255 ZP, přičemž by se 

v jejich případě jednalo o společnou odpovědnost a pro určení podílu na škodě by se tak 

užilo ustanovení § 260 ZP, které stanoví, že podíl náhrady se jednotlivým zaměstnancům 

určí podle poměru jejich dosažených hrubých výdělků. V případě svěřených pracovních 

pomůcek, které by zaměstnanci měli společně svěřeny na písemné potvrzení, by pak i 

přes společnou odpovědnost za případnou ztrátu, mohl jeden ze zaměstnanců zprostit 

povinnosti tuto ztrátu nahradit ve smyslu § 255 odst. 6 ZP, pokud by prokázal, že ztráta 

vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění. Typickým příkladem by u sdíleného 

pracovního místa by byla ztráta pracovního přenosného počítače, kteří si zaměstnanci 

předávají mezi sebou, jedním ze zaměstnanců. Stěžejní pro sdílené pracovní místo je však 

hlavně sdílená odpovědnost zaměstnanců za pracovní výsledky, tj. za plnění pracovních 

úkolů. Snaha zachytit úpravu této odpovědnosti do zákonné podoby by se však mohla 

ukázat jako nevhodná a příliš svazující a měla by být v duchu flexibility spíše předmětem 

případné dohody o zařazení na sdílené pracovní místo. 

Stejně jako u kratší pracovní doby by u právní úpravy sdíleného pracovního místa 

bylo možné v rámci ochrany zaměstnance uvažovat o zavedení povinnosti 

zaměstnavatele za určitých podmínek vyhovět žádosti zaměstnance o rozšíření pracovní 

úvazku v těch případech, kdy dojde k zániku pracovního poměru jednoho ze zaměstnanců 

na sdíleném pracovním místě či zániku sdíleného pracovního místa při zachování 

pracovní náplně připadající na toto místo.128 

                                                 
128 Obdobnou povinnost, či spíše právo zaměstnance stanoví i slovenský zákoník práce v §49a odst. 7. 
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K většímu rozšíření sdílených pracovních míst však nebude stačit pouze 

legislativní vymezení. Jednou z hlavních bariér rozvoje sdílených pracovních míst je 

nízká politická podpora a malá informovanost veřejnosti.129 Flexibilní formy práce nejsou 

častým politickým tématem a aktivita ze strany státu je v této oblasti nedostatečná. 

Pozitivní výjimkou je projekt METR, jehož realizátorem je Fond dalšího vzdělávání130, 

který analyzoval využívání sdíleného pracovních místa v ČR a možnosti jeho dalšího 

rozvoje. Je však třeba, aby na tento projekt navázali i další projekty zaměřené již na 

konkrétní metodickou pomoc zaměstnavatelům při zavádění sdílených pracovních a 

osvětu zaměstnanců. Aktivní podpora tohoto institutu už se osvědčila jak v Německu, tak 

ve Velké Británii, kde díky ní nastal spontánní nárůst v jeho využívání. Stejně jako u 

kratší pracovní doby však vyvstává otázka, zda by podpora ze strany státu měla mít i 

podobu finanční, a to ať už ve formě daňových úlev jak pro zaměstnavatele, tak 

zaměstnance, či například v podobě dotací k vytváření sdílených pracovních míst. Při 

nastavení finanční podpory ze strany státu, v kterékoliv z výše uvedených podob, by bylo 

třeba pečlivě vážit nejen jejich formu, ale také vhodnou míru.131 Příliš nízká podpora by 

nemusela mít kýžený efekt a naopak příliš štědrá podpora by mohla mít za následek umělé 

a účelové vytváření sdílených pracovních míst a výsledný negativní dopad na statní 

rozpočet. 

4.2.2. Práce na zavolanou (on-call work) 

Jednou z povinností zaměstnavatele je rozvrhovat zaměstnanci pracovní dobu 

předem. Smyslem práce na zavolanou je zaměstnavatele této povinnosti zprostit či ji 

alespoň omezit. Zaměstnanec pracující na zavolanou předem nezná svůj rozvrh směn a 

dokonce ani neví, v jakém rozsahu mu bude práce v daném období zaměstnavatelem 

přidělena. Takto hrubě by se dala předestřít práce na zavolanou, pro kterou se v zahraničí 

vžil anglický název „on-call work“. Pokud však po tomto slovním spojení budete pátrat, 

zjistíte, že stejné označení nese v zahraničí též českému právu známý institut pracovní 

pohotovosti. Zvláště pak dříve zmíněná judikatura SDEU ve svých rozhodnutích pracovní 

                                                 
129 Fond dalšího vzdělávání. Systémová doporučení k podpoře sdílených pracovních míst v ČR. [online]. 

2015 [cit. 2016-11-25] Dostupné z WWW: 

<https://koopolis.cz/file/home/download/1424?key=2e1d6ea6ed> 
130 Příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí 
131 Pozn.: V rámci projektu METR byla navržena daňová úleva ve výši 3 % pro zaměstnavatele a 2,5 % 

pro zaměstnance a taktéž finanční dotace jako pilotní podpora k vytváření sdílených pracovních míst 
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pohotovost takto označuje. Shoda označení není jistě náhodná, jelikož oba instituty 

vycházejí ze shodné premisy, a tou je možnost zaměstnavatele „povolat“ zaměstnance 

k výkonu práce dle jeho potřeby. V čem se však liší, je to, že pro zaměstnance pracujícího 

„na zavolanou“, není povinnost na toto „povolání“ reagovat limitována na předem 

vymezené úseky, ve kterých by držel pohotovost. 

Jak již bylo naznačeno výše, tak zaměstnanec pracující na zavolanou je zcela 

závislý na aktuálních potřebách zaměstnavatele. Zaměstnanec může pracovat několik 

týdnů v řadě, nebo také jen pár dní v měsíci. Z pohledu míry této nestability při vytížení 

zaměstnance, můžeme rozlišovat dva modely práce na zavolanou. V prvním případě má 

zaměstnanec stanoven minimální a případně i maximální rozsah hodin za určité časové 

období a typicky také určitou minimální dobu s jakým předstihem musí být upozorněn 

zaměstnavatelem na potřebu výkonu práce. Na druhé straně pak bude model, který je 

znám také pod anglickým názvem „zero hours“, kdy zaměstnanci není zaručen ani tento 

minimální rozsah hodin a prvek ochrany zaměstnance je tak naprosto potlačen. Hlavními 

možnostmi jak při využívání práce na zavolanou posilovat ochranu zaměstnance je 

zaručení uvedeného minimálního rozsahu odpracované doby a s tím spojeného 

minimálního výdělku a rovněž přiměřená délka lhůty pro informování zaměstnance o 

potřebě výkonu práce. 

Je očividné, že pro zaměstnavatele skýtá tato úprava řadu výhod, a to především 

možnost vykrývat prací zaměstnanců na zavolanou sezónní výkyvy v objemu práce či 

nečekaný nárůst pracovního vytížení ostatních zaměstnanců, nebo dočasně nahrazovat 

dočasně práce neschopné či nepřítomné zaměstnance. Pro zaměstnance lze v práci na 

zavolanou spatřovat spíše řadu nevýhod. Hlavní nevýhodou je značná nepředvídatelnost 

pracovního vytížení a nestabilita takového zaměstnání, z čehož pramení obecně nižší a 

hlavně velmi nestabilní příjmy zaměstnance.132 

4.2.2.1. Práce na zavolanou v kontextu českého pracovního práva 

V českém pracovním právu není práce na zavolanou přímo upravena, avšak nedá 

se ani tvrdit, že by obdobný vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem byl zcela 

zapovězen. Dle ustanovení § 34b odst. 1 ZP musí být zaměstnanci v pracovním poměru 

                                                 
132 ILO. On-call work and „zero hours“ contracts [online]. 2004 [cit. 2016-12-11] Dostupné z WWW: 

<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

travail/documents/publication/wcms_170714.pdf> 
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přidělována práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, s výjimkou konta pracovní 

doby a dále ustanovení § 84 ZP ukládá zaměstnavateli 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 

rozvržena. Lhůtu pro seznámení je možné dohodou se zaměstnancem zkrátit až na dobu 

jednoho kalendářního dne. Obě uvedená ustanovení slouží k ochraně zaměstnance a 

omezují zaměstnavatele v možnosti flexibilní reakce, kterou představuje práce na 

zavolanou. Současná úprava zákoníku práce tak neumožnuje sjednání pracovního 

poměru, kde by zaměstnavatel byl zcela zbaven povinnosti rozvrhovat pracovní dobu, i 

přesto, že úprava konta pracovní doby má dle mého názoru k práci na zavolanou velmi 

blízko a slouží obdobnému účelu. Prostor pro práci na zavolanou však vytváří existence 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jelikož jejich úprava neukládá 

zaměstnavateli povinnost práci v určitém rozsahu přidělovat a ani vypracovat pro 

zaměstnance předem písemný rozvrh pracovní doby. 

Jakkoliv by se v současné době jednalo o flexibilní a účinný nástroj efektivizace 

výkonu práce, byl bych při jeho zavedení velmi opatrný a kompenzoval jej vysokou mírou 

ochrany.133 Nelze než souhlasit s Hůrkou, že při zavedení práce na zavolanou do českého 

pracovního práva by bylo třeba zvláštní opatrnosti. Dovolím si jít ovšem ještě dál a položit 

otázku, zda je vůbec nezbytné o jeho zavedení uvažovat? Souhlasím, že by značnou míru 

libovůle na straně zaměstnavatele bylo třeba vyvážit též vysokou mírou ochrany 

zaměstnance. Budeme-li vycházet z toho, co jsem uvedl výše a vyloučíme-li rovnou 

možnost implementace práce na zavolanou v podobě tzv. „zero hours“, tak by hlavními 

prostředky ochrany měl být zaručený minimální příjem zaměstnance a též adekvátní 

lhůta, ve které musí zaměstnavatel zaměstnance informovat o potřebě výkonu práce. 

V případě této úpravy však nevidím důvod pro její zařazení po bok kontu pracovní doby, 

kteréžto rovněž slouží k možnosti zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci dle 

aktuální potřeby a zaměstnanci poskytuje obdobné prostředky ochrany. Při existenci 

právní úpravy konta pracovní doby134 a dalších možností, které by pro určité případy měli 

okrajově poskytovat dohody o práci konané mimo pracovní poměr, nevidím pro uplatnění 

                                                 
133 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém 

pracovním právu. Praha: Auditorium, 2009. ISBN 978-80-87284-04-9, str. 177. 
134 I přesto, že koncepční novelou má být stanovena minimální sjednatelná doba seznámení s rozvrhem 

směn na 2 kalendářní dny. 
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práce na zavolanou v případě, že chceme zachovat určitou míru ochrany zaměstnance, 

prostor. 

4.2.3. Zhuštěný pracovní týden (compressed work week) 

Typický pracovní týden zaměstnance je obvykle pětidenní135, tj. 5 

osmihodinových směn rozvržených na 5 po sobě jdoucích dní, po kterých následují 2 dny 

bez rozvržené směny, na které připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu (obvykle sobota a 

neděle). Zhuštěný pracovní týden tuto klasickou formuli mění. Při využívání zhuštěného 

pracovní týdne zaměstnavatel rozvrhuje stanovenou týdenní pracovní dobu na menší 

počet dní, přičemž jednotlivé směny jsou naopak úměrně delší, tak aby byla stanovená 

týdenní pracovní doba za pracovní týden naplněna. Mohlo by tak jít například o rozvržení 

pracovní doby na 10 hodin denně 4 dny v týdnu s následným 3 denním odpočinkem, nebo 

12 hodin denně 3 dny v týdnu s následným 4 denním odpočinkem.136 Zhuštění pracovního 

týdne lze též docílit bez prodlužování jednotlivých směn zkrácením nepřetržitého 

odpočinku mezi směnami například tak, že bude 5 pracovních směn vtěsnáno do 4 dnů 

v týdnu. Za zhuštěný pracovní týden bychom mohli označit též opačnou situaci, kdy se 

pracovní týden skládá z více než 5 pracovních dnů následovaných větším počtem dnů, na 

které připadá odpočinek zaměstnance. 137 

Práce ve zhuštěném pracovním týdnu má řadu výhod i nevýhod a to jak pro 

zaměstnavatele, tak zaměstnance. V závislosti na charakteru vykonávané práce může 

prodlužování pracovních směn vést k větší momentální a kumulované únavě 

zaměstnanců, které v některých provozech též zvyšuje riziko nehod a pracovních úrazů. 

Zaměstnanci bude zajisté pozitivně vnímán delší nepřetržitý odpočinek, avšak stejně tak 

může být negativně vnímán naopak úbytek volného času v průběhu pracovního týdne 

způsobený delšími směnami, popř. kratší dobou odpočinku mezi jednotlivými směnami. 

Zajímavým řešením může být zhuštěný pracovní týden pro zaměstnance, kteří denně 

dojíždí za prací delší vzdálenosti, nebo jsou v průběhu pracovního týdne dokonce dočasně 

ubytováni poblíž zaměstnání, a na konci pracovního týdne se vracejí do svého bydliště, 

jelikož zhuštění pracovního týdne snižuje čas a náklady vynaložené na dojíždění, a 

                                                 
135 K tomu srov. § 81 odst. 2 ZP. 
136 Při současném zkrácení stanovené týdenní pracovní doby na 36 hodin. 
137 ILO. Compressed workweeks [online]. 2004 [cit. 2016-12-20] Dostupné z WWW: 

<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

travail/documents/publication/wcms_170701.pdf> 
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v případě dočasného ubytování může zaměstnanci umožnit trávit delší čas ve svém 

vlastním bydlišti. Tyto pozitivní faktory pak v důsledku přispívají k dosahování 

optimální rovnováhy pracovního a soukromého života zaměstnance. 

4.2.3.1. Zhuštěný pracovní týden v kontextu českého pracovního práva 

Výslovnou úpravu zhuštěného pracovního týdne v českém pracovním právu sice 

nenalezneme, ale v rámci mantinelů, které zákoník práce pro zaměstnavatele vytyčuje, 

lze zhuštěného pracovního týdne dosáhnout. I přesto, že § 81 ZP uvádí, že se pracovní 

doba rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního týdne, tak nelze vzhledem 

k formulaci tohoto ustanovení hovořit o závaznosti takového rozvržení. Zaměstnavatel 

musí stejně jako při jiném rozvržení pracovní doby přihlédnout k hledisku bezpečné a 

zdraví neohrožující práce a respektovat limity ohraničující prostor pro zavedení 

zhuštěného pracovního týdne, kterými je maximální povolená délka směny a 

minimálního délka odpočinku zaměstnance mezi směnami a v týdnu. V rámci těchto 

limitů je však na zaměstnavateli jaké zvolí rozvržení, a může tak pro zhuštění pracovního 

týdne zvolit jak delší směny, tak kratší dobu odpočinku mezi směnami, či jejich 

libovolnou kombinaci. Zaměstnavatel není limitován ani volbou mezi rovnoměrným a 

nerovnoměrným rozvržením, jelikož zhuštění pracovního týdne lze aplikovat při obou 

způsobech rozvržení. 

Zavedení zhuštěného pracovního týdne v podobě více než 5 pracovních dnů 

následovaných větším počtem dnů odpočinku, je však v prostředí české pracovněprávní 

úpravy již problematické. Jak již bylo řečeno výše, tak je zaměstnavatel povinen 

rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu 

v trvání alespoň 35 hodin (48 hodin u mladistvého). Zákon v některých případech138 

umožňuje u zaměstnanců starších 18 let zkrátit tuto dobu až na 24 hodin, avšak pouze za 

předpokladu, že za období 2 týdnů bude nepřetržitý odpočinek zaměstnance činit celkem 

70 hodin, tj. zaměstnanci musí být v daném období takto ušlá doba odpočinku plně 

nahrazena. V souladu s § 92 odst. 4 ZP může toto období i delší, a to 3 týdny s celkovou 

dobou odpočinku alespoň 105 hodin, nebo 6 týdnů (při sezónních pracích) s celkovou 

dobou odpočinku alespoň 210 hodin. I v těchto případech však musí být dodržena 

                                                 
138 Srov. § 92 odst. 3 ZP ve spojení s § 90 odst. 2 ZP 
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minimální doba odpočinku v týdnu v délce 24 hodin.139 Zaměstnavatel tak nemůže 

pracovní dobu rozvrhnout na 7 či více po sobě jdoucích dní, aniž by nejednal v rozporu 

s ustanovením § 92 ZP, od kterého se není možné odchýlit, resp. není možné rozvrhnout 

pracovní dobu způsobem, který by byl v rozporu s minimálními limity, které ustanovení 

stanoví. Rozvržení pracovní doby na 6 dní nelze plně vyloučit, avšak musí být vyváženo 

delším odpočinkem v následujícím týdnu (příp. týdnech), např. alternováním s 4 denním 

pracovním týdnem. 

4.2.4. Pracovní doba přizpůsobená školnímu roku (term-time work) 

Jednou z dalších zajímavých možností jak si flexibilně přizpůsobit pracovní dobu 

je tzv. term-time working, jehož účelem je umožnit rodičům lépe skloubit pracovní 

povinnosti s péčí o děti přizpůsobením jejich pracovní doby školnímu roku. Zaměstnanci 

je umožněno pracovat pouze v průběhu školního roku a naopak v období školních 

prázdnin, kdy děti vyžadují zvýšenou péči, může čerpat placené či neplacené volno, které 

je podstatně delší, než na které by měl standardně nárok. Zaměstnanec si zachová stabilní 

příjem spojený s daným pracovním místem, aniž by musel například kombinovat 

pracovní poměry na dobu určitou a dočasnou nezaměstnanost v průběhu školních 

prázdnin, a zároveň může po delší časové úseky čerpat volno a starat se o potomky. Ani 

v případě neplaceného volna nemusí na zaměstnance po dobu jeho čerpání dopadnout 

výpadek příjmů. Je možné ujednat si se zaměstnavatelem, že se měsíční mzda v průběhu 

kalendářního roku přiměřeně sníží, tak aby reflektovala naplánované poskytování 

neplaceného volna a doba neplaceného volna se tímto způsobem „rozpustí“ do mzdy, 

která bude sice poskytována ve snížené výši, ale pravidelně po celý rok i v době trvání 

neplaceného volna. V každém případě je podobné uzpůsobení pracovní doby potřeba 

plánovat ve značném předstihu, nejlépe vždy na další kalendářní rok. 

Zaměstnancům pracovní doba přizpůsobená školnímu roku usnadňuje řádnou péči 

o děti a její propojení s pracovními povinnostmi a zároveň jim poskytuje více volného 

času, což vede k snazšímu nalezení rovnováhy mezi pracovním, osobním a rodinným 

životem. Při poskytování neplaceného volna, které bude v praxi jistě častější, je toto 

ujednání samozřejmě spojeno s poklesem příjmů zaměstnance, což však může být do jisté 

                                                 
139 Srov. GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce 

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

pojištění. ISBN 978-80-7263-759-1, str. 83-84 
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míry vyváženo „rozpuštěním“ mzdy na jednotlivé měsíce, jak je popsáno výše. Pro 

některé zaměstnance v rychle se rozvíjejících oborech také může být návrat do práce po 

delších časových úsecích poměrně náročný. 

Zaměstnavatel musí na druhé straně zvážit, zda daná pracovní pozice umožňuje 

delší časový výpadek výkonu práce z důvodu kontinuity práce, zda je případně tento 

výpadek schopen dočasně pokrýt prací ostatních zaměstnanců, či zda bude muset po dobu 

nepřítomnosti zaměstnance přijmout za zaměstnance náhradu. I přesto, že pro 

zaměstnavatele na první pohled neskýtá tato úprava moc výhod, tak představuje možnost 

udržet si kvalifikované zaměstnance, o které by zaměstnavatel jinak přišel, přičemž 

v případě neplaceného volna neznamená pro zaměstnavatele žádné další neúměrné 

náklady. Vhodnost využití bude z pohledu zaměstnavatele samozřejmě zcela závist na 

povaze zaměstnancem vykonávané práce. 

4.2.4.1. Přizpůsobení pracovní doby školnímu roku v kontextu českého pracovního 

práva 

Pracovní doba přizpůsobená školnímu roku není v českém pracovním právu jako 

institut výslovně zakotvena, ale zákon ani nezakazuje ujednání mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem, které by mělo shodné důsledky. V případě poskytování placeného 

volna zaměstnanci stanoví § 212 ZP pouze minimální výměru placené dovolené v délce 

4 týdnu v kalendářním roce. Zaměstnavatel si může se zaměstnancem ujednat140 i delší 

dobu dovolené, která by plně pokrývala období školních prázdnin. Při poskytování 

delšího placeného volna však musí zaměstnavatel respektovat povinnost rovného 

zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace. Dle mého názoru by tak nebylo 

možné touto cestou řešit, i při ochotě zaměstnavatele, individuální situaci jednotlivých 

zaměstnanců, jelikož by zaměstnavatel poskytováním delší dovolené jen některým 

zaměstnancům porušoval povinnost rovného zacházení se zaměstnanci. 

Za současné právní úpravy je vhodnějším řešením poskytnutí neplaceného volna 

a jeho kombinování s dovolenou v minimálním zákonném rozsahu. Délku neplaceného 

volna sjednaného mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem zákoník práce nijak 

neomezuje. Ač zákon dohodu o poskytnutí neplaceného volna nezná a platnou dohodou 

by byla i dohoda ústní, tak nelze než doporučit její sjednání v písemné podobě. Obsahem 

                                                 
140 S výjimkou zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 a pedagogických a akademických pracovníků 

vysokých škol, kde je výměra dovolené stanovena kogentně na 5, resp. 8 týdnů v kalendářních roce. 
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takové dohody by pak mimo jiné měla být i dohoda o tom, jakou formou bude hrazeno 

zdravotní pojištění zaměstnance, které je zaměstnanec povinen odvádět i v případě, že 

nemá v daném měsíci žádný příjem141. I přesto, že žádnou práci nevykonává, tak je stále 

zaměstnancem a musí pojištění odvádět prostřednictvím zaměstnavatele. Lze očekávat, 

že ze strany zaměstnavatele bude dohoda o způsobu úhrady zdravotního pojištění 

zaměstnancem podmínkou ke sjednání neplaceného volna. Na druhou stranu je velmi 

pravděpodobné, že rodič usilující o přizpůsobení pracovní doby školnímu roku, naplní 

podmínku celodenní a řádné péče o jedno dítě do 7 let věku nebo o nejméně dvě děti do 

15 let věku, při jejímž naplnění se plátcem pojistného za pojištěnce stává stát.142 

 

 

 

  

                                                 
141 V takové případě se pro výpočet použije minimální vyměřovací základ, jimž je minimální mzda. Pokud 

zaměstnanec čerpá neplacené volno po celý kalendářní měsíc, pak je povinen prostřednictvím 

zaměstnavatele uhradit zdravotní pojištění ve výši 1 485 Kč (Minimální mzda od 1. 1. 2017 = 11 000 Kč 

X 13,5 % = 1485 Kč). 
142 Srov. § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a 

doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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Závěr 

Pracovní doba tvoří více než jednu třetinu běžného dne téměř každého z nás. Její 

úprava má dalekosáhlé dopady nejen na náš pracovní, ale i soukromý život, neboť 

hranice, které stanovuje pracovní doba, jsou rovněž hranicemi našeho volného času. 

V posledních letech sílí hlasy volající po větší flexibilitě pracovního práva i pracovního 

trhu jako takového. Volání po větší flexibilitě je v průběhu času odůvodňováno různými 

požadavky. V době probíhající ekonomické krize byla nutnost větší flexibility spojována 

hlavně s možností zaměstnavatelů čelit probíhající krizi a jádrem tak byla hlavně vnější 

numerická flexibilita, kterou spatřujeme v možnosti zaměstnavatele flexibilně upravovat 

počet zaměstnanců. V současné době, kdy se ekonomika zotavila a hospodářská krize již 

není hlavním tématem, však volání po větší flexibilitě pracovního trhu neutichají. 

Propojování pracovních trhů, rozvoj technologií a větší mobilita pracovní síly staví před 

zaměstnavatele i zaměstnance nové výzvy i možnosti, na které musí být právní úprava 

schopna reagovat. Zvláště při současné klesající míře nezaměstnanosti vystupují do 

popředí další faktory, které mohly být v kontextu ekonomické krize upozaděny. Nutno 

však podotknout, že i přes klesající průměrnou míru nezaměstnanosti v EU, zůstávají 

vysoké rozdíly v míře nezaměstnanosti mezi jednotlivými členskými státy a motivy pro 

vyšší flexibilitu, tak mohou být v jednotlivých státech odlišné. Aktuálním tématem 

spojovaným s flexibilitou je dosahování rovnováhy pracovního a osobního života, tzv. 

„work-life balance“. Jeden z prostředků k dosažení této rovnováhy je spatřován právě ve 

vhodné a flexibilní úpravě pracovní doby zaměstnanců. 

Bez ohledu na faktory, které k tomu vedou, se snaha o flexibilnější pracovní trh 

pozitivně odráží ve větším využívání flexibilních forem pracovní doby. Z rozličných 

statistických údajů lze vypozorovat stabilní trend nárůstu jejich využívání. Tento trend 

však není rovnoměrně zastoupen ve všech členských státech EU. V míře využívání 

jednotlivých flexibilních forem pracovní doby jsou mezi jednotlivými členskými státy 

stále podstatné rozdíly. Tyto rozdíly lze přisuzovat, kromě nezpochybnitelného vlivu 

povahy pracovního trhu daného odlišným historickým vývojem, odlišné právní úpravě 

pracovní doby, ale také informovanosti na straně zaměstnavatelů i zaměstnanců o 

možnostech, které flexibilní formy pracovní doby nabízejí. Rozvoji flexibilních forem 

pracovní doby rovněž napomáhá zvýšená konkurence mezi zaměstnavateli na pracovním 

trhu. 
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Rozvoj flexibilních forem pracovní doby vnímám velmi pozitivně, avšak Česká 

republika nepatří v tomto ohledu mezi průkopníky. Statistiky ukazují, že za některými 

západoevropskými a severskými státy stále velmi zaostáváme. Přitom s využíváním 

flexibilních forem pracovní doby je spojena řada výhod, a je tak namístě hledat způsoby 

jak jejich širší využívání podpořit. Zaměstnavatelé mohou snáze reagovat na ekonomický 

vývoj a své vlastní potřeby a efektivně využívat práci svých zaměstnanců a z pohledu 

zaměstnanců využívání flexibilních forem pracovní doby přispívá k možnostem širšího 

uplatnění na trhu práce a často představuje účinný prostředek ke slaďování pracovního a 

soukromého života. Všechny tyto faktory mají pak rovněž pozitivní dopad na míru 

nezaměstnanosti. Jak tedy podpořit využívání flexibilních forem pracovní doby a přitom 

stále neztratit ze zřetele, že účelem pracovní práva je též ochrana pracovního poměru 

zaměstnance? 

Nejdůležitějším faktorem, který by měl zaměstnavatele i zaměstnance motivovat 

k využívání flexibilních forem pracovní doby, by měla být právní úprava, která bude pro 

adresáty srozumitelná, přehledná a nebude jejich využívání omezovat, nýbrž podporovat. 

Současná právní úprava v České republice umožňuje využívání celé řady flexibilních 

forem pracovní doby, ať již přímo upravených, či těch, jejichž využívání spočívá na 

zásadě „co není zakázáno, je dovoleno“, na druhou stranu však jejich využívání ani příliš 

nepodporuje. U těch flexibilních forem pracovní doby, které zákoník práce upravuje, 

mohou některé nedostatky současné úpravy od užívání spíše zrazovat a tam, kde výslovná 

úprava chybí, je pro smluvní strany často velmi obtížné si všechna specifika vztahu 

upravit v rámci pracovní smlouvy či vnitřních předpisů. Legislativní rámec však není 

jedinou možností jak zvýšit zájem o flexibilní formy pracovní doby. 

Katalyzátorem mnoha legislativních změn je společenská diskuze a tlak 

veřejnosti. Na rozvoj a podporu flexibilních forem však není vyvíjen tlak dostatečný a 

hlavním důvodem je dle mého názoru nízká informovanost veřejnosti. Bylo by účelné 

zvýšit povědomí zaměstnanců o možnostech, které flexibilní formy pracovní doby 

nabízejí, a vyvolat též diskuzi se sociálními partnery. V současné době stále běžící (až do 

roku 2020) Operační program Zaměstnanost pak nabízí zajímavou variantu, jak 

financovat rozličné projekty a osvětové programy na podporu využívání flexibilních 

forem pracovní doby z evropských fondů. Současné možnosti spočívající ve variabilitě 

sdělovacích prostředků, včetně sociálních sítí nabízejí širokou škálu možností jak větší 
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informovanosti docílit. Při větší informovanosti zaměstnanců a jejich zájmu o 

flexibilnější uspořádání pracovní doby, bude i na zaměstnavatele vyvíjen výraznější tlak 

k vytváření a nabídce pracovních pozic umožňujících využití některé z flexibilních forem 

pracovní doby. 

Další možností, která již byla nastíněna, je určitá forma finanční podpory ze strany 

státu. Podporu si lze představit například v podobě různých finančních dotací, daňových 

úlev či snížení odvodů do systému sociálního zabezpečení. Jak už jsem však uvedl dříve, 

tak nejsem zastáncem finanční motivace, která by mohla pokřivit skutečný zájem a 

potřebu využívání flexibilních forem pracovní doby. Motivace pro využívání by se 

přesunula do oblasti finančního prospěchu a kýžený efekt by se nemusel vůbec dostavit i 

přes další zatížení státního rozpočtu. Je však třeba respektovat i názor opačný a 

nemůžeme bez dalšího možnost finanční podpory zcela zavrhovat. Je jisté, že by jejich 

užití předcházely rozsáhlé analýzy, které by posoudily, zda požadovaný efekt mohou mít 

a jak by bylo vhodné případné finanční zvýhodnění nastavit, a to včetně výběru vhodných 

prostředků i jejich konkrétní výše. Spolu s nastavením finanční podpory by také musel 

být přijat adekvátní legislativní rámec. Pokud by docházelo k poskytování finanční 

podpory v jakékoliv formě, zákon by musel definovat, kdy přesně bude podpora 

poskytována a případné flexibilní formy pracovní doby, jichž by se podpora měla týkat, 

by musely být alespoň obecně legislativně zakotveny a konkretizovány. 

Změny v legislativě by měli zahrnout jak úpravu stávajících flexibilních forem 

pracovní doby, tak i novou úpravu těch, které jsou v současné době užívány pouze na 

základě zásady „co není zakázáno, je dovoleno“. Využívání kratší pracovní doby, jenž je 

v České republice hluboko pod evropským průměrem, by bylo možné podpořit 

zakotvením možnosti zaměstnance, kterému byla kratší pracovní doba umožněna na 

základě žádosti ve smyslu § 241 odst. 2 ZP, za předem stanovených podmínek požadovat 

po opadnutí důvodů pro kratší pracovní dobu rozšíření rozsahu vykonávané práce zpět na 

původní úvazek.  

Konsolidováním a zpřehledněním právní úpravy, případně redukcí 

administrativní zátěže by bylo zase možné podpořit využívání konta pracovní doby, které 

stále zůstává za očekáváním. O ucelenější úpravu konta pracovní doby se již pokouší 

navrhovaná koncepční novela zákoníku práce, která rovněž výslovně upravuje pravidla 

pro krácení stále mzdy, jejichž nedostatek vyvolával řadu pochybností. Návrh rovněž 
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napravuje vytýkaný nedostatek, kdy při současné úpravě nepřísluší zaměstnanci v případě 

překážek v práci na straně zaměstnavatele ani náhrada mzdy, ani stálá mzda. V případě 

překážek na straně zaměstnavatele by měl nově zaměstnanci vzniknout nárok na náhradu 

mzdy, bez ohledu na to, zda bylo u něj uplatněno konto pracovní doby či nikoliv.  

Největší nedostatky však vykazuje právní úprava práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele a i když zmíněná novela obsahuje její podrobnější úpravu a v mnoha 

ohledech ji lze kvitovat, tak stále není vyřešen vztah práce z domova a některých dalších 

institutů pracovního práva. Jedná se hlavně o specifika při naplňování povinností 

zaměstnavatele souvisejících s ochranou bezpečnosti a zdraví zaměstnance, která by 

potřebovala podrobnější úpravu, jež by zaměstnavateli ulehčovala využívání tohoto 

institutu a tím i podpořila rozsah jeho využívání. Rozvoj komunikačních a informačních 

technologií a zájem zaměstnanců o tuto úpravu pracovní doby nahrává jejímu většímu 

rozšíření, avšak bude nutné tyto faktory podpořit též právní úpravou, která bude 

motivovat též zaměstnavatele a usnadní jim administraci pracovních poměrů, v nichž je 

práce vykonávána mimo pracoviště zaměstnavatele. Naopak pružné rozvržení pracovní 

doby a práce na směny představují využívaný prostředek k dosažení flexibility při 

rozvrhování pracovní doby a jejich právní úprava nevykazuje žádné závažné nedostatky, 

o čemž svědčí i míra jejich využívání. V případě práce na směny je využívání v České 

republice dokonce vysoko nad evropským průměrem.  

Z flexibilních forem pracovní doby, které český právní řád výslovně neupravuje, 

se jako nejzajímavější varianta jeví implementace úpravy sdílení pracovního místa.  

V širším využívání sdíleného pracovního místa spatřuji největší potenciál pro posílení 

flexibility pracovního trhu. Pokud by mělo dojít k jeho výraznějšímu rozšíření, tak 

považuji legislativní zakotvení za nevyhnutelné. Zejména jakákoliv podpora ze strany 

státu by musela být podmíněna legislativním vymezením tohoto institutu. Rozsah 

potřebných legislativních úprav s tím spojených, by se pak odvíjel od toho, jakou podobu 

sdílení pracovního místa by zákonodárce zvolil. Povědomí o sdílení pracovního místa je 

dle mých osobních zkušeností na velmi nízké úrovni a součástí případné implementace 

by tak měla být i opatření ke zvýšení informovanosti o tomto institutu a jeho povaze. 

Stejně jako například v Německu, nebo Velké Británii by měl být při jeho podpoře kladen 

důraz hlavně na osvětu mezi zaměstnanci i zaměstnavateli. Příkladem by v tomto ohledu 
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mohla jít rovněž státní správa, u níž jako státní zaměstnanec spatřuji široký prostor pro 

využívání sdílených pracovních míst. 

Práce na zavolanou nabízí jistě také velmi zajímavé možnosti pro zaměstnavatele, 

avšak pokud budeme trvat na určité minimální ochraně příjmu zaměstnance, tak dle mého 

názoru není pro zavádění práce na zavolanou prostor. Obdobné možnosti zaměstnavatele 

využívat práci zaměstnance dle aktuální potřeby poskytuje konto pracovní doby, které 

rovněž zaměstnanci zaručuje ochranu jeho příjmů formou stále mzdy. Prostor pro práci 

na zavolanou vytvářejí také dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, které by 

však samozřejmě ve vztahu k pracovnímu poměru měly plnit pouze doplňkovou funkci. 

Zhuštěný pracovní týden není v České republice výslovně upraven, ale právní 

úprava jeho využívání fakticky umožňuje. Možnosti zaměstnavatele při rozvrhování 

pracovních směn, již při současné úpravě umožňují při respektování zákonných limitů 

„zhuštění“ pracovního týdne. Hlavním limitem jsou maximální délka pracovní směny a 

minimální délky odpočinku mezi směnami a v týdnu, jejichž úprava vyplývá též z práva 

EU, a pro další legislativní úpravu podporující zhuštění pracovního týdne tak není dán 

potřebný prostor. Současná úprava dává zaměstnanci adekvátní možnosti při rozvrhování 

směn a „zhuštění“ pracovního týdne, a rovněž ctí ochranu bezpečné a zdraví neohrožující 

práce zaměstnance. 

Závěrem bych chtěl podotknout, že i přes některou kritiku právní úpravy pracovní 

doby, kterou jsem v této práci vyjádřil, nelze nízkou míru využívání flexibilních forem 

pracovní doby přisuzovat pouze nedostatkům právní úpravy. Flexibilní formy pracovní 

doby nemají v České republice až na některé výjimky zavedenou tradici a nedůvěru 

v jejich užívání, tak můžeme přisuzovat rovněž neinformovanosti jak zaměstnavatelů, tak 

zaměstnanců. Opatření, jak jejich využívání podporovat, je tak celá řada a je důležité 

jejich použití vhodně kombinovat. Pevně věřím, že tato diplomová práce představuje 

ucelený přehled flexibilních forem pracovní doby v prostředí českého pracovního trhu a 

zároveň také nabízí některá východiska pro další možný rozvoj jejich využívání. 
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Abstrakt – Flexibilní formy pracovní doby 

Flexibilita je v posledních letech velmi skloňovaným pojmem a to nejen 

v souvislosti s pracovním trhem. Tato diplomová práce pojednává o flexibilních formách 

pracovní doby, které představují jeden z prostředků, jak větší flexibility pracovního práva 

a potažmo i flexibilního trhu práce dosahovat. Rozšíření možností jak si přizpůsobovat 

úpravu pracovní doby podle potřeb subjektů pracovněprávních vztahů přispívá 

k efektivnějšímu využívání práce zaměstnanců, poskytuje nové možnosti uplatnění 

některých rizikových skupin zaměstnanců na trhu práce a usnadňuje zaměstnancům 

dosahování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Tyto faktory pak rovněž 

pozitivně ovlivňují míru nezaměstnanosti. 

Diplomová práce je rozčleněna na čtyři kapitoly, které se dále dělí na podkapitoly. 

V úvodní kapitole jsou rozebrány vybrané právní principy s ohledem na téma diplomové 

práce. Důraz je kladen hlavně na subsidiární vztah občanského a pracovního práva a 

zásadu „co není zakázáno, je dovoleno“, která je pro flexibilní formy pracovní doby 

klíčová. Následuje přehled vybraných základních zásad pracovněprávních vztahů a 

představení pojmu flexijistoty. 

Druhá kapitola staví základy a nezbytný kontext pro následující kapitoly 

vymezením pojmu pracovní doby a její právní úpravy, a to jak úpravy vnitrostátní, tak 

úpravy na mezinárodní úrovni. Dále jsou podrobněji popsány základy právní úpravu 

pracovní doby v zákoníku práce. 

Třetí kapitola představuje obecně flexibilní formy pracovní doby, jejich využívání 

a východisko pro jejich třídění v rámci této práce. 

Čtvrtá stěžejní kapitola popisuje jednotlivé flexibilní formy pracovní doby 

rozdělené do dvou skupin. V prvé řadě jsou popsány flexibilní formy pracovní doby 

upravené zákoníkem práce a následně také flexibilní formy pracovní doby, které české 

pracovní právo výslovně neupravuje. 

V závěru práce je zhodnocen a shrnut současný stav právní úpravy a využívání 

flexibilních forem pracovní doby v České republice, a jejich možný rozvoj, který vychází 

zejména z úvah předestřených ve stěžejní čtvrté kapitole. 
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Abstract – Flexible forms of working hours 

Flexibility is hotly debated term in the recent years and not only in a relation to 

labour market. This diploma thesis deals with flexible forms of working hours, which 

represents one of the means to achieve greater flexibility of labour law as well as flexible 

labour market. Increased options in adjusting working hours based on the needs of the 

subjects of labour-law relations contributes to more efficient use of employees work, 

provides new possibilities for some risk groups of employees on the labour market and 

helps employees in achieving work-life balance. These factors also have positive 

influence on unemployment rate. 

The thesis is divided into four chapters, which are further divided into subchapters. 

The first chapter introduces selected legal principles with the regards to the subject of the 

thesis. Main focus is on subsidiary relation between civil and labour law and “what is not 

forbidden, is allowed” principle, which is crucial for flexible forms of working hours, 

followed by an overview of selected basic principles of labour-law relations and 

introduction of flexicurity concept. 

The second chapter builds a foundation and much needed context for subsequent 

chapters by defining working hours and it´s legal regulation on national as well as 

international level. Further are described basics of legal regulation of working hours in 

Labour Code. 

The subject of the third chapter is general introduction of flexible forms of 

working hours, their use, and explanation of their sorting further in the thesis. 

The fourth chapter, that is the pillar of this thesis, presents individual flexible 

forms of working hours divided into two groups. Flexible forms of working hours 

regulated in Labour Code are presented first, followed by flexible forms of working hours 

that are not explicitly regulated in Czech labour law. 

In the conclusion of the thesis there is the evaluation and the summary of actual 

legal regulation and use of flexible forms of working hours in the Czech Republic, their 

potential future development as a reflection of the considerations provided in the fourth 

chapter. 
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