
 
 

Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

Katedra pracovního práva  

a práva sociálního zabezpečení 

 

 

 

 

Péče o zaměstnance v České Republice a na 

Slovensku 

Rigorózní práce 

Mgr. David Krupa 

 

 

 

Konzultant: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 

Leden 2017 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem předkládanou rigorózní práci vypracoval samostatně, všechny 

použité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita k získání jiného 

nebo stejného titulu. 

 

V Praze dne 20. prosince 2016     David Krupa 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval doc. JUDr. Martin Štefkovi, Ph.D. za cenné 

připomínky a odborné rady, které mi pomohly k vypracování mé rigorózní práce. 



 
 

Obsah 
Úvod .............................................................................................................................................. 1 

1   Vymezení a kategorizace pojmu péče o zaměstnance ............................................................. 3 

2   Historie péče o zaměstnance .................................................................................................... 8 

3   Péče o zaměstnance v mezinárodním právu ........................................................................... 20 

3.1   Organizace spojených národů ......................................................................................... 20 

3.2   Mezinárodní organizace práce ........................................................................................ 22 

3.3   Rada Evropy .................................................................................................................... 24 

3.4   Evropská unie .................................................................................................................. 26 

4   Vnitrostátní prameny péče o zaměstnance ............................................................................. 31 

4.1   Česká republika ............................................................................................................... 31 

4.2   Slovensko ........................................................................................................................ 35 

5   Péče o zaměstnance v zákoníku práce ................................................................................... 41 

5.1   Česká republika ............................................................................................................... 41 

5.1.1   Pracovní podmínky zaměstnanců ............................................................................. 41 

5.1.2   Pracovnělékařské služby .......................................................................................... 42 

5.1.3   Fond kulturních a sociálních potřeb ......................................................................... 46 

5.1.4   Bezpečná úschova svršků a osobních předmětů....................................................... 51 

5.1.5   Odborný rozvoj zaměstnanců ................................................................................... 52 

5.1.6   Zaškolení a zaučení .................................................................................................. 52 

5.1.7   Odborná praxe absolventů škol ................................................................................ 53 

5.1.8   Prohlubování kvalifikace ......................................................................................... 54 

5.1.9   Zvýšení kvalifikace .................................................................................................. 56 

5.1.10   Kvalifikační dohoda ............................................................................................... 58 

5.1.11   Stravování zaměstnanců ......................................................................................... 59 

5.1.12   Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců ............................................ 61 

5.1.13   Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením ...................................... 61 

5.1.14   Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících 

o dítě a o jiné fyzické osoby ................................................................................................ 64 

5.1.15   Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců ...................................................... 70 

5.2   Slovensko ........................................................................................................................ 74 

5.2.1   Pracovní podmínky a životní podmínky zaměstnanců ............................................. 74 

5.2.2   Stravování zaměstnanců ........................................................................................... 76 

5.2.3   Vzdělávání zaměstnanců .......................................................................................... 77 



 
 

5.2.4   Zabezpečení zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti, v starobě a 

zaměstnávání po návratu do práce ...................................................................................... 79 

5.2.5   Zaměstnanec se zdravotním postižením ................................................................... 80 

5.2.6   Pracovní podmínky žen a mužů starajících se o děti................................................ 83 

5.2.7   Materská dovolenka a rodičovská dovolenka .......................................................... 86 

5.2.8   Prestávky na dojčenie (kojení) ................................................................................. 89 

5.2.9   Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců ........................................................ 90 

6   Komparace české a slovenské právní úpravy a její zhodnocení ............................................ 93 

Závěr ........................................................................................................................................... 98 

Shrnutí a struktura rigorózní práce ...................................................................................... 98 

De lege ferenda ................................................................................................................... 99 

Seznam zkratek ......................................................................................................................... 101 

Použitá literatura a další prameny ............................................................................................. 103 

Právní předpisy ..................................................................................................................... 103 

Judikatura .............................................................................................................................. 107 

Odborné publikace / články .................................................................................................. 108 

Internetové zdroje ................................................................................................................. 110 

Ostatní ................................................................................................................................... 113 

Summary ................................................................................................................................... 114 

Abstrakt ..................................................................................................................................... 115 

Abstract ..................................................................................................................................... 116 

Klíčová slova / Key words ........................................................................................................ 117 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Úvod 
 

 Tématem této rigorózní práce je péče o zaměstnance v České republice a na 

Slovensku. Péče o zaměstnance je v současnosti často skloňovanou oblastí. Vzhledem 

k aktuální rekordní zaměstnanosti se řada zaměstnavatelů předhání v poskytování 

zajímavějších a lepších pracovních podmínek svým zaměstnancům. Personalisté 

mnohdy vnímají péči o zaměstnance jako volitelný benefit, ale neuvědomují si, že i tato 

oblast musí splňovat často přísné zákonné předpoklady. Pod toto téma je možné 

podřadit velmi širokou oblast související se vztahem zaměstnavatel - zaměstnanec. 

Účelem této práce je však primárně rozbor právních předpisů v České republice a na 

Slovensku, souvisejících s péčí o zaměstnance v užším slova smyslu, které stanoví 

základní pravidla pro pracovní podmínky zaměstnanců. Za účelem komplexnější 

analýzy se věnuje nejen ryze pracovněprávnímu aspektu, ale také, tam kde je to vhodné, 

přesahům do jiných právních odvětví. Těmi jsou hlavně finanční právo a právo 

sociálního zabezpečení. 

 Rigorózní práce nejdříve vymezuje velmi široký pojem péče o zaměstnance a 

upřesňuje, které oblasti budou dále rozebrány. V druhé kapitole popisuji historický 

vývoj péče o zaměstnance od 14. století až do současnosti. Vzhledem k limitované 

historické úpravě zde analyzuji péči o zaměstnance v širším slova smyslu, aby bylo 

patrné, jak se z obecných základů vyprofilovala současná péče o zaměstnance. Další 

část je zaměřená na mezinárodní kontext péče o zaměstnance. Samozřejmě mezinárodní 

úprava nezohledňuje rozčlenění vnitrostátních právních předpisů. I v této kapitole tak 

rozebírám péči o zaměstnance v širším právním smyslu. V kapitole 4 se zaměřuji na 

vnitrostátní právní prameny péče o zaměstnance. Zde se již věnuji České republice a 

Slovensku jednotlivě. Snažím se vymezit právní rámec péče o zaměstnance a upozornit 

na šíři souvisejících právních úprav. Na tuto část navazuje kapitola s analýzou zákoníků 

práce České republiky a Slovenska. I zde se věnuji oběma zemím postupně. V části 

věnované Slovensku místy upozorňuji na rozdíly v úpravě ve srovnání s Českou 

republikou. Poslední kapitola se zaměřuje přímo na komparaci a přidává také stručné 

zhodnocení právních úprav obou zemí. 

 Tato práce je vyhotovena primárně na základě právních předpisů a odborné 

literatury psané českým i slovenským jazykem. Vzhledem k tomu, že právní úprava 

obou zemí obsahuje identické či velmi podobné právní instituty, používám i ve 
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slovenské části českou právní terminologii, případně s upozorněním, jaký je slovenský 

překlad daného termínu. Při psaní práce jsem vycházel také ze své praxe v oblasti 

personalistiky v České republice a na Slovensku a analýzy relevantní judikatury. 

 Práce vychází z právního stavu ke dni 1. prosince 2016. 
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1   Vymezení a kategorizace pojmu péče o zaměstnance 

 

Jednotná definice pojmu péče o zaměstnance neexistuje. Významový obsah a 

smysl se liší u jednotlivých autorů a závisí mimo jiné na oblasti, na kterou se konkrétní 

publikace zaměřuje. V odborné literatuře najdeme například následující pokusy o 

vymezení: 

 

„Péče o zaměstnance reprezentuje celospolečenské zájmy a cíle (týkající se občanských 

práv, zdraví a sociálního rozvoje člověka atd.), individuální zájmy a cíle člověka 

(uspokojení jeho potřeb) a zájmy a cíle organizace (týkající se zabezpečení potřebných 

pracovníků).“
1
 

„Péče o zaměstnance je výrazem zájmu zaměstnavatele o své zaměstnance, jejich 

pracovní podmínky k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného 

výkonu.“
2
 

„Péče o zaměstnance představuje rozsáhlý soubor činností a opatření včetně služeb, 

které mají obvykle charakter sociálních plánů nebo programů a jsou součástí firemní 

sociální politiky. Cílem této péče je zvýšení výkonnosti a spokojenosti zaměstnanců 

s vykonávanou prací, posilování vztahů k firmě, stabilizace kvalitních zaměstnanců a 

zvýšení motivace k práci.“
3
 

„Péče o zaměstnance je charakteristická činnost zaměstnavatele v oblasti vytváření 

vhodných pracovních podmínek, pracovního a životního prostředí, bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, pracovních vztahů, personálního rozvoje, služeb 

poskytovaných pracovníkům, využití volného času, bydlení a rodiny.“
4
  

Prezentované definice patří k těm obvykle citovaným. Je z nich však zřejmé, že 

se jedná spíše o sociální či personalistickou definici než ryze právní. V těchto 

neprávnických publikacích dochází také často k odklonu od termínu péče o 

zaměstnance k různým pojmům jako firemní sociální politika, péče o lidské zdroje, 

                                                           
1
 KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. 1. vydání Praha: Grada Publishing 

2010. s. 186. ISBN: 978-80-247-2497-3 
2
 ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, s. 154. ISBN 978-

80-247-4151-2 
3
 STÝBLO, J. Personální řízení v malých a středních podnicích. 1. vyd. Praha: Management Press, 2003. 

148 s. ISBN 80-7261-097-X 
4
 DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Management lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 364. 

ISBN 978-80-7179-893-4 
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apod. používaných ve stejném či obdobném smyslu. V neprávnické oblasti lze také jen 

těžko vytyčit obsahové hranice. Jedná se o širokou a dynamicky se vyvíjející 

problematiku a každý autor má jinou představu o tom, které instituty do ní patří a které 

již ne. V širokém smyslu můžeme do péče o zaměstnance zahrnout následující: 

 

- pracovního prostředí; 

- pracovní dobu; 

- pracovní režim; 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

- poskytování pracovně lékařských služeb; 

- zdraví a regenerace zaměstnanců ve volném čase; 

- stravování zaměstnanců; 

- kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců; 

- slaďování pracovního a osobního života; 

- zabezpečení dopravy do a ze zaměstnání; 

- zabezpečení bydlení a ubytování zaměstnanců; 

- zkvalitnění volného mimopracovního času zaměstnanců; 

- zabezpečení při neschopnosti a starobě; 

- finanční zaměstnanecké benefity; 

- ostatních služby a benefity poskytované zaměstnancům a jejich rodinám; 

- starost o životní prostředí; 

- sociální fondy. 

  

Při analýze péče o zaměstnance z právního pohledu již je samozřejmě možné a 

nutné vymezit hranice a určit konkrétní úpravu. V širším smyslu pod tento pojem 

zahrnujeme soubor práv a povinností směřujících k vytvoření bezpečných podmínek pro 

výkon práce
5
. Český zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů (dále též jen „zákoník práce) se této problematice věnuje v části desáté. Tuto 

                                                           
5
 GALVAS, M., GREGOROVÁ,  Z., HRABCOVÁ, D., PÍCHOVÁ, I., ZACHARIÁŠ, J. Pracovní právo 

České republiky. Brno: MU, 2015, s. 625. ISBN: 978-80-210-8021-8 
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úpravu můžeme chápat jako užší definici tohoto pojmu
6
. Institut péče o zaměstnance 

není sice v zákoníku práce obecně definován, nicméně členění je následující:  

 

Část desátá, Péče o zaměstnance 

Hlava I, Pracovní podmínky zaměstnanců (§224 - §226) 

Hlava II, Odborný rozvoj zaměstnanců (§227 - §235) 

Hlava III, Stravování zaměstnanců (§236) 

Hlava IV, Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců (§237 - §247) 

 

Slovenský zákon č. 311/2001 Z. z., zákonník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále 

též jen „zákonník práce“) volí podobnou formu úpravy s určitými rozdíly jak v členění, 

tak v obsahu. Místo péče (starostlivosť) o zaměstnance volí název sociálná politika a o 

něco obsáhlejší úpravu nečlení do hlav: 

 

Siedma časť 

Sociálna politika zamestnávateľa 

(§151 - §176) 

 

Dalším typem kategorizace péče o zaměstnance spočívá v rozdělení na skupiny 

dle závaznosti jejího poskytování. 

 

Povinná péče – zahrnuje obligatorní činnosti uložené zaměstnavateli zákony, dalšími 

předpisy a kolektivními smlouvami vyššího stupně
7
. Konkrétní druhy péče jsou jak 

v České, tak Slovenské republice upraveny primárně zákoníkem práce. Mezi 

nejdůležitější patří opatření týkající se pracovních podmínek, odborného rozvoje 

zaměstnanců, stravování zaměstnanců, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

                                                           
6
 HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, Péče o 

zaměstnance. 978-80-7400-059-1 
7
 Kolektivní smlouvy vyššího stupně jsou uzavírány mezi odborovými svazy a organizacemi 

zaměstnavatelů. Smluvní strany kolektivní smlouvy vyššího stupně mohou společně navrhnout, aby bylo 

ve Sbírce zákonů vyhlášeno sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, že kolektivní smlouva vyššího 

stupně je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem 

Odvětvové klasifikace ekonomických činností.  

Zdroj: http://www.sps.cz/RDS/_detail_faq_new.asp?id=2&type=faq [cit. 20. 8. 2016]   
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zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců. Hlavním cílem úpravy je 

zajistit zaměstnancům prostředí a režim umožňující bezpečné plnění pracovních úkolů
8
.  

 

Smluvní péče – řídí se kolektivními smlouvami uzavřenými na úrovni organizace. 

Zaměstnavatel po kolektivním vyjednávání uzavře s odborovou organizací kolektivní 

smlouvu
9
. Závazky z ní plynoucí nesmí být v rozporu s legislativou. Ta ustanovení, 

která obsahují zaměstnavatelovy závazky, ze kterých vznikají nároky jednotlivým 

zaměstnancům, nebo z nichž pro zaměstnance vyplývají určitá práva a povinnosti, se 

stávají normativními. Jiné závazky, z nichž nevznikají zaměstnancům nároky, práva 

nebo povinnosti jsou závazky smluvní povahy
10

. Nadstandardní péči vyjednanou 

s odborovou organizací musí zaměstnavatel poskytnout i zaměstnancům, kteří nejsou 

členy odborů. 

 

Dobrovolná péče – je výrazem personální politiky zaměstnavatele. Může být 

motivována snahou získat konkurenční výhodu na trhu práce či zvýšit výkonnost 

současných zaměstnanců. Je upravena vnitřními předpisy a zaměstnavatel tímto 

způsobem dobrovolně rozšiřuje výčet zaměstnaneckých výhod nad rámec mandatorně 

stanovený právními předpisy. Je samozřejmě nutné před poskytnutím dalších výhod 

zvážit také jejich pracovně právní, daňové a další dopady. Dobrovolná péče se 

v současnosti dynamicky rozvíjí a má velký vliv na trh práce. 

 

Péče o zaměstnance může být dále dělena na interní a externí, podle toho kdy a 

kde je realizována.  

 

Interní péče – jedná se zejména o zabezpečení příznivých pracovních podmínek a 

rozvíjení pracovních schopností v souvislosti s výkonem práce na pracovišti a/nebo 

v pracovní době. Patří sem jak zákonné povinnosti ukládající zaměstnavateli zajistit 

určité pracovní podmínky, tak péče poskytovaná nad rámec zákona.   

 

                                                           
8
 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 6. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 288. ISBN 

978-80-7400-283-0 
9
 Případně s více odborovými organizacemi více kolektivních smluv 

10
 http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=IPB069 [cit. 20. 8. 2016]   
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Externí péče – za externí péči považujeme takovou zaměstnaneckou péči, která není 

omezena souvislostí s výkonem práce a pracovištěm či je realizována v mimopracovní 

době. Ochrana zaměstnance zde spočívá především v zákazu diskriminace a zajištění 

rovného zacházení v oblastech poskytování a dostupnosti využívání firemních 

zaměstnaneckých výhod
11

.  

 

Péče o zaměstnance sleduje určité cíle, které můžeme kategorizovat 

následujícím způsobem: 

 

Celospolečenské cíle – souvisejí se zachováním prosperity a stability společnosti. Tyto 

cíle byly hlavně v začátcích formování péče o zaměstnance jedny z nejpodstatnějších
12

. 

Jejich dosahování probíhá zajištěním základních občanských práv zaměstnancům, 

ochrany jejich zdraví a sociálního statusu. 

   

Cíle zaměstnavatele – týkají se zájmů zaměstnavatele spočívajících v jeho efektivním 

fungování a existenci. Jedná se o zabezpečení vhodných zaměstnanců od jejich náboru, 

přes jejich profesní rozvoj, až po zvyšování jejich pracovní výkonosti.       

 

Individuální cíle člověka – spočívají v uspokojování potřeb jednotlivých zaměstnanců. 

 

Zaměstnavatel při poskytování péče o zaměstnance sleduje své zájmy, musí však 

respektovat i individuální a celospolečenské cíle.
13

 

 

 

 

 

                                                           
11

 HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání. Princip flexijistoty v českém pracovním 

právu. Praha: Auditorium, 2009, s. 153. 978-80-9037-860-4 
12

 V historii byl střet společenských vrstev nejednou záminkou povstání a revolucí. Jedná se samozřejmě 

o zjednodušující pohled, ale myslím, že kdyby měly i nižší vrstvy zaměstnanců v historii zaručenu 

základní zaměstnaneckou péči, bylo možné některým nepokojům předejít. 
13

 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, s. r. 

o., 2010. ISBN 978-80-7261-168-3 
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2   Historie péče o zaměstnance 

 

Péče o zaměstnance je základní součástí podnikové sociální politiky
14

. Sociální 

politiku má každý zaměstnavatel a jejím cílem je vytváření příznivých ekonomických a 

sociálních podmínek pro fungování společnosti prostřednictvím rozvoje lidských 

zdrojů. Sociální politiku lze aplikovat na zaměstnance, společníky, členy ale i na celé 

rodiny či bývalé zaměstnance.    

 Sociální politika zaměstnavatelů jako prostředek rozvoje lidských zdrojů a 

vytváření příznivého ekonomického a sociálního klimatu přispívajícího k rozvoji 

organizace se začíná objevovat již v 19. století. V počáteční fázi se zaměřovala 

přednostně na prevenci pracovních úrazů a až později začala být chápána jako 

prostředek k získávání pracovní síly a zvyšování její efektivity
15

. 

Předchůdce toho co dnes považujeme za péči o zaměstnance lze však nalézt již v 

daleké minulosti. K jednomu z prvních dokumentům, alespoň na našem území, patří 

horní zákon a mincovní reforma Václava II. Ius Regale Montanorum (dále jen „IRM“). 

Jedná se o nejstarší kodifikaci horního práva u nás, pocházející z let 1300 až 1305
16

. 

Vytvořen byl pod vedením italského právníka Gozzia z Orvieta pravděpodobně za 

spoluúčasti zkušených odborníků s důkladnou znalostí hornické praxe na základě 

starších (například jihlavských) horních zákonů, římskoprávních vlivů a vlastních 

zkušeností. IRM je psán latinsky a jeho územní platnost byla v období 14. až 16. století 

prakticky vymezena hranicí tehdejšího českého státu. Zákoník byl mnohokrát 

reformován a jen postupně začal ztrácet své významné postavení. Až do 16. století byla 

nejdůležitější normou specifikující podmínky báňského pracovního systému. Jeho osud 

se naplnil až po 550 letech a to vydáním nového rakouského zákona v roce 1854. Je 

zajímavé, že IRM ovlivnil nejen právo na našem území. Jeho byť i nepřímý vliv byl 

pozorovatelný také například v Srbsku, Bosně, částech Německa, Rakouska či 

Bulharska, ale panuje také domněnka, že Španělský překlad díla byl používán i v jižní 

Americe. 

                                                           
14

 GALVAS, M., GREGOROVÁ,  Z., HRABCOVÁ, D., PÍCHOVÁ, I., ZACHARIÁŠ, J. Pracovní právo 

České republiky. Brno: MU, 2015, s. 625. ISBN: 978-80-210-8021-8 
15

 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 6. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 288. ISBN 

978-80-7400-283-0 
16

 Přesné datum není známo. 
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IRM měl pozitivní efekt na sociální postavení části středověkého obyvatelstva. 

Je vhodné podotknout, že v této oblasti je zákoník velmi progresivní, jelikož jako první 

z evropských horních zákoníků obsahuje také personální stránku organizace báňského 

podnikání. Těmito rysy se totiž odlišuje od ostatních obdobných báňskoprávních norem 

tohoto období. Všichni účastníci stříbrorudného hornictví byli rozděleni na čtyři 

skupiny podle jejich pravomocí od dělníků až po vrchní horní úředníky. Skupiny měly 

vymezeny pravomoci, kompetence, pracovní působnost a způsob účasti na řízení a 

kontrole. Byly také zavedeny orgány zastupující zájmy hornictva (tzv. přísežní horníci). 

Další úprava se týkala zajištění minimální mzdy
17

, stanovení výplatních termínů a 

mzdových záloh. Pracovní den se skládal z čtyř 6 hodinových směn. Maximální 

pracovní doba pro báňské dělnictvo v dolech i na povrchu, kováře i další profese pak 

činila maximálně dvě směny po šesti hodinách, které však na sebe nesměly přímo 

navazovat
18

. Zákoník dále obsahuje pravidla týkající se volnosti stěhování, bezpečnosti 

práce v dolech, osvětlení, odvětrání a odvodnění. Nalezneme zde však také protikoaliční 

předpisy zabraňující samostatné sociální organizaci dělnictva.  

Bylo by pošetilé domnívat se, že části IRM zabývající se dělnictvem byly 

vytvořeny čistě za účelem zlepšení jejich pracovních podmínek. Dílo jako celek bylo 

vytvořeno za účelem zabezpečit plynulost hornické výroby a zajištění základní „péče“ 

byl prostředek jak zabránit negativním vlivů nespokojených pracovníků (od snížené 

výkonosti až po případné nepokoje). Toto však nic neubírá zákoníku na důležitosti. Jako 

první známý horní zákoník na světě věnoval soustavnější pozornost ochraně pracovníka 

před útlakem zaměstnavatele (těžařů, úředníků, dozorců) a je v něm tak znatelný 

hluboký humanismus. Výjimečný je také ve srovnání s obdobnými díly vznikajícími ve 

stejném období
19

. 

Na počátku 13. století začínají vznikat první středověká města. Tato urbanizace 

vede k vzniku většího množství nových pracovních příležitostí pro námezdní 

pracovníky. Postupem času, v průběhu 14. století, se začínají v prosperujících městech 

                                                           
17

 Způsob, kterým IRM minimální mzdu stanoví, by v dnešní době asi nebyl zaměstnanci přijímán 

pozitivně: „Ano také máť býti opatrovánie milostivosti, aby chudým dělníkóm taková mzda učtena byla, 

z niežto mohli by vydržeti se, aby pro nedostatek pokrmuov z núze přinuceni nebyli chvátati cizích věcí a 

zajisté pokrmuov přisluhovánie nedostatečné čeledíny zloděje činí a lotry“ 
18

 „aniž po dvě šichtě ustavičně dopúštějte komu dělati, aby ustavičností času přinucen nebyl zhynúti na 

diele“ a „A zapoviedáme, aby i žádný z dělníkuov ustavičně po dvě šichty nedělal, aby nezhynul na diele, 

a to dlužni sú strážní doluov se vší pilností vyvarovati; a takéž tento najat má býti rudú.“ 
19

 BÍLEK, J. Ius regale montanorum aneb Právo královské horníkuov. Kutná Hora: Vydavatelství a 

nakladatelství Martin Bartoš – Kuttna, 2000. ISBN 80-86406-06-7 
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tvořit také samostatné řemeslnické obory. Pracovníci vykonávající stejné řemeslo se 

začínají sdružovat a dochází tak k formování prvních cechů (např. cech hrnčířů, 

zedníků, ševců, apod.). Cechy jako řemeslnická a obchodnická sdružení existovaly od 

13. století až do 19. století, kdy jejich vliv vymizel
20

.  Z dnešního pohledu můžeme 

cechy charakterizovat jako veřejnoprávní korporace s funkcí náboženskou, sociální i 

reprezentativní. Primárním předpisem pro fungování cechů byly cechovní artikuly 

(stanovy). S postupem doby, jak docházelo k snižování autonomie cechů, bylo 

povinností obdržet schválení od vrchnosti a držet se dalších vyšších předpisů (např. 

generálního řemeslnického patentu z roku 1731). Cechy dohlížely na dodržování kvality 

poskytovaných služeb a zhotoveného zboží svými členy a na proces zaučování nových 

mistrů. V jejich předpisech můžeme narazit na stanovení nejnižší denní mzdy, stanovení 

rozsahu pracovní doby a výše mzdy řemeslníků a také na určitou základní ochranu učňů 

před zvůlí mistrů spočívající například v neúměrném prodlužování výuční doby či 

ponižování tovaryšskými rituály
21

. V polovině 17. století také dochází k sepisování 

tovaryšských statut kodifikujících veškerá práva a povinnosti tovaryšů
22

.  

Ekonomický rozvoj měst a velkostatků vyvolával stále podstatnější rozpory 

uvnitř feudálního pořádku. Dosavadní způsoby obstarávání a fungování pracovní síly již 

nebyly udržitelné. Byl nutný alespoň částečný posun od feudálního stavu spočívajícího 

v poddaných připoutaných k půdě směrem k umožnění vzniku námezdního dělnictví
23

.  

V 16. století tak začíná docházet ke snahám o úpravu, sjednocení a shrnutí právních 

předpisů týkajících se čeledi. Zemské sněmy schvalují tzv. čelední řády. První z nich z 

roku 1547. Řád rozlišoval mezi krátkodobým a dlouhodobým námezdním pracovním 

poměrem. Krátkodobé tzv. nádenické smlouvy se uzavíraly na příležitostné, případně 

sezonní práce. Za ty jim podle dobové legislativy náleží mzda, a co je důležité, 

nevytvářejí osobní pouto mezi zaměstnavatelem a pracovníkem. Dlouhodobé smlouvy 

čelední lze považovat za předchůdce dnešních smluv pracovních na dobu určitou. 

Uzavíraly se mezi čeledí a vrchností obvykle na svatého Martina na délku jednoho 

                                                           
20

 Síla cechů se vytratila hlavně z důvodů rozvoje volného trhu, industrializace, modernizace a 

politických změn. 
21

 Tato pravidla však byla často zcela opomíjena.  

KRATĚNOVÁ, P. Cechy v Mimoni. Brno, 2011. Magisterská diplomová práce. FF MU Ústav 

archivnictví a PVH. s. 7 
22

 http://www.paleografie.org/UK/index.php?target=gallery279 [cit. 15. 7. 2016]   
23

 https://is.muni.cz/el/1422/jaro2015/MP201Zk/um/web/doc/novovek/Celedni_rady.pdf [cit. 15. 7. 2016]   
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roku
24

. Pracovník musel mít souhlas vrchnosti, které patřil, a plnění smlouvy mohlo být 

na něm trestně vymáháno. Za práci čeledi náležela odměna, která však byla typicky 

vyplácena až po skončení práce, tj. po roce. V průběhu roku čeleď pracovala za stravu a 

ubytování.  Smlouvy neurčovaly délku pracovní doby, platila tak zásada, že se pracuje 

dle potřeby. Dovolená byla nahrazována církevními svátky. Samozřejmě také čelední 

řády se vyvíjely a postupně zaváděly novou úpravu. Čelední řád pro Moravu z roku 

1753 dále přesně vymezuje poměry mezi pány a služebníky, disciplinární prostředky a 

také konkrétně deklaruje práva a povinnosti čeledi. Byrokratizace státního aparátu a 

snaha o zefektivňování fungování státu vedly v roce 1782 za Josefa II. k vydání 

Josefínských čeledních řádů. Osvícenský humanismus typický pro tuto dobu se v díle 

odráží například zákazem zneužívání disciplinární pravomoci. Stát přebírá garanci, že 

povinnosti, ke kterým se čeledín zavázal, budou splněny. Čelední řády platí až do roku 

1857, kdy dochází k jejich nahrazení předpisy více odpovídajícími rozvíjející se 

kapitalistické společnosti.  

K dalšímu výraznému rozvoji v ochranném zákonodárství dochází za vlády 

Josefa II. především vlivem vydávání robotních patentů. Za nejpřevratnější lze 

považovat patent o zrušení nevolnictví z roku 1781. Na jeho základě došlo k zrušení 

přímé závislosti poddaných na vrchnosti. Obyčejní lidé tak nově mohli například začít 

volně vybírat povolání pro své potomky, nakládat se svým majetkem nebo se svobodně 

stěhovat. Došlo také k omezení robotní povinnosti. Důsledkem byl přesun části 

obyvatelstva do měst za prací, vyučením řemesla či vzděláním
25

. Za vlády Josefa II. 

dochází také k vydávání dalších právních předpisů upravujících ochranu zdraví dělníků, 

ochranu dětských pracovníků
26

, zavedení nedělního klidu, živnostenské podnikání a 

podobně. 

V roce 1811 došlo k přijetí zákoníku Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (dále 

jen „ABGB“). Zákoník vznikal v kontextu přijetí francouzské Deklarace práv člověka a 

občana a změn v politické a hospodářské situaci habsburské monarchie. Vycházel z 

tradic římského práva, nicméně bral silně v potaz především přirozená práva. Vlivem 

těchto skutečností se stalo dílo pokrokovou, první modernější úpravou pracovních 

                                                           
24

 VOJÁČEK, L., SCHELLE, K. a KNOLL, V. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2010. s. 167. ISBN 9788073802578 
25

 MALÝ, K. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. Student 

(Leges). s. 177. ISBN 9788087212394 
26

 Dvorský dekret z roku 1786 stanovuje základní požadavky hygieny u pracujících dětí. 
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vztahů.  V hlavě dvacáté šesté upravuje zákoník smlouvu služební, u které mimo jiné 

garantuje relativně podrobně nárok na plat, práva zaměstnance při nemoci, další 

povinnou péči zaměstnavatele (ochrana života a zdraví, ubytování, stravování,…) a 

další. ABGB zůstal v platnosti na českém území až do roku 1950, některá ustanovení 

však pozbyly platnost až v roce 1965, kdy byl vydán zákoník práce
27

. 

Je to právě 19. století, od kterého začínáme mluvit o uplatňování sociální 

politiky zaměstnavatelů. S probíhající průmyslovou revolucí přichází také nutnost 

kvalitnější ochrany hlavně v oblasti úrazové. Ochranné zákonodárství se snaží 

garantovat zaměstnancům lepší pracovní a mzdové podmínky a předejít tak jejich 

radikalizaci, která by mohla narušit fungování státu. Zvýšená pozornost je věnována 

dělníkům pracujícím v nejhorších pracovních podmínkách a zaměstnancům majícím 

význam pro fungování státu. Mezi jednotlivými skupinami zaměstnanců tak postupně 

dochází k diferenciaci právní úpravy
28

. K důležitým právním normám obsahujícím 

sociální prvky patří kromě ABGB také horní zákon z roku 1854
29

 a živnostenský řád z 

roku 1859
30

. V roce 1867 je uzákoněna tzv. koaliční svoboda. V jejím rámci je možné 

vytvářet a rozvíjet sdružení zaměstnavatelů a oborových organizací zaměstnanců. S tím 

také souvisí rozvoj sociálního dialogu mezi těmito skupinami formou kolektivního 

vyjednávání. Dalším důležitým posunem je na našich územích postupné zavádění 

důchodového, nemocenského a úrazového pojištění. Inspirace vychází mimo jiné z 

Bismarkova Německa a jeho metody cukru (sociální jistoty) a biče (omezení svobod). 

Zajímavostí je, že již v době Rakouska-Uherska bylo využívanou 

zaměstnaneckou výhodou poskytování naturálních požitků vedle peněžní odměny (např. 

deputátní uhlí zaměstnancům průmyslových podniků či státních drah pro otop 

domácností
31

). K dalším „benefitům“ patřilo třeba zvýhodněné poskytování cukru 

zaměstnancům participujícím na jeho výrobě či zemědělských produktů zemědělským 

pracovníkům
32

.  

                                                           
27

 VOJÁČEK, L., SCHELLE, K. a KNOLL, V. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2010. s. 443. ISBN 9788073802578 
28

 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 262/2006 Dz 
29

 Chlapci do 14 let a dívky do 18 let směli pracovat jen na povrchu. Dospělí dělníci maximálně 12 hodin 

práce denně, od roku 1901 pak už jen 9 hodin. 
30

 Živnostenský řád a jeho novely omezují využívání dětské práce. Děti věku dvanácti let zakazuje 

využívat k pravidelné živnostenské práci. Dochází také k postupnému zkracování pracovní doby (např. od 

roku 1885 pro děti 12-14 let maximálně 8 hodin denně). 
31

 http://www.usti-nad-labem.cz/dejiny/19stol/ul-5-27.htm [cit. 16. 7. 2016]   
32

 http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=2356 [cit. 16. 7. 2016]   
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Za 1. světové války se zhoršuje celková ekonomická situace státu i podniků. Po 

jejím konci vzniká samostatná první Československá republika a dochází k řadě změn 

v oblasti převzatého pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Zákonem č. 

2/1918 je zřízeno Ministerstvo sociální péče. Do jeho kompetence spadají záležitosti 

sociální politiky jako ochranné zákonodárství, sociální pojištění, péče o mládež, 

nezaměstnané a další. V roce 1918 byla zákonem č. 91/1918 zavedena 

v Československu 8 hodinová pracovní doba. Délka pracovní doby byla stanovena buď 

jako 8 hodin denně nebo ne více než 48 hodin týdně. Dvacátá léta dvacátého století se 

nesou ve znamení stagnace pracovního zákonodárství a sporů ohledně zprostředkování 

práce. Na důležitosti však rostou kolektivní smlouvy zlepšující pracovní podmínky i bez 

posunu v základní zákonné úpravě. I když již od roku 1925 byl připravován zákon o 

kolektivních smlouvách, který jednotně upravoval tento institut a garantoval smlouvám 

plnou závaznost, nedošlo nikdy k jeho přijetí. K oficiálnímu zakotvení došlo až vládním 

nařízením č. 141/1937 Sb., o závaznosti hromadných smluv pracovních. 

Za zmínku také stojí zavedení takzvaného Gentského systému
33

, ke kterému 

v Československu došlo zákonem č. 267/1921 Sb., o státním příspěvku k podpoře 

nezaměstnaných
34

. Princip tohoto systému spočíval v přenesení odpovědnosti za 

výplatu podpory v nezaměstnanosti ze státu na odborové organizace, kterým na to stát 

poskytoval státní příspěvek. Na podporu měl nárok pouze odborově organizovaný 

zaměstnanec za splnění dalších podmínek. Tento systém byl finančně velmi náročný pro 

odborové organizace. Pro zaměstnance zase byl do jisté míry diskriminační, když 

znemožňoval neodborářům účastnit se na systému podpory v nezaměstnanosti. Gentský 

systém byl zrušen vládním nařízením č. 101/1940 Sb., o podporách v nezaměstnanosti, 

které zavedlo systém státní podpory v nezaměstnanosti.      

    Negativní vliv měla na vývoj sociální politiky zaměstnavatelů globální 

hospodářská krize ve třicátých letech 20. století. Jen ti nejsilnější zaměstnavatelé mohli 

i nadále rozvíjet svojí sociální politiku. V Československu se krize projevila zvýšenou 

nezaměstnaností, krachem mnoha podniků a celkovým poklesem výroby a ekonomiky. 

Ve stejném období také stále dochází k dalšímu rozvoji kolektivního vyjednávání a 

                                                           
33

 Název odvozen od belgického města Gent, ve kterém byl v roce 1901 poprvé zaveden. 
34

 VOJÁČEK, L., SCHELLE, K. a KNOLL, V. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2010. s. 475. ISBN 9788073802578 
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vlivu odborů na obsah a rozsah sociální politiky zaměstnavatelů započatého 

v předchozím desetiletí. 

Jedním z nejúspěšnějších podnikatelů, který i kvůli své sociální politice toto 

těžké období úspěšně překonal, je Tomáš Baťa. Ten nazýval zaměstnance 

spolupracovníky a zdůrazňoval, že základem úspěšného podniku je úspěšný 

zaměstnanec a úspěšný kolektiv. Jeho tezí bylo „budování člověka“ čímž chápal 

neustálou nutnost vytvářet podmínky pro zdárný osobního růst člověka jeho 

vzděláváním a hmotné zainteresovanosti na výsledcích. Baťa se snažil zaměstnance 

motivovat nejen penězi, ale také poskytováním široké škály firemních služeb. O 

pokrokovosti jeho myšlení svědčí také následující citáty: „Žádný podnik nevyroste k 

velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele.“ nebo „Při své 

práci neměl jsem na mysli vybudování závodu, ale lidí. Vybudoval jsem člověka, aby 

byl výkonnější a lépe sloužil zákazníkům a on potom vybudoval závod. Jsem 

přesvědčen, že největší ztráty v průmyslu a obchodě vznikají nesprávným stanoviskem, 

které zaujímá člověk ke své práci, svým spolupracovníkům a ke svým zákazníkům“. Je 

třeba si uvědomit, že ani v dnešní době nemá většina společností tak prozaměstnanecký 

postoj. Ty společnosti, které se tímto směrem snaží profilovat, se typicky umisťují 

vysoko v průzkumech oblíbenosti zaměstnavatelů, lákají nejkvalitnější kandidáty a 

stávají se úspěšnými. Baťa se své zaměstnance snažil vychovávat a vzdělávat již od 

jejich mládí. Věřil a prosazoval meritokratický přístup založený na hodnocení a odměně 

za dobře odvedenou práci. V zaměstnancích také pěstoval věrnost k firmě. Z dnešního 

pohledu se však zdají některé aspekty jeho péče o zaměstnance až přehnaně 

paternalistické
35

. 

V Baťových závodech bylo již v roce 1924 zřízeno sociální oddělení zabývající 

se péčí o zaměstnance
36

. Mezi benefity patřila komplexní zdravotní péče, kvalitní a 

levné stravování, jazyková, obuvnická a mnohá další školení, finanční odměny
37

, 

zlevněné služby kulturních zařízení, prádelny či jídla v podnikovém obchodě
38

. Dále 

možnost bydlení v závodních domech, internátech, penzionech či svobodárnách za 

                                                           
35

 LEDNICKÝ, V. Sociální politika Tomáše Bati. Ekonomická revue. 2003, roč. 6, č. 1, s. 66-80 
36

 V roce 1926 byl také založen Baťův podpůrný fond. Ten z daňových důvodů vyplácel některé podpory 

namísto mateřské společnosti. 
37

 Široké spektrum – příspěvky na dovolenou, na svátky, na školní pomůcky pro děti, nemocenské dávky, 

manželské a novorozenecké dary, podpora vícečlenných rodin, dary k novému roku, atd.  
38

 http://www.bata.websnadno.cz/Batova-soustava-rizeni.html [cit. 17. 7. 2016]   
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příznivé nájemné, bezplatné tělocvičny a sportoviště, služby vnitropodnikové banky za 

zvýhodněných podmínek a podniková mateřská školka. Pojetí péče o zaměstnance, 

které Baťa prosazoval, bylo převratné a předběhlo svou dobu o desítky let. Vzhledem 

k úspěšnosti Baťových koncernů a oblíbenosti Bati mezi jeho zaměstnanci je možné 

říct, že péče o zaměstnance v tomto pojetí byla velmi úspěšná.      

V období fašistické okupace v letech 1939 – 1945 nedošlo na našem území 

k výraznějším změnám v platné pracovněprávní legislativě. Nicméně mezi nacistická 

opatření patřila nucená práce, diskriminace, nucené sjednocení odborů a vydrancování 

stávajících sociální fondů.
39

  

Po skončení druhé světové války dochází k navázání na prvorepublikovou 

sociální legislativu. Brzy se však začíná projevovat tendence k zavedení nového pojetí 

sociální politiky. Dochází k rozvoji závodních sociálních služeb zabezpečující péči o 

zaměstnance formou například závodního stravování, podnikového bydlení, společných 

zotavoven či péče o matky s dětmi
40

. Na zavádění, formování a realizaci nové sociální 

politiky měly vliv také jednotné odbory sdružené v Revolučním odborovém hnutí (dále 

jen „ROH“). ROH byla monopolní odborová organizace socialistického 

Československa, která vznikla v roce 1946 jako nástupce Ústřední rady odborů. I přes 

rozsáhlé pravomoci a svojí masovost tato organizace však prakticky jen plnila vůli 

KSČ
41

. ROH zanikla až v březnu 1990 v souvislosti s probíhajícími politickými 

změnami. Nově pak došlo k založení odborových svazů sdružujících jednotlivé 

odborové organizace. 

V 60. létech se v oblasti pracovního práva vyvíjí komplikovaný, nesourodý a 

těžko použitelný systém tvořený z množství právních norem. V roce 1962 proto došlo 

k zahájení práce na sjednocení pracovněprávní úpravy formou kodifikace v zákoníku 

práce. K dokončení návrhu došlo na podzim roku 1963. V červnu roku 1965, se 

zpožděním způsobeným hospodářskými obtížemi, konečně dochází k jeho schválení 

Národním shromážděním. Vyhlášen byl zákoník práce pod číslem 65/1965 Sb. 

s účinností od 1. 1. 1966. Tento zákon byl v České republice účinný až do 31. 12. 2006, 

kdy byl od 1. 1. 2007 nahrazen novým zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Na 

                                                           
39

 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 6. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 23. ISBN 

978-80-7400-283-0 
40

 KUKLÍK, J. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2008. s. 87. ISBN 

9788072017416 
41

 http://www.cmosarmady.cz/history [cit. 17. 7. 2016]   
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Slovensku byl pak nahrazen již k 1. 4. 2002 zákonem č. 311/2001 Z. z., zákonník práce. 

Za dobu své existence prodělal desítky novelizací. Úprava problematiky péče o 

zaměstnance byla vždy obsažena v hlavě šesté.  

 K pochopení geneze úpravy péče o zaměstnance uvádím níže některé 

z nejvýznamnějších novelizací týkajících se péče o zaměstnance. Nejdříve v období 

Československé socialistické republiky, poté samostatné České republiky a v poslední 

části samostatného Slovenska. 

Rozsáhlou novelou zákoníku práce č. 153/1969 Sb., s účinností od 1. 1. 1970, 

byla ustanovením § 143 zavedena možnost uzavření dohody mezi organizací a 

pracovníkem za účelem umožnění získání nebo zvýšení kvalifikace pracovníka. 

Pracovník se pak uzavřením dohody zavazuje po získání nebo zvýšení kvalifikace 

setrvat v pracovním poměru s organizací po určenou dobu, nebo uhradit organizaci 

náklady související se získáním či zvýšením kvalifikace. Dále jsou zde upraveny 

náležitosti dohody a případy, kdy povinnost náhrady zaniká. Další část zákona se věnuje 

úpravě bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v družstvech (v tomto období bylo 

družstevnictví velmi rozšířené), společenskou kontrolou Československého revolučního 

odborového hnutí nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví v jednotlivých organizacích, 

povinnosti organizace uzavřít pracovní smlouvu s učněm po úspěšném vykonání 

učňovské zkoušky a dalším. 

Zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní 

bezpečnosti komplexně upravuje služební poměr příslušníků SNB. Najdeme zde 

například ustanovení týkající se preventivní rehabilitace, zvyšování kvalifikace, péče o 

příslušníky ve stáří, v neschopnosti či mateřství. 

S účinností od 1. 1. 1989 došlo zákonem č. 188/1988 Sb. k vložení nových 

ustanovení § 141a, které ukládá pracovníkovi povinnost soustavně si prohlubovat svojí 

kvalifikaci k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě, § 142a a § 142b podle kterých 

může organizace vybírat své pracovníky a ověřovat jejich pracovní způsobilost. Dále 

zde také došlo například k změnám v úpravě mzdových záležitostí, dovolené, 

kolektivních smluv, uložení svršků a dopravních prostředků.  

Po zániku České a Slovenské Federativní Republiky se legislativní vývoj 

rozdělil a v České republice i Slovensku se vyvíjel separátně. Následující novely se 

týkají v první části České republiky a v druhé části Slovenska.  
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Mezi nejvýznamnější novely zákoníku práce se řadí zákon č. 74/1994 Sb., který 

s účinností od 1. 7. 1994 zavádí podstatné změny v souvislosti se změnou státoprávního 

uspořádání. Dochází k úpravě terminologie, kdy se termín „pracovník/pracovnice“ 

nahrazuje termínem „zaměstnanec/zaměstnankyně“, termín „občan“ termínem „fyzická 

osoba“ a termín „organizace“, tam kde je v zákoníku práce použit ve smyslu právnické 

osoby zaměstnávající občany v pracovněprávních nebo obdobných vztazích termínem 

„zaměstnavatel“. Další terminologické změny souvisí s přejmenováním některých 

státních orgánů. K úpravě dochází také v ustanovení týkajících se problematiky 

závodního stravování. Je sjednocena dosavadní úprava, podle které do 31. 5. 1994 bylo 

povinností zaměstnavatele – právnické osoby zajistit zaměstnancům ve všech 

pracovních směnách stravování odpovídající zásadám správné výživy. Zaměstnavatel – 

fyzická osoba mohl na základě nařízení vlády č. 121/1990 Sb. zabezpečit stravování a 

vhodné nápoje přímo na pracovišti nebo v jeho blízkosti, přičemž mohl zaměstnancům 

poskytovat příspěvek až do 10 Kč denně
42

. Nová formulace účinná od 1. června 1994 

nerozlišovala mezi zaměstnavatelem fyzickou a právnickou osobou. Povinností nově 

bylo pouze umožnit stravování zaměstnancům ve všech směnách s výjimkou 

zaměstnanců vyslaných na pracovní cestu
43

.  V ustanovení § 141 došlo též ke zrušení 

povinnosti organizace pečovat o kvalifikaci pracovníků, o její zvyšování a vhodné 

rozšiřování, pečovat o jejich další vzdělání a zabezpečovat, aby byli zaměstnáni pracemi 

odpovídajícími získané kvalifikaci. V této souvislosti bylo také doplněno ustanovení § 

143 o stanovení maximální délky pěti let pro setrvání zaměstnance v pracovním poměru 

u zaměstnavatele po zvýšení jeho kvalifikace. Stejný § také umožňuje uzavření 

kvalifikační dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem při prohlubování 

kvalifikace s předpokládanými náklady dosahujícími minimálně 100 000 Kč. 

Poměrně rozsáhlou novelou zákoník práce prošel v souvislosti s přijetím zákona 

č. 155/2000 Sb. účinným od 1. 1. 2001. Jednalo se o tzv. harmonizační novelu 

transponující do našeho pracovního práva směrnice Evropského společenství
44

. Novela 

v některých oblastech posiluje práva zaměstnanců. Jedná se především o právo na 

                                                           
42

 § 14 Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 23. 4. 1990 o pracovně právních 

vztazích při soukromém podnikání občanů 
43

 § 140 odst. 1 zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb. 
44

 http://oszptns.cmkos.cz/doc/casopis/26parpoz.htm; 

http://www.epravo.cz/top/%C4%8Dl%C3%A1nky/hlavn%C3%AD-body-novelizace-zakoniku-prace-

provedene-zakonem-c-1552000-sb-190.html?mail [cit. 17. 7. 2016] 
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informace, zkvalitnění bezpečnosti práce, zákazu diskriminace, úpravu délky pracovní 

doby na nejvýše 40 hodin týdně a stanovení maximálního počtu přesčasů nařízených 

zaměstnavatelem na 150 hodin ročně, umožnění rodičovské dovolené i mužům, 

stanovení základní výměry dovolené na 4 týdny a novou úpravu minimální mzdy. 

Další novelou související také s EU je tzv. euronovela zákoníku práce provedená 

zákonem č. 46/2004 Sb. s účinností od 1. 3. 2004
45

. Dochází zde například k zpřesnění 

podmínek zákazu diskriminace a rovných podmínek, zavedení opatření k zamezení 

řetězení pracovních poměrů uzavíraných na dobu určitou, zúžení okruhu zaměstnanců, s 

kterými lze uzavřít konkurenční doložku a úpravu přestávek na jídlo a oddech, které 

musí být nově poskytnuty nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce, místo původních 

čtyř a půl hodin.  

Nový zákoník práce č. 262/2006 Sb. byl v České republice schválen 

parlamentem dne 21. 4. 2006 s účinností od 1. 1. 2007. Péče o zaměstnance je zde 

upravena v části desáté, která je členěna na čtyři hlavy. Podrobněji se tomuto předpisu 

věnuji v kapitole 5.1. 

Také na Slovensku prošel zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce množstvím 

novelizací.  

Mezi ty pro nás relevantní patří například zákon č. 90/1996 Z. z., účinný od 1. 4. 

1996, který zrušuje úpravu minimální mzdy formou nařízení vlády a zavádí zákonnou 

úpravu
46

. 

Zákon č. 206/1996 Z. z., s účinností od 1. 9. 1996 pak ve všech ustanoveních 

pracovněprávních předpisů nahrazuje termín „pracovník/pracovníčka“ termínem 

„zamestnanec/zamestnankyňa“, termín „občan“ termínem „fyzická osoba“ a termín 

„organizácia“ v případech, kde je použit ve smyslu právnické osoby, který zaměstnává 

občany v pracovněprávních vztazích termínem „zamestnávateľ“. Dochází tak stejně 

jako již dříve v samostatné České republice k terminologickým změnám v souvislosti se 

změnou státoprávního uspořádání.  

K změně právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

došlo prostřednictvím zákona č. 330/1996 Z. z. o BOZP, který byl poté několikrát dále 

novelizován
47

. Ten s účinností od 1. 1. 1997 přinesl komplexní úpravu BOZP. Mezi pro 

                                                           
45

 http://pravo.solen.cz/pdfs/pra/2004/02/08.pdf [cit. 17. 7. 2016] 
46

 Stanoví hodinovou minimální mzdu na 46,60 Sk nebo 8100 Sk měsíčně   
47

 například obsáhlou novelou č. 158/2001 Z. z. 
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nás relevantní ustanovení patří například povinnost zaměstnavatele zlepšovat a 

přizpůsobovat pracovní podmínky zaměstnancům. Poskytovat zaměstnancům 

bezpečnostní přestávky v práci, přizpůsobovat práci potřebám zaměstnance, poskytovat 

informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců, nenařizovat 

práci přesčas při práci ve zdraví škodlivém pracovním prostředí nebo nahrazovat 

namáhavé a jednotvárné práce vhodnými zařízeními
48

. 

Zákon č. 297/1999 Z. z., účinný od 1. 12. 1999, zavádí úpravu pracovního 

poměru na částečný úvazek a mimo jiné také podrobněji upravuje noční práci a 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Novela provedená zákonem č. 95/2000 Z. z., účinným od 1. 7. 2000, upravuje 

inspekci práce (Inšpekcia práce), jejímž prostřednictvím se prosazuje ochrana 

zaměstnanců při práci a výkon státní správy v oblasti inspekce práce. Inspekce práce 

dozoruje nad dodržováním: 

- pracovněprávních předpisů upravujících především vznik, změnu a skončení 

právních vztahů, pracovních podmínek zaměstnanců včetně pracovních podmínek žen, 

mladistvých a osob se změněnou pracovní způsobilostí; 

- právních předpisů a ostatních předpisů na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a zajištění bezpečnosti technických zařízení včetně předpisů 

upravujících faktory pracovního prostředí; 

- mzdových předpisů; 

- závazků vyplývajících z kolektivních smluv; 

- právních předpisů upravujících zákaz nelegální práce a nelegálního 

zaměstnávání. 

Nový zákonník práce č. 311/2001 Z. z., byl zaveden s účinností od 1. 4. 2002. 

Péče o zaměstnance je zde upravena v části sedmé. Podrobněji se tomuto předpisu 

věnuji v kapitole 5.2. 

  

 

 

                                                           
48

 https://www.minedu.sk/data/att/441.pdf [cit. 17. 7. 2016] 
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3   Péče o zaměstnance v mezinárodním právu 

 

3.1   Organizace spojených národů 

 

Organizace spojených národů (dále jen „OSN“) je mezinárodní organizace 

sdružující téměř všechny státy světa
49

. K podpisu zakládajícího dokumentu Charty 

Organizace spojených národů (dále jen „Charta“) došlo 26. 6. 1945. Chartu podepsalo 

51 členů a v platnost vešla 24. 10. 1945. Tímto dnem tak došlo k oficiálnímu vzniku 

OSN. Zakládajícím členem OSN bylo také Československo. Po jeho rozdělení byly do 

OSN 19. 1. 1993 přijaty samostatně Česká a také Slovenská republika. Charta je pro 

všechny členy závazným dokumentem, který navíc stanoví, že závazky plynoucí 

z Charty mají přednost před závazky vyplývající z jiných mezinárodních smluv
50

. 

Kapitola IX Charty se zabývá mezinárodní hospodářskou a sociální součinností. Z jejích 

ustanovení vyplývá, že k vytvoření poměrů stability a blahobytu, jež jsou nutné pro 

pokojné a přátelské styky mezi národy, založených na úctě k zásadě rovnoprávnosti a 

sebeurčení národů, se OSN a její členové zavazují mimo jiné k zvyšování životní 

úrovně, plné zaměstnanosti a vytváření podmínek pro hospodářský pokrok a rozvoj
51

. 

Odpovědnost za plnění těchto cílů pak nese Hospodářská a sociální rada pod vedením 

Valného shromáždění OSN.   

Dne 10. 12. 1948 byla Valným shromážděním OSN přijata Všeobecná 

deklarace lidských práv (dále jen „Deklarace“). Proklamovaným cílem Deklarace je 

mimo jiné podporovat sociální pokrok a vytvořit lepší životní podmínky ve větší 

svobodě. Jedná se o nezávazný dokument obsahující katalog lidských práv. Deklarace 

slouží jako výchozí bod pro další mezinárodní úmluvy o lidských právech. Problematice 

spojené s péčí o zaměstnance se věnuje čl. 23, který stanovuje, že „každý má právo na 

práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky 

a na ochranu proti nezaměstnanosti“. Deklarace dále zaručuje pro všechny lidi, bez 

jakéhokoliv rozlišování, nárok na stejný plat za stejnou práci, právo na spravedlivou a 

uspokojivou odměnu, zajišťující jemu samému a jeho rodině živobytí odpovídající 
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lidské důstojnosti, případně doplněnou jiným prostředkem sociální ochrany a nakonec 

právo zakládat s jinými odborové organizace a přistupovat k nim. Čl. 24 stanoví právo 

na odpočinek, na zotavení, na pravidelnou placenou dovolenou a na rozumné stanovení 

pracovní doby. Čl. 25 pak deklaruje právo na zabezpečení v nezaměstnanosti, v nemoci, 

při nezpůsobilosti v práci, ve stáří, na zvláštní péči a pomoc v mateřství a dětství, atd.  

Dalším dokumentem OSN, který má vliv na oblast péče o zaměstnance je 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (dále jen 

„MPHSKP“) přijatý dne 19. 12. 1966. V Československu vstoupil v platnost v roce 

1976. Podle čl. 10 Ústavy České republiky a čl. 7 odstavce 5 Ústavy Slovenské 

republiky má pak MPHSKP přednost před zákonem. Jeho cílem je vytvořit podmínky, 

aby každý jednotlivec mohl požívat svých hospodářských, sociálních a kulturních práv, 

jakož i práv občanských a politických
52

. Pro naše účely je nejdůležitější třetí část, která 

stanoví právo na svobodně zvolenou práci, spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky 

(např. minimální odměnu, bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky, stejné 

příležitosti k povýšení, nárok na odpočinek, zotavení, rozumné vymezení pracovních 

hodin, pravidelnou placenou dovolenou a odměnu ve dnech státních svátků), právo na 

zakládání a účast v odborových organizacích, právo na stávku, sociální zabezpečení, a 

další. Kontrolu nad dodržováním MPHSKP nyní provádí Výbor pro hospodářská, 

sociální a kulturní práva, který předkládá vypracované zprávy o dodržování 

Hospodářské a sociální radě. 

Deklaraci o pokroku a rozvoji v sociální oblasti (dále jen „DPRSO“) vyhlásilo 

Valné shromáždění OSN dne 11. 12. 1969. Pro členské státy OSN má tento dokument 

pouze deklarační charakter. Preambule DPRSO mimo jiné stanoví, že člověk může 

uspokojit své tužby ve spravedlivém sociálním řádu. Z toho důvodu je nutné ve světě 

urychlit sociální a ekonomický pokrok. K relativně detailně stanoveným zásadám a 

cílům DPRSO patří plné využití lidských zdrojů, zajištění práva na práci, svobodnou 

volbu práce, zajištění sociálního zabezpečení, svobodu odborového sdružování a mnoho 

dalších.   

Významným mezníkem bylo přijetí Deklarace o právu na rozvoj (dále jen 

„DPR“) 4. 12. 1986. DPR připomíná a dále rozvíjí ustanovení MPHSKP, 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, příslušných dohod, úmluv, 
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rezolucí, doporučení a ostatní dokumenty OSN a jejích odborných organizací. Podle 

DPR má být člověk středobodem veškerého dění a rozvoj musí probíhat s ohledem na 

lidský život. Právo spravedlivě se podílet na a těžit z ekonomického, sociálního, 

kulturního a politického rozvoje je nezadatelným právem každého jednotlivce i národa. 

S tím také souvisí zákaz jakékoliv diskriminace.    

K dalším dokumentům dále potvrzujícím zmiňované právo na rozvoj a další 

související práva patří například Vídeňská deklarace z roku 1993 nebo Miléniová 

deklarace z roku 2000. 

 

3.2   Mezinárodní organizace práce 

 

Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“) je specializovanou agenturou 

OSN vytvořenou za účelem podpory sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných 

lidských a pracovních práv. Založena byla po skončení první světové války roku 1919 

ve Versailles
53

. Původně byla začleněna do Společnosti národů a poté, po zrušení této 

organizace, se stala v roce 1946 první specializovanou mezinárodní agenturou OSN
54

. 

Jedná se o jedinou tripartitní agenturu OSN sdružující zástupce vlád, zaměstnavatelů a 

zaměstnanců 187 členských států jakožto víceméně rovnocenné partnery
55

. MOP má tři 

hlavní orgány, a to Mezinárodní konferenci práce (dále jen „MKP“), Správní radu a 

Mezinárodní úřad práce (dále jen „MÚP“). MKP se koná každý rok v červnu v Ženevě. 

Na konferenci se schází zástupci všech členských států vždy ve formátu jeden zástupce 

zaměstnanců, jeden zaměstnavatelů a dva vládní delegáti. Probíhá zde diskuze o 

globálních sociálních a pracovních otázkách, přijímá se rozpočet MOP, přijímají se 

mezinárodní pracovní standardy a volí členové Správní rady. Správní rada je výkonným 

orgánem MOP, který se schází v Ženevě třikrát ročně. Správní rada mimo jiné navrhuje 

a realizuje program MOP, volí generálního ředitele MÚP a připravuje rozpočet MOP 

pro schválení MKP. MÚP je stálým sekretariátem a středobodem veškerých aktivit 

MOP, které rozvíjí pod dohledem Správní rady a vedením generálního ředitele
56

. 
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K základním cílům MOP patří podpora sociální spravedlnosti a mezinárodně 

uznávaných lidských a pracovních práv formou vytváření a prosazování mezinárodních 

standardů (především úmluvami, protokoly a doporučeními). Dále MOP organizuje a 

provozuje technické, vzdělávací a výzkumné programy a provádí výzkum sociálních 

problémů na úrovni nezaměstnanosti, podzaměstnanosti, technologických změn, 

automatizace a dalších
57

. 

Mezi konkrétní ratifikované úmluvy MOP související s oblastí péče o 

zaměstnance patří například následující: 

 

Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se (z roku 1948); 

Úmluva č. 98 o právu se organizovat a kolektivně vyjednávat (z roku 1949); 

Úmluva č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání) (z roku 1958); 

Úmluva č. 135 o zástupcích pracovníků (z roku 1971); 

Úmluva č. 138 o nejnižším věku kdy je přípustné zaměstnání (z roku 1973); 

Úmluva č. 140 o placeném studijním volnu (z roku 1974); 

Úmluva č. 142 o rozvoji lidských zdrojů (z roku 1975); 

Úmluva č. 148 o pracovním prostředí (znečištění vzduchu, hluk, vibrace) (z roku 1977); 

Úmluva č. 155 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a pracovním prostředí (z roku 

1981); 

Úmluva č. 161 o zdravotnických službách poskytovaných pracovníkům (z rok 1985); 

Úmluva č. 171 o noční práci (z roku 1990). 

 

Jak již bylo zmíněno, podle čl. 10 Ústavy České republiky vyhlášené 

mezinárodní smlouvy (úmluvy), k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je ČR 

vázána, jsou součástí právního řádu. Stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než 

zákon, použije se mezinárodní smlouva. Slovenská právní úprava obsahuje obdobné 

ustanovení v čl. 7 odstavci 5 Ústavy Slovenské republiky. Podle tohoto článku 

mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, mezinárodní 

smlouvy, na jejichž provedení není potřebný zákon, a mezinárodní smlouvy, které 

přímo zakládají práva nebo povinnosti fyzických osob nebo právnických osob a které 
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byly ratifikované a vyhlášené způsobem ustanoveným zákonem, mají přednost před 

zákony. 

 

3.3   Rada Evropy 

 

Rada Evropy je mezinárodní organizace spojující 47 evropských zemí. K vzniku 

Rady Evropy došlo na základě podpisu Statutu Rady Evropy (tzv. Londýnské smlouvy) 

dne 5. 5. 1949. Původním cílem Rady Evropy bylo posílení evropské integrace. Tuto 

agendu však převzalo Evropské společenství a Rada Evropy se vyprofilovala primárně k 

ochraně lidských práv a svobod. Česká a Slovenská Federativní Republika se k 

organizaci připojila 21. 1. 1991, samostatná Česká republika a Slovenská republika pak 

30. 6. 1993
58

. V současnosti lze cíle Rady Evropy rozdělit do 4 skupin
59

: 

- ochrana lidských práv, pluralitní demokracie a právního státu; 

- podpora rozvoje evropské kulturní identity a různorodosti; 

- řešení problémů, kterým evropská společnost čelí (diskriminace menšin, 

xenofobie, ochrana životního prostředí, organizovaný zločin, apod.); 

- upevňování demokratické stability v Evropě podporováním politických, 

legislativních a ústavních reforem a potíráním korupce. 

Nejznámější smlouvou Rady Evropy je Úmluva o ochraně lidských práv a 

základních svobod (známější jako Evropská úmluva o ochraně lidských práv). Pro účely 

této práce je však důležitější jiný dokument a to Evropská sociální charta (dále jen 

„Echarta“). Echarta spolu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv tvoří základ 

smluvního systému ochrany lidských práv v členských zemích Rady Evropy a měla 

velký vliv na rozvoj sociální politiky na evropské úrovni
60

. Echarta byla přijata dne 18. 

10. 1961 v Turíně a poté několikrát doplněna a revidována. Česká a Slovenská 

Federativní Republika podepsala dokument dne 27. 5. 1992. Pro Českou republiku jako 

nástupnický stát Echarta vstoupila v platnost k 3. 12. 1999. K publikaci došlo ve Sbírce 
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mezinárodních smluv pod číslem 14/2000 Sb.m.s. Pro Slovenskou republiku pak platné 

již od 21. 7. 1998 a uveřejněné pod čísly 329/1998 Z.z. a 330/1998 Z.z.  

Smluvní strany Echarty se dohodly, že budou všemi vhodnými prostředky, jak 

na národní tak mezinárodní úrovni, naplňovat práva a principy stanovené Echartou. 

Mezi ty patří právo na práci, právo na spravedlivé pracovní podmínky a odměnu za 

práci, právo na bezpečné a zdravé pracovní podmínky, právo organizovat se a 

kolektivně vyjednávat, právo dětí a mladých osob na ochranu, právo zaměstnaných žen 

na ochranu mateřství, právo na poradenství při volbě povolání, právo na přípravu k 

výkonu povolání, právo na ochranu zdraví, právo na sociální zabezpečení, právo osob s 

postižením na podporu v sociální integraci, právo rodiny, dětí a matek na sociální, 

právní a hospodářskou ochranu, právo na výdělečnou činnost na území jiných 

smluvních stran, právo na stejné příležitosti a na rovné zacházení, právo na ochranu v 

případech skončení zaměstnání, právo na stávku, právo na bydlení. Jednotlivá práva 

jsou pak v Echartě blíže specifikována. Z pohledu péče o zaměstnance v užším smyslu 

se jedná například o úpravu podpory prohlubování kvalifikace (příprava k výkonu 

povolání) či zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců (např. minimální věk 

pro přijetí do zaměstnání 15 let, omezení pracovní doby a noční práce mladistvých, 

nárok na mateřské volno či zvýšená ochrana zdravotně postižených).   

Členské státy pravidelně podávají generálnímu tajemníkovi Rady Evropy zprávy 

o plnění závazků vyplývajících z Echarty. Ty jsou následně analyzovány Výborem 

nezávislých expertů a Podvýborem Vládního sociálního výboru Rady Evropy. Výbor 

ministrů na základě zprávy od Podvýboru může dát smluvním stranám potřebná 

doporučení
61

. Další formou kontroly zavedenou Dodatkovým protokolem k Evropské 

sociální chartě je možnost podání tzv. kolektivní stížnosti při neuspokojivém provádění 

Echarty. Tu mají možnost podat vybrané mezinárodní organizace zaměstnavatelů a 

odborů a jiné mezinárodní organizace. Stížnost je předložena Výboru nezávislých 

expertů k vyšetření a posouzení. Jestliže Výbor nezávislých expertů shledá, že Echarta 

nebyla prováděna uspokojivým způsobem, hlasuje Výbor ministrů o přijetí doporučení 

adresovaného dotčené smluvní straně. Dotčená smluvní strana pak ve své příští 
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pravidelné zprávě poskytne informace o opatřeních, která přijala k naplnění doporučení 

Výboru ministrů
62

. 

 

3.4   Evropská unie 

 

 Evropská unie (dále též „EU“) je hospodářsko-politická unie, jejíž první 

základy byly položeny několik let po doznění druhé světové války. Z počáteční 

spolupráce založené primárně na hospodářské spolupráci se postupně zrodilo 

společenství spolupracující v celé řadě dalších oblastí. EU vychází ze základních hodnot 

úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování 

lidských práv, včetně práv příslušníků menšin
63

. Zároveň unie vytváří vnitřní trh a 

usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském růstu a na 

cenové stabilitě, vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství směřujícím 

k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku a na vysokém stupni ochrany a 

zlepšování kvality životního prostředí. Podporuje také vědecký a technický pokrok a 

bojuje proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci. Dále podporuje sociální spravedlnost 

a ochranu, rovnost žen a mužů, mezigenerační solidaritu a ochranu práv dítěte
64

. 

 Prostřednictvím Lisabonské smlouvy se stala součástí primárního práva EU i 

Listina základní práv Evropské unie (dále jen „Listina EU“) obsahující řadu osobních, 

občanských, politických, ekonomických a sociálních práv občanů a rezidentů EU. Mezi 

ty patří například právo volby povolání a právo na práci ve všech členských státech, 

ochrana před diskriminací, právo postižených na integraci, ochrana před neoprávněným 

propuštěním ze zaměstnání, kolektivní práva a právo na informace a spravedlivé a 

uspokojivé pracovní podmínky, ochrana zdraví a mateřství a zvýšená ochrana 

mladistvých. Každý pracovník má také podle Listiny EU právo na mateřskou a 

rodičovskou dovolenou, stejně jako na každoroční placenou standardní dovolenou. 

 V sociální oblasti a oblasti zaměstnanosti jsou cíle EU zlepšování životních a 

pracovních podmínek, přiměřená sociální ochrana, sociální dialog, podpora 

zaměstnanosti, boj proti vyloučení a rozvoj lidských zdrojů za účelem trvale vysoké 
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zaměstnanosti
65

. Dále konkretizovány byly tyto cíle vytvořením desetileté strategie pro 

zaměstnanost a inteligentní a udržitelnou ekonomiku, která podporuje sociální 

začleňování nazývané „Evropa 2020“. Jedná se o dosažení 75% zaměstnanosti osob ve 

věkové kategorii od 20 do 64 let, snížení počtu lidí žijících v chudobě a sociálním 

vyloučení o 20 milionů, snížení míry nedokončeného studia pod 10 %, dosažení alespoň 

40% podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva ve věkové kategorii od 30 do 34 let 

a další. To vše do roku 2020
66

. Cíle jsou společné a mají byt dosaženy optimální 

kombinací ze strany členských států i EU.  

 Další způsob, kterým se EU snaží dosáhnout vytyčených cílů, je vydávání 

politických pokynů (tzv. balíčků). V dubnu 2012 byl přijat balíček v oblasti 

zaměstnanosti a v prosinci stejného roku pak balíček opatření ke zvýšení zaměstnanosti 

mladých lidí.  

 Důležitým tématem je v EU ochrana zdraví a bezpečnost při práci. V roce 

2012 došlo v členských zemích EU k zhruba 2,5 milionům pracovním úrazům 

s pracovní neschopností delší než 4 dny (1 702 na 100 000 zaměstnanců) a 3 515 

pracovních úrazů s následkem smrti (2,44 na 100 000 zaměstnanců)
67

. EU svými 

předpisy určuje minimální normy ochrany pracovníků, avšak nebrání členským států 

přijmout ochranu přísnější. V primárním právu nalezneme související úpravu v článcích 

91, 114, 115, 151, 153 a 352 Smlouvy o fungování EU. Dále je tato problematika 

rozvedena formou směrnic.  

 Rámcová směrnice č. 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci byla přijata 12. 6. 1989. Tato 

směrnice přinesla v některých směrech podstatnou inovaci. V souladu s Úmluvou č. 155 

MOP definuje výraz pracovní prostředí a zavádí moderní přístup k technické 

bezpečnosti a ochraně zdraví. Obsahuje také ustanovení o odborné přípravě pracovníků 

a jejich zástupců, právu na informace a na projednání. Upravuje také obecné zásady k 

vydávání dalších více než 25 navazujících směrnic týkajících se specifických rizik a 

aspektů práce. K dalším směrnicím patří: 
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2016] 



28 
 

- Směrnice 90/270/EHS zde dne 29. 5. 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci se zobrazovacími jednotkami. Podle tohoto předpisu patří 

mezi povinnosti zaměstnavatele informování a školení zaměstnanců, plánování činnosti 

zaměstnance tak, aby práce u zobrazovací jednotky byla během dne periodicky 

přerušována, zajištění prohlídek zraku a očí zaměstnanců, apod.; 

- Směrnice č. 92/85/EHS ze dne 19. 10. 1992 o zavádění opatření pro zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce 

po porodu nebo kojících zaměstnankyň. Tato směrnice stanoví minimální délku trvání 

mateřské dovolené na nejméně 14 po sobě jdoucích týdnů před porodem nebo po 

porodu. Dále je zde upravena ochrana těhotných žen před riziky spojenými s určitým 

typem práce, zákaz požadování noční práce na těhotné zaměstnankyni a povinnost 

přesunutí na jinou pozici v případě hrozícího zdravotního rizika; 

- Směrnice č. 94/33/ES ze dne 22. 6. 1994 o ochraně mladistvých pracovníků stanoví 

minimální věk k přijetí do zaměstnání tak, že nesmí být nižší než věk skončení povinné 

školní docházky, avšak nikdy nižší než 15 let. Dále mladistvým zaměstnancům 

(mladším 18 let) musí být poskytnuta zvýšená ochrana, nesmějí vykonávat práci 

přesčas, práci v noci a práce, které by škodily jejich zdraví, či jsou pro ně nebezpečné či 

nepřiměřené;  

- Směrnice č. 2003/88/ES ze dne 4. 11. 2003, o některých aspektech úpravy pracovní 

doby, stanoví minimální doby denního odpočinku, odpočinku v týdnu, maximální 

týdenní pracovní dobu, přestávky, některé aspekty noční práce, rozvržení pracovní doby 

či práce na směny a dovolenou za kalendářní rok; 

- Směrnice č. 2010/18/EU ze dne 8. 3. 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová 

dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, 

UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES, popisuje rodičovskou 

dovolenou jako individuální právo, které se přiznává zaměstnankyni či zaměstnanci bez 

ohledu na povahu pracovněprávního vztahu v důsledku narození či osvojení dítěte. 

Musí být umožněno, aby se rodič-zaměstnanec mohl starat o dítě po dobu nejméně čtyř 

měsíců a maximálně do věku osmi let. Po skončení rodičovské dovolené má právo vrátit 

se na stejné pracovní místo a není-li to možné pak na místo rovnocenné nebo obdobné. 

Zaměstnavatel také musí zvážit a reagovat na žádosti o změnu délky či rozvržení 
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pracovní doby zaměstnance po návratu z jeho rodičovské dovolené. Další související 

pravidla určí členské státy nebo sociální partneři.    

 V roce 1996 byla také v Bilbau založena Evropská agentura pro bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci. Ta má za cíl podporovat sdílení znalostí a informací, a tím 

přispívat k prosazování kultury prevence rizik.  

 Základním prvkem evropského sociálního modelu je sociální dialog. V 

primárním právu nalezneme související úpravu v článcích 151 až 156 Smlouvy o 

fungování EU. Sociální partneři jeho prostřednictvím mohou aktivně přispívat k 

formování evropské sociální politiky formou vyjednávání, diskuse či společných 

projektů. Výsledkem vyjednávání jsou dohody, akční rámce, společná stanoviska a 

další. Výstupy ve formě dohody mohou být poté provedeny směrnicemi Rady jako 

například dohoda o rodičovské dovolené, dohoda o práci na zkrácený úvazek či dohoda 

o práci na dobu určitou. Sociální partneři se však také mohou rozhodnout, že své 

dohody implementují sami. Tak k tomu došlo například u dohody o práci na dálku (tzv. 

teleworking), dohody o stresu při práci či dohody o obtěžování a násilí na pracovišti.  

Na úrovni EU dochází k sociálnímu dialogu buď bipartitní či tripartitní formou
68

. Při 

bipartitním jednání jsou sociálními partnery zástupci zaměstnanců (odborové 

organizace) a zástupci zaměstnavatelů (konfederace zaměstnavatelů). Mezi 

nejdůležitější sociální partnery patří ETUC (Evropská odborová konfederace), CEEP 

(Evropské centrum podniků veřejného sektoru), BUSINESSEUROPE (Konfederace 

evropského podnikání) a UEAPME (Evropská asociace řemesel a malých a středních 

podniků). Evropský sociální dialog dále rozlišujeme na odvětvový a nadodvětvový 

(mezioborový)
69

. 

 Klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie 

zaměstnanosti je Evropský sociální fond, jeden ze tří strukturálních fondů EU. Jeho 

hlavním cílem je rozvoj trhu práce, zaměstnanosti a lidských zdrojů, snižování 

nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování a rovných příležitostí. Pro období 

2014 – 2020 vymezené prostředky ve výši 74 miliard EUR jsou použity k financování 

tisíců menších národních, regionálních a místních projektů. Podpora z fondu bude 

v České republice rozdělena prostřednictvím operačních programů OP Zaměstnanost 
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v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v gesci 

Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a OP Praha Pól růstu v gesci Magistrátu 

hlavního města Prahy. OP Zaměstnanost se zaměřuje například na podporu dalšího 

vzdělávání, rovných příležitostí žen a mužů či adaptability zaměstnanců
70

. OP Výzkum, 

vývoj a vzdělávání se zaměřuje na propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce, 

zlepšení kvality, efektivity a rovnosti vzdělání a odborné přípravy, snížení rizika 

neúspěchu mladých lidí ve vzdělání. OP Praha Pól růstu je omezený na oblast území 

hlavního města Prahy. K jeho cílům patří podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních 

pracovních míst a mobility pracovních sil, podpora sociálního začleňování, boj proti 

chudobě a diskriminaci, investice do vzdělávání, odborné přípravy, odborného výcviku 

k získávání dovedností a celoživotního učení.  
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4   Vnitrostátní prameny péče o zaměstnance 

 

4.1   Česká republika 

 

Ústavní základ právní úpravy péče o zaměstnance se nachází v čtvrté hlavě 

(Hospodářská, sociální a kulturní práva) ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina 

základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Listina“). Mezi 

základní práva Listina řadí v článcích 26 až 29 právo na svobodnou volbu povolání a 

právo podnikat, právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských 

a sociálních zájmů, právo na stávku, právo na spravedlivou odměnu za práci, na 

uspokojivé pracovní podmínky a právo žen, mladistvých a zdravotně postižených na 

zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky. Další podrobnosti 

pak má stanovit zákon. Tato práva jsou zaručena všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy 

pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo 

sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo 

jiného postavení
71

s některými výjimkami
72

. 

Stěžejním pramenem práva v oblasti péče o zaměstnance je zákoník práce, který 

tuto oblast upravuje ve své desáté části. Tomuto předpisu je věnována kapitola 5.1. 

Právní úprava v oblastech soukromého práva (tedy i individuální a kolektivní pracovní 

právo) má dispozitivní charakter. Pracovní právo však také plní důležitou funkci 

ochrany slabší strany (zaměstnance). Pro zákoník práce je tak typická existence 

relativně kogentních ustanovení, které umožňují odchýlení jen ve prospěch 

zaměstnance. 

Pracovněprávní vztahy se řídí zákoníkem práce. Nelze-li ho použít, řídí se 

občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních 

vztahů
73

. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“) pak v této souvislosti v § 2401 uvádí, že „pracovní poměr, 

jakož i práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele z pracovního poměru upravuje 

jiný zákon. Totéž platí v rozsahu stanoveném jiným zákonem o smlouvách o výkonu 
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závislé práce zakládajících mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek“. 

Mezi občanským zákoníkem a zákoníkem práce tak platí princip subsidiarity
74

.  

V souvislosti s rovným zacházením a zákazem diskriminace je nutné zmínit 

zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Antidiskriminační zákon“). Česká republika byla do jeho 

přijetí jediným členským státem EU, který obecný antidiskriminační zákon neměl, což 

přinášelo určité obtíže. Některá ustanovení zákoníku práce například dlouhou dobu 

odkazovaly na neexistující zákon. České republice navíc hrozila sankce za 

netransponování Směrnice č. 2000/78 EC
75

. Antidiskriminační zákon zapracoval 

související předpisy Evropského společenství a v návaznosti na Listinu rozvádí právo na 

rovné zacházení a zákaz diskriminace mimo jiné v oblasti zaměstnání, jiných 

výdělečných činnostech, pracovních poměrech, odměňování či kolektivního 

vyjednávání
76

. 

Jedna ze základních zásad zákoníku práce stanovená v § 1a odst. 1. písm. e) je 

právě rovné zacházení a zákaz diskriminace. Dále je tato problematika upravena § 16 a 

§ 17 zákoníku práce. Zde je stanoveno, že zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné 

zacházení se všemi zaměstnanci v oblasti pracovních podmínek (např. úprava pracovní 

doby), odměňování za práci a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty (např. 

stanovení výše mzdy)
77

, odborné přípravy (např. nabídka odborných školení) a 

příležitostí dosáhnout funkčního a jiného postupu v zaměstnání (např. otázka 

povyšování). V pracovněprávních vztazích je podle § 16 odstavce 2. zakázána jakákoliv 

diskriminace, související pojmy jako např. přímá, nepřímá diskriminace či obtěžování a 

případné výjimky pak stanoví právě Antidiskriminační zákon. Samotný zákoník práce 

pak v § 16 odstavce 3. určuje, že pokud z povahy pracovních činností vyplývá, že 

rozdílné zacházení je podstatným požadavkem nezbytným pro výkon práce, nepovažuje 
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se takové jednání za diskriminační (např. minimální věk či odborná praxe)
78

. Dále se o 

diskriminaci nejedná, pokud je účelem přijatého opatření předcházení nebo vyrovnání 

nevýhod, vyplývajících z příslušnosti fyzické osoby ke skupině vymezené některým z 

důvodů uvedených v Antidiskriminačním zákonu. Na Antidiskriminační zákon 

odkazuje zákoník práce také v právních prostředcích ochrany proti diskriminaci v § 17. 

Za přípustné považuje Antidiskriminační zákon rozdílné zacházení z důvodů 

stanovených v § 6, jedná se například o požadavky odborné praxe, ochranu mladistvých 

či žen v těhotenství a mateřství, atd. Právní prostředky ochrany anticipované zákoníkem 

práce jsou upraveny v hlavě druhé Antidiskriminačního zákona. Zaměstnanec má právo 

zejména domáhat se u soudu, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny 

následky diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Pokud 

by toto nebylo dostačující, zejména z důvodu značného snížení dobré pověsti nebo 

důstojnosti osoby, může žádat také o náhradu nemajetkové újmy v penězích. Výši 

náhrady pak určí soud. V případě takovéhoto sporu mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem je pak v souladu s § 133a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

důkazní břemeno na zaměstnavateli tj. ten musí dokázat, že k porušení zásady rovného 

zacházení nedošlo. Zaměstnanci stačí uvést takové skutečnosti, ze kterých lze dovodit, 

že ze strany žalovaného k přímé či nepřímé diskriminaci došlo. Porušení rovného 

zacházení se zaměstnancem znamená pro zaměstnavatele dále také správní delikt podle 

§ 11 u fyzických osob a § 24 u právnických osob zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 

práce a § 139 odst. 1 písm. a) u fyzických osob a § 140 odst. 1 písm. a) u právnických 

osob zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (déle 

též „ZoZ“). V otázce nerovného zacházení je tedy možné obrátit se také podle situace se 

stížností na úřad práce, inspektorát práce či Veřejného ochránce práv
79

. 

Dalším zákonem zabývajícím se péči o zaměstnance je ZoZ. Ten obsahuje 

úpravu práva na zaměstnání, zákazu diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání, 

podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci i rekvalifikaci samotnou, zvýšenou 

ochranu osobám se zdravotním postižením, zaměstnávání cizinců a úpravu kontrolní 

činnosti orgány kontroly (Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce, 
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generální ředitelství Úřadu práce, krajské pobočky Úřadu práce a celní úřady). Dále 

stanoví správní delikty a přestupky v oblasti zaměstnanosti. 

Péče o zaměstnance pracující ve státním sektoru má určité odlišnosti. 

Zaměstnanecké výhody nemohou být poskytovány s takovou volností jako 

v soukromém sektoru. Fond kulturních a sociálních potřeb, ze kterého lze některé 

zaměstnanecké výhody platit, je upraven vyhláškou Ministerstva financí o fondu 

kulturních a sociálních potřeb č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ta se 

vztahuje na organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a příspěvkové 

organizace zřízené územními samosprávnými celky. Na jejím základě mohou být 

z fondu poskytnuty prostředky na stravování, dovolenou, rekreaci, kulturu, sport, 

výměnné akce, doplňkové penzijní spoření, soukromé životní pojištění, příspěvky 

odborové organizaci, dary, půjčky na bytové účely, příspěvky na provoz zařízení, která 

slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců či pořízení souvisejícího hmotného 

majetku. K dalším právním předpisům patří zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění 

pozdějších předpisů nebo zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro oblast péče o zaměstnance je také velmi důležitý daňový režim, který 

ovlivňuje to, jaké zaměstnanecké výhody bude zaměstnavatel poskytovat. 

Nejdůležitějším právním předpisem je zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDP“). 

Mezi další zákony související s péčí o zaměstnance patří zákon č. 2/1991 Sb., o 

kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů upravuje 

zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku mimo jiné 

pracovních podmínek a práva a povinnosti při kontrole a související sankce. Pro oblast 

péče o zaměstnance se tak jedná o důležitý předpis, umožňující kontrolu nad 

dodržováním právních požadavků na úsecích odměňování a náhrad zaměstnanců, 

pracovní doby, dovolené, bezpečnosti práce, zvláštních pracovních podmínek některých 

zaměstnanců, apod. 

K dalším právním předpisům patří zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném 

dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o 
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ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým 

se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 

187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.  

 

4.2   Slovensko 

 

 Základní a nejsilnější právní úprava péče o zaměstnance se nachází v ústavních 

zákonech č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Ústava SR“) a č. 23/1991 Zb. ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH 

PRÁV A SLOBÔD (dále jen „Listina SR“). Tyto právní předpisy platí souběžně a 

obsahují podobný výčet základních práv a svobod. Ústava tuto problematiku obsahuje 

v pátém oddílu nazvaným Hospodářská, sociální a kulturní práva. Čl. 35 zaručuje právo 

na svobodnou volbu povolání, právo na práci a hmotné zabezpečení. Podle čl. 36 mají 

zaměstnanci právo na spravedlivé a uspokojující podmínky s tím, že zákon jim 

zabezpečuje zejména: 

a) právo na odměnu za vykonanou práci, dostatečnou na to, aby jim umožnila důstojnou 

životní úroveň, 

b) ochranu proti svévolnému propuštění ze zaměstnání a diskriminaci v zaměstnání, 

c) ochranu bezpečnosti a zdraví při práci, 

d) nejvyšší přípustnou délku pracovního času, 

e) přiměřený odpočinek po práci, 

f) nejkratší přípustnou délku placené dovolenky na zotavení, 

g) právo na kolektivní vyjednávání.  

Čl. 37 dále rozvíjí právo na odborovou organizaci a právo na stávku. V čl. 38 je pak 

zabezpečeno právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a zvláštní pracovní podmínky 

pro ženy, mladistvé a osoby zdravotně postižené. Mladiství a osoby zdravotně postižené 

mají navíc právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě na 
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povolání. Čl. 41 navíc stanoví právo na zvláštní péči, ochranu v pracovních vztazích a 

odpovídající pracovní podmínky pro těhotné ženy. Další podrobnosti stanoví zákon. 

Slovenská Listina základných práv a slobôd obsahuje obdobnou právní úpravu 

primárně ve čtvrté hlavě. 

Tyto a další základní práva a svobody jsou na území Slovenska zaručené všem 

bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, víru a náboženství, politické nebo jiné 

smýšlení, národní anebo sociální původ, příslušnost k národnosti nebo etnické skupině, 

majetku, rodu nebo jiného postavení
80

. Na zákaz diskriminace v oblasti 

pracovněprávních vztahů upozorňuje také zákonník práce v čl. 1 a § 13 a 119a. Dále 

pak odkazuje na zvláštní zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v 

niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (antidiskriminačný zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„Antidiskriminačný zákon“). Antidiskriminačný zákon se pracovněprávním vztahům 

věnuje v § 6 a § 7, kde konkretizuje zásadu rovného zacházení, rozvíjí uplatnění této 

zásady ve vztahu k osobě se zdravotním postižením. V § 8 je určeno, za jakých 

podmínek je rozdílné zacházení přípustné. V § 9 a následujících jsou stanoveny 

prostředky právní ochrany pro případ porušení zásady rovného zacházení. Pokud 

žalobce oznámí soudu skutečnost, podle které lze důvodně usuzovat, že k porušení 

zásady rovného zacházení došlo, je povinností žalovaného prokázat, že tuto zásadu 

neporušil
81

. Další možností obrany při porušení zásady rovného zacházení je podání 

stížnosti na inšpektorátu práce
82

 nebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
83

. 

Základním právním předpisem v oblasti péče o zaměstnance je zákonník práce, 

který tuto oblast upravuje ve své sedmé části. Tomuto zákonu se věnuje kapitola 5.2. 

Právní úprava v oblastech soukromého práva (tedy i individuální a kolektivní pracovní 

právo) má dispozitivní charakter. Pracovní právo však také plní důležitou funkci 

ochrany slabší strany (zaměstnance). Pro zákonník práce je tak typická existence 

relativně kogentních ustanovení, které umožňují odchýlení jen ve prospěch 

zaměstnance.  
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 Čl. 12 odst. 2 Ústavy SR 
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 § 11 odst. 2 antidiskriminačného zákona 
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 § 2 odst. 1 ve spojení s § 19 odst. 1 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení 

zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  
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 § 14 odst. 2 ve spojení s § 68a odst. 1 ZoSZ 
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Pracovněprávní vztahy se řídí zákonníkem práce. Nelze-li ho použít, řídí se 

zákonem č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, ve znění pozdějších předpisu (dále jen 

„občianský zákoník)
84

. Mezi občianským zákonníkem a zákonníkem práce tak platí 

princip subsidiarity. 

Oblasti péče o zaměstnance se týká také zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZoSZ“). Tento předpis upravuje právo na přístup k zaměstnání, zákaz 

diskriminace v přístupu k zaměstnání, posuzování zdravotní způsobilosti, pracovní 

podmínky agenturních zaměstnanců, vzdělání a přípravu pro trh práce, zaměstnávání 

cizinců, zvýšenou ochranu osobám se zdravotním pojištěním, kontrolní činnost 

kontrolními orgány (primárně Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a úrad rodiny sociálnych vecí a rodiny), 

správní delikty a přestupky v oblasti zaměstnanosti. 

Některé záležitosti zaměstnanců vykonávajících práci ve veřejném zájmu 

upravují také například zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov 

Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže 

Slovenskej republiky a Železničnej polície, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění 

pozdějších předpisů nebo zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych 

vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů.  

Tvorbu a použití sociálního fondu upravuje zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 152/1994 Z. z o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 

Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, ve znění pozdějších předpisů. 

Sociální fond tvoří finančních prostředků používané k realizaci sociální politiky 

v oblasti péče o zaměstnance. Každý zaměstnavatel (právnická osoba se sídlem na 

území Slovenska nebo fyzická osoba s místem trvalého pobytu či místem podnikání na 

území Slovenska) zaměstnávající zaměstnance v pracovním poměru nebo v obdobném 

pracovním vztahu (i státní zaměstnance či zaměstnance ve služebním poměru) je 

povinen sociální fond tvořit. Právní úprava tvorby fondu je rozdílná pro zaměstnavatele 
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 § 1 odst. 4 zákonník práce 
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podle toho, zda jejich předmět činnosti je či není zaměřen na dosahování zisku. Pokud 

je předmět činnosti zaměstnavatele zaměřen na dosahování zisku, pak je fond tvořen 

úhrnem:  

- povinného přídělu ve výšce 0,6 % až 1,0 % ze základu. Zaměstnavatel, který  

dosáhl za předcházející kalendářní rok zisk a splnil všechny daňové povinnosti vůči 

státu, vyššímu územnímu celku a obci a také odvodové povinnosti k zdravotním 

pojišťovnám a Sociálnej poisťovne může tvořit povinný příděl až do výše 1 %. 

Zaměstnavatel, který některou z těchto podmínek nesplnil, tvoří povinný příděl do 

fondu ve výši 0,6 %. 

- dalšího přídělu ve výšce maximálně 0,5 % ze základu. Výše tohoto přídělu  

bude určena buď v kolektivní smlouvě (či vnitřním předpise, pokud u zaměstnavatele 

nemůže působit odborová organizace) nebo sumou potřebnou na poskytnutí příspěvků 

na úhradu výdajů na dopravu do zaměstnání a zpět zaměstnancům, kteří cestují do 

zaměstnání veřejnou dopravou a jejichž průměrný měsíční výdělek nepřesahuje 50 % 

průměrné slovenské nominální měsíční mzdy zaměstnance za kalendářní rok dva roky 

předcházející kalendářní rok, za který se fond tvoří. 

- další zdroje – dary, dotace a příspěvky poskytnuté zaměstnavatelem do  

sociálního fondu. Zaměstnavatel, který dosáhl zisk, může přispívat do fondu také 

přídělem ze zisku. Tím mu však nezaniká povinnost tvořit sociální fond ve formě 

povinného či dalšího přídělu.  

Pokud není předmět činnosti zaměstnavatele zaměřen na dosahování zisku, pak 

je fond tvořen v rámci možností jeho rozpočtu. 

Základem pro výpočet přídělu je souhrn hrubých mezd nebo platů zúčtovaných 

zaměstnancům na výplatu za kalendářní rok či příslušný měsíc. Za mzdu se nepovažuje 

náhrada mzdy, odchodné, odstupné, příspěvky ze sociálního fondu apod.  Fond se tvoří 

na měsíční bázi, nicméně jednou ročně je nutné provést zúčtování. Příspěvek z fondu je 

možné poskytnout zaměstnanci, manželovi/manželce, nezaopatřenému dítěti či 

důchodci, který byl se zaměstnavatelem v pracovním poměru nebo obdobném 

pracovním vztahu ke dni odchodu do důchodu. 

Využití sociálního fondu je upraveno v § 7. Zaměstnavatel může v rámci 

realizace své sociální politiky poskytnout příspěvek na: 
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- stravování zaměstnanců nad rozsah ustanovený zvláštními předpisy
85

, 

- dopravu do zaměstnání a zpět (z povinného přídělu, nemusí být splněny 

žádné podmínky), 

- dopravu do zaměstnání a zpět (z dalšího přídělu, při splnění zákonných 

podmínek
86

), 

- účast na kulturních a sportovních akcích (např. úhrada vstupenek, 

permanentek do kina či bazénu nebo přímo poskytnutí 

kulturního/sportovního zařízení vlastněného či třeba i jen pronajatého 

zaměstnavatelem zaměstnanci či jeho rodinnému příslušníkovi), 

- rekreaci a služby, které zaměstnanec využije k regeneraci pracovní síly 

(např. úhrada vynaložených nákladů zaměstnance nebo přímo poskytnutí 

kulturního/sportovního zařízení vlastněného či třeba i jen pronajatého 

zaměstnavatelem zaměstnanci či jeho rodinnému příslušníkovi),    

- zdravotní péči (úhrada preventivního vyšetření, vakcinace apod.), 

- sociální výpomoc a peněžité půjčky (např. při narození dítěte nebo při 

uzavření manželství), 

- doplňkové důchodové spoření kromě příspěvku na doplňkové důchodové 

spoření, který je zaměstnavatel povinný platit podle zvláštního předpisu
87

, 

- další realizaci podnikové sociální politiky v oblasti péče o zaměstnance 

(např. dary při významných životních událostech). 

Pokud je u zaměstnavatele uzavřena kolektivní smlouva, prostředky ze sociálního fondu 

se použijí podle jejího znění. Při čerpání ze sociálního fondu musí být samozřejmě 

zachována zásada rovného zacházení. 

Pro oblast péče o zaměstnance je také zásadní daňový režim, který ovlivňuje to, 

jaké zaměstnanecké výhody bude zaměstnavatel poskytovat. Nejdůležitějším právním 

předpisem je zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 

82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů, upravuje systém státních orgánů 
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 § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
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 § 7 odst. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene 

a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 
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 zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ve znění pozdějších předpisů 
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prosazujících dodržování předpisů upravujících pracovní vztahy a pracovní podmínky. 

Inšpekcia práce vykonává dozor především nad dodržováním: 

- pracovněprávních předpisů upravujících pracovněprávní vztahy (zejména 

jejich vznik, změnu a skončení, mzdové podmínky a pracovní podmínky zaměstnanců 

včetně pracovních podmínek žen, mladistvých, zaměstnanců pracujících z domova, 

osob se zdravotním postižením a osob, které nedovršily 15 roků věku, a kolektivní 

vyjednávání),  

- právních předpisů, které upravují pracovněprávní vztahy státních 

zaměstnanců,  

- právních předpisů a ostatních předpisů na zajištění bezpečnosti a ochrany  

zdraví při práci včetně předpisů upravujících faktory pracovního prostředí,  

- závazků, které vyplývají z kolektivních smluv, 

- zvláštního předpisu, který upravuje vnitřní systém vyřizování podnětů 

zaměstnavatelem
88

.  

Inšpekcia práce dále vyvozuje zodpovědnost za porušování předpisů a závazků 

vyplývajících z kolektivních smluv a poskytování bezplatného poradenství
89

. 

 Oblast kolektivního vyjednávání, tedy nejdůležitější forma rozvíjení právních 

vztahů mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi je upravena zákonem č. 2/1991 

Zb., o kolektívnom vyjednávaní, ve znění pozdějších předpisů. 

 V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nejdůležitějším právním 

předpisem, společně se zákonníkem práce, zákon č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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5   Péče o zaměstnance v zákoníku práce 

 

5.1   Česká republika 

 

 Důležitou součástí úpravy pracovněprávních vztahů v zákoníku práce je péče o 

zaměstnance. Související ustanovení nalezneme v části desáté zákoníku práce 

pojmenované právě „péče o zaměstnance“, dále rozdělené následujícím způsobem na 

čtyři hlavy o celkem 24 paragrafech: 

Hlava I (§ 224 - §226) - Pracovní podmínky zaměstnanců, 

Hlava II (§ 227 - §235) - Odborný rozvoj zaměstnanců, 

Hlava III (§ 236) - Stravování zaměstnanců, 

Hlava IV (§ 237 - § 247) - Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců. 

Svou povahou je možné zařadit do širšího pojetí péče o zaměstnance i další 

úpravu zákoníku práce jako třeba dovolenou, přestávky v práci, rozvržení pracovní 

doby, odměňování za práci a další
90

. Pro účely této práce se však držím názvosloví 

zákoníku práce, a tato kapitola tak bude rozebírat primárně jeho desátou část.  

5.1.1   Pracovní podmínky zaměstnanců 

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je podle zákoníku práce 

vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky pro plnění pracovních úkolů
91

. Uspokojivé 

a bezpečné podmínky pro výkon práce jsou jednou ze základních zásad 

pracovněprávních vztahů
92

. Právo na uspokojivé pracovní podmínky pak pro 

zaměstnance vyplývá také z ustanovení čl. 28 Listiny základních práv a svobod a 

množství mezinárodních smluv, hlavně úmluv Mezinárodní organizace práce
93

. S 

pojmem pracovní podmínky souvisí i pojem pracovní prostředí. Za pracovní prostředí 

se typicky považuje souhrn veškerých materiálních podmínek pracovních činností 

(vybavení pracoviště a budovy, technická a strojní zařízení, apod.), které spolu 

s ostatními podmínkami (technologickými, organizačními, společenskými, sociálně-
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psychologickými, apod.) působí na a ovlivňují zaměstnance
94

. Ustanovení § 224 

v prvním odstavci stanoví povinnost pro zaměstnavatele vytvářet takové pracovní 

podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce.  

5.1.2   Pracovnělékařské služby 

Další povinností stanovenou v § 224 v prvním odstavci je povinnost 

zaměstnavatele zajišťovat pro zaměstnance pracovnělékařské služby v souladu se 

zvláštními předpisy. 

Pracovnělékařské služby detailněji upravuje zákon č. 373/2011 Sb., o 

specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Prováděcím 

předpisem je pak vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 

373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 

též „vyhláška o pracovnělékařských službách“). Povinnost zaměstnavatele zajistit 

pracovnělékařské služby vychází také z Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 161 o 

zdravotnických službách poskytovaných pracovníkům vyhlášené pod číslem 145/1988 

Sb. Zaměstnavatelé jsou na jejím základě povinni zavést pracovnělékařské služby 

(závodní preventivní péči). Podle § 53 zmíněného zákona se jedná o: 

 

- zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, 

pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, 

- provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem 

posuzování zdravotní způsobilosti k práci, 

- poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, 

nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, 

- školení v poskytování první pomoci, 

- pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby. 

 

Obsah jednotlivých služeb je dále rozveden v provádějící vyhlášce o 

pracovnělékařských službách. Důležitou součástí závodní preventivní péče jsou 
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 Např. DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol, Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
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pracovnělékařské prohlídky. Ty v souladu se zmiňovanými právními předpisy dělíme na 

následující: 

 

- vstupní prohlídka: jejím cílem je zjištění, zda je uchazeč o zaměstnání zdravotně 

způsobilý k výkonu předpokládané práce. Provádí se před uzavřením pracovního 

poměru se zaměstnancem či před uzavřením dohody o provedení práce nebo dohody o 

pracovní činnosti pokud je předpokládaná práce riziková, zaměstnavatel má o zdravotní 

způsobilost zaměstnance pochybnosti či v dalších méně častých případech stanovených 

§ 59 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách. Vstupní prohlídka se provádí 

také před převedením stávajícího zaměstnance na jinou práci či navýšení rizikových 

faktorů vykonávané práce,   

- periodická prohlídka: provádí se za účelem včasného zjištění změny zdravotního stavu 

vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím 

organizmu. Perioda prohlídek je stanovena podle jednotlivých kategorií a rizikovosti 

práce
95

,  

- mimořádná prohlídka: se provádí v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě 

nebo změně zdravotní způsobilosti či zvýšení míry rizika, pokud byl výkon práce 

přerušen z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů (s výjimkou 1. kategorie), má-li 

zaměstnavatel pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance, nebo pokud o to 

zaměstnanec sám požádá a další, 

- výstupní prohlídka: se provádí při ukončení pracovněprávního vztahu a převedení na 

práci s nižší mírou rizika za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době 

ukončení výkonu práce. Výstupní prohlídka se neprovádí u prací zařazených do 1. 

kategorie jestliže u něj v době výkonu práce nebyla zjištěna nemoc z povolání či 

nedošlo k pracovnímu úrazu a u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 

jestliže nebylo nutné provedení vstupní lékařské prohlídky. Účelem výstupní prohlídky 

je zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, 

- následná prohlídka: prováděná po skončení rizikové práce za účelem zjištění 

případných zdravotních důsledků, které se mohly projevit až s odstupem času. 

 

                                                           
95

 Například zaměstnanci v první kategorii musí absolvovat prohlídku každých 6 let a každé 4 roky po 
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Povinnost konkrétních pracovnělékařských prohlídek stanoví také zákoník práce 

v ustanovení § 32 o vstupní lékařské prohlídce, § 94 o nočních pracích a § 247 o práci 

mladistvých.  

Pracovnělékařské služby může poskytovat poskytovatel v oboru všeobecné 

lékařství
96

 nebo pracovní lékařství. Tyto služby nemůže v souladu s Úmluvou MOP č. 

161 poskytovat přímo zaměstnanec zaměstnavatele z důvodu zajištění nezávislosti 

lékařského odborníka. K dalším povinnostem zaměstnavatele na úseku 

pracovnělékařských služeb patří podle § 103 odst. 1 písm. d a e nutnost sdělit 

zaměstnancům, u kterého poskytovatele jim budou pracovnělékařské služby 

poskytovány a umožnit jejich využití v  stanoveném rozsahu. Další povinností je 

nahrazení ztráty na výdělku, když zaměstnanec tyto služby využije. 

Rozsah pracovnělékařských služeb je závislý na zdravotní náročnosti, 

kategorizaci vykonávané práce. Zaměstnavatel nesmí umožnit, aby zaměstnanci 

vykonávali práci, která by neodpovídala jejich zdravotnímu stavu a zaměstnanec může 

případně takovou práci odmítnout. Pokud osoba ucházející se o zaměstnání neabsolvuje 

vstupní lékařskou prohlídku, vzniká právní fikce a osoba se považuje za zdravotně 

nezpůsobilou k výkonu práce. Zákon přímo neupravuje případný dopad na platnost 

pracovní smlouvy (jmenování, dohody o práci vykonávané mimo pracovní poměr), 

pokud k jejímu uzavření přesto dojde. Odborná veřejnost se však přiklání spíše 

k platnosti pracovní smlouvy a to především z důvodu ochrany zaměstnance a 

aplikačního pravidla obsaženého v § 574 občanského zákoníku, že na právní jednání je 

třeba spíše hledět jako na platné, než jako na neplatné. Neabsolvování vstupní prohlídky 

by pak mohlo mít velmi negativní vliv na dotčeného zaměstnance i přesto, že patří mezi 

základní povinnosti zaměstnavatele vstupní prohlídku zajistit. Samozřejmě i případná 

platnost smlouvy nezbavuje zaměstnavatele odpovědnosti za způsobený 

přestupek/správní delikt na úseku BOZP
97

 
98

.  

Podle § 101 odst. 6 zákoníku práce je náklady spojené se zajišťováním 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci povinen hradit zaměstnavatel a tyto náklady 
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nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance. Dále podle § 58 zákona o 

specifických zdravotních službách hradí zaměstnavatel pracovnělékařské služby
99

. 

Rozdílný přístup existuje u vstupní lékařské prohlídky. Tu hradí osoba ucházející se o 

zaměstnání. Zaměstnavatel však vstupní prohlídku uhradí, pokud dojde s uchazečem o 

zaměstnání k uzavření pracovněprávního nebo obdobného vztahu
100

. Nic však nebrání 

zaměstnavateli dohodnout se na úhradě nákladů vstupní lékařské prohlídky i pro 

neúspěšné osoby ucházející se o zaměstnání a to buď formou dohody s žadatelem o 

práci či vnitřním předpisem/kolektivní smlouvou. Pokud tento postup zaměstnavatel 

nezvolí, můžou náklady mít na zájemce o zaměstnání nepříjemné dopady spočívající ve 

zvýšených výdajích či pokud zájemce odmítne náklady nést i vyřazení z evidence 

uchazečů o zaměstnání
101

. 

Náklady, které zaměstnavatel vynaloží na pracovnělékařské služby, jsou pro něj 

daňově uznatelné podle § 24 odst. 2 písm. j) ZDP, který stanoví, že daňově uznatelnými 

náklady (výdaji) jsou veškeré náklady na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a 

zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené podle bodů 1–4, včetně práva 

zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, 

pracovní nebo jiné smlouvy, pokud ZDP nestanoví jinak. Bod 2 pak zmiňuje 

pracovnělékařské služby. Podle pokynu GFŘ D-22 k § 24 odst. 2 bod 14 jsou daňovými 

výdaji podle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 2 zákona i výdaje na pracovnělékařské prohlídky 

podle zákona o specifických zdravotních službách. Náklady vynaložené na úhradu 

vstupních prohlídek pro neúspěšné žadatele o zaměstnání budou pro zaměstnavatele 

daňově uznatelné, pokud bude hrazení stanoveno vnitřními předpisy/kolektivní 

smlouvou/dohodou s žadateli. V praxi jsem se setkal také s otázkou nutnosti dodání 

výpisu z dokumentace při vstupní prohlídce a proplacení souvisejících nákladů, které 

dosahují u jednotlivých zaměstnanců řádů stokorun. Podle § 42 odst. 1 písm. b) 

lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává poskytovatel pracovnělékařské 

služby na základě zhodnocení výsledků lékařské prohlídky, kterou sám provádí a také 

na základě zhodnocení výpisu ze zdravotnické dokumentace od praktického lékaře. 

Jedná se o kumulativní výčet, tj. musí být zohledněno oboje. Stejný postup uvádí také § 
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 S některými výjimkami viz § 58, např. posuzování nemocí z povolání. 
100
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6 odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. Dodání výpisu pracovnímu lékaři je tedy zákonnou 

povinností. Případný poplatek za výpis ze zdravotnické dokumentace je náklad vzniklý 

v souvislosti s pracovnělékařskou prohlídkou. Tyto náklady je povinen hradit 

zaměstnavatel. To odpovídá také zásadě, že zaměstnavatel nesmí přenášet související 

náklady přímo ani nepřímo na zaměstnance.    

Výsledkem pracovnělékařských služeb je lékařský posudek o způsobilosti 

zaměstnance k práci, vydaný na základě zhodnocení výsledků lékařské prohlídky, 

výpisu z lékařské dokumentace a případných dalších vyšetření. Jedná se vlastně o 

odborné stanovisko lékaře a nejde o úkon, kterým by se přímo zakládala práva a 

povinnosti posuzované osoby
102

. Lékařský posudek je zásadní nejen při přijímání 

nových zaměstnanců, ale také při přeřazování na jinou práci, skončení pracovního 

poměru a další. Má-li posuzovaná osoba domnění, že je lékařský posudek nesprávný, 

může do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho 

přezkum poskytovateli, který posudek vydal. Z tohoto důvodu by také mezi vstupní 

lékařskou prohlídkou a nástupem do zaměstnání mělo být alespoň 10 pracovních dní, 

aby posudek nabyl účinnosti
103

 
104

. Tato zákonná úprava je pro praxi velmi nevyhovující 

a zbytečná. Dochází tak často k ignorování desetidenní lhůty či pokusům o jiné právní 

výklady
105

. Například ve Slovenské právní úpravě se tato lhůta nevyskytuje.  

5.1.3   Fond kulturních a sociálních potřeb 

Podle ustanovení § 225 zákoníku práce vytváří zaměstnavatel fond kulturních a 

sociálních potřeb (dále též „FKSP“), spolurozhoduje s odborovou organizací o přídělu 

do tohoto fondu a o jeho čerpání podle zvláštního právního předpisu. Tímto předpisem 

je vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, 

ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška upravuje mimo jiné tvorbu a využití FKSP v 

organizačních složkách státu, ve státních příspěvkových organizacích a příspěvkových 

organizacích zřízených územními samosprávnými celky.  

Fond je tvořen z následujících složek: 
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- ze základního přídělu ve výši 1,5 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy 

(mzdy), náhrady platů (mezd), odměny za pracovní pohotovost a dále odměny a ostatní 

plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech 

žákům učilišť, 

- náhrady škod a pojistných plnění od pojišťovny vztahujících se k majetku pořízenému 

z fondu, 

- peněžních a jiných darů určených do fondu, 

-u příspěvkových organizací také z příjmů z pronájmu rekreačních a sportovních 

zařízení, na jejichž provoz příspěvková organizace přispívá z fondu. 

O přídělu do fondu a jeho čerpání spolurozhoduje odborová organizace. Za 

spolurozhodování se považuje, když zaměstnavatel může učinit navrhovaná opatření 

pouze s předchozím souhlasem či v dohodě s odborovou organizací. 

Na čerpání prostředku z FKSP se mohou podílet zaměstnanci v pracovním 

poměru, státní zaměstnanci podle zákona o státní službě, příslušníci ve služebním 

poměru, soudci, žáci středních odborných učilišť a učilišť a důchodci, kteří při prvém 

odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali 

u organizační složky státu nebo příspěvkové organizace (dále jen „zaměstnanci“) a 

jejich manželé (druhové), partneři a nezaopatřené děti (dále jen „rodinní příslušníci“). 

Na žádné plnění z FKSP není právní nárok. 

Podnikatelské subjekty pak mohou na základě svého rozhodnutí vytvářet 

obdobný fond nazývaný „sociální fond“. Tento termín legislativa používá, i když ho 

přímo nedefinuje. Sociální fond je zaměstnavatelem tvořen ze zisku po zdanění nebo 

z nedaňových nákladů. Na tento fond se zmiňovaná právní úprava v zákoníku práce a 

hlavně vyhlášce nevztahuje. Tvorba a využití jsou tak plně v rukou zaměstnavatele. 

V souladu se zásadou rovnosti by však měl být určen pro všechny zaměstnance bez 

ohledu na karierní postavení, odborovou organizovanost, apod.
106

 V případě, že u 

zaměstnavatele funguje odborová organizace, může být uzavřena dohoda, že odborová 

organizace bude mít právo spolurozhodovat analogicky s úpravou ve vyhlášce pro 

nepodnikatelské subjekty. Pokud však k dohodě nedojde, odborová organizace právo 

spolurozhodovat nemá.  
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Prostředky z FKSP mohou být použity na provoz kulturních zařízení, 

rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných zařízení, rehabilitačních zařízení 

včetně masáží a zařízení pro zájmovou činnost (dále též „zařízení“). V případě, že jsou 

zařízení využívána i pro jiné účely (školení, porady, apod.), je nutné poměrnou část 

nákladů na provoz zařízení hradit z jiných zdrojů. Z FKSP je možné také přispívat na 

náklady za dočasné užívání zařízení jiné organizace (permanentky, jednotlivé 

vstupenky, apod.).  

Z fondu lze hradit nákup vitaminových prostředků pro zaměstnance a přispívat 

zaměstnancům na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitis A, pokud není 

hrazeno ze zdravotního pojištění. Plnění musí být poskytnuto nepeněžní formou a může 

být poskytnuto buď všem zaměstnancům, nebo jen určité skupině (např. více ohrožené). 

Příspěvek na očkování může být i formou plné úhrady nákladů. Konkrétní podmínky 

stanoví zaměstnavatel v pravidlech hospodaření s FKSP. Je samozřejmě vhodné 

postupovat podle rad lékaře poskytujícího pracovnělékařské služby či odborného 

lékárníka. 

Zaměstnavatel může z FKSP přispívat na vybavení ke zlepšení pracovních 

podmínek a na pracovní oděvy a obuv. Je povinností zaměstnavatele vytvářet bezpečné 

a příznivé pracovní podmínky a poskytovat v určitém prostředí osobní ochranné 

pracovní prostředky pracovní oděvy a obuv. Z FKSP pak lze přispívat pouze na 

vybavení a prostředky, které jdou nad rámec zákonného minima (televizory, ledničky 

do společných prostor, apod.). Dále je možné příspěvek z FKSP využít na jednotné 

oblečení či na vybavení pro sportovní a zájmovou činnost (stany, kola, kamery, apod.), 

které je zaměstnancům půjčováno. 

Z FKSP lze také hradit pořízení hmotného majetku, který slouží kulturním a 

sociálním potřebám zaměstnanců (sportovní vybavení, apod.). 

Zaměstnancům může být na základě písemné smlouvy poskytnuta bezúročná 

půjčka na bytové účely. Účel, maximální výšku a další podmínky půjčky stanoví § 6 

vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb. 

Z FKSP je též možné přispívat zaměstnancům na závodní stravování podle 

zvláštních právních předpisů, kterými jsou vyhláška Ministerstva financí č. 430/2001 

Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a 

státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 
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84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových 

organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů. 

Zaměstnavatel může také zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům 

přispívat na dovolenou a rekreaci, vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce 

a na dopravu na tyto akce, na náklady na kulturní, tělovýchovné nebo sportovní akce a 

náklady na vzdělávací kurzy. 

V mimořádně závažných případech a při řešení tíživých nebo neočekávaných 

sociálních situací může být zaměstnanci (nebo nejbližším pozůstalým) poskytnuta 

jednorázová sociální výpomoc či bezúročná půjčka z FKSP až do výše 50 000 Kč podle 

typu a závažnosti situace. 

Z FKSP může být zaměstnancům hrazena část příspěvku na penzijní připojištění 

nebo doplňkové penzijní spoření, maximálně však 90 % částky, kterou se zaměstnanec 

zavázal hradit
107

. Hrazeno může být také až 50 % částky pojistného na soukromé 

životní pojištění, kterou se zaměstnanec zavázal hradit, pokud byla sjednána výplata 

pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení 

věku 60 let. 

Z FKSP také lze poskytovat příspěvek na úhradu prokazatelných nákladů 

odborové organizaci působící u zaměstnavatele, které jí vznikají v souvislosti s plněním 

oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů. Může se tak jednat o náklady na 

kolektivní jednání. Z příspěvků může být hrazeno pracovněprávní poradenství, příprava 

návrhu kolektivní smlouvy, nákup související literatury, apod.
108

 

Na věcné nebo peněžní dary zaměstnancům lze použít maximálně 15 % ze 

základního přídělu do fondu za příslušný rok. Nevyčerpaný limit lze přenést do dalšího 

roku a maximální podíl tak kumulovat. Podle tohoto ustanovení vyhlášky
109

 a v souladu 

s § 224 odst. 2 zákoníku práce je možné dar poskytnout při životních výročích 50 let a 

každých dalších 5 let věku, při odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro 

invaliditu třetího stupně, při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání 

pracovního (služebního) poměru či za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele 

při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných 
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 Tj. např. 900 Kč měsíčně, pokud se zaměstnanec zavázal sám platit 1000 Kč. 
108

 KRBEČKOVÁ, M. a PLESNÍKOVÁ, J. FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění. Olomouc: 

ANAG, 2016. 23 s. 978-80-7554-017-1 
109

 § 14 vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb 
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případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a 

jejich rodinné příslušníky. Dary lze poskytnout také jiným osobám za splnění 

zákonných podmínek.  

Plnění z FKSP nejsou za splnění podmínek stanovených ZDP u zaměstnance 

předmětem daně z příjmů. U každého typu plnění je však třeba zvlášť obezřetně 

zkontrolovat s daňovými předpisy, jelikož ty často obsahují rozdílné částky a definice, 

než vyhláška o FKSP. U zaměstnavatelů, kteří netvoří FKSP, ale sociální fond platí v 

zásadě obdobně. Některá plnění mají následující režim a u zaměstnance jsou od daně 

z příjmu osvobozeny do následující výše: 

- Hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného z fondu kulturních a 

sociálních potřeb podle příslušného předpisu, a to až do úhrnné výše 2000 Kč ročně u 

každého zaměstnance (§ 6 odst. 9 písm. g) ZDP). Tyto dary musí tedy být financovány 

z FKPS, sociálního fondu, či nedaňových nákladů. Za dar se však nepovažuje reklamní 

nebo propagační předmět, který je opatřen jménem nebo ochrannou známkou 

poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož 

hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou 

tichého vína předmětem spotřební daně. Tento náklad je tedy pro zaměstnavatele 

daňovým (§ 25 odst. 1 písm. t) ZDP).  

- Příjmy obdržené ve formě sociální výpomoci až do výše 500 000 Kč (§ 6 odst. 9 písm. 

o) ZDP).  

- Příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a 

soukromé životní pojištění až do celkové výše 30 000 Kč (§ 6 odst. 9 písm. p) ZDP). 

- Nepeněžní plnění do částky 20 000 Kč poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci 

nebo jeho rodinnému příslušníkovi formou použití zdravotnických, vzdělávacích nebo 

rekreačních zařízení, poskytnutím rekreace či zájezdu (§ 6 odst. 9 písm. d) ZDP).  

- Nepeněžní plnění ve formě použití zařízení péče o děti předškolního věku, knihovny 

zaměstnavatele, tělovýchovných či sportovních zařízení a příspěvku na kulturní nebo 

sportovní akce (§ 6 odst. 9 písm. d) ZDP). 

- Příjem v podobě nepeněžního plnění nebo sociální výpomoci poskytnuté nejbližším 

pozůstalým zaměstnavatele (§ 4 odst. 1 písm. k) bod 4 ZDP). 
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- Hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnancům ke spotřebě 

na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných 

subjektů (§ 6 odst. 9 písm. b) ZDP). 

- Hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů, obuvi a 

stejnokrojů včetně nákladů na jejich udržování (§ 6 odst. 7 písm. b) ZDP). Obzvláště 

stejnokroje musí splňovat přísné podmínky
110

 a tato oblast bývá předmětem svárů mezi 

Finanční správou ČR a daňovými subjekty
111

. 

5.1.4   Bezpečná úschova svršků a osobních předmětů  

V souladu s § 226 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnou 

úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání. 

Zákon je zde velmi obecný a dále ani demonstrativně nekonkretizuje, o jaké předměty 

se jedná a jak by bezpečná úschova měla být zajištěna. Vždy je samozřejmě nutné 

přihlédnout k povaze práce, pracovišti, ročnímu období, apod. Typicky se může jednat o 

přiměřené šatstvo, obuv, doplňky, mobilní telefony a podobně. Toto ustanovení se bude 

týkat třeba snubního prstenu, ale už asi ne drahého diamantového náhrdelníku. Větší 

částku peněz obvykle do zaměstnání nenosíme, nicméně je potřeba brát v úvahu třeba 

také zda se nejedná o výplatní den. Zaměstnanec by se měl zdržet donášení předmětů, 

které nejsou obvyklé. Zaměstnavateli lze jen doporučit, aby byla tato oblast blíže 

upravena v pracovním řádu, kde by vymezil místa, kam lze předměty bezpečně ukládat 

a případný seznam předmětů, které by se do práce být nošeny neměly. Měl by také 

zajistit, aby zaměstnanci byli řádně proškoleni a hlavně obstarat samotné bezpečné 

prostory či uložiště. Zanedbání některých z těchto aspektů může vést k zvýšení 

pravděpodobnosti vzniku či výše škody. 

Zaměstnanec je povinen ohlásit zaměstnavateli vzniklou škodu bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dověděl. Pokud tak neučiní, 

právo na náhradu škody se promlčí. V tomto ustanovení došlo ke změně od 1. 10. 2015. 

Před tímto datem byla důsledkem nedodržení lhůty prekluze. Tato úprava byla přísnější, 

než stanoví NOZ
112

 a zákonodárce tak logicky a oprávněně přistoupil ke změně. 
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 K § 6 odst. 7 písm. b) Pokynu GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 
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Důkazní břemeno nese zaměstnanec, který musí prokázat, že mu vznikla škoda na 

věcech, které u zaměstnavatele odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s ním, a to na místě k tomu určeném nebo na místě, kde se takové věci 

obvykle odkládají. Zaměstnavatel v tom případě odpovídá za škodu, i když sám 

neporušil žádnou povinnost
113

. Je poté podle § 267 zákoníku práce povinen bez omezení 

nahradit zaměstnanci vzniklou škodu. Pokud by se však jednalo o věci, které 

zaměstnanec obvykle do práce nenosí a které zaměstnavatel nepřevzal do zvláštní 

úschovy, je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci škodu do výše 10 000 Kč. 

Pokud by tuto škodu způsobil jiný zaměstnanec, či se týkala věcí, které zaměstnavatel 

převzal do zvláštní úschovy, je náhrada škody bez omezení. 

5.1.5   Odborný rozvoj zaměstnanců  

Odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména zaškolení a zaučení, odbornou 

praxi absolventů škol, prohlubování kvalifikace a zvyšování kvalifikace. Tento 

demonstrativní výčet obsahuje § 227 zákoníku práce a jednotlivé způsoby jsou dále 

podrobněji upraveny v následujících zákonných ustanoveních.  

Zaměstnavatel může zvolit také jakoukoliv jinou formu odborného rozvoje 

zaměstnanců. Řádná péče o odborný rozvoj zaměstnanců je v zájmu jak zaměstnavatele, 

tak samotného zaměstnance. Je jedním ze základních předpokladů úspěchu 

zaměstnavatele, aby měl vzdělané a dostatečně kvalifikované zaměstnance. 

Zaměstnanci pak zase tyto vlastnosti zvyšují cenu na trhu práce. Může také logicky 

předpokládat vyšší odměnu v porovnání s méně kvalifikovanými osobami. Následující 

kapitoly popisující jednotlivá ustanovení zákoníku práce operují s termínem 

„kvalifikace“, který však v právních předpisech není definován. Jedná se o komplexní 

souhrn teoretických vědomostí, praktických dovedností a osobních vlastností
114

.  

5.1.6   Zaškolení a zaučení 

Zaměstnavatel má povinnost zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který nastupuje 

k němu do zaměstnání. A to tak, aby mohl vykonávat sjednaný druh práce. Ten je určen 
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v pracovní smlouvě uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Povinnost 

vzniká, pokud zaměstnanec nesplňuje nutnou kvalifikaci pro výkon práce. V tom 

případě by zaměstnanec nebyl schopen řádně plnit své pracovní povinnosti, což by mělo 

pro zaměstnavatele negativní dopad. K hlavním příčinám nesprávného postupu 

zaměstnanců při výkonu pracovní činnosti patří právě nedostatečné zaškolení či 

zaučení115.  Právní úprava nestanoví obsah, rozsah ani kdy má docházet k zaškolení a 

kdy k zaučení. Vždy tak bude záležet na konkrétní situaci, na tom jakou činnost má 

zaměstnanec vykonávat, jak je složitá a jaké vědomosti a dovednosti k ní zaměstnanec 

potřebuje. Zaškolení a zaučení se považuje za výkon práce a přísluší za něj mzda (nebo 

plat). Zaměstnanec je povinen zaškolení či zaučení absolvovat. Případné nesplnění této 

povinnosti je možné považovat za porušení povinností vyplývajících pro zaměstnance z 

právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci a s tím související negativní 

konsekvence pro zaměstnance stanovené zákoníkem práce116.    

Pokud je to nezbytné, je zaměstnavatel také povinen zaškolit nebo zaučit 

zaměstnance při přechodu na nový druh práce či nové pracoviště z důvodů na straně 

zaměstnavatele. I na tento případ se aplikuje ustanovení, že se strávený čas považuje za 

výkon práce (i když to není zákonem výslovně stanoveno). Aplikace jen na změnu 

druhu práce či pracoviště z důvodů na straně zaměstnavatele je však omezující. Pokud 

zaměstnavatel uzná, že pro změnu nemá zaměstnanec dostatečnou kvalifikaci, měl by 

zaměstnance zaučit či zaškolit i z jiných důvodů. 

Je otázka, do jaké míry má být tato oblast upravena v právních předpisech. 

Adaptační proces se typicky vyskytuje do určité míry u všech zaměstnavatelů, a to i při 

nástupu již kvalifikovaného zaměstnance. Naopak je nelogické, že by zaměstnavatel 

přijal zaměstnance bez kvalifikace a neposkytl mu zaškolení, i kdyby tak nebylo 

stanoveno zákonem (slovenská úprava obsahuje obdobnou úpravu).   

5.1.7   Odborná praxe absolventů škol 

Zaměstnancům, vstupujícím do zaměstnání na práci odpovídající jejich 

kvalifikaci, jejichž celková doba praxe však nedosáhla po řádném a úspěšném ukončení 

studia či přípravy alespoň 2 let, je zaměstnavatel povinen zabezpečit přiměřenou 
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odbornou praxi. Zákoník práce tyto zaměstnance nazývá absolventy a pro účely těchto 

ustanovení se jedná o bývalé studenty středních škol, konzervatoří, vyšších odborných 

škol a vysokých škol. Pokud by absolvent nastupoval k zaměstnavateli za účelem 

výkonu práce, na kterou nemá kvalifikaci, nemá vůči němu zaměstnavatel tuto 

povinnost, ale mělo by dojít k postupu podle § 228, tedy zaškolení či zaučení. Do 

dvouletého období se nezapočítává pouze mateřská a rodičovská dovolená, ostatní 

překážky v práci ano. Odborná praxe se považuje za výkon práce, za který přísluší mzda 

(či plat). 

Zaměstnavatel by měl při sjednání pracovní smlouvy s absolventem dohodnout 

také podmínky odborné praxe. Právní předpisy pro dohodu nestanoví požadovanou 

formu ani obsah. Lze však doporučit písemnou formu, ať již se bude jednat o zvláštní 

písemnost či součást pracovní smlouvy. Podmínky dohody musí být samozřejmě 

takové, aby zaměstnavatel splnil povinnost poskytnutí odborné praxe. Při skončení 

zaměstnání je zaměstnavatel zaměstnanci povinen vydat potvrzení o zaměstnání. To 

musí mimo jiné obsahovat druh konané práce a dosaženou kvalifikaci. Tyto údaje jsou 

pro případného dalšího zaměstnavatele dokladem o rozsahu dosavadní odborné praxi 

zaměstnance. Slovenská právní úprava obsahuje speciální úpravu pracovní smlouvy se 

žákem střední odborné školy nebo učiliště. Obdobné ustanovení by bylo vhodné 

zakomponovat i do českého zákoníku práce.  

Ustanovení týkající se odborné praxe absolventů škol jsou velmi podstatné 

hlavně z důvodu nevýhodného postavení této skupiny zaměstnanců. Nezaměstnanost 

mladých je dlouhodobým problémem jak v ČR tak zbytku EU. I v současné době, kdy 

nezaměstnanost klesá k několikaletým minimům, dosahuje alespoň poměrově vysokých 

hodnot. Je často dvoj i vícenásobná oproti celkové průměrné nezaměstnanosti
117

. Tato 

oblast je tak často podporována evropskými či státními fondy
118

. 

5.1.8   Prohlubování kvalifikace 

Zákoník práce za prohlubování kvalifikace považuje její průběžné doplňování, 

udržování a obnovování, kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci 
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výkon sjednané práce. Prohlubováním tak zaměstnanec nemění podstatu své kvalifikace 

a nezískává zcela novou, ale „pracuje“ na své současné kvalifikaci k výkonu práce 

sjednané v pracovní smlouvě. Zaměstnanec je povinen svojí kvalifikaci soustavně 

prohlubovat. Zaměstnavatel je pak oprávněn požadovat po zaměstnanci účast na 

interních či externích školeních, studiu nebo jiných formách přípravy k prohloubení 

kvalifikace. 

Prohlubování kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší mzda (či 

plat). S tím také souvisí, že porušení povinnosti zaměstnance podrobit se školení (např. 

odmítnutí) lze kvalifikovat jako porušení povinností vyplývajících pro zaměstnance z 

právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci
119

. 

Náklady na prohlubování kvalifikace nese zaměstnavatel. Pokud však 

zaměstnanec požaduje finančně náročnější formu prohlubování kvalifikace, může se na 

souvisejících nákladech podílet. Rozhodnutí, zda tuto variantu povolí, přísluší 

zaměstnavateli. Případná dohoda může být uzavřena samostatně nebo jako součást 

kvalifikační dohody. Tu lze se zaměstnancem uzavřít pokud očekáváné náklady 

dosahují alespoň 75 000 Kč
120

. V takovém případě však nelze prohloubení kvalifikace 

zaměstnanci uložit. Zaměstnanec tak musí dobrovolně souhlasit, jelikož pro něj 

znamená také určitá omezení. 

K otázce prohlubování kvalifikace se vyjádřil také Nejvyšší soud v rozsudku sp. 

zn. 21 Cdo 182/2006 ze dne 26. 10. 2006, podle kterého může zaměstnavatel 

zaměstnanci přikázat zúčastnit se školení k prohloubení kvalifikace, jehož součástí je 

závěrečné ověření získaných znalostí. Nelze však dovozovat, že by zaměstnavatel mohl 

zaměstnanci uložit povinnost podrobit se pouhému přezkoušení úrovně kvalifikace k 

výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. 

Zajímavý rozhodnutím je také rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 8. 2015 

(Cdo 4377/2013). V daném případě zaměstnavatel zajistil zaměstnanci školení 

k prohloubení kvalifikace za skoro 100 000 Kč. Zaměstnanec se na několik školících 

dnů nedostavil, v důsledku čehož s ním byl okamžitě zrušen pracovní poměr a 

požadována náhrada škody. Kvalifikační dohoda uzavřena nebyla. Zaměstnavatel 

nakonec nezvládl v tomto případě obhájit existenci příčinné souvislosti mezi jednáním 
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zaměstnance, které vedlo k okamžitému zrušení pracovního poměru a vynaloženými 

náklady na školení a spor prohrál. Zaměstnavateli přitížilo, že pracovní poměr měl 

skončit krátce po ukončení školení. Náklady by pro něj vlastně přišly vniveč i tak. 

Situace, kdy zaměstnavatel zaplatí školení a zaměstnanec se ho nakonec 

z nějakého důvodu neúčastní a dojde tak k propadnutí poplatku, je relativně častá. Jedná 

se o částky v řádech několika set až desítek tisíc Kč, u kterých není možné či efektivní 

uzavírat kvalifikační dohodu. I v kontextu popsaného rozhodnutí jsou zaměstnavatelé 

vystaveni nežádoucí situaci, kdy není jasné, zda vznikne obecná odpovědnost 

zaměstnance za škodu
121

. I z vlastní praxe vím, že se jedná o velmi ožahavé téma, když 

je po zaměstnanci požadována náhrada poplatku za školení. Bylo by tak vhodné, aby 

zákonodárce tuto oblast více ujasnil. Lepší úpravu nenabízí ani slovenská úprava.   

Pro zaměstnavatele jsou náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace 

zaměstnance daňově uznatelné podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 3. ZDP a pro 

zaměstnance se jedná o příjem osvobozený od daně podle § 6 odst. 9 písm. a) ZDP
122

. 

5.1.9   Zvýšení kvalifikace 

Za zvyšování kvalifikace považujeme změnu hodnoty kvalifikace, její získání 

nebo rozšíření. Musí se jednat o studium, vzdělávání, školení, nebo jinou formu 

přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání. O zvýšení kvalifikace se jedná tehdy, 

jestliže z porovnání práce, kterou zaměstnanec vykonává podle pracovní smlouvy, s 

prací, kterou by podle své kvalifikace mohl vykonávat, vyplývá rozdíl spočívající v 

tom, že zaměstnanec může, a to případně i u jiného zaměstnavatele, vykonávat práce 

významnější
123

. 

Zvyšování kvalifikace musí být v souladu s potřebou zaměstnavatele. O tom, zda 

je tento požadavek splněn, rozhoduje sám zaměstnavatel. Zda si bude zaměstnanec 

zvyšovat kvalifikaci v souvislosti s druhem práce sjednaným ve své pracovní smlouvě 

či s jakýmkoliv jiným pak není rozhodující. Pokud si však zaměstnanec zvyšuje 

kvalifikaci, aniž by zaměstnavatel potvrdil, že tak jedná v souladu s jeho potřebou, bude 

se jednat o soukromou záležitost zaměstnance a zaměstnavateli z toho žádné povinnosti 
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neplynou. Zvyšování kvalifikace u některých skupin zaměstnanců jsou upraveny 

zvláštními předpisy (např. lékaři, pedagogičtí pracovníci). Poměrně detailní zvláštní 

úpravu pak obsahuje hlavně zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 

předpisů. Zvýšení kvalifikace nemůže na rozdíl od jejího prohlubování zaměstnavatel 

zaměstnanci nařídit. Prohloubením kvalifikace může být například absolvování kurzu o 

řízení výběrového pohovoru pro zaměstnance personálního oddělení či hodiny 

anglického jazyka pro hotelovou recepční. Zvýšení kvalifikace pak je například 

absolvuje-li sekretářka vysokou školu ekonomického zaměření a může tedy vykonávat 

práci mzdové účetní
124

. 

Zákoník práce garantuje v ustanovení § 232 minimální práva spojená se 

zvyšováním kvalifikace. Jedná se především o poskytnutí pracovního volna s náhradou 

mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku na vyučování, zkoušky, apod. Tento čas se 

považuje za překážku na straně zaměstnance. Zaměstnavateli samozřejmě nic nebrání 

domluvit se na pro zaměstnance ještě výhodnější úpravě prostřednictvím individuální 

dohody, kolektivní smlouvy či vnitřního předpisu
125

. 

Zaměstnavatel je oprávněn sledovat průběh a výsledky zvyšování kvalifikace. Z 

taxativně vymezených důvodů pak může zastavit poskytování úlev zaměstnanci. A to 

pokud se stal zaměstnanec dlouhodobě nezpůsobilý pro výkon práce, pro kterou si 

zvyšuje kvalifikaci, nebo pokud bez zavinění zaměstnavatele delší dobu bez vážného 

důvodu neplní podstatné povinnosti při zvyšování kvalifikace. Zaměstnanec by měl 

zaměstnavateli v průběhu studia poskytovat podklady nezbytné k tomu, aby 

zaměstnavatel mohl průběh a výsledky zvyšování kvalifikace kontrolovat. Lze jen 

doporučit, aby předávání informací bylo mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 

důkladně ošetřeno. Vzhledem k tomu, že se jedná o překážku na straně zaměstnance, je 

jí povinen zaměstnavateli prokazovat (viz § 206 zákoníku práce). Zaměstnavatel by také 

měl nad studiem dohlížet, aby mohl správně poskytovat pracovní volno a náhradu 

mzdy. Za některé události nepřísluší zaměstnanci náhrada mzdy (např. opravné 

zkoušky). 
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Jestliže prohlubování nebo zvyšování kvalifikace zaměstnance souvisí s 

předmětem činnosti zaměstnavatele, jedná se o pro zaměstnavatele daňově uznatelný 

náklad. U zaměstnance pak nevstupuje tento benefit do základu daně ani do 

vyměřovacího základu pro odvod pojistného. Osvobozená samozřejmě není související 

mzda, náhrada mzdy apod. Pro tento výhodný režim však musí být prohlubování či 

zvyšování kvalifikace pouze ve formě nepeněžního plnění
126

. 

Podle ustanovení § 108 a další zákona o nezaměstnanosti je možné provádět také 

tzv. rekvalifikaci, a to i u zaměstnavatele v zájmu dalšího pracovního uplatnění jeho 

zaměstnanců za podmínky uzavřené dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Za 

rekvalifikaci se považuje získání nové kvalifikace, zvýšení, rozšíření nebo prohloubení 

dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování či obnovování. Případně též získání 

kvalifikace u fyzické osoby, která dosud žádnou neměla. Jedná se o formu aktivní 

politiky zaměstnanosti a je na rozhodnutí Úřadu práce, zda žádosti vyhoví. Na základě 

uzavřené dohody mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem mohou být Úřadem práce 

částečně či plně hrazeny náklady spojené s rekvalifikací. 

5.1.10   Kvalifikační dohoda 

Aby si zaměstnavatel zajistil návratnost nákladů vynaložených na zvyšování 

kvalifikace, může se zaměstnancem uzavřít kvalifikační dohodu. Součástí dohody je 

hlavně závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace a závazek 

zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po určitou dobu. Dohodu lze 

sjednat jak před zahájením studia, tak v jeho průběhu. Nejdelší doba setrvání, kterou lze 

dohodnout je 5 let
127

. Pokud by došlo ke skončení pracovního poměru před uplynutím 

této doby, musí zaměstnanec uhradit náklady vynaložené zaměstnavatelem (s 

výjimkami stanovenými § 235 odst. 3 zákoníku práce, nebo případně dohodou). Když 

zaměstnanec splní svůj závazek z části, bude mít povinnost náhrady také jen z části 

(pokud zůstane u zaměstnavatele polovinu dohodnuté doby, bude muset zaplatit 

polovinu nákladů). Pokud očekáváné náklady dosahují alespoň 75 000 Kč, lze 

kvalifikační dohodu uzavřít i pro účely prohloubení kvalifikace. V takovém případě 
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však nelze prohloubení kvalifikace zaměstnanci uložit. Zaměstnanec tak musí 

dobrovolně souhlasit, jelikož pro něj znamená také určitá omezení. Tak jak je v 

zákoníku práce obvyklé, jedná se o úpravu relativně kogentní, je tedy možné sjednat i 

jiné podmínky než stanoví zákon, nicméně jen za předpokladu, že ty budou pro 

zaměstnance výhodnější. Dohoda se uzavírá písemně, jinak je relativně neplatná podle § 

582 občanského zákoníku. Podstatnými náležitostmi kvalifikační dohody jsou: 

 

- vymezení druhu a způsobu zvýšení či prohloubení kvalifikace. Zde lze doporučit 

sjednání s dostatečnými detaily a identifikací studia, 

- doba, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele po zvýšení 

(prohloubení) kvalifikace. Ta by měla odpovídat vynaloženým nákladům, době a 

obtížnosti studia, apod., 

- vyčíslení a identifikace nákladů, které by zaměstnanec, v případě nesplnění závazku 

setrvat v zaměstnání, byl povinen uhradit zaměstnavateli. 

 

Do doby setrvání zaměstnance v zaměstnání na základě kvalifikační dohody se 

nezapočítává doba rodičovské dovolené a nepřítomnost zaměstnance v práci pro výkon 

nepodmíněného trestu odnětí svobody a vazby, došlo-li k pravomocnému odsouzení
128

. 

5.1.11   Stravování zaměstnanců 

Zaměstnavatel má povinnost umožnit zaměstnancům ve všech směnách 

stravování. Tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům na pracovní cestě. Umožnění 

stravování neznamená pro zaměstnavatele povinnost přímo stravování zajistit či 

obstarat. Zaměstnavatel musí pouze vhodně rozvrhnout pracovní dobu a zajistit prostory 

tak, aby se v něm zaměstnanci mohli stravovat (tj. kuchyňka, jídelní prostor, apod.). 

Zákoník práce umožňuje také sjednat v kolektivní smlouvě či vnitřním předpisu 

povinnost zaměstnavatele stravování poskytovat. Forma poskytování není zákonem 

přímo upravena. Veškeré náležitosti jako způsob provádění, okruh zaměstnanců, 

podmínky a finanční stránka by měly být dostatečně konkrétně dojednány. 

Zaměstnavatel může stravování zajišťovat ve svém zařízení, prostřednictvím zařízení 
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jiných osob nebo stravenkami. Cenově zvýhodněné stravování může být poskytováno 

také zaměstnancům na dovolené, dočasně pracovně neschopné, či bývalým 

zaměstnancům v důchodu. Obligatorní zajištění stravování zaměstnancům není 

obsaženo v české právní úpravě od 1. 10. 1994
129

. 

Poskytování stravování zaměstnancům organizačních složek státu, státních 

příspěvkových organizací a příspěvkových organizací zřízených územními 

samosprávnými celky je upraveno zvláštními předpisy
130

.  

Zaměstnanci na služební cestě mají nárok na náhradu zvýšených stravovacích 

výdajů (stravné). Důvod je ten, že zaměstnanci je vlastně znemožněno stravování 

obvyklým způsobem a výdaje vynaložené na stravování budou typicky vyšší. Jedná se o 

paušální náhradu stanovenou na základě doby trvání služební cesty a země. Výši 

náhrady stanoví § 163 odst. 1 zákoníku práce a v případě zahraničních cest pak každý 

rok vyhláška Ministerstva zahraničních věcí. 

Důležitou roli hraje v poskytování stravování daňový režim. Ten je 

v současnosti velmi výhodný a poskytování stravování je tak častým benefitem. 

Stravenky dostává v České republice 1,3 milionu lidí
131

. Již mnoho let je předmětem 

debaty změna podmínek. Za pozitivní lze považovat, že stimulují výdaje za stravu, což 

prospívá jak zaměstnanci, tak restauračním službám. Na druhou stranu se jedná o 

výjimku, která přehlednosti právního řádu nepřispívá. Dalším argumentem proti 

stravenkám je jejich neefektivnost. Část peněz je odváděna jako provize 

zprostředkovateli. Nepeněžní příjem ve formě stravování (ať již poskytnutí jídla nebo 

stravenky) je pro zaměstnance osvobozený od daně dle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP. U 

zaměstnavatele je však právní úprava složitější. Náklady na závodní stravování 

zajišťované ve vlastním zařízení kromě hodnoty potravin jsou pro zaměstnavatele 

daňovými náklady (např. závodní kuchyně). Daňovými náklady jsou také ty na závodní 

stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů (sem patří i stravenky). 

Příspěvek může být poskytovaný až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, 

nicméně maximálně do výše 70 % stravného pro zaměstnance při trvání pracovní cesty 
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5 až 12 hodin
132

. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako náklad, pokud přítomnost 

zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Na další jídlo lze 

příspěvek uplatnit, pokud délka směny zaměstnance v úhrnu s povinnou přestávkou v 

práci bude delší než 11 hodin
133

. Příspěvek nelze uplatnit, pokud v průběhu směny 

vznikl zaměstnanci nárok na stravné. Náklady, které nesplňují tyto podmínky, budou 

pro zaměstnance nedaňové, případně musí být poskytnuty ze sociálního fondu.  

5.1.12   Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců 

 Hlava IV zákoníku práce upravuje problematiku zvláštních pracovních 

podmínek garantovaným některým zaměstnancům. I když jednou ze základních zásad 

pracovněprávních vztahů je rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace, 

některé skupiny zaměstnanců mají právo na zvýšenou ochranu vzhledem k svému 

ztíženému postavení. Čl. 29 Listiny základních práv a svobod zakotvuje právo žen, 

mladistvých a osob zdravotně postižených na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na 

zvláštní pracovní podmínky. Mladiství a osoby zdravotně postižené také mají právo na 

zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání. Tato 

ustanovení zákoník práce dále rozvíjí.   

5.1.13   Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením 

Zákoník práce odkazuje v oblasti zaměstnávání fyzických osob se zdravotním 

postižením (dále též „OZP“) a vytváření potřebných pracovních podmínek na speciální 

úpravu v ZoZ. Některé povinnosti zaměstnavatelů v této oblasti však stanoví i samotný 

zákoník práce (např. převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů nebo povinnost 

nepřipustit výkon zakázaných či příliš náročných prací). Za základní preventivní nástroj 

lze označit zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích na základě zdravotního 

postižení
134

. Osoby se zdravotním pojištěním jsou vymezeny jako fyzické osoby, které 

orgán sociálního zabezpečení uzná za invalidní v prvním (pokles pracovní schopnosti o 

35 % až 49 %), druhém (o 50 % až 69 %) nebo třetím stupni (nejméně o 70 %) nebo 

osoby zdravotně znevýhodněné (mají zachovanou schopnost vykonávat soustavné 
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 PELC, V. Zákon daních z příjmů. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 661. ISBN 978-
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zaměstnání, ale její schopnosti k pracovnímu začlenění, vykonávání dosavadního 

povolání nebo využívání dosavadní, nebo získání nové kvalifikace jsou podstatně 

omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu). Za osoby se 

zdravotním postižením se považují i osoby do 12 měsíců, kdy byly orgánem sociálního 

zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní. Zdravotní pojištění dokládá osoba 

posudkem či potvrzením orgánem sociálního zabezpečení. Podrobnosti stanoví ZoZ a 

zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.  

Úřad práce ČR vede evidenci osob se zdravotním pojištěním a sestavuje jim 

individuální plán pracovní rehabilitace. Ta typicky zahrnuje také teoretickou a 

praktickou přípravu pro zaměstnání, která na pracovišti zaměstnavatele může probíhat 

až 24 měsíců. Výsledkem by mělo být zapracování osoby na dané místo a získání 

potřebných návyků a znalostí. O spolupráci uzavírá dohodu Úřad práce jak s OZP, tak 

se zaměstnavatelem. Zaměstnavatel může od Úřadu práce obdržet úhradu některých 

vynaložených nákladů (mzdy zaměstnanců, materiál, atd.). Podrobný popis nákladů 

stanovuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 518/2004 Sb., kterou se 

provádí ZoZ. Po dobu přípravy k práci náleží OZP podpora při rekvalifikaci (pokud 

nepobírá dávky nemocenského pojištění, starobní důchod nebo mzdu (plat) či náhradu 

mzdy (platu)). Po úspěšném absolvování přípravy vydá zaměstnavatel absolventovi 

osvědčení.   

Pro OZP může být u zaměstnavatele v rámci jeho pracoviště zřízeno takzvané 

chráněné pracovní místo
135

. Zaměstnavatel o tom uzavře s Úřadem práce dohodu a 

může požádat o finanční příspěvek na částečnou úhradu nákladů na chráněné pracovní 

místo. Příspěvek na zřízení může činit až osminásobek (u OTZP až dvanáctinásobek) 

průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního 

roku. V případě zřízení více než 10 chráněných pracovních míst pak může být příspěvek 

navýšen na desetinásobek resp. čtrnáctinásobek. Dále může být poskytnut příspěvek na 

částečnou úhradu provozních nákladů
136

. Dohodu může uzavřít každý zaměstnavatel 

splňující základní předpoklady
137

. Zaměstnavatel podává žádost, kde musí 

charakterizovat chráněné místo a přesvědčit Úřad práce, že zřízení je odůvodněné 
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 Jedná se o institut upravený § 75 a další ZoZ 
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 § 76 a následující ZoZ a vyhláška č. 518/2004 Sb. 
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 § 75 odst. 2, 3, 6 ZoZ (např. nebyla na něj opakovaně podána oprávněná stížnost, nebyla mu 

pravomocně uložena pokuta za správní delikt/přestupek na úseku zaměstnanosti) 
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(analýza trhu, podnikatelský záměr, apod.). Toto je vhodné zařídit před přijetím 

zaměstnance do pracovního poměru. Hrozilo by jinak zamítnutí Úřadem práce 

z důvodu, že zaměstnanec je schopen pracovat i bez úpravy pracovního prostředí, 

apod.
138

. Při rozhodování o výši příspěvku zohledňuje Úřad práce charakteristiku pozice 

i situaci na trhu práce v daném regionu. Dohoda se uzavírá na dobu 3 let. Důležitá je 

existence dotčeného chráněno místa. Zaměstnanců se na něm může vystřídat více. 

Zaměstnává-li zaměstnavatel na chráněných místech více než 50 % OZP 

z celkového počtu svých zaměstnanců, má nárok na náhradu části prostředků skutečně 

vynaložených na mzdy (platy) a další náklady. Jedná se o 75 % částky vynaložené na 

mzdy (platy) včetně všech zákonných odvodů, nejvýše však 8800 Kč měsíčně za 

zaměstnance (5000 Kč u osob zdravotně znevýhodněných)
139

. Zaměstnavatel může 

požádat také o náhradu dalších souvisejících nákladů až do výše 2700 Kč (respektive 

1000 Kč). 

Zásadním institutem podporující zaměstnávání OZP je plnění povinného podílu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Pokud zaměstnavatel zaměstnává více 

než 25 osob, je povinen zaměstnávat alespoň 4 % OZP z celkového počtu svých 

zaměstnanců. Pokud tak zaměstnavatel nečiní, má další možnost, a to odebírat výrobky 

nebo služby od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než OZP 50 % zaměstnanců na 

zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech, nebo zadáváním zakázek 

těmto osobám či od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně 

výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek 

těmto osobám. Přepočet odebraných výrobků a služeb se provádí podle § 18 vyhlášky č. 

518/2004 Sb. Pokud ani jednu z těchto možností zaměstnavatel nevyužívá, plní 

povinnost povinného podílu odvodem do státního rozpočtu. Ten se vypočítá jako 2,5 

násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného 

kalendářního roku za každou OZP, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat. Je také 

možná kombinace jednotlivých předchozích způsobů. Zaměstnavatel musí do 15. února 

následujícího roku písemně ohlásit příslušnému Úřadu práce, jakým přesným způsobem 

tuto povinnost splnil. 
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 http://www.praceprozp.cz/zamestnavani-ozp/zamestnavani-ozp-v-ramci-zakona-o-zamestnanosti/697-
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Za každou zaměstnanou OZP si může zaměstnavatel odečíst 18 000 Kč z daně 

z příjmu a u OTZP pak dokonce 60 000 Kč
140

. Samotný invalidní zaměstnanec má 

nárok na slevu na dani podle stupně svého postižení ve výši 2520 Kč, 5040Kč či 16 140 

Kč. Dalším způsobem podpory zaměstnanosti OZP je snížená minimální mzda pro 

zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidního důchodu, a to ve výši 9300 Kč. Podle 

starého zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., byla u zaměstnavatele 

zaměstnávajícího více než 25 osob, z nichž je více než 50 % osob se zdravotním 

pojištěním ponížena pro účely hodnocení jeho nabídková cena o 15 %. Toto zvýhodnění 

však i přes nesouhlas NRZP není součástí nového zákona o veřejných zakázkách č. 

136/2016 účinného od 1. 10. 2016
141

. Ten nicméně zná institut vyhrazené veřejné 

zakázky, které se může účastnit jen zaměstnavatel zaměstnávající alespoň 50 % OZP. 

Pokud zaměstnanec, kterému byl přiznán invalidní důchod, pracuje u zaměstnavatele, 

který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového 

průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců, je vyměřovacím základem pro 

výpočet zdravotního pojištění částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem 

u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát
142

 (v současnosti 6 444 Kč
143

). 

Povinnosti zaměstnavatele v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených osob 

stanoví také § 103 odst. 5 zákoníku práce. Podle něj musí osobě se zdravotním 

postižením zajišťovat na svůj náklad technické a organizační opatření, zejména 

potřebnou úpravu pracovních podmínek, úpravu pracovišť, zřízení chráněných 

pracovních míst, zaškolení nebo zaučení těchto zaměstnanců a zvyšování jejich 

kvalifikace při výkonu jejich pravidelného zaměstnání. 

5.1.14   Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců 

pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby 

 Jak již bylo několikrát zmíněno, zaměstnavatel je povinen zajišťovat rovné 

pracovní podmínky všem zaměstnancům. Diskriminace na základě pohlaví je 

nepřípustná. Z těchto zákonných ustanovení však existují výjimky. Za nerovné 
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 § 35 odst. 1 ZDP 
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 http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1519-informace-c-32-2016-zakon-o-

verejnych-zakazkachpripominky-k-5052006.html [cit. 14. 8. 2016] 
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 § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů 
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 Nařízení vlády č. 158/2015 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem 

pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát 
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zacházení se nepovažují například právě zvláštní pracovní podmínky některých 

zaměstnankyň podle § 238 a následující zákoníku práce. 

Na úvod je ještě vhodné podotknout, že se jedná o společensky a politicky velmi 

citlivou oblast v kontextu snah o zrovnoprávnění žen a mužů. Cílem těchto ustanovení 

je ochrana mateřství. Proto se veškeré výjimky z obecných pracovních podmínek týkají 

právě jen žen v určitém stádiu mateřství. Do 31. prosince 2011
144

 platil v souladu s 

Úmluvou MOP č. 45/1935 plošný zákaz zaměstnávání žen v podzemních dolech. Tato 

úprava však již byla překonána. Pořád nicméně existuje mezi pohlavími určitá 

statisticky lehce dohledatelná nerovnost
145

. Zákonodárce tak musí být v této oblasti 

velmi obezřetný
146

. 

Zaměstnavatel nesmí zaměstnankyni zaměstnat prací, která ohrožuje její 

mateřství. Jedná se o těhotné ženy, zaměstnankyně, které kojí a zaměstnankyně-matky 

do konce devátého měsíce po porodu. Seznam zakázaných prací vydává Ministerstvo 

zdravotnictví ve formě vyhlášky
147

. Jedná se hlavně o nevhodné prostředí, zvýšenou 

zátěž pohybového ústrojí, expozici nebezpečným látkám či vlivům, zvýšené riziko 

úrazu, apod. Je také zakázáno zaměstnávat tyto zaměstnankyně, pokud nejsou zdravotně 

způsobilé. O zdravotní způsobilosti k dané práci se zaměstnavatel dozví z lékařského 

posudku. Zdravotní posudek musí být vydán s přihlédnutím ke konkrétní zaměstnankyni 

a práci, kterou by měla vykonávat. 

Zaměstnavatel musí dočasně převést těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, 

která kojí, nebo zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu konající 

práci, která jí ohrožuje nebo je pro ni zakázaná na jinou práci pro ni vhodnou. 

Zaměstnavatel by měl vybrat novou pracovní pozici s přihlédnutím k jejímu 

zdravotnímu stavu, schopnostem a kvalifikaci
148

. Pokud není v rámci práce uvedené v 

pracovní smlouvě toto možné splnit, může zaměstnavatel převést zaměstnankyni na jiný 

druh práce i přes její nesouhlas (např. doktorka pracující na infekčním oddělení musí 

být převedena na novou pozici i když je s ní spojen nižší plat/mzda)
149

. Převedení 
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zaměstnankyně je jednostranný právní úkon měnící obsah pracovního poměru
150

. Po 

odpadnutí důvodů pro převedení je však zaměstnavatel povinen zaměstnankyni zařadit 

podle pracovní smlouvy. Pokud by zaměstnavatel zaměstnankyni na jinou práci 

nepřevedl, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele s nárokem na náhradu mzdy 

(platu) ve výši průměrného výdělku. Dotčená zaměstnankyně vykonávající noční práci 

může také požádat o zařazení na práci denní a zaměstnavatel je povinen vyhovět. 

Pokud nezaviněným převedením zaměstnankyně na jinou práci dojde k poklesu 

jejího výdělku, má nárok na vyrovnání tohoto rozdílu prostřednictvím vyrovnávacího 

příspěvku. Ten je upraven v § 42 - § 44 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Nepřihlíží se však k poklesu výdělku 

způsobenému zkrácením úvazku. Vyrovnávací příspěvek se nevyplatí zaměstnankyním 

pracujícím na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Příspěvek se 

vyplácí za kalendářní dny, ve kterých trvalo převedení s jistými omezeními (např. 

pracovní neschopnost, mateřská dovolená, atd.). Při výpočtu příspěvku se aplikují stejné 

redukční mechanismy jako u peněžité pomoci v mateřství. 

Další formu ochrany garantuje zákoník práce těhotným zaměstnankyním a 

zaměstnankyním či zaměstnancům pečujícím o děti do věku 8 let, osamělým 

zaměstnankyním i zaměstnancům pečujícím o dítě, které nedosáhlo věku 15 let a 

zaměstnancům, kteří prokáží, že převážně sami dlouhodobě pečují o osoby závislé ve 

II., III. či IV. stupni. Stupně závislosti se určují na základě zvláštní právní úpravy v § 8 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Osamělého zaměstnance definuje zákoník práce jako neprovdané, ovdovělé nebo 

rozvedené ženy, svobodné, ovdovělé nebo rozvedené muže a ženy i muže osamělé z 

jiných vážných důvodů, nežijí-li s druhem, popřípadě s družkou nebo s partnerem. 

Ochrana náleží oběma rodičům pečujícím o dítě do stanoveného věku. Nemusí se navíc 

jednat přímo o rodiče, podstatné je, aby zaměstnanec splnil podmínku pečování. Na 

ochranu má právo i zaměstnanec pečující o dítě svého manžela žijící s nimi ve společné 

domácnosti
151

. 
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Výše popsaní zaměstnanci mohou být vyslaní na pracovní cestu mimo obvod 

obce svého pracoviště nebo bydliště jen s jejich souhlasem. Za pracovní cestu 

považujeme časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce 

mimo sjednané místo výkonu práce. Toto ustanovení míří hlavně na případy, kdy 

zaměstnanec dříve sjednal se zaměstnancem obecný souhlas k vysílání na služební 

cesty. V tomto případě je nutné i přes existující obecný souhlas obdržet souhlas nový, 

beroucí v úvahu nově nastalou situaci. Souhlas může být udělen i ústně či konkludentně, 

nicméně písemnou dohodu lze v tomto případě jen doporučit. Pro pracovní cesty v 

obvodu obce pracoviště nebo bydliště žádné omezení neplatí. 

Další forma ochrany pro tuto skupinu zaměstnanců je možnost přeložení jen na 

vlastní žádost. Přeložení je změna místa výkonu práce do jiného místa, než bylo 

sjednáno v pracovní smlouvě. Obecně je možné zaměstnance přeložit jen s jeho 

souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní 

potřeba. Jediným rozdílem tedy je, že zaměstnanec nemůže přeložení ani navrhnout. 

Tuto úpravu považuji za nepřiměřenou a nadbytečnou z důvodu nepřípustného omezení 

smluvní volnosti. Ke stejnému závěru dochází také odborné publikace
152

.  

U zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti je zaměstnavatel povinen při 

zařazování do směn přihlížet jejich potřebám. Jedná se o obecnou, dále 

nekonkretizovanou povinnost.  Za směnu se považuje za část týdenní pracovní doby, 

kterou je zaměstnanec na základě předem stanoveného rozvrhu odpracovat. Počátek a 

konec směn určuje zaměstnavatel. Rozvržení nesmí být v rozporu s hledisky bezpečné a 

zdraví neohrožující práce. 

 Zákonodárce pamatuje také na to, že zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující 

o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že 

převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu závislou ve II., III. či IV. stupni často 

nemohou pracovat na plný úvazek. Požádá-li takovýto zaměstnanec o kratší pracovní 

dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, musí zaměstnavatel 

vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Jak stanoví § 80 zákoníku práce (ten 

obsahuje obecnou úpravu zkráceného pracovního úvazku), při sjednávání zkráceného 

úvazku musí jít vždy o individuální dohodu zaměstnance se zaměstnavatelem. Kratší 

pracovní doba může být rozvržena i jen na některé dny v týdnu, musí však být dodržena 
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maximální 12 hodinová délka směny. Dotčená zaměstnankyně/zaměstnanec tak můžou 

být ve svých požadavcích velmi flexibilní. Nevyhovět žádosti může zaměstnavatel jen 

z vážných provozních důvodů. Zákoník tento termín přesně nedefinuje. Určitou 

konkretizaci přináší odborná literatura a rozsáhlá judikatura. Provozem se rozumí plnění 

úkolů související s činností zaměstnavatele (provozování služeb, zajištění výroby). Pro 

určení vážnosti důvodu je třeba zhodnotit, o jak velký zásah by se u zaměstnavatele 

jednalo. Za vážný provozní důvod lze třeba považovat probíhající práce sezónního či 

kampaňového charakteru, kdy je potřeba v co nejkratší době provést co nejvíce práce, 

objektivní nezastupitelnost zaměstnance, nedělitelnost zaměstnancovy pozice, případná 

nutnost výraznějších organizačních či jiných změn a podobně. Nicméně každý případ je 

nutné posuzovat na základě konkrétních existujících podmínek. Autoritativně může 

rozhodnout jen soud. Z judikatury: 

- Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1561/2003 se 

jedná o vážný provozní důvod pouze tehdy, „pokud by tím byl znemožněn, narušen 

nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele. Důležité 

je zároveň vyhodnotit, jaký zásah do provozu zaměstnavatele (a jak významný) by 

představovalo umožnění kratší pracovní doby nebo jiná úprava pracovní doby, a to ve 

srovnání s výchozím stavem“. Jednalo se o případ zdravotní sestry a NS uzavřel, že 

zaměstnavatel existenci vážných provozních důvodů dostatečně neprokázal.  

- v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 5. 6. 2007, sp. zn. 21 Cdo 612/2006 soud 

stanovil, že „vážné provozní důvody brání ve vyhovění žádosti zaměstnance tehdy, 

jestliže znemožnění, narušení nebo vážné ohrožení řádného provozu zaměstnavatele by 

nenastalo (bylo odvráceno) tím, kdyby zaměstnavatel přijal jiného (dalšího) 

zaměstnance“. Jednalo se o případ soudkyně, v jejímž případě je řešení personální 

situace komplikované z důvodu povahy její práce a složité zastupitelnosti.  

- v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 9. 7. 2014 sp. zn. 21 Cdo 1821/2013 NS 

judikoval, že se nejedná o vážné provozní důvody, pokud řešením vzniklé situace může 

být také přijetí dalšího zaměstnance na zkrácený pracovní úvazek nebo dohodu o 

pracovní činnosti právě v rozsahu, v němž je podána žádost o kratší pracovní dobu. Ne 

jakékoliv provozní důvody, které by mohly vzniknout, jsou totiž vážnými provozními 

důvody. Ne každou situaci zkracování úvazku, která si vyžádá od zaměstnavatele určitá 

opatření, lze považovat za vážné provozní důvody. Čím více má zaměstnavatel 



69 
 

vzájemně zastupitelných zaměstnanců a finančních prostředků, tím spíše vážné 

provozní důvody nevzniknou. Jednalo se o případ zdravotní sestry, která podle NS měla 

nárok na zkrácení pracovní doby. 

Zákoník práce zakazuje zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas, a to i 

když o to samy požádají. Zákaz domluveného přesčasu se mi zdá zbytečně přísný a 

zasahující do práv těhotných žen. U zaměstnankyň, které o svém těhotenství 

zaměstnavatele neinformovaly, bude samozřejmě bohužel tato povinnost jen těžko 

splnitelná. Se zaměstnankyněmi a zaměstnanci pečujícími o dítě do jednoho roku života 

může být přesčas dohodnut, ale nesmí být nařízen
153

.  

 Zaměstnankyně kojící své dítě, které nepřekročilo věk 15 měsíců, má nárok na 

zvláštní přestávky v práci podle stáří a počtu jejích potomků. Do jednoho roku věku má 

nárok na 2 půlhodinové přestávky ke kojení na každé dítě. Mezi 12. a 15. měsícem 

života pak na 1 půlhodinovou přestávku za směnu. Zaměstnankyni pracující na 

zkrácený úvazek, avšak alespoň polovinu týdenní pracovní doby, pak přísluší 1 

půlhodinová přestávka na každé dítě do konce 1 roku věku. Pokud pracuje na menší 

úvazek, na tento typ přestávek nárok nemá vůbec. Přestávky jsou tak vždy stanoveny za 

jednu směnu. Směna je část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je 

zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn 

odpracovat. Přestávky ke kojení se nepovažují za výkon práce. Započítávají se však do 

pracovní doby a zaměstnankyni za ní přísluší náhrada mzdy (platu) ve výši průměrného 

výdělku. Přestávky ke kojení nemusí matka využívat nutně jen fyzickým kontaktem 

s dítětem. Může je využít k odsávání mateřského mléka k pozdějšímu využití. V praxi 

není tento typ přestávek příliš využíván, jelikož péči o čerstvě narozené potomky 

vykonávají především ženy na mateřské či rodičovské dovolené
154

. 

Zaměstnavatel je také povinen těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, 

které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu 

přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpočinek
155

. 
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Ustanovení poskytující zvýšenou ochranu některým zaměstnankyním nalezneme 

i mimo rámec pracovních podmínek. Jedná se třeba o ochranu v souvislosti s 

ukončením pracovního poměru. Těhotné zaměstnankyni a zaměstnankyni čerpající 

mateřskou/rodičovskou dovolenou (týká se i zaměstnance-muže čerpajícího 

rodičovskou dovolenou) většinou nesmí dát zaměstnavatel výpověď
156

. 

Důležitou povinností zaměstnavatele stanovenou § 103 odst. 1 písm. h) zákoníku 

práce je také informování zaměstnankyně, jestliže při práci přichází v úvahu expozice 

rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle matky. Těhotné zaměstnankyně, 

zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po 

porodu je dále povinen seznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, kojení 

nebo na jejich zdraví a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají snížení 

rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěže spojené s 

vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich bezpečnosti 

nebo zdraví dítěte. 

Podle stejného § musí být tyto informace a pokyny zajištěny vždy při přijetí 

zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně 

pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a 

pracovních postupů. O informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést 

dokumentaci. Zaměstnankyně tak musí mít vždy od zaměstnavatele k dispozici 

informace, zda jejímu mateřství nehrozí nebezpečí. 

5.1.15   Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců 

Další skupina zaměstnanců, které podléhající zvýšené právní ochraně jsou 

mladiství zaměstnanci. Jak bylo již zmíněno, zaměstnavatel je povinen zacházet rovně 

se všemi zaměstnanci a vyvarovat se jakékoliv diskriminaci včetně té založené na věku. 

Za nerovné pracovní podmínky se však nepovažují ustanovení § 243 - §247 zákoníku 

práce, která částečně omezují některá práva mladistvých zaměstnanců. Základem právní 

ochrany mladistvých je čl. 29 Listiny základních práv a svobod, který mladistvým 

zajišťuje právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci, zvláštní pracovní podmínky, 

zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání. Nárok na 
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ochranu mladistvým vyplývá také z evropského (směrnice 94/33/ES o ochraně 

mladistvých zaměstnanců) a mezinárodního práva (Úmluva MOP č. 138/1973).     

 Za mladistvé považuje zákoník práce zaměstnance mladší než 18 let
157

. Dolní 

hranice stanovena není. Lze však vycházet z úpravy § 35 odst. 1 občanského zákoníku, 

podle kterého se nezletilý, který dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní docházku, 

může zavázat k výkonu závislé práce
158

. Splněním obou podmínek se osoba stává 

pracovněprávně svéprávná. Pojem „mladistvý“ však nelze zaměňovat s pojmem 

„nezletilý“. Hranice 18 let je pro mladistvého pevně daná. I když zletilou se ve většině 

případů stává osoba také v 18 letech, výjimečně ji může nabýt již v 16 letech. Závislá 

práce nezletilých mladších než patnáct let nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou 

školní docházku, je zakázána. Tito nezletilí mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, 

reklamní nebo sportovní činnost. Na tuto vykonávanou činnost klade zákon množství 

omezení. Podrobnou právní úpravu obsahuje § 121 až § 124 ZoZ a k výkonu činnosti je 

nutné povolení úřadu práce. 

Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj 

tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců též zvláštní úpravou jejich 

pracovních podmínek. Zvláštní pracovní podmínky tedy musí respektovat biologické 

(zdraví) i společenské (nezkušenost) vlastnosti mladistvých. 

Mladistvý nemůže uzavřít dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty ani 

dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. Ty smí uzavřít až zaměstnanec v den 

dosažení 18 let věku. Zákoník práce také v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví 

zaměstnance do věku 16 let umožňuje okamžité zrušení pracovního poměru či dohody o 

pracích konaných mimo pracovní poměr jeho zákonným zástupcem. K tomu je potřeba 

přivolení soudu. Vzhledem k tomu, že mladistvých vykonávajících práci do 16 let věku 

není velký počet a vzhledem k nutnosti přivolení soudu se nejedná o často využívaný 

postup. Pro mladistvé také platí restriktivnější úprava pracovní doby. Délka směny 

nesmí v jednotlivých dnech překročit 8 hodin. V souhrnu všech základních 

pracovněprávních vztahů nesmí týdenní pracovní doba překročit 40 hodin
159

. Je v zájmu 

zaměstnavatele, kterému jedinému hrozí případná sankce, aby mladistvému 

                                                           
157

 § 350 odst. 2 zákoníku práce 
158

 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 6. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 291. ISBN 

978-80-7400-283-0. 
159

 Zákoník práce tak stanoví § 79a v souladu se směrnicí 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků  



72 
 

zaměstnanci nedovolil delší výkon práce. S tím také souvisí povinnost vedení 

vypovídající evidence pracovní doby. Zaměstnavateli lze jen doporučit, aby si vyžádal 

od mladistvého zaměstnance potvrzení, že nevykonává práci v žádném jiném základním 

pracovněprávním vztahu. Vhodné je také prohlášení zaměstnance, že pokud by do 

takovéhoto vztahu vstoupil, bude o tom současného zaměstnavatele informovat.   

Mladiství smějí být zaměstnaní pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich 

fyzickému a rozumovému rozvoji. Zaměstnavatel také musí poskytovat mladistvým 

zaměstnancům při práci zvýšenou péči. Přiměřenost zákonem definována není, je tedy 

vždy na individuálním posouzení každé práce a to z hlediska fyzických a rozumových 

požadavků na její výkon, zda odpovídají obecně dosaženému věku. Neposuzuje se tedy 

ve vztahu ke konkrétním zaměstnancům. O práci nepřiměřenou se bude typicky jednat 

v případě fyzické namáhavosti, jednostranné zátěže nebo požadavku na dlouhodobou 

pozornost. Nepřiměřené také budou pravděpodobně práce s velkou odpovědností, 

nutností rychlých rozhodnutí s velkým dopadem, kontrolováním většího množství lidí, 

s možností způsobení škod či jiných negativních následků. Zaměstnavatel by si měl být 

vědom, že mladistvý zaměstnanec neměl možnost nabrat mnoho životních zkušeností, 

dovedností a vzdělání. Je také nutné brát v potaz vyhlášku č. 180/2015 Sb., která 

samotná výkon některých prací přímo zakazuje. 

Zákoník práce také výslovně zakazuje zaměstnávat mladistvé prací přesčas či 

prací v noci. Prací přesčas je 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 rozvrhu pracovních směn. 

Zákaz přesčasů je pro mladistvého absolutní a platí, i kdyby mladistvý zaměstnanec 

přesčasovou práci chtěl vykonávat a zaměstnavatel s tím souhlasil. Noční prací je práce 

konaná mezi 22. a 6. hodinou. Absolutní zákaz platí pro zaměstnance mladší 16 let. 

Mladiství starší 16 let mohou výjimečně noční práci vykonávat za splnění zákonných 

podmínek. Musí se jednat maximálně o jednu hodinu, a to pod dohledem zaměstnance 

staršího 18 let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný, práce 

je potřebná pro výchovu k povolání a práce musí bezprostředně navazovat na práci 

připadající podle rozvrhu směn na denní dobu. Pokud nemůže mladistvý zaměstnanec 

vykonávat práci, pro kterou se mu dostalo výchovy k povolání a to jak z důvodu 

negativního lékařského posudku nebo proto, že se jedná o práci pro mladistvé 
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zakázanou, musí mu zaměstnavatel poskytnout jinou přiměřenou práci odpovídající 

pokud možno jeho kvalifikaci, a to do doby, než bude mladistvý zaměstnanec moci tuto 

práci konat. Mladiství zaměstnanci absolutně nesmí pracovat pod zemí při těžbě nerostů 

nebo při ražení tunelů a štol. K dalším zakázaným pracím patří takové, které jsou pro ně 

nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví se zřetelem k anatomickým, 

fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku a také pracemi, při nichž jsou 

vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit 

bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob. Zákoník práce 

dále odkazuje na prováděcí předpis vyhlášku č. 180/2015 Sb., která stanovuje 

podrobnější úpravu a případně podmínky, za nichž mohou mladiství zaměstnanci 

výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. Zákaz výkonu některých 

prací se může také projevit tak, že ze sjednaného druhu práce nebude smět mladistvý 

zaměstnanec vykonávat jen některé konkrétní činnosti, ale nebude to mít vliv na ostatní 

výkon práce. 

Zaměstnavatel je povinen vést seznam mladistvých zaměstnanců, kteří jsou u něj 

zaměstnaní. Forma a časový rozsah zaměstnání není podstatný – v seznamu musí být 

zaměstnanci i „dohodáři“. Seznam musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a 

druh práce, který zaměstnanec vykonává. 

Zvýšená ochrana mladistvých je sledována i ustanovením § 247 zákoníku práce, 

které přikazuje zaměstnavateli zabezpečení a hrazení vstupní lékařské prohlídky před 

vznikem pracovního poměru, před převedením (vztahuje i na změnu sjednaného druhu 

práce na základě dohody) a periodické prohlídky s maximálně roční periodou pro 

všechny mladistvé a to i pro ty pracující na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. Ověřování zdravotní způsobilosti ostatních zaměstnanců upravuje 

zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, je tedy evidentní, že 

zákonodárce považoval zvláštní úpravu pro mladistvé za natolik podstatnou, aby jí 

umístil do zákoníku práce. Striktnější je úprava pro mladistvé zaměstnance také v tom, 

že se vztahuje také plošně na „dohodáře“. Zákoník práce také stanoví reciproční 

povinnost mladistvého zaměstnance prohlídky absolvovat. 

Pro zaměstnavatele je závazný výsledný lékařský posudek vždy u konkrétního 

zaměstnance. Pokud ten ho shledá zdravotně nezpůsobilým k určité práci, nesmí mu 

zaměstnavatel tuto práci umožnit, i kdyby jí ostatní mladiství vykonávat mohli. Pro 
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případnou povinnost převedení na jinou práci platí pro mladistvého zaměstnance obecná 

úprava v § 41 odst. 1 písm. a) či b zákoníku práce a stejně tak u výpovědi ze 

zdravotních důvodů v § 52 písm. d) zákoníku práce.  

 

5.2   Slovensko 

 

Tak jako v České republice je i na Slovensku důležitou součástí úpravy 

pracovněprávních vztahů v zákoníku práce péče o zaměstnance. Slovenské názvosloví 

používá termín „sociálna politika zamestnavateľa“. Související ustanovení nalezneme 

v části sedmé zákonníku práce v § 151 až § 176 tj. celkem 26 paragrafech. I když 

slovenská úprava obsahuje velmi podobnou problematiku a instituty jako ta česká, 

neobsahuje už na rozdíl od českého zákoníku práce další podrobnější členění.  

Svou povahou je možné zařadit do širšího pojetí péče o zaměstnance i další 

úpravu zákonníku práce jako třeba dovolenou, přestávky v práci, rozvržení pracovní 

doby a další
160

. Pro účely této práce se držím užšího pojetí, a tato kapitola tak bude 

rozebírat primárně sedmou část zákonníku práce.  

5.2.1   Pracovní podmínky a životní podmínky zaměstnanců 

  Zajištění vhodných pracovních a životních podmínek je povinnost, která pro 

zaměstnavatele vyplývá z většího množství právních předpisů. Ústavní základ 

nalezneme v čl. 36 Ústavy SR, která stanoví: „Zamestnanci majú právo na spravodlivé a 

uspokojúce pracovné podmienky.“ Obdobnou úpravu obsahuje také čl. 28 Listiny SR. 

Tato problematika je dále upravena zákonníkem práce především v šesté a sedmé části. 

Šestá část rozebírá ochranu práce a sedmá pak sociální politiku zaměstnavatele. § 151 

zakládá povinnost zlepšovat kulturu práce a pracovního prostředí, utvářet přiměřené 

pracovní podmínky a starat se o vzhled a úpravu pracovišť, sociálních zařízení a 

zařízení na osobní hygienu. Dále musí zaměstnavatel zřídit, udržovat a zvyšovat úroveň 

sociálního zařízení, zařízení na osobní hygienu a zdravotnických zařízení pro 

zaměstnance (v případě zvláštní ochrany určité skupiny zaměstnanců viz např. § 160 

zákonníku práce). Zákonník práce tyto povinnosti vymezuje jen obecně a právní 

předpisy ani většinou další konkretizaci nenabízí s určitými výjimkami jako např. 
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 Viz kapitola 1 
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nařízení vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko, ve znění pozdějších předpisů. To stanoví specifické 

podmínky, které musí na pracovišti existovat v oblasti sociálních zařízení, osobní 

hygieny, šaten, oddechových místností, teploty, apod. 

Další povinností zaměstnavatele je zajištění bezpečné úschovy zejména svršků a 

osobních předmětů, které zaměstnanci (či jiné osoby pro něho činné na jeho 

pracovištích) obvykle nosí do zaměstnání, stejně jako obvyklých dopravních prostředků, 

pokud jich zaměstnanci využívají k cestě do zaměstnání a zpět s výjimkou motorových 

vozidel. Za svršky se považuje ošacení adekvátní ročnímu období a pracovní pozici. 

Hodnocení, zda se jedná o obvykle nošený osobní předmět, je nutné posuzovat jak 

z objektivního hlediska, tak subjektivního hlediska konkrétního zaměstnance
161

. Za 

dopravní prostředky se považují individuální dopravní prostředky jako kolo či motorka. 

Vozidla jsou výslovně vyloučena, nicméně dohodou se zaměstnanci lze rozšířit i na ty. 

Povinnost bezpečné úschovy dopravních prostředků v prakticky identické 

podobě obsahoval také starý český zákoník práce účinný do 31. 12. 2006. Poté byla 

úprava podle mého názoru trochu nešikovně vypuštěna – pro zaměstnance se může 

jednat o motivaci, proč nepoužívat neekologická vozidla a preferovat například kolo. 

Podotýkám, že argumentace v důvodové zprávě ke změně nebyla velmi relevantní
162

. 

Zaměstnavatel má zvláštní odpovědnost za škodu na odložených věcech podle § 

193 zákonníku práce, a to neomezenou u věcí obvyklých odložených na místě k tomu 

určeném, nebo kde se obvykle ukládají. U věcí, které se do zaměstnání obvykle nenosí, 

odpovídá zaměstnavatel pouze do výše 165,97 eura, pokud je nepřevzal do úschovy. 

Aby nezaniklo právo na náhradu škody, musí zaměstnanec zaměstnavatele o škodě 

písemně uvědomit bez zbytečného odkladu (nejpozději do 15 dní) ode dne, kdy se o ní 

dozvěděl.  
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 RYBÁROVÁ, M., VOJNÁROVÁ, A., MAČUHA, M. Zákonník práce. Komentár. Bratislava: Epos, 

2013, s. 457. ISBN 978-80-8057-988-3 
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 http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d2473v3239-zakonik-prace-a-prakticke-dopady-

zmen-v-oblasti-nahrady-skody/ [cit. 1. 9. 2016] 
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5.2.2   Stravování zaměstnanců  

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je zabezpečení
163

 stravování 

zaměstnancům ve všech směnách, a to na pracovišti nebo v jeho blízkosti a v souladu se 

zásadami zdravé výživy
164

. Zaměstnanec musí v průběhu směny obdržet jedno teplé 

hlavní jídlo včetně vhodného nápoje ve vlastním či cizím stravovacím zařízení nebo 

zprostředkovaně, typicky pomocí stravenek. Zaměstnanec má na toto nárok, pokud v 

rámci pracovní směny odpracuje víc než 4 hodiny. Pokud pak směna trvá více než 11 

hodin, může mu zaměstnavatel poskytnout ještě další teplé hlavní jídlo. Povinnost nemá 

zaměstnavatel vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu (pokud neodpracovali na 

pravidelném pracovišti více než 4 hodiny) a u osob pracujících na základě dohod o 

pracích vykonávaných mimo pracovní poměr
165

 Po projednání se zástupci zaměstnanců 

však může být okruh oprávněných zaměstnanců rozšířen a to jak o tyto skupiny, tak i o 

další jako zaměstnanci z různých důvodů nepřítomní v práci, pracující mimo rozvrh 

pracovních směn, jednatelé apod.
166

 

Velmi důležitá je úprava výšky příspěvku na stravování a souvisejících 

daňových dopadů. Zaměstnavatel na stravování dle dikce zákonníku práce přispívá, 

není tedy povinen nést celý náklad. Zaměstnavatel přispívá na stravování minimálně ve 

výšce 55 % ceny jídla, nejvíc však na každé jídlo do sumy 55 % stravného 

poskytovaného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (aktuálně 4,20 euro) podle 

zvláštního předpisu
167

. V případě stravování prostřednictvím stravenek se za cenu jídla 

považuje hodnota stravenky. Ta musí každá představovat minimálně 75 % stravného 

poskytovaného při pracovní cestě trvající 5 až 12. Nad tento rámec zaměstnavatel 

poskytuje příspěvek dle zvláštního předpisu, kterým je zákon č. 152/1994 Z. z. o 

sociálnom fonde, ve znění pozdějších předpisů. V praxi je tato možnost často využívána 

(např. úpravou v kolektivní smlouvě). Zaměstnavatel tak zaměstnanci ze sociálního 

fondu doplatí zbývající část, kterou by jinak platit zaměstnanec (např. srážkou ze 

mzdy). Celý příspěvek na stravování je pak pro zaměstnance osvobozený od daně a 
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 V české právní úpravě je povinností zaměstnavatele již od roku 1994 stravování pouze umožnit 
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 § 151 odst. 1 zákonníku práce 
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 § 223 odst. 2 zákonníku práce 
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 http://accace.sk/newsroom/aktualne-novinky/114909/104930/zabezpecenie-stravovania-pre-
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 Upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a opatrenie Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 296/2014 Z. z. o sumách stravného 
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pojištění
168

. Zákonník práce také stanoví maximální hodnotu poplatku (provize) pro 

zprostředkovatele (dodavatele stravenek) na 3 % ze sumy uvedené na stravence. 

5.2.3   Vzdělávání zaměstnanců 

Je v zájmu zaměstnavatele, aby dbal na profesní a intelektuální rozvoj svých 

zaměstnanců. Správná investice do vzdělání může zaměstnavateli přinést zvýšení 

produktivity, efektivity a konkurenceschopnosti. Zákonník práce tuto oblast upravuje v 

§ 153 až § 155 a ukládá zaměstnavateli povinnost pečovat o prohlubování nebo o 

zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Speciální skupiny zaměstnanců (zaměstnanci státní 

služby, pedagogové, apod.) jsou pak upraveny ve zvláštních zákonech
169

. Zákonník 

práce stanoví v zásadě 3 způsoby vzdělávání, které jsou prakticky obdobné s českou 

právní úpravou
170

: 

Zaškolení nebo zaučení – aplikuje se u zaměstnanců vstupujících do pracovního poměru 

bez předchozí kvalifikace. U těch zaměstnavatel zabezpečí získání kvalifikace potřebné 

pro výkon sjednaného druhu práce. Po skončení zaškolení nebo zaučení má 

zaměstnavatel povinnost vydat o tom zaměstnanci potvrzení. 

Prohlubování kvalifikace – zaměstnanec je povinen soustavně si prohlubovat (udržovat, 

obnovovat) kvalifikaci potřebnou k výkonu práce dohodnuté v pracovní smlouvě. Za 

prohlubování kvalifikace se považuje získávání nových dovedností či vědomostí v 

souvislosti s kvalifikací používanou k výkonu sjednané práce. Jde o kvalitativní změnu 

na stejné horizontální úrovni, bez změny kvalifikačního stupně
171

. Zaměstnavatel může 

zaměstnanci uložit povinnost účastnit se na vzdělání směřujícím k prohloubení 

kvalifikace. Účast je výkonem práce s nárokem na mzdu. Náklady nese zaměstnavatel. 

Zvyšování kvalifikace – jedná se o účast na dalším vzdělání, v kterém má zaměstnanec 

získat předpoklady ustanovené právními předpisy anebo splnit požadavky nevyhnutelné 

na řádný výkon práce dohodnuté v pracovní smlouvě. Bude se typicky jednat třeba o 
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 Viz kapitola 5.1.5 
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 BARANCOVÁ, H. Zákonník práce: komentár. 4. vydanie 2015. Bratislava: C.H. Beck, 2015. S. 957. 
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studium za účelem získání vyššího stupně vzdělání
172

. Na zvyšování kvalifikace nemá 

zaměstnanec nárok a zaměstnavatel ho k němu nemůže nutit (pokud není upraveno 

jinak v pracovní smlouvě, nebo zvláštním předpise), jedná se většinou o osobní 

rozhodnutí zaměstnance. Pokud je zvýšení kvalifikace v souladu s potřebou 

zaměstnavatele, považuje se čas za překážku v práci na straně zaměstnance a 

zaměstnavatel může poskytnout pracovní volno a náhradu mzdy ve výšce jeho 

průměrného výdělku. Zákonník práce stanoví v § 140 základní rozsah poskytovaného 

volna. 

Zaměstnavatel může (ale nemusí) se zaměstnancem o zvýšení kvalifikace uzavřít 

dohodu
173

. V té se zaměstnavatel zaváže, že zaměstnanci zvýšení kvalifikace umožní 

poskytnutím pracovního volna, náhrady mzdy a úhrady nákladů spojených se studiem. 

Zaměstnanec se pak zavazuje, setrvat po skončení studia určitý čas v pracovním poměru 

(maximálně 5 let) či uhradit náklady spojené se studiem. Pokud zaměstnanec zůstane v 

pracovním poměru jen část doby, uhradí pouze zbývající poměrnou část nákladů. Jedná 

se o dvoustranné právní jednání. Dohoda musí být uzavřená písemně, jinak je neplatná. 

Zákonník práce dále stanoví doby, které se do trvání pracovního poměru nezapočítávají 

(např. mateřská a rodičovská dovolená), podstatné náležitosti dohody (druh kvalifikace, 

dobu, druhy nákladů, apod.)
174

 a případy, kdy povinnost zaměstnance k úhradě nevzniká 

(nezpůsobilost k výkonu práce bez zavinění zaměstnance, výpověď z organizačních 

důvodů, apod.). 

Za rekvalifikaci pak zákonník práce považuje speciální povinnost 

zaměstnavatele při přechodu zaměstnance na nové pracoviště nebo nový druh práce. Jak 

název napovídá, jedná se o změnu kvalifikace, kterou už zaměstnanec má. Speciální 

úpravu obsahují ustanovení o zdravotně postižených zaměstnancích. 

Tak jako v české právní úpravě se vzdělávání zaměstnanců věnuje i ZoSZ 

(obdoba ZoZ) a to především v institutu vzdělávání a příprava pro trh práce 

zaměstnance. Vzdělání a přípravu pro trh práce vykonává zaměstnavatel v zájmu 

dalšího pracovního uplatnění svých zaměstnanců. Vzdělání a příprava probíhají v 
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pracovním čase a jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance, za kterou mu 

náleží náhrada mzdy ve výši jeho průměrného výdělku. Mimo pracovní čas může tato 

aktivita probíhat, jen pokud je to nevyhnutelné. Na základě písemné dohody
175

 může 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnout za předpokladu splnění zákonných 

podmínek zaměstnavateli finanční příspěvek až do výše 70 % všech výdajů
176

. 

5.2.4   Zabezpečení zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti, v starobě a 

zaměstnávání po návratu do práce 

Pod sociální politiku zaměstnavatele řadí zákonník práce také problematiku, 

kterou obsahově nelze zařadit jako čistě pracovněprávní, nicméně s touto oblastí úzce 

souvisí. Ustanovení § 156 zákonníku práce stručně stanoví, že (hmotné) zabezpečení 

zaměstnance v případě dočasné pracovní neschopnosti z důvodu choroby, úrazu, 

těhotenství, mateřství a rodičovství, zabezpečení zaměstnance ve stáří, invaliditě, 

zabezpečení pozůstalých při úmrtí zaměstnance a preventivní a léčební péči upravují 

zvláštní předpisy. Jedná se o předpisy z odvětví sociálního zabezpečení
177

. Po dobu 

trvání většiny uvedených překážek zaměstnanci nepatří náhrada příjmu a zaměstnavatel 

je povinný pouze omluvit jeho nepřítomnost v práci
178

. Standardní příjem od 

zaměstnavatele v těchto případech nahrazují různé typy sociálních či obdobných dávek, 

důchodů nebo případně i náhrada příjmu od zaměstnavatele. 

K dalším povinnostem zaměstnavatele patří zařazení zaměstnanců vracejících se 

po skončení mateřské či rodičovské dovolené, výkonu veřejné funkce nebo činnosti pro 

odborovou organizaci, pracovní neschopnosti, karantény či různých vojenských 

služeb
179

 na původní práci a pracoviště, anebo na jinou práci odpovídající pracovní 

smlouvě, pokud předchozí není možné. Zaměstnankyně na mateřské dovolené a 

zaměstnanci na rodičovské dovolené ve stejném rozsahu mají navíc záruku, že musí být 

zařazeni za podmínek, které pro ně nebudou méně příznivé, než před jejich 

nepřítomností a mají právo na prospěch z každého případného zlepšení pracovních 
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podmínek, na které by jinak měli právo. Zaměstnanci vracející se ze standardní 

rodičovské dovolené pak mají nárok na zachování všech práv, které měli před svojí 

nepřítomností. Jedná se tedy veskrze o dlouhodobější absence v zaměstnání, které 

zákonodárce považuje za společensky natolik významné, že stanoví zaměstnavateli 

povinnost zachovat určitou stabilitu pracovního vztahu po dobu nepřítomnosti 

zaměstnance. Jedná se tak o speciální úpravu k ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) 

zákonníku práce
180

. Za původní práci se považuje pracovní činnost, kterou zaměstnanec 

v souladu s druhem práce stanoveným v pracovní smlouvě fakticky vykonával před 

svým odchodem (např. kontrola platebních příkazů a směnek). Typicky, ale ne vždy, 

tedy bude užší než druh práce stanovený ve smlouvě (např. specialista platebního 

styku). Původní pracoviště nelze vždy automaticky ztotožnit s místem výkonu práce 

uvedeným ve smlouvě. Jedná se spíše o konkrétní pracovní místo z pohledu 

organizačního začlenění, na kterém zaměstnanec fakticky vykonával práci
181

. Pokud 

zaměstnanec po svém návratu na popisovaném zařazení netrvá, může se samozřejmě se 

zaměstnavatelem domluvit i jiným způsobem. 

Pokud původní pozice již neexistuje a zaměstnanec nemůže být objektivně 

umístěn ani na jinou vhodnou pozici, může přijít na řadu skončení pracovního poměru 

z organizačních důvodů respektive nadbytečnosti podle § 63 odst. 1 písm. b) zákonníku 

práce
182

.  

5.2.5   Zaměstnanec se zdravotním postižením 

Jednou ze základních zásad pracovního práva je zákaz diskriminace
183

. 

Zdravotně postižení však vzhledem ke svému znevýhodněnému postavení mají nárok na 

zvýšenou ochranu zdraví při práci a zvláštní pracovní podmínky. Toto mají garantováno 

už na ústavní úrovni a to ve čl. 38 odst. 1 Ústavy SR, čl. 29 Listiny SR, § 7 

antidiskriminačního zákona, čl. 8 zákonníku práce a poté podrobněji v ustanovení § 158 

a § 159. Pro účely zákonníku práce se za zaměstnance se zdravotním postižením 

považuje zaměstnanec uznaný za invalidního podle zákona č. 461/2003 Z. z. o 

                                                           
180

 BARANCOVÁ, H. Zákonník práce: komentár. 4. vydanie 2015. Bratislava: C.H. Beck, 2015. s. 969. 

ISBN 9788089603312 
181

 KRAJČO, J., SUČANSKÁ, D., PREISINGER, M. Zákonník práce – Komentár. Bratislava: Wolter 

Kluwer, Právný stav v ASPI k 02/01/2016. K § 157 
182

 http://karierainfo.zoznam.sk/cl/100512/1281789/Navrat-do-prace-po-rodicovskej-dovolenke- [cit. 6. 9. 

2016] 
183

 Čl. 1 zákonníku práce 



81 
 

sociálnom poistení, který svému zaměstnavateli předloží rozhodnutí o invalidním 

důchodu
184

. Za invalidního je považován, pokud pro dlouhodobý nepříznivý zdravotní 

stav poklesla jeho schopnost vykonávat výdělečnou činnost o víc než 40 % v porovnání 

se zdravou osobou. Dlouhodobě nepříznivý stav musí způsobovat pokles schopnosti 

vykonávat výdělečnou činnost a trvat podle poznatků lékařské vědy alespoň jeden rok. 

O naplnění těchto podmínek rozhoduje Sociálná poišťovna nebo to posuzuje útvar 

sociálního zabezpečení na základě lékařských zpráv a vyšetření
185

. 

Problematiku zaměstnávání zdravotně postižených upravuje hlavně zákonník 

práce a ZoSZ. Z úpravy zákonníku práce plyne zaměstnavateli povinnost zaměstnávat 

zdravotně postiženého zaměstnance na vhodných pracovních místech a umožnit mu 

výcvikem nebo studiem získat potřebnou kvalifikaci a pečovat o její zvyšování. Dále by 

se měl zaměstnavatel snažit utvářet podmínky a zlepšovat pracoviště tak, aby zdravotně 

postižený zaměstnanec mohl dosahovat pokud možno stejných pracovních výsledků 

jako ostatní a měl co nejvíce usnadněnou práci. 

Pro zaměstnance se zdravotním postižením může zaměstnavatel zřídit chráněné 

místo, nebo chráněnou dílnu. Podrobnější úpravu nalezneme v ZoSZ. Chráněná dílna a 

chráněné pracoviště jsou pracoviště zřízená zaměstnavatelem, na kterých jsou 

zaměstnané osoby se zdravotním postižením, které si nejsou schopny najít zaměstnání 

na otevřeném trhu práce, případně pracoviště, kde se osoby se zdravotním postižením 

zaškolují či připravují na práci a na kterém jsou pracovní podmínky včetně nároků na 

pracovní výkon přizpůsobené zdravotnímu stavu osob se zdravotním postižením. Zákon 

mezi úpravou chráněných dílen a chráněných pracovišť zvlášť nerozlišuje. Nicméně za 

chráněnou dílnu se považuje takové pracoviště, kde je zřízeno víc než jedno pracovní 

místo pro osobu zdravotně postiženou a na kterém pracuje nejméně 50 % osob se 

zdravotním postižením. Za chráněné pracoviště se považuje pracoviště, na kterém 

zaměstnavatel zřídí pracovní místo pro občana se zdravotním postižením a pracovní 

místo se nevytváří v chráněné dílně. Chráněné pracoviště může být zřízené i v 

domácnosti osoby se zdravotním postižením. Za chráněné pracoviště či dílnu se 
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považuje i výrobné družstvo invalidov, pokud splní zákonné podmínky. O přiznání 

postavení chráněné dílny nebo pracoviště žádá zaměstnavatel příslušný Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny. K žádosti přiloží i souhlasné rozhodnutí Úradu veřejného 

zdravotníctva a další náležitosti. Postavení chráněné dílny nebo pracoviště přizná úřad 

na dobu neurčitou
186

. Cílem těchto institutů je zajištění pracovního uplatnění zdravotně 

postiženým občanům, které zaměstnavatel nemůže vhodně zaměstnávat na jiných 

pracovištích. Můžou zde také pracovat osoby, kterým se poskytuje příprava na pracovní 

uplatnění nebo poskytuje získávání odborných zručností, případně zaměstnanci, kteří 

nejsou pro ohrožení zdraví dočasně způsobilí vykonávat svou současnou práci. 

Zaměstnavatel může obdržet příspěvek na zřízení a provoz chráněné dílny či pracoviště. 

Výška vyplývá z individuální situace, maximální výše je rozdílná podle územního 

obvodu zaměstnavatele a je vázán na násobky průměrné mzdy v národním hospodářství. 

  V české právní úpravě existuje pouze institut chráněného pracovního místa. 

Chráněné dílny byly zrušeny s účinností od 1. ledna 2012. 

Zaměstnavatel může také podle § 56a ZoSZ požádat o zvláštní příspěvek na 

udržení občana se zdravotním pojištěním v zaměstnání i když neprovozuje chráněnou 

dílnu či pracoviště, musí však zaměstnávat víc než 25 % zdravotně postižených osob. K 

dalším institutům podporujícím zaměstnávání zdravotně postižených osob patří 

agentura podporovaného zaměstnání nebo pracovní asistent. 

ZoSZ dále zaměstnavateli stanoví v § 63 povinnost zajišťovat postiženým 

zaměstnancům vhodné pracovní podmínky, vést jejich evidenci, zvyšovat jejich 

kvalifikaci, zaškolovat a připravovat je na práci. Další důležitou povinností je 

zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, pokud zaměstnavatel zaměstnává 

nejméně 20 zaměstnanců (a pokud jsou nějací zdravotně postižení vedeni v evidenci 

uchazečů o zaměstnání) v počtu 3,2 % z celkového počtu jeho zaměstnanců (celkový 

počet zaměstnanců je průměrný počet za kalendářní rok bez zaměstnanců v zahraničí a 

příslušníků ozbrojených sborů, apod. upravených zvláštními předpisy). Tuto povinnost 

lze splnit také zadáváním zakázek na dodání zboží či poskytování služeb od 

zaměstnavatele provozujícího chráněnou dílnu či chráněné místo. Poslední možností je 

úhrada peněžního odvodu ve výšce 0,9 násobku celkové ceny práce (vypočítané podle 
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průměrné mzdy v hospodářství) za každého zaměstnance se zdravotním postižením, 

kterého by měl zaměstnávat. 

V zájmu dalšího pracovního uplatnění zdravotně postiženého zaměstnance 

umožní zaměstnavatel teoretickou nebo praktickou přípravu (rekvalifikaci). O 

rekvalifikaci musí být uzavřena písemná dohoda (nedodržení písemné formy však nemá 

za následek neplatnost). Cílem rekvalifikace je zachování, zvýšení, rozšíření, změna 

nebo přizpůsobení stávající kvalifikace zaměstnance. Rekvalifikace se uskutečňuje v 

pracovní době a považuje se za překážku v práci na straně zaměstnance, za níž mu 

náleží náhrada mzdy ve výšce jeho průměrného výdělku. Mimo pracovní dobu se 

uskutečňuje, jen pokud je to nevyhnutelné. 

Zdravotně postiženému zaměstnanci stanoví zákonník práce i některé další 

výhody jako zvýšenou ochranu při ukončování pracovního poměru, nerovnoměrném 

rozložení pracovní doby nebo znemožnění cesty do zaměstnání. 

5.2.6   Pracovní podmínky žen a mužů starajících se o děti 

Podle Ústavy SR a Listiny SR je manželství, rodičovství a rodina pod ochranou 

zákona. Zaručuje se zvláštní ochrana dětí a mladistvých. Ženě v těhotenství se zaručuje 

zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky. 

Zákonník práce tuto problematiku obecně upravuje mezi základními zásadami 

v ustanovení čl. 6, podle kterého se těhotným ženám, matkám do konce devátého 

měsíce porodu a kojícím ženám se zajišťují pracovní podmínky, které chrání jejich 

biologický stav v souvislosti s těhotenstvím, narozením dítěte, péčí o dítě po porodu a 

jejich zvláštním vztahem s dítětem po jeho narození. Ženám a mužům se zajišťují 

pracovní podmínky, které jim umožňují vykonávat společenskou funkci při výchově 

dětí a při péči o ně. Podle § 160 je pak zaměstnavatel povinný zřizovat, udržovat a 

zvyšovat úroveň sociálních zařízení a zařízení na osobní hygienu pro ženy. Podrobné 

náležitosti stanoví nařízení vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko. 

Těhotné ženy nesmí být zaměstnány některými pracemi. Jedná se o práce, které 

jsou pro ně fyzicky nepřiměřené, nebo škodí jejich organizmu. Seznam zakázaných 

prací a pracovišť obsahuje nařízení vlády SR č. 272/2004 Z. z. kterým sa ustanovuje 

zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do deviateho 
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mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám. Tato úprava platí i pro matky do konce devátého 

měsíce po porodu a ženy, které kojí. Podstatné je, aby dotčená zaměstnankyně o této 

skutečnosti zaměstnavatele písemně informovala, jinak zaměstnavatel nemůže brát její 

stav v potaz
187

 a tato speciální ochrana se na ní neaplikuje. Zákaz platí také na 

vykonávání prací, které podle lékařského posudku ohrožují její těhotenství ze 

zdravotních příčin spočívajících v její osobě. Některé práce jsou tedy pro tuto skupinu 

zaměstnanců zakázány úplně. Některé pak můžou být zakázány jen pro konkrétní 

osobu, i když ostatní osoby z této skupiny je můžou bez problémů vykonávat. 

Pokud těhotná žena vykonává práci, která je těhotným ženám zakázána, nebo 

která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, musí zaměstnavatel dočasně 

upravit její pracovní podmínky. Pokud toto není možné (např. to nedovolují podmínky 

provozu), zaměstnavatel jí dočasně přeřadí na jinou práci. Musí se však jednat o práci, 

která je pro ni vhodná a při které může dosahovat stejného výdělku jako v dosavadní 

práci. Pokud ani to není možné, přeřadí jí po domluvě s ní na práci jiného druhu, než 

obsahuje pracovní smlouva
188

. Jestliže zaměstnavatel tyto povinnosti nesplní a 

zaměstnankyně pak odmítne práci vykonávat, nemělo by se jednat o porušení 

povinností z její strany, ale o překážku na straně zaměstnavatele s nárokem na náhradu 

mzdy. Pokud byla žena přeřazena bez svého zavinění na jinou práci s nižším výdělkem, 

má nárok na dorovnání z vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
189

. Ten 

obdrží za každý měsíc, kdy byla přeřazená na jinou práci a to nejdéle do nástupu na 

mateřskou a po skončení do konce 9 měsíce po porodu. Za přeřazení se v tomto případě 

považuje, i když nedojde k změně druhu práce, ale např. jen k osvobození od 

vykonávání noční práce, či některých vybraných činností. Přeřazením však není práce 

na kratší úvazek. Jestliže není možné těhotnou ženu přeřadit na pracovní místo s denní 

prací anebo na jinou vhodnou práci, je zaměstnavatel povinný poskytnout jí pracovní 

volno s náhradou mzdy. Tytéž podmínky platí i pro matky do konce devátého měsíce po 

porodu a ženy, které kojí. 

Důležitou součástí pracovních podmínek je také nastavení pracovního režimu. I 

v této oblasti dochází k určitému zvýhodnění žen a mužů pečujících o děti. 

Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do pracovních směn i na 
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potřeby těhotných žen a žen a mužů starajících se o děti. Za směnu považuje zákonník 

práce část ustanoveného týdenního pracovního času, který je zaměstnanec povinný na 

základě předem určeného rozvrhu pracovních směn odpracovat v rámci 24 hodin po 

sobě následujících a přestávka v práci
190

. Tuto povinnost lze formálně splnit například 

dohodou se zaměstnancem nebo i jednostranným opatřením. Dohoda či opatření může 

být uzavřeno na dobu určitou či na neurčito a mělo by obsahovat úpravu individuálních 

odchylek od obecné úpravy. Zaměstnavatel by měl přihlédnout k osobním podmínkám 

konkrétního zaměstnance
191

. 

Pokud o to těhotná žena a žena nebo muž trvale se starající o dítě mladší patnácti 

let požádají, je zaměstnavatel povinen umožnit jim práci na zkrácený úvazek nebo 

provést jinou vhodnou úpravu určeného týdenního pracovního času (např. posunutí 

začátku či konce pravidelné pracovní směny). Cílem této úpravy je umožnit sladění 

rodinného a pracovního života. Zda potomek například pravidelně navštěvuje školu či 

obdobné zařízení by nemělo být směrodatné
192

. Zaměstnavatel nemusí vyhovět, pouze 

pokud by mu v tom bránily vážné provozní důvody. Povinnost prokázat, že tyto důvody 

byly naplněny, leží na straně zaměstnavatele. Právní předpisy neobsahují definici tohoto 

pojmu. Dle odborné literatury za ně lze považovat skutečnosti, které se týkají 

ekonomické, organizační a technické činnosti zaměstnavatele, které by mohly být přímo 

ohrožené v případě, že by žádosti zaměstnance bylo vyhověno
193

. Slovenská judikatura 

v této oblasti není rozsáhlá. Mezi citované související rozsudky patří hlavně rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČSSR R 75/1967, podle kterého je pro posouzení vážnosti 

provozních důvodů nevyhnutelné objektivně zjisti v konkrétním případě rozsah, 

organizaci a funkční náplň práce, kterou zaměstnanec dovolávající se úpravy 

pracovního času vykonává. Dále také provozní poměry zaměstnavatele, za které se 

považuje charakter jeho činnosti, možnost zabezpečení zastupování zaměstnancem, 

který v zaměstnání vykonává stejnou funkci, finanční možnosti i vztah a provázanost 

práce zaměstnanců v jednotlivých útvarech zaměstnance. Vzhledem k podobě slovenské 
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a české právní úpravy lze za do určité míry návodné považovat i související rozhodnutí 

českých soudů (viz kapitola 5.1.14). 

Toto ustanovení se vztahuje také na zaměstnance, kteří se osobně starají o 

blízkou osobu, která je převážně nebo úplně nesamostatná a zároveň jí není 

poskytována péče v sociálním či zdravotnickém zařízení
194

. Blízká osoba je vymezena v 

§ 116 občianského zákonníku jako příbuzný v přímém stupni, sourozenec, manžel; jiné 

osoby v poměru rodinném anebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem 

blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako 

vlastní újmu. 

Těhotná žena, žena nebo muž trvale se starající o dítě mladší než 3 roky, 

osamělá žena nebo osamělý muž, kteří se trvale starají o dítě mladší než 15 let, může 

vykonávat práci přesčas, jen pokud s tím souhlasí. Pracovní pohotovost pak je s nimi 

možné jen dohodnout. V obou případech tedy nemůže být využita obecná možnost 

upravená zákonníkem práce spočívající v jednostranném přikázání přesčasu či pracovní 

pohotovosti. 

5.2.7   Materská dovolenka a rodičovská dovolenka 

Důvodem zvláštního zakotvení institutu mateřské a rodičovské dovolené do 

právního řádu je především ochrana naplňování přirozených biologických předpokladů 

v souvislosti s porodem a péčí o dítě a také umožnění plnění povinností stanovených 

zvláštními předpisy (především § 28 zákona o rodine)
195

. 

Podle § 141 odst. 1 zákonníku práce zaměstnavatel omluví nepřítomnost 

zaměstnance v práci po dobu jeho mateřské a rodičovské dovolené. Zároveň toto 

ustanovení přímo odkazuje na § 166, který je součástí péče o zaměstnance a podrobněji 

rozebírá úpravu právě mateřské a rodičovské dovolené. Mateřská dovolená náleží 

zaměstnankyni v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě po dobu 34 týdnů, 

osamělé ženě 37 týdnů a ženě, která porodila více dětí 43 týdnů. Za osamělou se 

považuje taková zaměstnankyně, která žije sama a je svobodná, ovdovělá, rozvedená 

nebo osamělá z jiných vážných důvodů
196

. Ve stejném rozsahu náleží i muži rodičovská 
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dovolená pokud se stará o narozené dítě a to od jeho narození. Narodí-li se dítě mrtvé, 

náleží ženě mateřská dovolená v rozsahu 14 týdnů. Pokud zemře v době mateřské či 

rodičovské dovolené, poskytne se dovolená ještě dva týdny od úmrtí dítěte, avšak 

nejdéle do doby kdy by dosáhlo jednoho roku. Mateřská dovolená v souvislosti s 

porodem nesmí být kratší než 14 týdnů a nesmí skončit ani se přerušit do 6 týdnů po 

porodu. Žena nastupuje na mateřskou dovolenou nejdříve od začátku osmého týdne, 

zpravidla však od začátku týdne šestého před očekávaným dnem porodu. Účelem této v 

zásadě represivní úpravy je ekonomicko-právní tlak na zaměstnankyni soustředěný na 

ochranu jejího zdraví a zdraví dítěte (plodu) před a po narození
197

. Zaměstnanec-muž 

nastupuje na rodičovskou dovolenou (podle § 166 odst. 1) logicky vždy až po narození 

dítěte. Nárok má na stejný rozsah dovolené jako žena. Nicméně ta nastupuje už před 

porodem. Muž tedy bude mít nárok na delší období dovolené od data porodu (nicméně 

ve výsledku je rozsah pro obě pohlaví stejný). Zaměstnanec musí předpokládaný den 

nástupu na mateřskou dovolenou (stejně tak veškeré změny, skončení, přerušení, apod.) 

písemně oznámit zaměstnavateli nejméně s měsíčním předstihem. V praxi ženy typicky 

nastupují právě šest týdnů před očekávaným dnem porodu, který určí ošetřující lékař
198

. 

Záleží však na rozhodnutí zaměstnankyně. V případě začátku čerpání mateřské 

dovolené méně než 6 týdnů před porodem platí speciální pravidla
199

. Doba, kterou 

zaměstnankyně stráví na mateřské dovolené (či zaměstnanec na obdobné rodičovské 

dovolené podle § 166 odst. 1 zákonníku práce) se považuje za výkon práce podle § 144a 

odst. 1 zákonníku práce. Za tuto dobu zaměstnancům tedy náleží nárok na dovolenou. 

Nicméně ve smyslu § 144a odst. 5 nemají nárok na náhradu mzdy. Zaměstnankyně 

svému zaměstnavateli předkládá formulář žádosti o materské (obdoba českého 

peněžitého příspěvku v mateřství – který nahrazuje právě výpadek mzdy) a ten ho pošle 

na Sociální poisťovnu. Materské je dávka nemocenského pojištění na kterou má nárok 

zaměstnankyně, která je těhotná nebo se stará o narozené dítě, pokud byla nemocensky 

pojištěná alespoň 270 dní v období 2 let před porodem. Další podrobnosti a výjimky 

stanoví § 48 a následující zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.  
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Za účelem prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinný také poskytnout 

ženě či muži rodičovskou dovolenou až do dne, v kterém dítě dovrší 3 roky věku, pokud 

o to požádají. Jestliže dlouhodobý zdravotní stav dítěte vyžaduje zvláštní péči, je 

zaměstnavatel povinen poskytnout rodičovskou dovolenou až do dovršení věku 6 let. 

Zaměstnanec a zaměstnavatel se mohou dohodnout, že rodičovská dovolená bude trvat 

až 5 let, popřípadě 8 let u dítěte se zvláštní péčí. Tato dovolená se zpravidla poskytuje 

nejméně na jeden měsíc. Zaměstnanec musí předpokládaný den nástupu na rodičovskou 

dovolenou (stejně tak veškeré změny, skončení, přerušení, apod.) písemně oznámit 

zaměstnavateli nejméně s měsíčním předstihem. Právní předpisy nebrání zaměstnanci 

čerpat rodičovskou dovolenou ve více fázích
200

. Doba rodičovské dovolené se pro účely 

vzniku nároku na dovolenou nepovažuje za výkon práce
201

 a nenáleží za ní ani náhrady 

mzdy. Zaměstnanec na rodičovské dovolené má typicky nárok na rodičovský příspěvek 

(není to však pravidlem), který je státní sociální dávkou. Rodičovský příspěvek je třeba 

odlišit od rodičovské dovolené
202

. Pokud se například zaměstnanec domluví se 

zaměstnavatelem na prodloužení rodičovské dovolené do 5 let věku dítěte, nemá to vliv 

na rodičovský příspěvek, který je zpravidla vyplácen jen do 3 let věku dítěte. Podmínky 

a další podrobnosti stanoví zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů. O příspěvek zaměstnanec 

žádá na příslušném Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Nárok na mateřskou a rodičovskou dovolenou mají i zaměstnanci, kteří převzali 

dítě do péče nahrazující péči rodičů, zákonník práce však pro tuto situaci stanovuje 

některé doby rozdílně
203

. 

Pokud bylo dítě převzato do péče jinou osobou či zařízením, dochází k přerušení 

mateřské či rodičovské dovolené. Uplynulá doba buď propadne (např. umístění do 

dětského domova), nebo jí může zaměstnanec čerpat po skončení překážky (např. 

umístění dítěte do zdravotnického zařízení přičemž zaměstnanec nastoupí zpět do 

práce)
204

. 
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V českém zákoníku práce je tato úprava zařazena do překážek na straně 

zaměstnance. 

        Zákonník práce také garantuje této skupině zaměstnanců zvýšenou ochranu v 

oblasti skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
205

. 

5.2.8   Prestávky na dojčenie (kojení) 

Mezi osoby s nárokem na zvláštní pracovní podmínky patří také kojící matky. 

Za kojící matku považuje zákonník práce takovou zaměstnankyni, která o tom svého 

zaměstnavatele písemně informovala
206

. Zajímavé je, že zákonník práce výslovně 

nevyžaduje, aby tato skutečnost existovala také fakticky. Teoreticky tedy i nekojící 

žena, která písemně informuje zaměstnavatele, že kojí, tak naplní právní definici kojící 

matky
207

. Kojícím matkám je zaměstnavatel povinen poskytnout nad rámec běžných 

přestávek v práci (podle § 91 zákonníku práce) také zvláštní přestávky ke kojení svého 

dítěte. Vzhledem k dikci ustanovení se zdá, že by se měla tato úprava aplikovat pouze 

na biologickou matku dítěte. Odborná veřejnost se však vzhledem k ochrannému účelu 

úpravy logicky přiklání k výkladu, že se dá ustanovení vztáhnout i na spíše výjimečné 

případy, kdy bude dítě kojit žena, která biologickou matkou není a které bylo například 

dítě svěřené do péče
208

. Zaměstnankyně pracující po určený týdenní pracovní čas náleží 

dvě půlhodinové přestávky za každé dítě do 6 měsíců věku a jedna půlhodinová za dítě 

mezi půl a rokem života za směnu. Přestávky lze libovolně slučovat a vybrat si je i na 

začátku či konci pracovní směny. Zaměstnankyně pracující kratší pracovní čas, ale 

alespoň na poloviční úvazek, má nárok na jednu půlhodinovou přestávku za každé dítě 

do 6 měsíců jeho věku. Zaměstnankyně pracující na nižší úvazek na přestávku ke kojení 

nárok nemají vůbec. Přestávky na kojení se na rozdíl od přestávek podle § 91 zákonníku 

práce započítávají do pracovního času a poskytuje se za ně náhrada mzdy ve výšce 

průměrného výdělku zaměstnankyně. 
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5.2.9   Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců 

Pro účely zákonníku práce je mladistvý definován jako zaměstnanec mladší 18 

let
209

. Pracovněprávní způsobilost pak nabývá fyzická osoba splněním dvou základních 

podmínek, a to dovršení 15 let věku a ukončení povinné školní docházky. Fyzická 

osoba mladší 15 let nebo i osoba starší, která však nedokončila povinnou školní 

docházku tak nesmí vykonávat práci (jak na základě pracovní smlouvy nebo dohod o 

pracích vykonávaných mimo pracovní poměr). Jedinou výjimkou jsou lehké práce, 

které svým vlivem neohrožují jejich zdraví, bezpečnost, vývoj, nebo školní docházku 

při sportovních událostech, reklamních činnostech a kulturních či uměleckých 

představeních. Výkon těchto prací povoluje na žádost zaměstnavatele příslušný 

inspektorát práce po dohodě s příslušným orgánem veřejného zdravotnictví
210

. Zvláštní 

úpravu má v zákonníku práce také možnost uzavření dohody o hmotné zodpovědnosti, 

tu lze uzavřít až po dovršení 18 let věku. Není tedy vázána na plnoletost, kterou může 

výjimečně osoba nabýt již v 16 letech
211

, ale na konkrétní věk. Tato úprava je prakticky 

obdobná jako v českých právních předpisech. Úprava výkonu práce osob mladších 15 

let je však obsažena v ZoZ.  

Zákonník práce obsahuje speciální úpravu pracovních podmínek mladistvých 

zaměstnanců primárně v § 171 - § 176. I když, jak bylo vysvětleno v předchozích 

kapitolách, všichni zaměstnanci mají nárok na rovné a nediskriminující pracovní 

podmínky, některé skupiny mají v zájmu jejich zvýšené ochrany speciální přístup. I 

v případě mladistvých zaměstnanců nalezneme podklad na Ústavní úrovni a to 

konkrétně v čl. 38 Ústavy SR a čl. 29 Listiny SR, které jim garantují právo na zvýšenou 

ochranu zdraví při práci, zvláštní pracovní podmínky, zvláštní ochranu v pracovních 

vztazích a na pomoc při přípravě na povolání. Na tuto úpravu navazuje zákonník práce 

v čl. 7, § 171 odst. 1 a § 173, tím, že mladiství mají právo na přípravu na povolání a 

zabezpečení pracovních podmínek umožňujících rozvoj jejich tělesných a duševních 

schopností a smí být zaměstnáni jen pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a 
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rozumovému rozvoji a neohrožují jejich mravnost
212

. Všechny tyto povinnosti tedy má 

zaměstnavatel vůči mladistvému zaměstnanci. Dále je také povinen při řešení důležitých 

otázek s mladistvým úzce spolupracovat s jeho zákonnými zástupci
213

. Jedná se 

především o uzavírání pracovní smlouvy (§ 41 odst. 4), informování zaměstnance (§ 47 

odst. 2), uzavření smlouvy o pracovní smlouvě budoucí (§ 53 odst. 1) a ukončení 

pracovního poměru (§ 172). Nejširší úpravu obsahuje právě § 172, který stanoví 

povinnost informovat při výpovědi či okamžitém skončení ze strany zaměstnavatele a 

vyžádat si vyjádření v případě skončení ze strany zaměstnance. Nedodržení těchto 

povinností nezpůsobuje neplatnost právního jednání, nicméně zaměstnavatel se 

vystavuje riziku sankcí ze strany inspekce práce
214

. Zvláštní povinností je také vedení 

evidence mladistvých zaměstnanců včetně jejich data narození. 

Mladistvý zaměstnanec mladší než 16 let smí mít pracovní čas maximálně 30 

hodin týdně. Mladistvý zaměstnanec starší než 16 let smí mít pracovní čas maximálně 

37  a 1/2 hodiny týdně. Totéž platí, i když pracuje pro více zaměstnavatelů. Pracovní 

čas mladistvého zaměstnance nesmí v průběhu 24 hodin přesáhnout osm hodin. Pokud 

je jeho pracovní směna delší než 4 a 1/2 hodiny musí zaměstnavatel poskytnout 

přestávku na odpočinek a jídlo v trvání 30 minut. Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat 

mladistvé zaměstnance práci přesčas, noční prací (tj. mezi 22:00 a 6:00) nebo pracovní 

pohotovostí. Jen výjimečně může zaměstnanec starší 16 let vykonávat noční práci, ne 

delší než jednu hodinu, pokud je to potřebné pro jeho přípravu na povolání a 

bezprostředně navazuje na jeho práci připadající na denní čas. Zaměstnavatel také nesmí 

používat takový způsob odměňování, který by vedl při zvýšení pracovních výkonů 

k ohrožení bezpečnosti a zdraví mladistvých zaměstnanců. Pokud zaměstnanec získá 

určitou kvalifikaci a nemůže jí použít při výkonu práce z důvodu, že se jedná o práci 

zakázanou či mu to neumožňuje lékařský posudek, má zaměstnavatel povinnost do 

doby než jí bude moci zaměstnanec vykonávat, umožnit mu jinou přiměřenou práci 

odpovídající pokud možno jeho kvalifikaci. 
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Zvláštní ochrana mladistvého zaměstnance se projevuje také v zákazu 

vykonávání některých prací. Jedná se o práce, které by se zřetelem na anatomické, 

fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto věku pro něj byly nepřiměřené, 

nebezpečné nebo zdraví škodlivé, případně práce při kterých by byli vystaveni 

zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při kterých by mohli vážně ohrozit bezpečnost a 

zdraví jiných osob. Dále je zakázaný výkon práce pod zemí při těžbě nerostů nebo při 

ražení tunelů a štol. Podrobnější popis zakázaných prací a pracovišť upravuje nařízení 

vlády č. 286/2004 Z.z., kterým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú 

zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti 

zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov, ve znění pozdějších 

předpisů, jedná se předdevším o práce, která vystavují mladistvého zaměstnance 

nepříznivým podmínkám (záření, nebezpečné látky, teplota) nebo přesahují jeho 

schopnosti (psychické, fyzické, zkušenosti). Zaměstnavatel musí vždy vyhodnocovat 

rizika pro bezpečnost a zdraví a v souladu s odborným lékařským posudkem 

mladistvého přijímat potřebná opatření. 

Posuzování zdravotní způsobilosti a poskytování preventivních i dalších 

lékařských prohlídek upravuje zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP a zákon č. 355/2007 Z. 

z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a další právní předpisy
215

. Úprava je spíše roztříštěná. U mladistvých 

zaměstnanců obsahuje zvláštní úpravu samotný zákonník práce, který stanoví povinnost 

uzavřít pracovní smlouvu s mladistvým pouze po předcházejícím lékařském 

vyšetření
216

. Podle § 176 pak musí zaměstnanec absolvovat preventivní lékařskou 

prohlídku vždy před přeřazením na jinou práci a poté pravidelně dle potřeby nejméně 

jednou za rok, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Jedná se o povinnost 

zaměstnavatele i zaměstnance. Zaměstnavatel musí při ukládání pracovních úloh 

přihlížet k výsledkům lékařských posudků mladistvého zaměstnance. 

Speciální úpravu pro oblast dohod o pracích vykonávaných mimo pracovní 

poměr nalezneme v ustanovení § 223. V zásadě nepřinášejí nic nového, jen shrnují 

některé výše zmiňované principy a povinnosti. 
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požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami. To stanovuje další povinnosti prakticky pro 

všechny zaměstnavatele s kancelářským provozem (pokud zde zaměstnanci pracují na monitorech) 
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 § 41 odst. 3 zákonníku práce 
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6   Komparace české a slovenské právní úpravy a její 

zhodnocení 

 

Z analýzy právních úprav obou zemí je evidentní, že vycházejí ze stejného 

základu a působí na ně obdobné vlivy, jako jsou zákonodárství EU a vnitrostátní socio-

ekonomické podmínky. Vesměs lze úpravu označit za relativně podobnou. Základní 

úpravu nalezneme jak v České republice, tak na Slovensku primárně v zákoníku práce 

(zákonníku práce). K dalším relevantním předpisům patří například ZoZ (ZoSZ), 

zákony o BOZP, antidiskriminační zákon (antidiskriminačný zákon), Listina základních 

práv a svobod (v obou zemích, na Slovensku obdobná úprava souběžně také v Ústavě) a 

další. Úpravu dále v obou zemích konkretizuje množství vyhlášek a nařízení. Výrazný 

rozdíl však v některých oblastech nalezneme při zkoumání související judikatury. 

Konkrétně třeba u vymezení vážných provozních důvodů jsem narazil na nedostatek 

slovenské judikatury ve srovnání se situací v České republice. Slovenská odborná 

literatura tak často odkazuje na české či historické rozsudky
217

. 

Jak bylo zmíněno, gros právní úpravy obsahují zákoníky práce obou zemí. 

V tom českém je péči o zaměstnance dedikována celá desátá část, ve slovenském pak 

celá část sedmá. Český předpis obsahuje na rozdíl od slovenského také další 

podrobnější členění na hlavy a díly. Co se týče konkrétních ustanovení, první zásadní 

rozdíl zaznamenáme v tom, že i když obsahují do jisté míry podobnou úpravu, její 

uspořádání je rozdílné. Slovenská úprava řadí stravování zaměstnanců před odborný 

rozvoj a obsahuje navíc úpravu zabezpečení zaměstnance při dočasné pracovní 

neschopnosti a ve stáří, zaměstnání po návratu do práce, a mateřskou a rodičovskou 

dovolenou. Český zákoník práce tyto témata do části s péčí o zaměstnance neřadí. 

Právní úprava obou zemí se nejprve stručně zaměřuje na pracovní podmínky 

zaměstnanců. Český ZP sem řadí v následujícím pořadí: BOZP, pracovnělékařské 

služby, možnost poskytování odměn, FKSP a úschovu svršků a osobních předmětů. 

Naproti tomu slovenský ZP do pracovních podmínek a životních podmínek řadí: 

zlepšování kultury práce a pracovního prostředí, údržba a rozvoj sociálních a dalších 

zařízení pro zaměstnance, úschovu svršků, osobních předmětů a dopravních prostředků. 
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I přes obdobný název a stejné zařazení v zákonících práce je tedy tato úprava rozdílná. 

Osobně mám výhrady k oběma úpravám. Na českém ZP zde oceňuji přehlednější 

členění a jednoduchý odkaz na BOZP a pracovnělékařské služby. Ustanovení o 

možných odměnách považuji za nadbytečné. Zaměstnavatel by samozřejmě mohl 

odměny dle svého uvážení ukládat i bez tohoto ustanovení. Nepovažuji ho zároveň za 

natolik důležité, aby bylo nutné uvádět ho alespoň deklaratorně. Informace o FKSP se 

mi zdá jako neutrální, pokud zákonodárce chce tuto informaci předávat, v rámci 

úplnosti bych připojil také další deklaratorní ustanovení, že ostatní zaměstnavatelé 

mohou pro obdobné účely tvořit sociální fond. Z ustanovení o úschově svršků a 

osobních předmětů byla s přijetím nového zákoníku práce od roku 2007 (podrobněji 

v kapitole 5.2.1) vypuštěna povinnost bezpečné úschovy dopravních prostředků 

používaných k cestě do zaměstnání s výjimkou motorových vozidel. Ve slovenské 

úpravě tato povinnost stále existuje. Vypuštění považuji za nešťastné. Je vhodné 

podpořit zaměstnance v ekologické dopravě do zaměstnání (prospívá jak životnímu 

prostředí tak zdraví zaměstnance). Slovenská právní úprava pracovních a životních 

podmínek zaměstnanců se mi zdá nekvalitní. Omezuje se na obecné deklarace bez 

konkrétních požadavků. Zařadil bych je buď do BOZP či v podobné formě do 

základních zásad. Česká úprava je zde elegantnější (až na to co jsem jí vytkl výše). 

 Český ZP dále řadí odborný rozvoj zaměstnanců. Slovenský ZP se vzdělávání 

věnuje až po stravování zaměstnanců (stejně jako starý český ZP). Aktuální české 

nastavení považuji za lepší. Rozvoj zaměstnance by měl být středobodem jeho kariéry a 

zákoník práce by se mu měl věnovat přednostně. Stravování samozřejmě naplňuje 

základní lidskou potřebu, nicméně z pohledu pracovněprávních vztahů se za tak zásadní 

považovat nedá. Česká úprava je také mnohem přehlednější, když obsahuje členění na 

různé typy odborného rozvoje, na rozdíl od slovenské, která je v těchto ustanoveních 

méně strukturovaná a také roztříštěná do více míst ZP (překážky v práci, pracovní 

smlouva se žákem SŠ či odborného učiliště). Co bych české úpravě vytknul, je příliš 

stručná úprava učňovského školství. Nejsem zastáncem košatých právních úprav, 

nicméně alespoň stručnou kopii slovenské úpravy smlouvy se žákem střední 

školy/učiliště bych do českého ZP vložil. Učinil bych tak hlavně v kontextu dnešní 

doby, kdy je velký nedostatek zaměstnanců s technickým vzděláním. Koneckonců 

daňové zákony se již směrem podpory tohoto zaměstnávání vydaly, když od 1. 1. 2014 



95 
 

došlo k osvobození od daně u příjmů žáků a studentů z praktického vyučování a 

praktické přípravy
218

. Mezi léty 2012 a 2015 probíhal také v České republice projekt 

POSPOLU (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání 

v praxi). Jedním z jeho závěrů bylo právě doporučení rozšířit praxi na odborných 

školách
219

. Pro německy mluvící země (Německo, Rakousko, Švýcarsko) je typický 

duální systém vzdělávání spočívající v tom, že student je zároveň jak žákem, tak 

zaměstnancem zaměstnavatele, u kterého je na praxi. Věřím, že zavedení právní úpravy 

umožňující/zjednodušující obdobnou spolupráci by mělo pozitivní dopad.  

Úpravy obou zemí obsahují také podle mě nadbytečnou zvláštní úpravu 

zaškolení a zaučení zaměřenou na zaměstnance bez kvalifikace. Adaptační proces se 

typicky vyskytuje do určité míry u všech zaměstnavatelů, a to i při nástupu již 

kvalifikovaného zaměstnance. Naopak je nelogické, že by zaměstnavatel přijal 

zaměstnance bez kvalifikace a neposkytl mu zaškolení, i kdyby tak nebylo stanoveno 

zákonem. Další výtku bych měl k v obou zemích chybějící detailnější úpravě náhrady 

nákladů za školení poskytnuté zaměstnanci v rámci prohlubování kvalifikace, na které 

se zaměstnanec nedostavil. Předešlo by se mnoha nejasnostem a sporům, kdyby zákoník 

práce obsahoval zvláštní ustanovení o náhradě škody v tomto případě. 

 Úprava stravování zaměstnanců je v obou zákonících řešena odlišně. Hlavním 

rozdílem je česká povinnost stravování umožnit a slovenská povinnost stravování 

zabezpečit (viz též kapitola 5.2.2.). Z toho také vyplývá, že český zákoník práce je také 

podstatně stručnější, než ten slovenský, kde nalezneme úpravu minimálního příspěvku, 

který musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytovat. Ten je podobný české úpravě 

stravování, která však plyne z daňových předpisů. Slovenskou úpravu považuji za 

přehnaně sociální a přežitou. 

 Český ZP dále věnuje širší pozornost zvláštním pracovním podmínkám 

některých zaměstnanců, jedná se o poslední část úpravy péče o zaměstnance. Tuto 

problematiku relativně přehledně dále člení podle jednotlivých dotčených skupin 

zaměstnanců. Jako první řadí zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením, 

kde však jen stručně odkazuje na zvláštní právní předpisy (více viz kapitola 5.1.13.). 

Slovenský ZP obsahuje obdobnou tématiku na stejném místě, také jako poslední část 

úpravy péče o zaměstnance. Místo zdravotně postižených zaměstnanců se však nejprve 
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 § 6 odst. 9 písm. l ZDP 
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věnuje zabezpečení zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti, ve stáří a 

zaměstnání po návratu do práce. Jedná se o problematiku, kterou český ZP řeší na 

odlišném místě (návrat do práce v § 47) nebo vůbec (zabezpečení ve stáří, pracovní 

neschopnosti, apod.). Zabezpečení zaměstnanců, i když řešené velmi stručně odkazem 

na zvláštní předpisy, se mi zdá nadbytečné. Ustanovení zabývající se návratem do práce 

se mi také zdají v české úpravě lépe umístěny a to v části zabývající se pracovním 

poměrem jako takovým, konkrétně ve změnách pracovního poměru. Upozorňuji, že 

návrat do práce se týká v obou právních úpravách také třeba vojenských cvičení, 

činností v odborových organizacích či veřejných funkcích. Umístění do části s péčí o 

zaměstnance se mi nezdá nejvhodnější. Teprve dále se slovenská úprava věnuje 

zdravotně postiženým zaměstnancům a to podrobněji než úprava česká. Stanoví 

základní povinnosti zaměstnavatele a dále odkazuje na zvláštní předpisy, které je dále 

upřesňují a rozšiřují. Gros úpravy pak stejně jako v České republice obsahuje ZoSZ (v 

ČR ZoZ). I zde je úprava souvisejících institutů širší než v českém zákoně více viz 

kapitola (5.2.5.). Česká úprava se mi opět zdá lepší a přehlednější, když jednoduše 

odkazuje na zvláštní zákon. Slovenský zákoník v těchto ustanoveních podává 

roztříštěný a neucelený obraz o právní úpravě, když zmiňuje například zvyšování 

kvalifikace zdravotně postižených a možnost zřízení chráněné dílny. Nicméně tyto 

instituty podrobně upravuje až ZoSZ společně s některými dalšími podobnými (např. 

pracovní asistent), které ZP nezmiňuje. Slovenský ZP tak „nakousne“ toto téma, ale 

nepokryje ho ani z obecného pohledu kompletně. 

 Oba zákoníky práce se dále věnují pracovním podmínkám zaměstnankyň a 

zaměstnanců ve vztahu k mateřství a péče o dítě či jinou závislou osobou. Úpravu lze 

považovat za velmi podobnou s určitými rozdíly. Mezi hlavní patří absolutní český 

zákaz práce přesčas těhotných zaměstnankyň a nemožnost nařídit přesčas 

zaměstnancům pečujícím o dítě mladší než 1 rok. Na Slovensku platí pravidlo, že 

těhotná zaměstnankyně, zaměstnanec pečující o dítě mladší tří let či osamělý 

zaměstnanec trvale pečující o dítě mladší 15 let můžou vykonávat práci přesčas pouze 

s jejich souhlasem. Český přístup je v tomto případě zbytečně přísný, když neumožňuje 

ani vzájemnou dohodu. Český ZP na rozdíl od slovenského obsahuje výslovnou úpravu 

režimu pracovních cest, kdy těhotné zaměstnankyně, zaměstnanci pečující o děti do 

věku 8 let, osamělí zaměstnanci, kteří pečují o dítě do věku 15 let, jakož i zaměstnanci, 
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samostatně dlouhodobě pečující o závislou osobu smějí být vysíláni na pracovní cestu 

mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem. Tato úprava 

je podle mého názoru opodstatněná, jelikož poskytuje zvýšenou ochranu potřebné 

skupině zaměstnanců. Jak v České republice, tak na Slovensku požádá-li o to těhotná 

zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce 

devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci, musí být převedena na jinou práci.  

Obě úpravy počítají s přestávkami na kojení, česká je zde o něco 

benevolentnější, když umožňuje podle § 242 na každé dítě do konce 1 roku jeho věku 2 

půlhodinové přestávky a v dalších 3 měsících 1 půlhodinová přestávka za směnu, 

kdežto slovenská pouze 2 půlhodinové přestávky do konce šestého měsíce a poté 1 

v dalších 6 měsících života. Slovenský ZP dále stanoví, že tyto přestávky je možné 

slučovat či poskytnout i na začátku a konci pracovní směny. V popisované oblasti se mi 

zdá úprava slovenského ZP flexibilnější a více otevřená dohodě mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem. Zásadním rozdílem je, že slovenský ZP do této oblasti řadí také 

podrobnou úpravu mateřské a rodičovské dovolené. Český ZP naopak volí cestu úpravy 

v  hlavě o překážkách v práci na straně zaměstnance. Myslím, že obě úpravy mají svojí 

logiku a nepřikláním se ani k jedné možnosti. Strukturovanější a přehlednější se mi však 

zdá úprava česká. 

 Posledním tématem úpravy péče o zaměstnance v českém a slovenském ZP jsou 

shodně pracovní podmínky mladistvých. Jedná se o jedinou ze zmiňovaných oblastí, 

která je ve slovenském zákoníku přehledněji strukturovaná i když obsahuje prakticky 

stejná ustanovení. Mezi drobné rozdíly v úpravách patří slovenská povinnost vést 

zvláštní evidenci mladistvých nebo absolutní zákaz výkonu pracovní pohotovosti.   
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Závěr 

Shrnutí a struktura rigorózní práce 

Cílem mé rigorózní práce byla analýza problematiky péče o zaměstnance 

v České republice a na Slovensku. V první části jsem se věnoval vysvětlení samotného 

termínu péče o zaměstnance. Upozornil jsem, že jednotná definice neexistuje a že 

obsahově se jedná o velmi širokou problematiku, kterou je možné chápat z více pohledů 

a v rozdílné šíři. Poskytl jsem také výčet oblastí, které odborná literatura do péče o 

zaměstnance zahrnuje. Dále jsem navázal s historickým exkurzem. V této kapitole jsem 

sledoval vývoj institutu péče o zaměstnance od 14. století až do současnosti. Jedná se 

myslím o část velmi zajímavou a poučnou. Ukázal jsem, že evoluce v této oblasti byla 

spíše pozvolná a vyšší intenzitu nabrala až zhruba v posledních 100 letech, kdy také 

dochází k samotné profilaci institutu péče o zaměstnance. I tak se některým 

zaměstnavatelům podařilo podstatně předběhnout dobu a poskytovat zaměstnancům 

podmínky, za které by se nemusel stydět ani současný zaměstnavatel. V části věnované 

péči o zaměstnance v mezinárodním právu jsem se věnoval nejdůležitějším 

dokumentům Organizace spojených národů, Mezinárodní organizace práce, Rady 

Evropy a EU v oblasti péče o zaměstnance. Tyto prameny práva typicky stanovují 

základní pracovní standardy a podmínky zaměstnanců. V další části rigorózní práce 

analyzuji vnitrostátní prameny úpravy péče o zaměstnance v České republice a na 

Slovensku. Na tuto část plynule navazuje úprava obsažená v zákoníku, respektive 

zákonníku práce v obou zemích. Tyto právní předpisy obsahují pro oblast péče o 

zaměstnance stěžejní právní úpravu. Zvýšenou pozornost jsem věnoval oblastem, o 

kterých si jsem ze své praxe vědom, že jsou často předmětem sporů či nejistot na straně 

zaměstnance či zaměstnavatele (např. úprava lékařských prohlídek). Na konec jsem 

umístil kapitolu stručně komparující a hodnotící právní úpravu péče o zaměstnance 

v České republice a na Slovensku. 

Pokud by mohla být má práce rozsáhlejší, bylo by zajímavé rozšířit tematickou 

oblast na širší vymezení péče o zaměstnance. 
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De lege ferenda 

 Příprava této rigorózní práce byla velmi zajímavá. Téma zahrnující právní 

úpravu více zemí umožňuje přehledně komparovat a porovnávat. Tím spíše, že česká a 

slovenská právní úprava má stejný výchozí bod, bylo zajímavé zjišťovat, jakým směrem 

došlo k jejímu vývoji. Téma péče o zaměstnance v České republice a na Slovensku jsem 

si vybral v prvé řadě proto, že se s ním jako personalista zodpovědný za obě tyto země 

denně setkávám jak pasivně (jako na zaměstnance se na mě samozřejmě také vztahuje), 

tak aktivně (ze své pozice mám možnost tuto oblast u svého zaměstnavatele 

ovlivňovat). Po detailní analýze legislativy obou zemí mám k aktuální úpravě určité 

připomínky a návrhy na zlepšení. Co se týče rozčlenění do různých právních předpisů, 

zdá se mi situace relativně přehledná v obou zemích. Gros vždy upravuje zákoník práce, 

některé záležitosti pak ZoZ, zákon o BOZP a další zákonné i podzákonné předpisy. 

Toto nastavení se mi zdá efektivní. Největší výhrady mám vůči úpravám v zákonících 

práce. Osobně považuji za lepší, i když ne ideální, českou právní úpravu. Slovenský 

zákonník práce podle mě trpí nepřehledností. Oba zákoníky také obsahují některé 

instituty, které považuji za zastaralé (zabezpečení stravování), nevhodně koncipované 

(úschova dopravních prostředků) či úplně chybějící (pracovní smlouva se žákem SŠ či 

odborného učiliště). 

 Úprava péče o zaměstnance v zákoníku práce by podle mého názoru měla být 

stručná a jednoduchá, zdržet se zbytečných deklaratorních ustanovení a preferovat 

domluvu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Členění českého zákoníku práce bych 

ponechal, s výjimkou pracovních podmínek zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, 

zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby a pracovních podmínek 

mladistvých, které bych dále rozčlenil, jak to dělá slovenský zákonník práce.  

První část, pracovní podmínky, bych ponechal velmi stručné, tak jak stanoví 

česká úprava s výjimkou poskytování odměn, tuto část bych vypustil. Naopak bych pro 

úplnost přidal odkaz také na sociální fond tvořený zaměstnavateli nevytvářejícími 

FKSP. Rozhodně bych také byl pro zavedení povinnosti zaměstnavatele zajistit úschovu 

dopravních prostředků, tak jak to obsahuje slovenská právní úprava a dříve obsahovala 

také ta česká. 

Jako druhou část bych zařadil odborný rozvoj zaměstnanců. Obsahově a 

strukturálně se mi zdá aktuální česká úprava v zásadě dostatečná. Myslím si nicméně, že 
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kdyby došlo k vypuštění ustanovení o zaškolení a zaučení u nového zaměstnance, 

nemělo by to žádný negativní vliv. Pozměnil bych také terminologii podle služebního 

zákona. Termín vzdělání se mi zdá jasnější, než kvalifikace. K odborné praxi absolventů 

škol bych, po inspiraci slovenskou úpravou, přidal pracovní smlouvu se žákem SŠ či 

odborného učiliště. Umístění bych zvolil například za § 39 českého ZP. Ve slovenském 

ZP se mi zdá současné umístění relativně optimální. Podporu technického vzdělání 

považuji za velmi nutnou. Jednalo by se o přiblížení k duálnímu systému vzdělávání 

aplikovanému v německy mluvících zemích. Prospěšné by také bylo zakomponování 

zvláštní úpravy odpovědnosti za škodu v případě neúčasti zaměstnance na již 

zaplaceném školení do právní úpravy obou zemí. 

Další v pořadí je stravování zaměstnanců. Umístění i obsah současné české 

úpravy se mi zdá ve své stručnosti ideální. Slovenskou úpravu ukládající povinnost 

zaměstnavatele stravování zabezpečit a ne jen umožnit, považuji za přežitou. 

I zvláštní pracovní podmínky mají v péči o zaměstnance jistě své místo. Ani zde 

bych se nepouštěl do revoluce, ale jisté evoluční změny bych uvítal. Úpravu 

zaměstnávání zdravotně postižených osob bych ponechal na ZoZ. Prostý odkaz, tak jak 

ho řeší stávající česká úprava, je dostačující. U pracovních podmínek zaměstnankyň a 

zaměstnanců ve vztahu k mateřství a péči o dítě či jinou závislou osobu považuji za 

diskriminační relikt absolutní zákaz práce přesčas u těhotných žen. Zvolil bych zde 

formu nutného souhlasu dotčené zaměstnankyně. Do ideálního zákoníku bych vložil 

také výslovnou úpravu režimu pracovních cest a přesčasů. Od těhotné zaměstnankyně, 

zaměstnance pečujícího o děti do věku 8 let, osamělých zaměstnanců, kteří pečují o dítě 

do věku 15 let, jakož i zaměstnanců, samostatně dlouhodobě pečujících o závislou 

osobu by byl požadován zvláštní souhlas nad rámec dříve uděleného obecného 

souhlasu. Ve slovenské úpravě nacházím v oblasti péče o zaměstnance množství 

ustanovení, která bych umístil jinam. Jedná se o zabezpečení zaměstnanců při dočasné 

pracovní neschopnosti, ve stáří a po návratu do práce, mateřskou a rodičovskou 

dovolenou. Úprava pracovních podmínek mladistvých v českém ZP se mi zdá 

dostačující. Použil bych však slovenské členění, které je přehlednější.            
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Summary 

Employee care in the Czech Republic and Slovakia 

The theme of this thesis is employee care in the Czech Republic and Slovakia. 

Working conditions of employees are essential for their efficiency. Because of that, a 

proper setting of employee care is a crucial task for employers, moreover considering 

the current difficult situation in the labor market. The aim of the thesis is to inform 

readers about the concept of employee care, and to introduce them to the basic 

legislation in the Czech Republic and Slovakia. The content is divided into six chapters. 

 The first chapter is focused on analyses of the term employee care. It can be 

rather difficult to define this term, thus I offer wider variety of possible views on the 

issue. I also include a part about a classification of the employee care into categories.  

The second chapter of the thesis offers a historical excursion into the issue of 

employee care. This covers the period starting in the 14th century and leading up to the 

present days. In the first part of the chapter, I consider employee care in its broader 

sense. As the time went and the concept of employee care developed, I focus on 

narrower sense of the term, as is being used in these days.     

 In the third chapter, an international law concerning employee care is covered. It 

is structured based on the relevant international organizations, namely the UN, the ILO, 

the Council of Europe, and the European Union. 

In the fourth chapter, I focus on the analysis of national legislation of employee 

care in the both Czech Republic and Slovakia separately. I define a legal framework of 

employee care and stress how wide is actually the range of the relevant legislation.  

In the following fifth chapter, parts of the Czech and Slovak Labor Codes 

governing employee care are the focal point, as they form the centerpiece of legal 

regulation of this topic in the both countries. 

The sixth and last chapter aims to compare and evaluate the previously described 

legislation in both countries.   
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Abstrakt 
 

Předmětem této rigorózní práce je péče o zaměstnance v České republice a na 

Slovensku. Postavení a pracovní podmínky zaměstnance jsou zásadní pro jeho 

efektivitu. Správné nastavení péče o zaměstnance je tak, i s přihlédnutím k současné 

složité situaci na trhu práce, pro zaměstnavatele zásadním úkolem. Cílem mé práce je 

informovat čtenáře o konceptu péče o zaměstnance a seznámit ho se základní právní 

úpravou v České republice a na Slovensku. Obsah je členěn celkem do šesti kapitol.  

Úvodní kapitola se věnuje rozboru termínu péče o zaměstnance. Jedná se o 

termín složitě definovatelný, nabízím tak větší množství možných pohledů na tuto 

problematiku. Zabývám se také vymezením dalšího možného členění péče o 

zaměstnance.  

V druhé kapitole práce nabízím historický exkurz do problematiky péče o 

zaměstnance, a to od 14. století až do současnosti. V prvopočátcích pohlížím na péči o 

zaměstnance v širším smyslu. S historickým vývojem a profilací této oblasti se 

zaměření práce konkretizuje na užší pojetí, tak jak ho známe dnes.  

Třetí kapitola se týká péče o zaměstnance v mezinárodním právu a je 

organizována podle tvorby jednotlivých mezinárodních organizací, konkrétně OSN, 

MOP, Rady Evropy a Evropské unie.  

Ve čtvrté kapitole se přesouvám k analýze vnitrostátních pramenů péče o 

zaměstnance jednotlivě v České republice a na Slovensku. Vymezuji zde právní rámec 

péče o zaměstnance a upozorňuji na šíři související právní úpravy.  

V páté, navazující kapitole se zaměřuji na úpravu péče o zaměstnance v českém 

a slovenském zákoníku práce. Tyto zákony tvoří středobod právní úpravy této oblasti 

v obou zemích.  

Poslední kapitola je pak věnována stručné komparaci a zhodnocení úprav v obou 

zemích. 
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Abstract 
 

The theme of this thesis is employee care in the Czech Republic and Slovakia. 

Working conditions of employees are essential for their efficiency. Because of that, a proper 

setting of employee care is a crucial task for employers, moreover considering the current 

difficult situation in the labor market. The aim of the thesis is to inform readers about the 

concept of employee care, and to introduce them to the basic legislation in the Czech 

Republic and Slovakia. The content is divided into six chapters.  

The first chapter is focused on analyses of the term employee care. It can be rather 

difficult to define this term, thus I offer wider variety of possible views on the issue. I also 

include a part about a classification of the employee care into categories.  

The second chapter of the thesis offers a historical excursion into the issue of 

employee care. This covers the period starting in the 14th century and leading up to the 

present days. In the first part of the chapter, I consider employee care in its broader sense. 

As the time went and the concept of employee care developed, I focus on narrower sense of 

the term, as is being used in these days.  

In the third chapter, an international law concerning employee care is covered. It is 

structured based on the relevant international organizations, namely the UN, the ILO, the 

Council of Europe, and the European Union.  

In the fourth chapter, I focus on the analysis of national legislation of employee care 

in the both Czech Republic and Slovakia separately. I define a legal framework of employee 

care and stress how wide is actually the range of the relevant legislation.  

In the following fifth chapter, parts of the Czech and Slovak Labor Codes governing 

employee care are the focal point, as they form the centerpiece of legal regulation of this 

topic in the both countries.  

The sixth and last chapter aims to compare and evaluate the previously described legislation 

in both countries. 
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