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ÚVOD

Pracovní doba, její trvání a rozvržení jakožto kapitola oblasti pracovního práva 

stojí poněkud na okraji zájmu právních teoretiků, i když v praxi bývá alfou a omegou 

vztahů pracovního práva mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Pracovní doba, její trvání 

a rozvržení je na druhou stranu častým námětem demografických, sociologických a 

ekonomických prací a úvah, neboť v dnešním moderním a stále se zrychlujícím světě je 

pracovní život a doba strávená prací pro každého z nás zásadním měřítkem určujícím 

kvalitu života jako takového.

Jakožto matka a zároveň stále studentka a v budoucnu velmi pravděpodobně i 

jako zaměstnanec některé advokátní kanceláře musím a budu muset řešit tlak 

společnosti na stále vyšší výkony žen i mužů, a zároveň potřebu vše skloubit s kvalitní a 

časově náročnou péčí o děti, na které mi velmi záleží. V těchto letech jsme svědky 

demografického fenoménu, tzv. baby-boomu, kdy stále stoupá počet narozených dětí, a 

zároveň stoupá i ekonomická síla jejich rodičů, většina odvětví v oblasti služeb a výroby 

se tomuto trendu přizpůsobila. Ovšem pracovní podmínky stále nejsou v ČR nastavené 

tak, aby ženy a muži mohli výkon zaměstnání kvalitně a uspokojivě skloubit s péčí o 

děti, na pracovištích nejsou vytvářeny potřebné pracovní podmínky, které by zvláště 

ženám reálně poskytovaly zvýšenou ochranu a zamezovaly diskriminaci 

v pracovněprávních vztazích.

Cílem mé diplomové práci je komplexní zpracování, analýza a zhodnocení 

právní úpravy základního tématu pracovní doby, jejího trvání a rozvržení. Z 

právní úpravy zvláštních pracovních podmínek různých skupin zaměstnanců jsem si 

vybrala a zpracovala téma zaměstnanosti a pracovních podmínek rodičů malých dětí, 

zvláště žen -  matek. Chci se zaměřit na možnosti zaměstnaných rodičů přizpůsobit si 

pracovní dobu, případně místo výkonu práce své péči o děti a rodinu. Budu se zabývat 

možnostmi de lege lata i de lege ferenda, neboť je v této oblasti připravováno mnoho 

novinek, které mají dobrou základní myšlenku a vycházejí z aktuálních potřeb dnešních 

mladých rodin.

Tato práce vychází z právního stavu ke dni 6.1.2011.
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1. Historie

Prvním právním dokumentem na území dnešní České republiky upravujícím 

mimo jiné i pracovně-právní otázky byl horní zákoník -  Ius regále montanorum, vydaný 

vletech 1300-1305 Václavem II., který upravoval těžbu drahých kovů a ostatních 

nerostů v českých zemích, zejména v Kutné Hoře. Představoval kodifikaci horního 

práva, nazýval se také constitutiones iuris metallici a jeho autorem byl italský právník 

Grozzius z Orvieta. Na svou dobu vynikající dílo vycházelo z práva římského a 

kanonického. Upravoval technické otázky (větrání, osvětlení), zakazoval sdružování 

horníků. Obsahoval také předpisy o délce pracovní doby -  ve 14. století byla 

šestihodinová, v 16. století byla zavedena úkolová mzda.

Ve větších městech se uzavíraly smlouvy čelední, tovaryšské a učednické. V 16. 

století zemské sněmy v písemné formě vyhlásily ěelední řády, které stanovily přesnější 

pravidla pro uzavírám čeledních smluv. Do té doby od 13. - 14. století patřily tovaryšské 

a učednické smlouvy do sféry cechů. Plnění uzavřené smlouvy se dalo vymáhat i 

trestně.

Od druhé poloviny 17. století byly vydávány robotní patenty, které rámcově 

upravovaly pracovní vztahy na panstvích.

Až do doby feudalismu byly pracovní vztahy ovlivňovány a limitovány existencí 

nevolnictví.

Hlavním zlomem bylo zrušení nevolnictví roku 1781 Josefem II. Stalo se tak 

patentem o zrušení nevolnictví neboli člověčenství, který umožňoval poddaným 

uzavírat sňatky, stěhovat se a dávat děti do učení bez souhlasu vrchnosti.

Zrušení nevolnictví vytvořil prostředí pro následný rozvoj pracovního práva i 

pracovní doby. Tento rozvoj byl však velmi pomalý. V důsledku zrušení nevolnictví 

došlo k hromadnému přesunu obyvatelstva z venkova do měst. V této době se na 

omezení pracovní doby a na právo na odpočinek nepamatovalo. Pracovní doba byla 

ponechána na dohodě, povinné doby odpočinku neexistovaly a dovolenou nahrazovaly 

církevní svátky.

Roku 1859 byl vydán živnostenský řád, který upravil využívání dětské práce. 

Zakázal zaměstnávat v průmyslových podnicích děti do 10 let a stanovil maximální
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délku pracovní doby pro děti mladší 14 let na 10 hodin denně a do 16 let na 12 hodin 

denně. Děti od 10 do 12 let bylo možné zaměstnat, jen pokud o to jejich otec požádal. 

Noční práci dětí do 16 let úplně zakázal.

Tyto předpisy se ovšem nevztahovaly na zemědělství a lesnictví, hornictví, 

dopravu, domácí průmysl apod., ale týkaly se jen podniků, které zaměstnávaly více než 

20 zaměstnanců.

Až novelizace živnostenského řádu v roce 1885 stanovila pracovní dobu dětí 

mezi 12 a 14 roky na 8 hodin denně. Používám dětí do 14 let bylo v továrnách zakázáno 

absolutně a do 16 let jen u prací lehčích, přičemž byla pracovní doba omezena na 

11 hodin denně.

Pokud jde o hornictví, byla pracovní doba omezena novelizací horního řádu 

č. 115/1884 ř.z. V dolech mohly být zaměstnávány děti od 12 do 14 let jen na povrchu, 

nesměly pracovat v noci a o nedělích. Dívky do 18 let směly být rovněž zaměstnávány 

v dolech jen na povrchu.

Pracovní doba dospělých horníků byla zkrácena nejdříve, a to zákonem 

č. 115/1884 ř.z. na 10 hodin a v tovární výrobě zákonem ě. 88/1885 ř.z. na 11 hodin. Do 

té doby se ovšem nezapočítávaly přestávky v celkové délce jedna a půl hodiny, ze 

kterých připadala jedna hodina na oběd. Půl hodina přestávky se započítávala jen tehdy, 

pokud jí předcházelo 5 hodin práce. Další snahy o zkrácení pracovní doby byly úspěšné 

opět jen v hornictví. Zákon č. 81/1901 ř.z. stanovil pracovní dobu na 9 hodin, přičemž 

se do ní započítávala i doba vjezdu a výjezdu horníků. Součástí těchto změn bylo i 

úrazové a nemocenské pojištění a sociální, invalidní a starobní pojištění. Stát tak chtěl 

získat dělnictvo na svou stranu a omezit neustále sílící vliv sociálně-demokratické 

strany.

Velké zhoršení přinesla válečná léta 1914- 1918. Celá ekonomika se využívala 

k válečným cílům. Pracovní a mzdové poměry za války upravovalo nařízení ě. 122/1917 

ř.z. a nařízení ě 123/1917 ř.z. Pracovní podmínky dělníků se samozřejmě zhoršily. 

Délka pracovní doby se postupně prodloužila až na 13 hodin, reálná mzda klesala.

Úprava pracovního práva po druhé světové válce a po vzniku Československé 

republiky vycházela z právní úpravy Rakouska -  Uherska. Délka pracovní doby byla 

tehdy maximálně 11 hodin denně pro průmyslové podniky, pro doly 8 hodin a byly
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možné 2 hodiny práce přesčas. Pro zemědělství nebyla maximální délka pracovní doby 

stanovena vůbec.

Roku 1918 došlo k zakotvení 8 hodinové pracovní doby zákonem č. 91/1918 

Sb.z.n., o osmihodinové době pracovní. Účinnosti nabyl dnem 10. 1. 1919. Patřil mezi 

první zákony přijaté v nově vzniklé republice a reagoval na několikaleté požadavky 

pracujících, které ještě v dobách monarchie byly doprovázeny rozsáhlými 

demonstracemi a stávkami. Nejdéle po pěti hodinách nepřetržité práce musela být 

poskytnuta přestávka alespoň 15 minut. Mladiství zaměstnanci do 18 let nesměli 

pracovat nepřetržitě déle než 4 hodiny. Jednou za týden musela být poskytnuta 

nepřerušená povinná přestávka alespoň 32 hodin. Pokud to šlo, měla připadnout na 

neděli.

K základním institutům, které zákon o osmihodinové době pracovní upravoval,

patřily:

• délka pracovní doby

• pracovní přestávky

• práce v noci

• mladiství zaměstnanci

• osoby v domácnosti zaměstnané, resp. domáčtí zaměstnanci

Zákon stanovil, že skutečná pracovní doba nesmí trvat zásadně déle než 8 hodin 

ve 24 hodinách nebo nejvýše 48 hodin týdně, tedy 192 hodin měsíčně. Tento zákon již 

také položil základ nerovnoměrného rozvržení pracovní doby ve čtyřtýdenním období, 

byť k takovému rozvržení musela být udělena výjimka Ministerstva sociální péče po 

dohodě se zúčastněnými ministry.

Zákon o osmihodinové době pracovní obsahoval také úpravu pracovní 

pohotovosti v podnicích určených veřejné potřebě. Pracovní pohotovost byla 

konstruována jako prodloužení pravidelné pracovní doby pro některé zaměstnance. 

„Zaměstnanec je sice déle na místě služebním, ale jeho skutečná práce nevyžaduje více 

než 6 hodin denně“, toto prodloužení bylo možné, jen pokud tuto možnost povolovaly 

kolektivní smlouvy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a byly schváleny ministerstvem 

sociální péče po dohodě se zúčastněnými ministry.
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Tento zákon také ve svém § 8 upravoval práci v noci jakožto práci v době od 10. 

hodiny večerní do 5. hodiny ranní, a to pouze v podnicích provozovaných nepřetržitě, 

jejichž seznam byl obsažen v nařízení č. 186/1912 ř.z. Byly to podniky, v nichž 

z technických důvodů nebylo možné výrobu zastavit, dále ovšem také povolil noční 

práce v ostatních podnicích v případech, kdy to vyžadoval veřejný zájem. Noční práce 

byly přechodně také možné bez povolení, pokud jejich nutnost vyvolala oprava 

závodního zařízení při nastalých poruchách, když by jinak pravidelný chod závodu na 

delší dobu byl ohrožen.

Částečně byla zakázána noční práce žen a mladistvých zaměstnanců mužů do 16 

let a žen do 18 let. Ženy starší 18 let směly být podle čl. 4 vládního nařízení ě. 11/1918 

Sb. zaměstnávány v určitých skupinách podniků1 2. Zákaz noční práce žen přinesla i 

mezinárodní úmluva, jež byla závazná pro ČSR od roku 1922. V rámci této úmluvy je 

výjimečně povolena noční práce žen v podnicích a závodech, kde se pracuje při 

zpracovávání suroviny anebo látek velmi rychle se kazících, dále v podnicích, kde to 

vyžaduje nepřetržitá služba nebo veřejný zájem, a kde práce žen je poměrně málo 

namáhavá. Mladiství zaměstnanci (muži do 16 let a ženy do 18 let) směli vykonávat jen 

lehké práce, které nebyly na újmu jejich zdraví a nebyly škodlivé pro jejich tělesný 

vývoj. Zaměstnávat v pravidelném služebním poměru děti nedosáhnuvší 14 let bylo 

zakázáno. Rovněž bylo zakázáno používat žen k podzemním práčem .

Pro osoby v domácnosti zaměstnané, tedy zaměstnance v domácnostech 

venkovských hospodářů a městských rodin, čímž byla míněna čeleď a služebnictvo 

určené k osobním službám, kteří byli najímáni na dobu delší než měsíc, zákon stanovil 

během 24 hodin odpočinek 12 hodinový, z něhož nejméně 8 hodin muselo připadnout 

na nepřetržitý klid v noci a alespoň půl hodiny na odpočinek v době polední. Přičemž 

jednou týdně měl být těmto zaměstnancům poskytnut nerušený klid trvající 18 hodin, 

který měl zpravidla připadnout na nedělní odpoledne. V době klidu bylo možné 

vykonávat jen neodkladné práce v domácnosti nebo hospodářství, přičemž bylo třeba 

dbát o to, aby zaměstnanci bylo zajištěno volné nedělní odpoledne. Bylo-li třeba 

pracovat i v neděli, musel být poskytnut přiměřený náhradní odpočinek ve všední den. 

Výjimku představovalo zaměstnávání osob přijatých na výpomoc, k ošetřování

1 Např. v podnicích zemědělských, vinařských a ovocnářských, a sice pro úpravu výrobků a jejich 
dopravu na trh, v mlékárnách, v hotelích

2 Stern E. Zákon o osmihodinové době pracovní. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a 
nakladatelství, 1919
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nemocných, k práci v domácnosti a na práce polní, pokud taková výpomoc netrvala déle
o

než 6 dnů .

Roku 1921 byl přijat zákon o placené dovolené na zotavenou pro horníky 

v rozsahu 2 až 10 dnů za kalendářní rok podle trvání zaměstnání v podniku, pro ostatní 

dělníky byla tato dovolená v rozsahu 6 až 8 dnů za kalendářní rok zavedena roku 1925.

Ve třicátých letech měla vliv na pracovní zákonodárství hospodářská krize. 

Období II. tzv. pomnichovské republiky, tedy okupace Německem, nepřineslo novou 

úpravu, v platnosti bylo ponecháno zákonodárství dřívější. Byly provedeny jen drobné 

změny, například nucené práce, diskriminace v zaměstnávání. Odborové organizace se 

sjednotily do Národní odborové ústředny zaměstnanecké.

Po druhé světové válce nebyly předpisy z doby nesvobody uznány za součást 

československého právního řádu.

Po druhé světové válce se pracovní zákonodárství opět začalo rozvíjet, např. 

zákon o dovolené na zotavenou, zákon o úpravě pracovní doby v hornictví, zákon o 

úpravě pracovní doby v pekařství.

Pro období po roce 1948 je typická sovětizace celé společnosti. Zasáhla i oblast 

zákonodárství, když většinu právních odvětví poznamenala „právnická dvouletka“. 

Úpravy byly jednotné pro všechny pracovníky v pracovním poměru. Dovolená na 

zotavenou byla vždy upravena na určitou dobu, pracovní doba byla roku 1956 zavedena 

všeobecně na 46 hodin týdně.

Zákon č. 45/1956 Sb., o zkrácení pracovní doby platil až do 31. 12. 1965.

Zákon č. 45/1956 Sb. upravoval:

• pravidelnou pracovní dobu neboli délku týdenní pracovní doby

• rozdělení neboli rozvržení pravidelné pracovní doby

• pravidelnou pracovní dobu mladistvých zaměstnanců kratší než pravidelnou 

pracovní dobu

• pracovní přestávky

3 Kottnauer, A.; Jouza, L.; Sládek, V. Pracovní doba podle zákoníku práce v praxi. Olomouc: ANAG, 
2002
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• zmocnění k přesunutí pracovního klidu

Pravidelná pracovní doba všech zaměstnanců, pro které dosud platila nejvyšší 

výměra 48 hodin týdně, byla zkrácena na 46 hodin týdně. Zákon upravoval pracovní 

dobu všech zaměstnanců, dělníků, úředníků a jiných zaměstnanců ve všech odvětvích 

národního hospodářství, pokud pro ně dosud platila nejvyšší výměra pravidelné 

pracovní doby 48 hodin týdně, a to ať pro ně byla zavedena přímo zákonem č. 91/1918 

Sb., o osmihodinové době pracovní, anebo zvláštními předpisy. Pravidelná pracovní 

doba 46 hodin týdně platila i pro ty zaměstnance, pro které dosud zákon č. 91/1918 Sb. 

v ustanovení §12 připouštěl delší než 48 hodinovou pracovní dobu (zaměstnanci 

v domácnosti, vrátní, hlídači apod.). Zákon o zkrácení pracovní doby dovoluje výjimky 

ze 46 hodinového pracovního týdne, a to směrem nad tuto hranici -  práce přesčas, i 

směrem pod tuto hranici -  pracovní doba kratší. Není již stanovena zásada, že denní 

pracovní doba činí 8 hodin4.

Zákon používá výraz „pravidelná“ pracovní doba na rozdíl od pracovní doby 

nepravidelné, tou se rozumí prodloužená pracovní doba o práci přesčas, nebo pracovní 

doba kratší než 46 hodin týdně ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů.

Zákon také upravil rozdělení pracovní doby tak, že zásadně má být pracovní 

doba rozdělena na šest dnů v týdnu. Odchýlit se od této zásady dovoloval zákon 

v ustanovení §3, kdy výjimečně dovoloval pětidenní pracovní týden z důvodů 

preferenčních a z důvodů účelnosti pro zaměstnance stavebních a montážních podniků, 

které pracovaly na investiční výstavbě, pokud tím nebyl ohrožen plynulý chod 

stavebních a montážních prací. Vládní usnesení ze dne 6. září 1956 stanovilo pětidenní 

pracovní týden také pro strojní a traktorové stanice provádějící těžké půdní úpravy, dále 

pro práce v lesnictví s výjimkou přibližování dříví potahy, traktory nebo lanovkami a 

s výjimkou prací při odvozu dříví, manipulaci a expedici.

Pracovní doba byla v sobotu obvykle kratší, ovšem nesměla být kratší než 5

hodin.

Odlišným způsobem bylo upraveno rozvržení pracovní doby zaměstnancům 

hornických podniků sloužících přímo k těžbě uhlí, tuhy a rud, kteří měli 46 hodinou 

týdenní pracovní dobu stanovenou již zákonem č. 45/1947 Sb., o úpravě pracovní doby

4 Kotek, J. Úprava pracovní doby. Praha: Práce, 1956
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v hornictví, a zaměstnancům pracujícím v osmihodinové směně na pracích 

v nepřetržitém provozu. Těmto zaměstnancům byl poskytnut po 23 odpracovaných 

8hodinových směnách 1 den náhradního volna, namísto zkrácení pracovní doby 

v sobotu.

V některých pracovních odvětvích a na některých pracovištích nebylo možné 

pracovní dobu rozvrhnout na všechny dny v týdnu nebo rovnoměrně na všechny týdny 

v určitém časovém období, např. u prací sezónní povahy nebo vzhledem ke zvláštním 

technickým podmínkám prací. Zákon proto připouštěl v §5 jiné rozvržení pracovní 

doby. Přitom se uplatňovala zásada, že pravidelná pracovní doba činí 46 hodin týdně 

v průměru určitého časového období, které zpravidla nemá přesahovat dobu 4 týdnů5.

Začátek a konec pracovních směn stanovil ředitel podniku nebo vedoucí jiné 

organizace s tím, že bylo třeba respektovat pokyny k zabezpečení plynulé dopravy 

pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou6 7. Začátek a konec 

pracovních směn v obchodech a v závodech veřejného stravování stanovoval vedoucí 

prodejny s přihlédnutím k určené prodejní době. V ústředních úřadech a v jiných 

státních organizacích stanovovala začátek a konec pracovní doby vláda .

Zvláštní úprava pravidelné pracovní doby platila pro mladistvé zaměstnance. 

Zákon o zkrácení pracovní doby stanovil v ust. § 7 pravidelnou pracovní dobu 

mladistvých zaměstnanců do 16 let na 36 hodin týdně.

Přestávky v práci upravoval zákon v ust. § 10 tak, že stanovil, že do pracovní 

doby se započítávají pouze pracovní přestávky určené na svačinu, a to v rozsahu 15 

minut na směnu. Zákon o osmihodinové době pracovní nedával zaměstnancům žádnou 

placenou přestávku započitatelnou do pracovní doby. V provozech, kde vzhledem 

k povaze práce nemají zaměstnanci možnost nasvačit se za chodu výroby, dává 

ustanovení §10 zaměstnancům další výhodu a započítává do pracovní doby pracovní 

přestávky určené na svačinu v rozsahu 15 minut za směnu. Podobný nárok na placenou 

přestávku zaměstnancům zákon o osmihodinové době pracovní nedával. Přestávka 

určená na svačinu nenáležela zaměstnancům v podnicích, jejichž provoz v rámci jedné

5 Kotek, J. Úprava pracovní doby. Praha: Práce, 1956
6 Srov. Vládní nařízení č. 19/1951 Sb., o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy 

pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou a prováděcí předpis k tomuto vládnímu 
nařízení -  vyhláška č. 254/1955 Ú.l.

7 Kottnauer, A.; Jouza, L.; Sládek, V. Pracovní doba podle zákoníku práce v praxi. Olomouc: ANAG, 
2002
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pracovní směny je rozdělen na dvě nebo více částí, jako např. ve většině prodejen, a 

byla nahrazena polední přestávkou. Zákon nevylučoval ani organizování jiných 

hromadných přestávek např. na oběd. Pokud se zaměstnanec vzdálil ze svého pracoviště 

za účelem jídla, nebylo to považováno za přestávku na svačinu, která byla vlastně 

přestávkou k oddechu během směny. Tyto další přestávky se však nezapočítávaly do 

pracovní doby a bylo nutné je napracovat. Stejně tak přerušení práce při rozdělení 

pracovní směny na dvě nebo více částí se nezapočítávalo do pracovní doby ani 15 

minutami.

Zákon č. 45/1956 Sb. umožňoval přesunout pracovní klid na jiné dny v zájmu 

lepšího využití dnů pracovního klidu k oddechu, bylo-li to v souladu s potřebami 

národního hospodářství. Dny pracovního klidu8 mohly být přesunuty na jiné dny tak, 

aby dva nebo více dnů pracovního klidu na sebe navazovalo, popř. mohly být 

provedeny z těchto důvodů i jiné přesuny pracovní doby9.

1.1. Zákon 65/1965 Sb.

Pracovní doba patří mezi důležité pracovní podmínky a jako taková je upravena 

v zákoníku práce. Před účinností současného ZP upravoval pracovněprávní vztahy 

hlavně zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce (dále jen SZP -  starý zákoník práce). Platil 

přes 40 let a byl mnohokrát novelizován, hlavně po roce 1989 v souvislosti s 

celospolečenskými změnami, poté po vstupu České republiky do Evropské unie. Přesto 

byl SZP nadále plný mezer a neposkytoval volný prostor pro pracovní vztahy 

v podmínkách tržního hospodářství, a to zejména proto, že omezoval smluvní volnost. 

Byl založen na zásadě veřejného práva „co není výslovně dovoleno, je zakázáno“. 

V praxi pak docházelo kjeho obcházení, např. používáním předpisů obchodního nebo 

občanského práva. Mezi nej významnější novely patřila tzv. První harmonizační novela 

-  zákon č. 155/200 Sb., jejímž hlavním cílem bylo promítnout směrnice ES do právního 

řádu ČR. Posílila postavení zaměstnanců v pracovněprávních vztazích mimo jiné tím, že 

zakotvila zásadu rovného zacházení pro muže a ženy a zásadu zákazu diskriminace v 

pracovněprávních vztazích, prohloubila právo zaměstnanců na informace a projednání, 

položila zvýšený důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a vytvořila prostor pro 

zastupování zaměstnanců odbory a radami.

8 Zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
9 Kottnauer, A.; Jouza, L.; Sládek, V. Pracovní doba podle zákoníku práce v praxi. Olomouc: ANAG, 

2002
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Tzv. Druhá harmonizační novela, tedy zákon č. 46/2004 Sb., implementovala do 

českého právního řádu další směrnice týkající se problematiky rovného zacházení a 

zákazu diskriminace na základě rasového či etnického původu, na základě víry, 

zdravotního stavu, věku nebo sexuální orientace a uvedl v účinnost zásady rovných 

příležitostí a rovnosti v zacházení mezi muži a ženami v zaměstnání.

Přijetí zcela nové normy předcházely dlouholeté diskuze.

V květnu 2006 byl přijat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP), a 

to i přes negativní postoj Senátu a Prezidenta republiky a velké části odborné veřejnosti. 

Hospodářská komora ČR podala již v říjnu roku 2006, prostřednictvím více než dvou 

desítek senátorů, Ústavnímu soudu ČR návrh na zrušení těch ustanovení ZP, které jsou 

podle ní v hrubém nesouladu s Ústavou České republiky. V oblasti úpravy pracovní 

doby jde o ustanovení § 322 odst. 2 ZP umožňující odborové organizaci zakázat práci 

přesčas a práci v noci, která by ohrožovala bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Ústavní 

soud ČR napadená ustanovení ZP pro rozpor s článkem 2 odst. 3 Ústavy zrušil.

ZP je založen na principu „co není zakázáno, je dovoleno“. Bylo nutné celkově 

liberalizovat úpravu pracovního práva a posílit smluvní volnost účastníků 

pracovněprávních vztahů, ale vzhledem k tomu, že ZP obsahuje množství ustanovení 

ukládajících zaměstnavatelům povinnost, je liberalizace pracovněprávních vztahů 

značně omezena.

Jako problematické se jeví ustanovení § 2 odst. 1 ZP, které nejednoznačně 

vyjmenovávalo, od kterých ustanovení se účastníci pracovněprávních vztahů mohou 

odchýlit. Je tomu tak v případě, pokud to zákon výslovně nezakazuje nebo pokud z 

povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit. Ustanovení § 363 

ZP pak dává podrobný výčet kogentních ustanovení ZP, mezi kterými je velká část 

podstatných záležitostí, takže vyvstává otázka, kam zmizela ona proklamovaná smluvní 

volnost a liberalizace celého právního odvětví.

Určitou smluvní volnost ZP přesto přinesl, například právě v oblasti pracovní 

doby. Nicméně se změny oproti SZP týkají spíše terminologie, přesnějších definic 

některých pojmů a plné harmonizace s právem Evropské unie. Také je kladem ZP 

komplexnější úprava, neboť je v něm soustředěna právní úprava dosud obsažená 

v několika právních předpisech různé právní síly. V žádném případě však nepřinesl
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očekávanou reformu pracovního práva, tedy jednoduchou a srozumitelnou právní 

úpravu odpovídající společenské potřebě.

Zákoník práce již není relativně samostatným právním předpisem -  je vázán na 

občanský zákoník, a to na principu delegace. ZP vyjmenovává ustanovení občanského 

zákoníku, která je možno použít v pracovněprávních vztazích. Původním záměrem bylo 

vázat ZP na občanský zákoník na principu subsidiarity, takže měl ZP z občanského 

zákoníku vycházet a upravovat jen ty oblasti, které budou odchylné z hlediska 

charakteru pracovněprávních vztahů. Tato úvaha ovšem byla směřována k nově 

připravovanému občanskému zákoníku, na který zákonodárce čekat nechtěl, proto je 

vztah ZP ještě se stávajícím občanským zákoníkem trochu provizorně pojat na principu 

delegace. Je tedy pravděpodobné, že po přijetí nového občanského zákoníku bude nutno 

významně novelizovat ZP, nebo dokonce přijmout zcela novou právní úpravy 

pracovněprávních vztahů.

Co se týče pracovní doby, došlo k zásadní změně její definice. Pracovní dobou je 

nyní jakákoli doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a 

doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů 

zaměstnavatele.

Pracovní doba - pro shrnutí lze za nej závaznější koncepční změny zákoníku 

práce v rámci úpravy pracovní doby, vymezit jako:

• umožnění výkonu práce zaměstnancům mladším než 18 let v souhrnu nejvýše 40 

hodin týdně při délce směny nejvýše 8 hodin,(změna § 79 odst. 2 písm. d), a 

doplnění § 79a zákoníku práce,

• umožnění změn rozvržení pracovní doby v případě konta pracovní doby v jeho 

průběhu, (změna v doplnění § 84 odst. 2 zákoníku práce),

• právní úprava pružného rozvržení pracovní doby, pokud jde o týdenní nebo 

čtyřtýdenní období, (změna v doplnění § 85 odst. 3 zákoníku práce),

• vypuštění předchozího souhlasu jednotlivých zaměstnanců k zavedení konta 

pracovní doby, (změna § 86 odst. 1 zákoníku práce),

• úprava možnosti rozdělení přestávky v práci na jídlo a oddech do více částí tak, 

že alespoň jedna část této přestávky musí činit nejméně 15 minut, (změna § 88 

odst. 2 zákoníku práce),

14



• možnost nahrazení odpočinku mezi dvěma směnami zaměstnanců v zemědělství 

při sezónních pracích v období následujících 3 týdnů od zkrácení tohoto 

odpočinku, (změna v § 90a zákoníku práce),

• možnost kompenzace zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu při sezónních 

pracích v zemědělství za období 6 týdnů na základě dohody celkem alespoň na 

210 hodin, (změna § 92 odst. 4 zákoníku práce),

• ponechání zákazu zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas, v případě 

zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o dítě mladší než 1 rok bude moci 

zaměstnavatel výkon práce přesčas s těmito zaměstnanci dohodnout, (změna § 

241 odst. 3 zákoníku práce)

2. Pojem pracovní doba, její trvání a rozvržení

Podle čl. 28 Listiny základních práv a svobod patří úprava pracovní doby a doby 

odpočinku mezi pracovní podmínky, jejichž úpravu má stanovit zákon. Doslova zde 

stojí, že zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a uspokojivé pracovní 

podmínky. Podrobnosti stanoví zákon.

Pracovní doba vždy významně zasahovala do podoby a kvality lidského života. 

Její určení proto muselo být výsledkem kompromisu. Pracovní dobou je doba, v níž je 

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

na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Definování 

pracovní doby je úplnou transpozicí čl. 2 odst. 1 směrnice 2003/88/ES, o některých 

aspektech úpravy pracovní doby, která za pracovní dobu určuje jakoukoliv dobu, během 

níž pracovník pracuje, j e k  dispozici zaměstnavateli a vykonává svou činnost nebo 

povinnosti v souladu s vnitrostátními předpisy nebo zvyklostmi.

V pracovní době se realizuje obsah pracovněprávního vztahu, protože práva a 

povinnosti smluvních stran se uskutečňují zásadně v pracovní době. Zaměstnanec je 

povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy 

v rozvržené týdenní pracovní době.

SZP nijak nedefinoval institut pracovní doby, pouze stanovoval délku pracovní 

doby. Tento nevyhovující stav trval až do tzv. velké harmonizační novely SZP zákonem 

č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony (novela nabyla účinnosti 1. ledna 2002).
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K vymezení základních pojmů v oblasti pracovní došlo především proto, že absence 

uvedených definic činila v praxi problémy, a právní zakotvení uvedených pojmů 

předpokládá směrnice Rady 93/104/ES10.

Směrnice Rady 93/104/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby 

upravovala v čl. 2 pracovní dobu jako jakoukoli dobu, během níž pracovník pracuje, je 

k dispozici zaměstnavateli a vykonává svoji činnost nebo povinnosti.

Stejným způsobem byla definována pracovní doba i ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2003/88/ES, která nahradila předchozí směrnici. V § 83 odst. 1 SZP 

se pracovní dobou rozuměla doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro 

zaměstnavatele práci. Srovnáme-li úpravu ve směrnici a v SZP, zjistíme nesoulad 

definice v našem pracovním právu s uvedenou směrnicí, neboť ta pod pracovní dobu 

zahrnuje nejen dobu, ve které je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele 

práci. Definice ve směrnici je tedy širší. Právní úprava v SZP pomíjela ale i tu 

skutečnost, že směrnice 2003/88/ES kvalifikuje situaci, kdy je zaměstnanec k dispozici 

zaměstnavateli jako pracovní dobu11.

Do pracovní doby byla tedy v naší úpravě započtena i pracovní pohotovost 

zaměstnance na pracovišti, literou však směrnice pojmově nezná. Pracovní pohotovost 

na pracovišti byla upravena jako samostatný právní institut v ustanovení § 95 ve SZP.

V ZP došlo k takové úpravě definice pracovní doby, aby vyhovovala 

požadavkům směrnice, zároveň došlo k vypuštění institutu pracovní pohotovosti na 

pracovišti. Pracovní doba je tak v § 78 odst. 1 písm. a) ZP definována jako doba, v níž 

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

zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Do 

pracovní doby se však nezapočítává doba poskytnuté přestávky v práci na jídlo a 

oddech.

Uzavřením pracovního poměru se zaměstnanec zbavuje možnosti zcela 

disponovat s určitým časovým úsekem -  s pracovní dobou. Během pracovní doby musí 

být zaměstnanec k dispozici zaměstnavateli. Pracovní doba by měla být vymezena tak, 

aby byla zřetelně stanovena pracovní i mimopracovní doba.

10 Jakubka, J.; Michal, P.; Špundová E.; Tomandlová L. Zákoník práce a související právní předpisy 
s komentářem. Olomouc: ANAG, 2004, s. 145

11 Sládek, V. Pracovní doba v novém zákoníku práce. In: Práce a mzda 2006, č. 11, s.9
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Rozsah pracovní doby je určen normativním právním aktem, kolektivní 

či individuální smlouvou . Délka pracovní doby je nejčastěji stanovena počtem 

pracovních hodin ve vztahu k různým obdobím, např. ke dni, týdnu, roku. Pracovní 

doba je tak kvantitativně vyjádřena v jednotkách času. Mezinárodní úřad práce 

definoval normální pracovní dobu jako počet pracovních hodin za kalendářní den, týden 

či jiné časové období, nad nějž je práce odměňována zvýšenou sazbou. Odlišuje se tak 

normální pracovní doba od doby přesčasové .

Náplní časového úseku, který je považován za pracovní dobu, je určitá 

povinnost, kterou je zaměstnanec v průběhu pracovní doby vázán vůči zaměstnavateli. 

Můžeme rozlišit čtyři různé koncepce obsahového pojetí pracovní doby:

a) koncepce pracovní doby, během které je zaměstnanec povinen vykonávat práci, 

kterou mu zaměstnavatel přidělil (tato koncepce tedy není v souladu 

s pracovněprávními úpravami, které považují ujednání o druhu práce jako 

podstatnou náležitost pracovní smlouvy);

b) pracovní doba jako doba, během níž je pracovník povinen vykonávat pro 

zaměstnavatele sjednaný druh práce (zaměstnanec má povinnost konat jiný než 

sjednaný druh práce pouze ve výjimečných případech, kdy jej zaměstnavatel 

může převést na jiný druh práce);

c) pracovní doba jako doba, při níž je zaměstnanec povinen být k dispozici 

zaměstnavateli; a

d) koncepce, která vymezuje pracovní dobu jako dobu, při které je zaměstnanec 

povinen nacházet se na určitém místě výkonu práce (pracovní doba začíná 

okamžikem, kdy má zaměstnanec povinnost být na pracovišti a končí, jakmile je 

zaměstnanec oprávněn opustit pracoviště).

ZP vychází při definování pojmu pracovní doby v § 78 odst. 1 písrn. a) 

z koncepce ad. c), čímž vyhověl požadavkům vyplývající pro náš právní řád 

z čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES o některých aspektech 

úpravy pracovní doby. SZP vycházel v § 83 odst. 1 z koncepce ad. b), tato úprava však 

nebyla v souladu s komunitárním právem. 12 13

12 Novotná, E. K základním rysům a tendencím právní úpravy pracovní doby. Praha: Universita Karlova, 
1971, s. 40-41

13 Pavlasová, M.; Šamořil, K. K pojetí pracovní doby. In: Právní rádce, 1999, č. 3, s. 21
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2.1. Délka pracovní doby

Délka pracovní doby neboli určitý počet pracovních hodin za určité časové 

období, je časový úsek, ve kterém se realizují práva a povinnosti účastníků 

pracovněprávního vztahu a současně je tím stanoven i začátek doby odpočinku. Volný 

čas14 může být vymezen jednak pozitivně jako část mimopracovní doby, jež 

zaměstnanci zbývá po splnění povinností vyplývajících z rodinného a společenského 

postavení a jehož obsahovou náplň si může libovolně určovat a jednak negativně jako 

pravidelně se opakující složky mimopracovní doby, které nejsou součástí volného času.

Jakožto tzv. fond pracovní doby, tedy časový úsek, který j e k  dispozici, aby 

v něm mohl být naplňován výkon práce pro určitého zaměstnavatele, bývá v praxi 

označován čas jakožto ekonomická kategorie15. Neboli pracovní doba je dobou, ve které 

má zaměstnanec skutečně vykonávat práci. Délka pracovní doby působí na intenzitu a 

kvalitu odváděné práce, je tak jedním z hlavních činitelů hospodářského rozvoje země.

Délka pracovní doby se obvykle určuje stanovením určitého počtu pracovních 

hodin za určité časové období, jedná se o tzv. limit pracovní doby. Stanovený limit 

pracovní doby plní dvojí úlohu:

• určuje počet hodin ve vztahu k určitému časovému období, který má být 

naplněn realizací povinností účastníků pracovního poměru,

• vytyčuje hranici, od níž je plnění pracovních povinností považováno za práci 

přesčasovou16.

ZP nově upravil definici pojmu týden jakožto každé období na sebe navazujících sedmi 
dnů. Týden je základním členícím kriteriem délky pracovní doby. Z tohoto pohledu 

rozlišujeme délku pracovní doby na stanovenou týdenní pracovní dobu, zkrácenou 

pracovní dobu a kratší než stanovenou týdenní pracovní dobu.

14 Galvas, M. In: Galvas, M. a kol. Pracovní právo. 2. Aktualizované a doplněné vydání. Brno: 
Masarykova univerzita, 2004, s. 473

15 Kottnauer, A.; Jouza, L.; Sládek, V. Pracovní doba podle zákoníku práce v praxi. 2. vydání. Olomouc: 
nakladatelství ANAG, 2004, S. 11

16 Novotná, E. K základním lysům a tendencím právní úpravy pracovní doby. Praha: Universita Karlova, 
1971, s. 79
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2.2. Stanovená týdenní pracovní doba

Týdenní pracovní doba podle ustanovení §79 je vymezena jako stanovená 
týdenní pracovní doba. Vymezení stanovené týdenní pracovní doby je významné pro 

aplikační praxi, např. pro určení kratší pracovní doby a práce přesčas. Délka stanovené 

týdenní pracovní doby nesmí překročit 40 hodin týdně, bez započítání přestávek na jídlo 

a oddech, což je v souladu s čl. 6 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady ě. 

2003/88/ES, o některých aspektech úpravy pracovní doby. Délka stanovené týdenní 

pracovní doby je určena s ohledem na věk, druh práce a pracovní režim zaměstnance.

Konkrétní délka pracovní doby se řídí charakterem pracoviště anebo věkem 

zaměstnanců. U zaměstnanců pracujících v podzemní při těžbě uhlí, rud a nerudných 

surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu ěiní 37,5 

hodiny týdně. U zaměstnanců s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem činí 

také 37,5 hodiny týdně. U zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem činí 38,75 

hodiny týdně.

Zaměstnancům mladším 18 let se nově umožňuje výkon práce v délce nejvýše 

40 hodin týdně při celkové délce směny nejvýše 8 hodin (§ 79 odst. 2 písm. d a doplnění 

§ 79a). Dřívější ustanovení omezovalo rozsah stanovené týdenní pracovní doby 

zaměstnanců mladších 18 let na 30 hodin a délku směny na 6 hodin. Tato úprava však 

neodrážela společenskou poptávku, která vyžadovala umožnit rozsah stanovené týdenní 

pracovní doby u této věkové skupiny na 40 hodin týdně. Novelizované znění vyhovuje 

společenským potřebám a poptávce na trhu práce.

2.3. Zkrácená pracovní doba

Zkrácená pracovní doba je stanovenou týdenní pracovní dobou s tím, že oproti 

výše uvedené stanovené týdenní pracovní době je kratší. Je nezbytné rozlišovat mezi 

zkrácenou pracovní dobou a kratší pracovní dobou.

Účelem zkrácené pracovní doby je přispět ke zvýšené ochraně zdraví 

zaměstnanců, kteří vykonávají práci za zvláště obtížných, zdraví škodlivých nebo 

nebezpečných podmínek. Zkrácenou pracovní dobu lze označit jako zkrácení stanovené 

týdenní pracovní doby bez snížení mzdy a pod rozsah stanovený v § 79 odst. 1, 2 ZR
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Takovéto zkrácení pracovní doby je možné pouze na základě vnitřního předpisu 

zaměstnavatele nebo prostřednictvím kolektivní smlouvy. Z hlediska právní jistoty 

založených právních vztahuje pro zaměstnance výhodnější kolektivní smlouva, k jejíž 

změně je třeba dosáhnout souhlasu smluvních stran, tj. zaměstnavatele a příslušného 

odborového orgánu, kdežto vnitřní předpis vydaný zaměstnavatelem lze charakterizovat 

jako jeho normativní interní akt, jenž může být z jeho vůle kdykoliv změněn nebo 

zrušen . Zkrácená pracovní doba představuje stanovenou týdenní pracovní dobu, nikoli 

jen její poměrnou část, a tomu odpovídající „plnou“ mzdu.

Takové opatření však nemohou provádět zaměstnavatelé, kteří neprovozují 

podnikatelskou činnost, tj. stát, územní samosprávné celky, státní fond, příspěvkové 

organizace, jejíž náklady na platy a odměny jsou plně zabezpečovány z příspěvku na 

provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních předpisů, a 

školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 

krajem, obcí nebo dobrovolným svazem obcí podle školského zákona17 18.

2.4. Kratší pracovní doba

Laicky používaný termín zkrácený úvazek19 označuje kratší pracovní dobu. Na 

rozdíl od stanovené týdenní pracovní doby a od zkrácené pracovní doby jde v tomto 

případě o druh individuálně určené pracovní doby. Kratší než stanovenou týdenní 

pracovní dobu lze sjednat zpravidla v pracovní smlouvě, v kolektivní smlouvě nikoliv.

Kratší pracovní doba je upravena několika ustanoveními na různých místech ZP, 

čímž se tato úprava stává méně přehlednou. Jde zejména o § 80, § 78 odst. 1 písm. i) a § 

241 odst. 2 ZP. Tento druh pracovní doby je významný jak pro zaměstnavatele, kteří 

vzhledem k množství nebo charakteru práce nemají potřebu zaměstnávat všechny 

zaměstnance na plnou pracovní dobu, tak pro zaměstnance. Někteří z nich totiž 

s ohledem na jejich zdravotní stav, vyšší věk nebo péči o blízké osoby nejsou schopni 

pracovat po stanovenou týdenní pracovní dobu, anebo by to pro ně bylo velmi obtížné.

17 Kottnauer, A.; Jouza, L.; Sládek, V. Pracovní doba podle zákoníku práce v praxi, 2. vydání, Olomouc: 
Nakladatelství ANAG, 2004, s. 37

18 Zaměstnavatelé uvedení v §109 odst. 3 ZP
19 Tzn., že zaměstnanec má např. v pracovní smlouvě sjednáno, že bude pracovat po kratší než 

stanovenou týdenní pracovní dobu. Má-li zaměstnanec sjednanou stanovenou týdenní pracovní dobu, 
jde již. o tzv. plný úvazek
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Kratší pracovní dobu může navrhnout zaměstnanec (zejména z rodinných či 

zdravotních důvodů) i zaměstnavatel (zejména z provozních důvodů). Na sjednání kratší 

pracovní doby v pracovní smlouvě nemá zaměstnanec právní nárok, neboť 

zaměstnavatel má možnost, nikoli povinnost, ujednat se zaměstnancem kratší pracovní 

dobu. Z pohledu zaměstnavatele takový právní názor rovněž neexistuje, nicméně 

vzhledem k jeho reálné vyjednávači pozici v rámci sjednávání pracovní smlouvy je tato 

skutečnost méně omezující. Naopak při splnění stanovených podmínek má zaměstnanec 

právní nárok na zkrácenou pracovní dobu. Charakteristickým znakem je i ta skutečnost, 

že zaměstnanci, který pracuje po kratší pracovní dobu, přísluší mzda odpovídající této 

době.

Prací přesčas se v ZP rozumí až práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu (tj. 

nad 40 hodin týdně). Zaměstnancům s kratší pracovní dobou nemůže zaměstnavatel 

nařídit práci přesčas20.

ZP pamatuje i na zvýšenou ochranu některých skupin zaměstnanců, a proto 

požádá-li o kratší pracovní dobu, 1) buď zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o 

dítě mladší než 15 let, nebo 2) těhotná zaměstnankyně nebo 3) zaměstnanec, který 

prokáže, že převážně sám dlouhodobě soustavně pečuje o převážně nebo úplně 

bezmocnou osobu, má zaměstnavatel v těchto případech kontraktační povinnost, tzn. že 

v těchto případech nárok zaměstnance vzniká. Dále je zřetelné, že dle rozsudku 

Krajského soudu Ústí nad Labem (ze dne 29. listopadu 1966, sp. zn. 7 Co 378/66) je 

„nárok na úpravu pracovní doby ženy ve smyslu § 156 ZP nárokem z pracovního 

poměru, o němž rozhodují odborové orgány v rozhodčím řízení a soudy.“ Zaměstnavatel 

je oprávněn žádost odmítnout jen tehdy, brání-li stanovení kratší pracovní doby vážné 

provozní důvody. Podle ustálené soudní judikatury je „pro posouzení vážnosti 

provozních důvodů ve smyslu ustanovení 156 odst. 2 ZP21 rozhodující zejména 

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

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

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

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

20 Například u zaměstnavatele se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin zaměstnankyně pečující o 
nezletilé dítě ve věku do 15 let požádá zaměstnavatele o kratší pracovní dobu 6 hodin denně. 
Zaměstnavatel její žádosti vyhoví. Prací přesčas je ale až práce konaná nad 40 hodin týdně a nikoliv 
nad 30 hodin.

21 Jedná se o ustanovení starého ZP, tedy z. č. 65/1965 Sb.
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nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele, lze 

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

zaměstnankyně o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby brání
22vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele

2.5. Rozvržení pracovní doby

Rozvržení pracovní doby je institut omezující délku pracovní doby a její úpravu 

jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Zákoník práce stanoví jen základní 

principy, na jejichž základě zaměstnavatel rozvrhne stanovenou pracovní dobu. 

Zaměstnavatel potom stanovuje konkrétní rozvržení pracovní doby. Pro zaměstnance je 

rozvržení pracovní doby důležité především vzhledem k ochraně jeho života a zdraví, 

dojíždění do práce a harmonizaci osobního a pracovního života.

SZP oproti stávajícímu ZP stanovoval, že při rozvržení pracovní doby má 

zaměstnavatel přihlížet k možnostem zabezpečení plynulé dopravy zaměstnanců do 

zaměstnání a ze zaměstnání. Jelikož taková úprava v ZP již není, bylo by u 

zaměstnavatele, kde působí odborová organizace, vhodné tuto otázku upravit 

v kolektivní smlouvě. V souvislosti s tímto problémem lze zmínit, že zaměstnavatel si 

může o náklady vynaložené na dopravu zaměstnanců do zaměstnání a ze zaměstnání 

snížit základ daně z příjmů22 23. Doprava však musí být zajištěna zaměstnavatelem 

vlastními nebo jím pronajatými dopravními prostředky nebo dopravními prostředky 

smluvního dopravce. Dopravními prostředky se pro tento účel rozumí motorová vozidla 

pro přepravu deseti a více osob.

Rozvržení pracovní doby je tedy hlavně na zaměstnavateli, ať už z hlediska 

rovnoměrného či nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, z hlediska úpravy 

pracovního režimu, délky pracovního týdne, určení počátku a konce pracovních směn, 

podoby nepřetržitého odpočinku mezi směnami a v týdnu. Rozvržení pracovní doby je 

nutné projednat s odborovou organizací, protože jde o opatření, které se týká většího 

počtu zaměstnanců (§ 99 ZP).

22 Rozsudek Nej vyššího soudu České republiky ze dne 17. 12. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1561/2003
23 Ustanovení § 24 odst. 2 písm. zg) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů
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2.6. Začátek a konec pracovní doby

Určení začátku a konce pracovní doby je dle § 81 odst. 1 ZP plně v kompetenci 

zaměstnavatele (po projednání s odborovou organizací v souladu s § 99 ZP).

V závislosti na konkrétních podmínkách pracoviště může být stanovený začátek 

a konec pracovní doby pro různé zaměstnance téhož podniku rozdílný. Stanovení 

začátku a konce pracovní doby vychází z rozsahu stanovené týdenní pracovní doby 

nebo z kratší pracovní doby. Mezi právní důsledky přesného začátku pracovní doby lze 

zařadit správné využití celkového rozsahu pracovní doby, zjištění okamžiku, kdy začal 

zaměstnanec pracovat nebo posouzení, zda k pracovnímu úrazu došlo na pracovišti či 

mimo pracoviště. K dosažení plného využití pracovní doby musí tedy být 

zaměstnavatelem určeno, kterým okamžikem nebo na kterém místě má začínat a končit 

pracovní doba.

Zaměstnanec má povinnost být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet 

z něho až po skončení směny24. Definice pracoviště je plně v pravomoci 

zaměstnavatele. V praxi se často stává, že se doba vyznačená jako příchod a odchod 

z pracoviště pomocí časové kontroly u tzv. docházkových hodin považuje za zahájení a 

ukončení práce. Pracovní doba potom není efektivně využívána, tzn., že pracovní doba 

se nerovná skutečné době výkonu práce. Nestačí totiž, že je zaměstnanec na začátku 

pracovní doby na vrátnici, ale v tuto dobu musí být již na pracovišti, tj. na konkrétním 

místě určeném k výkonu práce25. Řešením tohoto problému je možné najít v instalaci 

docházkových hodin přímo na jednotlivých místech výkonu práce, případně kontrola 

dodržování pracovní doby přímo na pracovištích.

Tam, kde je pracoviště přesně vymezeno a určeno, nejasnosti s určením výkladu 

pojmu „pracoviště“ nevznikají. Ovšem ZP se vztahuje na všechny zaměstnance 

v pracovněprávním vztahu v různých odvětvích a pracovních podmínkách a existují i 

takové oblasti, a není jich málo, kde je nutné přihlédnout ke zvláštnímu charakteru 

prací, např. zaměstnanci v dopravě, obchodní cestující, stavební dělníci, zaměstnanci 

školících zařízení apod. Z těchto důvodů není možné v ZP jednoznačně vymezit pojem 

pracoviště tak, aby s dostatečnou mírou obecnosti odpovídal všem druhům prací a 

uváděl pro tyto účely přesná kritéria. Jednotliví zaměstnavatelé by měli vymezit

24 Ustanovení § 81 odst. 3. ZP
25 Beneš, J.; Chládková, A. Pracovní doba. In: Nový průvodce, 2003, č. 7 -  8, s. 13
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pracoviště s přihlédnutím ke specifickým podmínkám daného podniku. Praxe je taková, 

že místo výkonu práce bývá v pracovní smlouvě definováno co nej širším způsobem, 

aby se zaměstnavatelé předem zbytečně neomezovali ve svých zájmech. Nejasnosti 

mohou vzniknout ve stavebnictví. Zde se doporučuje přihlédnout ke zvláštnímu 

charakteru stavebních prací. Místo, které se považuje za pracoviště, určuje 

v konkrétních případech vedoucí zaměstnanec26. Potíže mohou nastat i v zemědělství a 

v lesnictví, kde zaměstnanci pracují na různých pracovištích, která jsou od sebe 

vzdálena.

2.7. Formy rozvržení pracovní doby

Starý zákoník práce upravoval a definoval tři formy rozvržení pracovní doby -  

rovnoměrné rozvržení pracovní doby (§ 82 ZP), nerovnoměrné rozvržení pracovní doby 

(§ 83, 84 ZP) a pružnou pracovní dobu (v § 85 ZP je označena jako pružné rozvržení 

pracovní doby).

S účinností nového ZP od 1. ledna 2007, byl do českého pracovního práva 

začleněn vedle rovnoměrného a nerovnoměrného rozvržení pracovní doby nový institut, 

tzv. konto pracovní doby (§ 86, 87 ZP aj.).

2.7.1. Rovnoměrné rozvržení pracovní doby

SZP upravoval rovnoměrné rozvržení pracovní doby tak, že rozdíl délky 

pracovní doby připadající na jednotlivé týdny nesměl překročit 3 hodiny a délka jedné 

směny mohla být maximálně 9 hodin. Obě podmínky musely být splněny kumulativně, 

jinak by šlo o nerovnoměrné rozvržení pracovní doby. Průměrná týdenní pracovní doba 

bez práce přesčas přitom nemohla být za období nejvýše čtyř týdnů po sobě jdoucích 

vyšší než hranice pro stanovenou týdenní pracovní dobu.

Tato úprava byla nevhodná. V praxi se často stávalo, že nebylo možné 

rozhodnout, zda jde o rovnoměrné či nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, neboť pro 

rozumné a oboustranně vyhovující uspořádání pracovního režimu vyhovovalo jen jedno 

kritérium. Na základě připomínek vycházejících z praxe, došlo SZP s účinností od 1. 

března 2004 (novela SZP zákonem č. 46/2004 Sb. a zákonem č. 312/2002 Sb.). Novela 

vypustila podmínku, která požadovala, aby rozdíl délky pracovní doby připadající na

Jouza, L. Zákoník práce s komentářem, Praha: Nakladatelství Polygon, 2006, s. 187
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jednotlivé týdny nepřesahoval tři hodiny, čímž ustanovení o 4 týdenním vyrovnávacím 

období ztratilo význam.

ZP tak v podstatě pouze převzal úpravu SZP, tzn., že při rovnoměrném rozvržení 

pracovní doby délka směny nesmí překročit 9 hodin. Dohodnou-li se zaměstnavatel a 

zaměstnanec na jiné úpravě pracovní doby, smí být délka směny delší než 9 hodin, ale 

nemůže přesáhnout 12 hodin. Směna je pracovní doba bez práce přesčas a bez přestávky 

v práci, tzn. zaměstnanec může odpracovat i více jak 9 hodin.

V rámci pracovního týdne již nemusí být pracovní doba rozložena rovnoměrně 

na jednotlivé dny. Jestliže se tedy například jedná o týdenní pracovní dobu 40 hodin, 

směny musí být rozvrženy takovým způsobem, aby v každém týdnu byla pracovní doba 

40 hodin a délka směny nepřesáhla 9 hodin. Rovnoměrné rozvržení pracovní doby se 

z pochopitelných důvodů převážně používá v jednosměnných pracovních režimech.

2.7.2. Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby lze použít, pouze pokud povaha práce 

nebo podmínky provozu nedovolují rovnoměrné rozvržení pracovní doby. Zvláštní 

podmínky činnosti mohou být podmíněny např. sezónností výroby (zemědělství),
27potřebou zrychlení objemu výroby, nebo naopak náhlým snížením odbytu. Tyto 

faktory pak mohou vést k nárůstu či k poklesu potřeby práce.

Dle § 83 odst. 1 nesmí průměrná týdenní pracovní doba bez práce přesčas při 

nerovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny přesáhnout úplnou 

týdenní pracovní dobu za stanovené období. Vyrovnávací období může činit nejvíce 26 

týdnů po sobě jdoucích. Pouze v kolektivní smlouvě smí být toto období prodlouženo až 

na 52 týdnů po sobě jdoucích.

Délka směny bez práce přesčas přitom nesmí přesáhnout 12 hodin. Zákoník 

práce na rozdíl od starší úpravy k rozvržení pracovní doby nevyžaduje souhlas 

zaměstnance a vyrovnávací období se při nerovnoměrně rozvržené pracovní době nově 

vymezuje týdny po sobě jdoucími28. Tyto týdny však nemůžeme chápat jako kalendářní 

týdny, nýbrž dle § 78 odst. 1 písm. j) ZP se jimi rozumí každé období na sebe 

navazujících 7 dnů.

27 Sládek, V. Některé aktuální problémy pracovní doby. In: Práce a mzda, 2005, č. 5, s. 8
28 Kubínková, M. a kol. Nový zákoník práce. Praha: Nakladatelství Sondy, 2006, s. 109
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Aby tato přímá návaznost stanovené týdenní pracovní doby na průměrnou délku 

rozvržené týdenní pracovní doby ve vyrovnávacím období byla zajištěna, stanoví ZP 

vyrovnávací období v týdnech .

Zákoník práce ve svém § 84 ukládá zaměstnavateli povinnost vypracovat 

písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit sním zaměstnance nejpozději 2 

týdny před začátkem období, na něhož je pracovní doba rozvržena. Mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem může dojít k dohodě na jiné době seznámení se 

s písemným rozvrhem týdenní pracovní doby. Pro zaměstnance je důležité, že na 

předem určenou dobu má představu, jak bude pracovat a jak může předem uvažovat o 

využití svého volného času, ale i pro zaměstnavatele je harmonogram směn na zvolené
O A

období předpokladem plynulého plnění výrobních úkolů a služeb .

Základním rysem uvedené úpravy je to, že zaměstnavatel je povinen vypracovat 

písemný rozvrh pracovní doby předem, jak vyplývá z § 13 odst. 3 zákoníku práce, a na 

celé období, na které je pracovní doba nerovnoměrně stanovena.

V jistém smyslu ústupkem například pro zaměstnané matky, ale samozřejmě i 

pro jiné zaměstnance, je pružné rozvržení pracovní doby, které umožňuje flexibilní 

řešení pracovní doby, při kterém dobu vlastního výkonu práce určuje zaměstnavatel i 

zaměstnanec. Ze strany zaměstnavatelů bývá motivem pro zavedení pružného rozvržení 

pracovní doby lepší využívání pracovní doby, snižování administrativní náročnosti a 

snazší uspokojování osobních potřeb zaměstnanců. Mělo by přispět i k omezení různých 

nepřítomností v práci a v důsledku toho i ke snížení vnitrosměnových ztrát pracovní 

doby. Zkušenosti z praxe ukazují, že se tento pracovní režim uplatňuje zejména na 

pracovištích s tvůrčím charakterem.

2.7.3. Pružné rozvržení pracovní doby

Důležitými pojmy vztahujícími se ktéto úpravě jsou tyto: základní pracovní 

doba a volitelná pracovní doba. 29 * 31

29 Srovnej ustanovení § 83 odst. 1 ZP
J° Sládek, V. Novela zákoníku práce a pracovní doba. In: Práce a mzda, 2004, č. 5, s. 28
31 Vnitrosměnovou ztrátu lze charakterizovat jako část směny, při které zaměstnanec nevykonává práci 

(např. z důvodu zákonných překážek v práci, pozdního příchodu do práce či naopak z důvodu 
předčasného odchodu z práce).
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Oproti úpravě ve SZP došlo k odstranění mnoha pochybností vzniklých nejasnou 

formulací textu zákona, takže ZP v § 85 odst. 1 jednoznačně stanoví, že pružnou 

pracovní dobu lze využívat jak při rovnoměrném, tak i při nerovnoměrném rozvržení 

pracovní doby.

Při aplikaci pružného rozvržení pracovní doby v rovnoměrném rozvržení musí 

být týdenní pracovní doba naplněna v každém týdnu. Při nerovnoměrném rozvržení se 

požaduje naplnění průměrné týdenní pracovní doby nejdéle ve čtyřtýdenním 

vyrovnávacím období. Podstatou tohoto institutu je, že si zaměstnanec sám volí začátek 

i konec pracovní doby v jednotlivých dnech v rámci časových úseků stanovených 

zaměstnavatelem (volitelná pracovní doba). Mezi dva úseky volitelné pracovní doby je 

vložen časový úsek, v němž je zaměstnanec povinen být na pracovišti (základní 

pracovní doba). Dle § 85 odst. 5 ZP zaměstnavatel určuje začátek a konec základní 

pracovní doby. Nově není stanovena délka základní pracovní doby, kterou SZP ve svém 

§ 85a odst. 4 stanovil na 5 hodin denně při úplné pracovní době, což tento jinak velmi 

liberálně orientovaný nástroj značně oklešťovalo. Volitelnou pracovní dobu stanoví na 

začátek a konec základní pracovní doby tak, aby celková délka směny nepřesáhla 12 

hodin (např. od 7 do 19 hodin).

V případě pracovní cesty či dočasné pracovní neschopnosti musí zaměstnavatel 

zaměstnancům, pracujícím v režimu pružné pracovní doby, pro tyto účely stanovit
32pracovní dobu pevnou .

Bližší podmínky vnitřní úpravy pružného rozvržení pracovní doby mohou být 

obsaženy v kolektivní smlouvě, v pracovní smlouvě nebo v pracovním řádu.

2.7.4. Formy pružného rozvržení pracovní doby

Zákoník práce neupravuje explicitně formy pružného rozvržení pracovní doby, 

nicméně dle důvodové zprávy k ZP se předpokládá, že pružná pracovní doba se bude 

uskutečňovat jako denní, týdenní, popřípadě čtyřtýdenní forma.

Je tak možné v praxi provozovat a uskutečňovat všechny možné varianty, které 

nabízí kombinace ustanovení zákoníku práce. Pružné rozvržení pracovní doby může být 

uplatňováno jako pružný pracovní den, při kterém si zaměstnanec sám volí začátek

32 Galvas, M. In Galvas, M. a kol. Pracovní právo. 2. Aktualizované a doplněné vydání. Brno: 
Masarykova univerzita, 2004, s. 481
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a konec pracovní směny a je povinen v příslušný pracovní den odpracovat celou směnu. 

Dále může dojít k aplikaci pružného pracovního týdne při rovnoměrně rozvržené 

pracovní době (zaměstnanec si sám volí začátek a konec pracovních směn a 

v příslušném týdnu je povinen odpracovat celou stanovenou týdenní pracovní dobu). A 

konečně může být použito i pružné čtyřtýdenní pracovní období při nerovnoměrně 

rozvržené pracovní době, při němž si zaměstnanec sám volí začátek a konec směn a 

v příslušném období čtyř po sobě jdoucích týdnů musí odpracovat celou pracovní dobu 

připadající na toto období.

2.8. Konto pracovní doby

ZP přinesl další nový institut do našeho právního řádu -  konto pracovní doby, 

které je možno charakterizovat jako jednu z výjimek ze základních zásad 

pracovněprávních vztahů. ZP v § 13 odst. 3 mj. uvádí, že zaměstnanec v pracovním 

poměru má právo na přidělování práce v rozsahu týdenní pracovní doby, výjimku tvoří 

konto pracovní doby33. Má dát možnost zaměstnavatelům, kteří provozují 

podnikatelskou činnost, pružně reagovat na měnící se potřebu práce v závislosti na 

prodeji jejich výrobků či služeb. Zaměstnavatel má zároveň povinnost vyplácet 

zaměstnanci stálou mzdu. Konto nelze využít při pracích konaných na základě dohod o 

pracích konaných mimo pracovní poměr.

2.8.1. Podmínky aplikace konta pracovní doby

Konto je vymezeno v § 86 ZP34. Základním předpokladem pro využití konta 

pracovní doby je, že zaměstnavatel bude zaměstnanci ukládat práci v takovém rozsahu, 

v jakém to bude odpovídat jeho potřebě a může tak pružně reagovat na aktuální potřeby 

trhu, zaměstnanci nebudou často zbytečně trávit pracovní dobu bez užitečné pracovní 

náplně a na druhou stranu v okamžicích zvýšené potřeby práce budou pracovat i mimo 

obvyklou pracovní dobu, aniž by to bylo počítáno jako práce přesčas. Toto řešení je tak 

výhodné nejen pro zaměstnavatele, který bude mít pokrytu skutečnou potřebu práce a 

zároveň nebude muset platit zaměstnanci odměnu za práci přesčas, ale i pro

”  Sládek, V. Pracovní doba v novém zákoníku práce. In: Práce a mzda, 2006, č. 11, s. 10 
j4 Ustanovení § 86 ZP zní takto:

(1) Konto pracovní doby je jiný způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, který může 
obsahovat jen kolektivní smlouva, popřípadě vnitřní předpis.

(2) Konto pracovní doby nesmí být uplatněno u zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3.
(3) Jestliže je uplatněno konto pracovní doby, nemůže vyrovnávací období přesáhnout 26 týdnů po 

sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva však může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po 
sobě jdoucích.
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zaměstnance, kteří nebudou muset trávit v zaměstnání více času, než je jejich týdenní 

pracovní doba v průběhu delšího vyrovnávacího období. V praxi to znamená, že délka 

pracovní doby bude v jednotlivých týdnech rozdílná. Technickou novelou z.ě. 362/2007 

Sb., účinnou od 1. 1. 2008, byla změněna ustanovení § 86 ZP, na základě kterého měl 

zaměstnavatel povinnost vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit 

s ním zaměstnance nejpozději 1 týden před začátkem období, na nějž je pracovní doba 

rozvržena. Zaměstnavatel musel vypracovat písemný rozvrh pracovní doby předem a na 

celé vyrovnávací období . Toto ustanovení, podle kterého byl zaměstnavatel nucen 

vypracovat písemný rozvrh pracovní doby před začátkem vyrovnávacího období na celé 

toto vyrovnávací období, výrazně omezovalo schopnost zaměstnavatele pružně reagovat 

na bezprostřední požadavky trhu, čímž se fakticky popíral smysl konta pracovní doby, 

čímž by měla být možnost pružné reakce na měnící se potřebu práce v závislosti na 

požadavcích trhu. Proto již zmíněná technická novela umožnila úpravu rozvržení 

pracovní doby v případě konta pracovní doby v jeho průběhu. Novelizovaná úprava je 

tak výhodnější pro zaměstnance i zaměstnavatele. Dojde-li totiž v průběhu období, na 

které bylo konto pracovní doby rozvrženo, ke změně rozvrhu týdenní pracovní doby, 

nesmí být tato změna provedena tak, aby zahrnovala období kratší než 4 týdny po sobě 

jdoucí. Zaměstnanci tak mají zajištěnu minimální délku období se stabilním rozvrhem 

pracovní doby za situace, kdy v případě užití konta pracovní doby může docházet 

k častým změnám v harmonogramu směn35 36 *. Zvýrazňuje se tak smysl institutu konta 

pracovní doby a zároveň zajišťuje zaměstnanci určitý čas (4 týdnů), během kterých 

bude moci počítat s jasnou pracovní dobou a může si tak lépe organizovat svůj volný 

čas. Zaměstnavatel dále podle technické novely nemusí mít k zavedení konta pracovní 

doby souhlas jednotlivých zaměstnanců, což dříve neúměrně administrativně zatěžovala 

zaměstnavatele hlavně s velkým počtem zaměstnanců, ale i menším firmám působilo 

potíže.

Mezi další omezení při použití konta patří i to, že dle § 86 odst. 2 ZP jej nemohou 

zavést ti zaměstnavatelé, kteří své zaměstnance odměňují platem .

35 Vyrovnávací období představuje dobu, po kterou bude konto uplatňováno a pó jejímž uplynutí se 
zjišťují rozdíly a s tím případně související práva zaměstnance. Vyrovnávací období nesmí překročit 
26 týdnů po sobě jdoucích. Výjimku může tvořit ujednání o vyrovnávacím období v kolektivní 
smlouvě, které ho smí stanovit až na 52 po sobě jdoucích týdnů.

36Jouza, L. Jaké změny zákoníku práce?, ImPrávní zpravodaj 2008, č. 1, s. 8.
>7 Blíže viz. ustanovení § 109 odst. 3 ZP.
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2.9. Účet pracovní doby

Použijí-li zaměstnavatelé konto, musí být připraveni na vedení přesné evidence 

(to se týká přehledu pracovní doby na účtu pracovní doby i mzdy na účtu mzdy). Účty 

pracovní doby tak nejsou nic jiného než administrativně technickým prostředkem pro 

záznam odchylek mezi skutečnou a dlužnou pracovní dobou zaměstnance38. Na účtu 

pracovní doby zaměstnance se dle § 87 odst. 2 ZP vykazuje

a) stanovená týdenní pracovní doba, popřípadě kratší pracovní doba,

b) rozvrh pracovní doby na jednotlivé pracovní dny včetně začátku a konce směny

c) odpracovaná pracovní doba v jednotlivých pracovních dnech a za týden.

Zaměstnavatel musí vykazovat každý týden rozdíl mezi stanovenou týdenní 

pracovní dobou a odpracovanou dobou. Uplatní-li však zaměstnavatel kratší 

vyrovnávací období (než v § 86 odst. 3 ZP), posoudí rozdíl mezi stanovenou týdenní 

pracovní dobou a odpracovanou dobou po ukončení tohoto kratšího období.

2.9.1. Účet mzdy zaměstnance

Při použití konta je odměňování zaměstnanců regulováno zejména ustanoveními 

§ 120 a 121 ZP.

Na účtu mzdy zaměstnance se dle § 120 odst. 2 vykazuje stálá mzda a dosažená 

mzda zaměstnance za kalendářní měsíc. Při uplatnění konta náleží zaměstnanci za 

jednotlivé kalendářní měsíce mzda ve stálé výši, tzv. stálá mzda. Ta může být určena 

vnitřním předpisem nebo ujednána v kolektivní smlouvě, přičemž se poskytne 

zaměstnanci za pracovní dobu rozvrženou zaměstnavatelem v příslušném kalendářním 

měsíci. Pokud však zaměstnavatel v příslušném kalendářním měsíci nerozvrhne 

pracovní dobu, má i tehdy zaměstnanec právo na stálou mzdu v plné výši. S tím 

koresponduje úprava v §§ 207 a 208 ZP, přičemž dle §208 ZP o jiných překážkách 

v práci na straně zaměstnavatele, toto ustanovení neplatí pro zaměstnance, u nichž je 

uplatněno konto pracovní doby. Zaměstnanci nepřísluší stálá mzda za dobu rozvrženou 

zaměstnavatelem, po kterou tento zaměstnanec nepracuje (tím se rozumí např. pracovní 

neschopnost zaměstnance či překážka v práci na jeho straně, čeipání dovolené atd.).

38 Sládek, V. Konto pracovní doby. In:Práce a mzda, 2006, č. 11, s. 6.
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Na účtu mzdy se zaznamenává i dosažená mzda. Čímž je mzda za kalendářní 

měsíc, na kterou zaměstnanci vzniklo právo dle ZP a podle sjednaných podmínek. To 

znamená mzda, která by zaměstnanci byla za daný kalendářní měsíc zúčtována 

k výplatě, kdyby nebylo konta pracovní doby .

Stálá mzda zaměstnance nesmí být nižší než 80 % jeho průměrného výdělku. 

Přitom k určení stálé mzdy pro uplatnění konta je rozhodným obdobím předchozích 12 

kalendářních měsíců po sobě jdoucích39 40. Může tak u některých zaměstnanců s nižší 

mzdou nastat situace, kdy stálá mzda bude nižší než minimální mzda. Dle § 111 odst. 3 

nebo 112 odst. 3 by tedy teoreticky zaměstnavatel měl povinnost poskytnout 

zaměstnanci zde uvedený příslušný doplatek.

Odborná literatura na tuto otázkou nabízí odpověď, že právní úprava stálé mzdy 

je úpravou speciální a není možné podmínky jejího poskytování poměřovat 

s podmínkami spojenými s poskytováním minimální mzdy (nejnižší úrovně zaručené 

mzdy)41.

Po uplynutí vyrovnávacího období konta dochází k vyrovnání rozdílů mezi 

součtem stálých mezd vyplacených zaměstnanci a souhrnem práv na dosaženou mzdu 

dle § 120 odst. 2 písm. b ZP (tj. součtem dosažených mezd, na které zaměstnanci 

vzniklo právo během vyrovnávacího období, resp. do skončení jeho pracovního 

poměru). V úvahu připadají dvě varianty:

a) po skončení vyrovnávacího období nebo po skončení pracovního poměru je 

souhrn práva na dosaženou mzdu za jednotlivé kalendářní měsíce vyšší než 

součet vyplacených stálých mezd. Zaměstnavateli z této skutečnosti vzniká 

povinnost doplatit zaměstnanci vzniklý rozdíl;

b) po uplynutí vyrovnávacího období nebo po skončení pracovního poměru je 

souhrn práva na dosaženou mzdu za jednotlivé kalendářní měsíce nižší než 

součet vyplacených stálých mezd. Zaměstnavatel může srazit pouze tu část, 

která odpovídá stálé mzdě za dobu, kdy zaměstnanec nepracoval, ačkoliv podle 

rozvrhu pracovní doby pracovat měl (dovolená, nemoc, překážky v práci na 

straně zaměstnavatele, za které přísluší náhrady mzdy). Je-li však tento rozdíl

39 Chládková, A.; Bukovjan, P. Otazníky kolem konta pracovní doby, In: Mzda a práce, 2006, č. 9, s. 16.
40 Srovnej § 354 odst. 4 ZP.
41 Chládková, A.; Bukovjan, P. Otazníky kolem konta pracovní doby, In: Mzda a práce, 2006, č. 9, s. 17.
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způsoben jinými důvody, zaměstnavatel takto vzniklý rozdíl srazit nesmí.

3. Přestávky v práci, doba odpočinku

Právní úprava zabezpečuje délku odpočinku omezením délky pracovní doby, 

neboť dobu odpočinku vymezuje zákon negativně jako dobu, která není pracovní 

dobou. Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl 

mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu 

alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Tento odpočinek může být 

zkrácen42 až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let 

za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto 

odpočinku v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při 

práci přesčas, při práci v zemědělství, při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména při 

veřejném stravování, v kulturních zařízeních, v telekomunikacích a poštovních 

službách, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociální péče, u naléhavých 

opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců, při 

živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech.

Právní úprava vychází a plně zohledňuje požadavky směrnice 2003/88/ES, o 

některých aspektech úpravy pracovní doby. Doba odpočinku je tak vymezena jako 

časové úseky mimopracovní doby, během kterých nemá docházet k realizaci povinností. 

Chování pracovníka v průběhu doby odpočinku není regulováno pracovním právem, a 

proto zaměstnavatel vůči zaměstnanci nemůže uplatnit svoji dispoziční pravomoc (s 

výjimkou pracovní pohotovosti nebo práce přesčas). Pokud ze zákona vyplývají 

zaměstnanci pro tuto dobu nějaké pracovně právní povinnosti, jde vždy o povinnost 

zdržet se nějakého chování (non facere)43. Taková povinnost je uvedena např. v 

ustanovení § 308 odst. 1 ZP, dle něhož zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání 

vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je 

shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho 

předchozím písemným souhlasem.

Právo na odpočinek úzce souvisí s právem na práci a s právem na odměnu za 

vykonanou práci, neboť využívání těchto práv by nebylo možné bez realizace práva na

42 Směrnice Rady 93/104/ES, č. 3, který požaduje, aby zaměstnanec měl nárok na minimální denní 
odpočinek po dobu jedenácti po sobě jdoucích hodin během 24 hodin.

43 Galvas, M. In Galvas M. a kol. Pracovní právo. 2. aktualizované a doplněné vydání. Brno: Masarykova 
univerzita, 2004, s. 486.
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odpočinek44. Smyslem doby odpočinku je vytvořit časový prostor k regeneraci pracovní 

síly, k uplatňování svých zájmů nebo k osobnímu rozvoji.

V pracovním právu lze rozlišit různé druhy dob odpočinku (v závislosti na jejich 

délce, účelu nebo k místění v čase vzhledem k pracovní době).

Doby odpočinku mohou být umístěny uvnitř pracovní doby, kdy znamenají 

přenášení výkonu práce, nebo mohou bezprostředně navazovat na výkon práce, anebo 

mohou bezprostředně předcházet výkonu práce45.

Doba odpočinku je, v § 78 odst. 1 písm. b) ZP, definována negativně jako doba, 

která není pracovní dobou. V ZP jsou upraveny tyto doby odpočinku: přestávky v práci, 

nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, nepřetržitý odpočinek v týdnu, svátky a 

dovolená na zotavenou.

Přestávky v práci jsou nej kratší z dob odpočinku a jako jediné jsou umístěny 

„uvnitř“ pracovní doby46. Zaměstnanec si během výkonu práce potřebuje odpočinout, 

aby regeneroval síly a obnovila se jeho pozornost. V ZP jsou jmenovitě upraveny 

přestávky v práci na jídlo a oddech (§ 88 ZP), bezpečnostní přestávky (§ 89 ZP) a 

přestávky ke kojení (§ 242 ZP)

3.1. Přestávka na jídlo a oddech

V souladu s ustanovením § 88 ZP musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout 

nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech47. Délka této 

přestávky přitom nesmí být kratší než 30 minut. Dle odst. 2 § 88 ZP může být přestávka 

v práci na jídlo a oddech rozdělena do několika částí. Je však nezbytné, aby každá 

taková část trvala alespoň 15 minut. Zároveň by měly být zachovány dvě podmínky -  

zaprvé zabezpečení účelu těchto přestávek, tj. možnost, aby se zaměstnanec najedl a 

odpočinul si, za druhé musí být přestávka vyčerpána v celé své výši nejpozději po šesti 

a půl hodinách od počátku pracovní doby. Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel 

nemá povinnost poskytnout zaměstnanci přestávku na jídlo a oddech vtom případě, 

jestliže zaměstnanec pracuje po dobu, která je kratší než 6 hodin.

44 Bělina, M. a kol. Československé pracovní právo. Praha: Vsehrd, 1991, s. 114.
45 Galvas, M. In Galvas, M. a kol. Pracovní právo. 2. aktualizované a doplněné vydání. Brno: 

Masarykova univerzita, 2004, s. 486
46 Tamtéž, s. 487.
47 To se shoduje s úpravou ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES, o některých 

aspektech pracovní doby, která je obsažena v čl. 4.
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V § 88 odst. 3 je výslovně stanoveno, že přestávky na jídlo a oddech nesmí být 

poskytnuty na začátku a na konci pracovní doby (tím by byl popřen jejich účel). 

Expressis verbis je také uvedeno, že se do pracovní doby nezapočítávají poskytnuté 

přestávky na jídlo a oddech. Takováto úprava je zvolena vzhledem k ustanovení čl. 6 

směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/88/ES o některých aspektech pracovní 

doby, která požadovala, aby délka týdenní pracovní doby včetně práce přesčas činila 

maximálně 48 hodin. Jedná-li se o práce, které nemohou být přerušeny, musí být 

zaměstnanci i bez přerušení provozu či práce zajištěna přiměřená doba na jídlo a oddech 

(vyjma mladistvých zaměstnanců, kterým musí být přestávka v práci poskytnuta vždy). 

Narozdíl oproti přestávce v práci na jídlo a oddech se však přiměřená doba na jídlo a 

oddech započítává do pracovní doby, neboť nedochází k přerušení vlastního výkonu 

práce. Pokud může zaměstnanec opustit své pracoviště, má nárok na přestávku v práci 

na jídlo a oddech. Musí-li naopak po celou pracovní dobu být na pracovišti, přísluší 

zaměstnanci jen přiměřená doba na jídlo a oddech. Rozhodnutí je závislé na uvážení 

zaměstnavatele.

3.2. Bezpečnostní přestávky

Bezpečnostní přestávky je nutné chápat jako ryze účelové, jejichž smyslem je 

přerušit expozici zaměstnance příslušnému riziku48.

Bezpečnostní přestávka je stanovována zvláštními právními předpisy. Oproti 

přestávkám v práci jsou bezpečnostní přestávky, dle odst. 2 § 89 ZP, výkonem práce a 

započítávají se do pracovní doby. Zaměstnanci tak za ně náleží mzda. Dojde-li 

k souběhu přestávky v práci na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávky, započte se tato 
přestávka na jídlo a oddech do pracovní doby. Je tím dána priorita bezpečnostní 

přestávce a tím také položení důrazu na zajištění bezpečného výkonu práce49.

V současné době jsou bezpečnostní přestávky stanoveny zejména zákonem č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dle § 84 je může stanovit příslušný 

hygienik), nařízením vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce 

a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky, nařízením vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná

48 Šubrt, B. K přestávkám v práci a některým dalším otázkám pracovní doby: Stanoviska AKV. In: Práce 
a mzda, 2001, č. 2, s. 31.

49 Sládek, V. Pracovní doba v novém zákoníku práce. In: Práce a mzda, 2006, č. 11, s. 13.
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úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě a nařízením vlády č. 

178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

3.3. Přestávky ke kojení

Přestávky ke kojení jsou upraveny ustanovením § 242 ZP. V praxi se však 

využívají ojediněle, neboť většina žen v době kojení čerpá mateřskou a rodičovskou 

dovolenou. Právní úprava je zvolena s ohledem na mezinárodněprávní závazek ČR, 

zejména vyplývající z čl. 8 Evropské sociální charty30 a ze směrnice Rady 92/85/EHS o 

zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných 

zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň.

Zaměstnankyni kojící své dítě je zaměstnavatel povinen, nad rámec přestávek 

v práci, poskytnout ještě zvláštní přestávky ke kojení. V případě pochybností, zda žena 

opravdu kojí, doloží žena zaměstnavateli tuto skutečnost potvrzením od lékaře.

Dle odst. 2 § 242 ZP náleží zaměstnankyni pracující po stanovenou týdenní 

pracovní dobu na každé dítě do konce 1 roku jeho věku 2 půlhodinové přestávky za 

směnu a v dalších 3 měsících 1 půlhodinová přestávka za směnu. Pracuj e-li po kratší 

pracovní dobu, avšak nejméně polovinu týdenní pracovní doby, přísluší jí pouze 1 

půlhodinová přestávka, a to na každé dítě do konce 1 roku jeho věku. Z výše uvedeného 

lze vyvodit, že nárok na přestávku ke kojení nevznikne zaměstnankyni, jejíž pracovní 

doba nedosahuje ani poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Výslovně je stanoveno, 

že se přestávky ke kojení započítávají do pracovní doby a poskytuje se za ně náhrada 

mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

3.4. Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

Dle § 90 odst. 1 ZP musí zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu takovým 

způsobem, aby měl zaměstnanec mezi koncem jedné směny a začátkem následující 

směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě 

jdoucích51. Tento odpočinek může být zletilému zaměstnanci (tj. zaměstnanci staršímu 50 51

50 Byla publikována jako sdělení Ministerstva zahr aničních věcí č. 14/2000 Sb., o Evropské sociální 
chartě a Sbírce mezinárodních smluv.

51Toto ustanovení plně odpovídá čl. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES o některých 
aspektech pracovní doby, který požaduje, aby každý pracovník měl nárok na minimální denní 
odpočinek po dobu 11 po sobě jdoucích hodin během 24 hodin. V souladu se čl. 17 téže směrnice 
platí, že při zkrácení doby odpočinku musí být poskytnuty rovnocenné náhradní doby (upraveno § 90 
odst. 2 ZP).
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18 let) zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, avšak pouze 

v případech taxativně stanovených ZP (v odst. 2 § 90 ZP):

• v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při 

práci přesčas,

• v zemědělství,

• při poskytování služeb obyvatelstvu (zejména ve veřejném stravování, v 

kulturních zařízeních, v telekomunikacích a poštovních službách, ve 

zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociální péče, u naléhavých opravných 

prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců)

• při živelných událostech a v jiných obdobných mimořádných případech.

V těchto případech je zaměstnavatel povinen zaměstnanci prodloužit následující 

odpočinek o dobu zkrácení tohoto odpočinku .

3.5. Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Doba nepřetržitého odpočinku u zaměstnanců je určena právní úpravou 

nepřetržitého odpočinku mezi směnami (tzv. denní volno) a nepřetržitým odpočinkem 

v týdnu (tj. víkendové volno). Víkendové volno má v porovnání s denním volnem širší 

rozsah -  slouží k obnově pracovní síly, k osobnímu rozvoji a k realizaci individuálních 

zájmů a potřeb zaměstnance i jeho celé rodiny.

ZP používá pojmu dny pracovního klidu (§ 91 odst. 1 ZP) pro dva druhy 

odpočinku. Jimi se rozumí dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance 

v týdnu a svátky. V našich podmínkách se poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu 

řídí těmito zásadami:

• zásada periodičnosti -  poskytuje se pravidelně jednou týdně,

• zásada nepřetržitosti (kontinuity) -  směřuje k tomu, aby hodiny pracovního 

volna, z nichž se skládá délka týdenního odpočinku, tvořily souvislý sled 

nepřerušovaný intervaly pracovní doby,53

• zásada zamčení minimální délky — v ZP se projevuje v § 92 odst. 1 slovy 52 53

52 Pokud by např. odpočinek ze středy na čtvrtek činil 9 hodin, musí mu zaměstnavatel odpočinek ze 
čtvrtka na pátek prodloužit o 3 hodiny, tzn. že nepřetržitý odpočinek mezi směnami by byl 15 hodin.

53 Kalenská, M. a kol. Československé pracovní právo, Praha: Nakladatelství Panorama, 1981, s. 166.
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„alespoň 35 hodin“

• zásada simultánního poskytování všem zaměstnancům -  vyplývá z odst. 2 § 90 

ZP, dle něhož má zaměstnavatel poskytnout nepřetržitý odpočinek v týdnu všem 

zaměstnancům na stejný den, za předpokladu, že to umožňuje provoz 

zaměstnavatele

• zásada fixace na určitý kalendářní den -  dle naší kulturní tradice by měl být 

nepřetržitý odpočinek v týdnu vymezen tak, aby zahrnoval neděli (§ 90 ZP odst. 

2).

V souladu s čl. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES o 

některých aspektech pracovní doby, stanoví § 92 odst. 1 ZP (tzv. základní pravidlo) 

zaměstnavateli povinnost rozvrhnout pracovní dobu takovým způsobem, aby měl 

zaměstnanec nepřetržitý odpočinek během každého období 7 po sobě jdoucích 

kalendářních dnů. Tento nepřetržitý odpočinek musí být v minimální délce 35 hodin. 

V den nepřetržitého odpočinku v týdnu je zaměstnavatel oprávněn nařídit zaměstnanci 

práci výjimečně a to u nutných prací, které nemohou být vykonány v pracovních 

dnech54. Nepřetržitý odpočinek v týdnu musí být u mladistvého zaměstnance alespoň 48 

hodin. Ustanovení § 91 odst. 5 ZP stanoví, že u zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec 

koná práci v nočních směnách, začíná den pracovního klidu hodinou, která odpovídá 

nástupu směny, která v týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první55.

ZP v § 92 odst. 2 stanoví, že nepřetržitý odpočinek v týdnu by měl připadnout 

všem zaměstnancům na stejný den a zároveň tak, aby do něho spadala neděle. To však 

jen tehdy, umožňuje-li to provoz zaměstnavatele. Z toho vyplývá, že zaměstnanec nemá 

nárok na to, aby kalendářní neděle byla pro něho dnem pracovního klidu. Je to 

odůvodněno zejména provozními možnostmi zaměstnavatele (např. naléhavostí 

některých prací), využitím technických a výrobních prostředků ve vícesměnných 

provozech apod.56

U technologických procesů, jež nemohou být přerušeny a v případech 

uvedených v § 90 odst. 2 ZP, smí zaměstnavatel provést výjimku ze základního pravidla

54 Taxativní výčet takových prací obsahuje § 91 odst. 3 ZP.
55 U zaměstnanců pracujících v nočních směnách by nebylo praktické, aby byl počítán začátek dnů 

pracovního klidu od 0:00 hodin, neboť tímto způsobem by část směny připadla na všední den a další 
část směny na den pracovního klidu. Zákon proto u těchto zaměstnanců určuje, že jim den pracovního 
klidu začíná hodinou odpovídající nástupu směny, která v týdnu nastupuje dle rozvrhu směn jako 
první. Totožná úprava platí i u svátků.

56 Jouza, L. Právní úprava odpočinku po práci. In: Práce a mzda 2002, č. 10 -  11, s. 62.
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a rozvrhnout pracovní dobu, ovšem jen u zaměstnanců starších 18 let, tím způsobem, že 

doba nepřetržitého odpočinku v týdnu bude alespoň 24 hodin. Pak musí zaměstnavatel 

zaměstnancům poskytnout nepřetržitý odpočinek v týdnu, který by za období 2 týdnů 

byl stanoven tak, aby jeho celková délka činila nejméně 70 hodin.

Další odchylka od základního pravidla stanovení nepřetržitého odpočinku v 

týdnu může být v zemědělství. Musí být ale sjednána buď v kolektivní, nebo pracovní 

smlouvě (v tomto případě není stanovena písemná forma, může tedy být sjednána i 

ústně) tak, že za období 3 týdnů bude tento odpočinek činit v celkovém úhrnu 

minimálně 105 hodin.

Zásada, že v každém období 7 po sobě jdoucích dní musí mít zaměstnanec, 

třebaže jen v průměru 35 hodin nepřetržitého odpočinku v týdnu, je tedy i v tomto 

případě zachována.

Při obou odchylkách od základního pravidla poskytování nepřetržitého 

odpočinku v týdnu tak, v souladu se čl. 17 odst. 3 směrnice 2003/88/ES, musí 

zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout rovnocenné náhradní doby odpočinku.

3.6. Svátky

Svátky se dle § 91 odst. 1 ZP řadí mezi dny pracovního klidu (společně se dny, 

na které připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu). Svátky jsou upraveny zvláštním 

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

o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svátcích). Dle 

důvodové zprávy k tomuto zákonu mají státní svátky každého státu vyjadřovat základní 

milníky, kterými se ubíral vývoj státu do jeho současné podoby. Mají připomínat 

občanům tradice, ušlechtilé cíle a dějinné zvraty, na nichž je budována česká státnost. 

Dnes jde zejména o dny, které jsou spojeny s křesťanskými tradicemi či o dny 

významné pro Českou republiku.

Zákon o svátcích rozeznává:

Státní svátky

1. leden -  Den obnovy samostatného českého státu, 

8. květen -  Den vítězství,
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5. červenec -  Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,

6. červenec -  Den upálení mistra Jana Husa,

28. září -  Den české státnosti,

28. říjen -  Den vzniku samostatného československého státu 

17. listopad -  Den boje za svobodu a demokracii.57

Ostatní svátky

1. leden -  Nový rok,

Velikonoční pondělí,

I. květen -  Svátek práce,

24. prosinec -  Štědrý den,

25. prosinec -  1. svátek vánoční

26. prosinec -  2. svátek vánoční.

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého 

odpočinku zaměstnance v týdnu.

Významné dny

27. leden -  Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti,

8. březen -  Mezinárodní den žen,

12. březen -  Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO),

7. duben -  Den vzdělanosti,

5. květen -  Květnové povstání českého lidu,

15. květen -  Den rodin,

10. červen -  Vyhlazení obce Lidice,

27. červen -  Den památky obětí komunistického režimu

II. listopad -  Den válečných veteránů

Významné dny jsou dny pracovními.

Tyto dny se sice pravidelně opakují, avšak nepřipadají v rámci kalendářního 

roku vždy na stejné dny v týdnu58. Vykonávat práci o svátcích může být

57 V Parlamentu České republiky se již několikrát objevil návrh, aby byl za státní svátek prohlášeni 
Velký pátek. Tyto snahy však dosud nebyly úspěšné.

58 Galvas, M. In Galvas, M. a kol. Pracovní právo. 2. Aktualizované a doplněné vydání. Brno: 
Masarykova univerzita, 2004, s. 493.
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zaměstnavatelem nařízeno jen zcela výjimečně. Taxativní výčet prací, které může 

zaměstnavatel nařídit zaměstnanci je uveden v § 91 odst. 4 ZP. Jedná se o výkon prací, 

které je možné nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu (§ 91 odst. 3 ZP), 

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

Přikázání práce o svátku je přípustné pouze po projednání s příslušným odborovým 

orgánem (jestliže u zaměstnavatele není, rozhoduje o přikázání práce o svátcích 

zaměstnavatel sám).

Pracuj e-li zaměstnanec ve svátek, přísluší mu dosažená mzda a náhradní volno v 

rozsahu práce konané ve svátek. Náhradní volno musí zaměstnavatel zaměstnanci 

poskytnout do konce třetího kalendářního měsíce, který následuje po výkonu práce ve 

svátek (nedohodnou-li se na jiné době). Za dobu, ve které zaměstnanec čerpá náhradní 

volno, má nárok na náhradu mzdy a to ve výši průměrného výdělku. Namísto čerpání 

náhradního volna se může zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí 

příplatku. Příplatkem za práci ve svátek se kompenzuje zaměstnanci zásah do jeho 

osobního života, popř. do života jeho rodiny, který je v případě práce ve svátek 

nepochybně závažnější než v případě práce v sobotu nebo v neděli59. Minimální úroveň 

tohoto příplatku se stanoví ve výši 100 % průměrného výdělku. V případě, že 

zaměstnanec nepracoval proto, že na jeho obvyklý pracovní den připadl svátek, náleží 

mu náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku (popř. jeho části) za mzdu, nebo část 

mzdy, která mu v důsledku svátku ušla.

Zaměstnanci, kterému s ohledem na způsob odměňování mzda z důvodu svátku 

nechybí (např. při měsíční mzdě, která je podle vnitřní úpravy u zaměstnavatele 

koncipována jako pevná měsíční částka, která se zaměstnanci za práci poskytuje ve stálé 

měsíční výši bez ohledu na počet pracovních dnů a svátků v kalendářním měsíci), 

náhrada mzdy nepřísluší.60

4. Práce přesčas

Zákoník práce definuje práci přesčas ve svém ustanovení § 78 odst. 1 písm. i), 

jako práci konanou zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad 

stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení

59 Jakubka, J.; Michal, P.; Špundová, E.; Tomandlová, L. Zákoník práce a související právní předpisy 
s komentářem, Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2004, s. 228.

60 Tamtéž, s. 203.

40



pracovní doby a konanou mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců 

s kratší pracovní dobou se rozumí prací přesčas až práce přesahující stanovenou týdenní 

pracovní dobu. Přitom platí, že zaměstnancům s kratší pracovní dobou nemůže být 

práce přesčas nařízena. Práce přesčas je v ZP charakterizována i negativně tím 

způsobem, že o práci přesčas nejde tehdy, jestliže zaměstnanec napracovává prací 

konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel 

poskytl na jeho žádost. Tato úprava institut práce přesčas je v souladu s požadavkem 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES o některých aspektech pracovní 

doby, aby délka týdenní pracovní doby včetně práce přesčas nepřekračovala 48 hodin 

týdně, rovněž není v rozporu s úmluvou MOP č. 19 /1919, o omezení pracovní doby na 

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

Další podrobnosti v úpravě práce přesčas přináší § 93 ZP. Ve svém odst. 1 

stanovil, že práci přesčas lze konat jen výjimečně. Práci přesčas může zaměstnavatel 

zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého 

odpočinku mezi dvěma směnami. V ustanovení § 91 odst. 3 ZP je taxativně vymezen 

okruh prací, které mohou být nařízeny v den nepřetržitého odpočinku v týdnu za 

předpokladu, že tyto nutné práce nemohou být vykonány v pracovních dnech61. Ve 

svátek, dle § 94 odst. 4 ZP, smí zaměstnavatel přikázat zaměstnanci jen takový výkon 

prací, které je možné zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, 

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

Potřeba přesčasové práce může být vyvolána například vážnými provozními 

důvody, nedostatkem zaměstnanců určité profese či specializace nebo snahou 

zaměstnanců si přivydělat.

Práci přesčas by zaměstnavatelé neměli dopředu plánovat, nemělo by jít o 

institut běžně užívaný, nebo spíše zneužívaný pro ušetření finančních i lidských zdrojů 

zaměstnavatele. Potřebná práce by měla být zaměstnavatelem vždy uspořádána tak, aby 

mohla být vykonána během pracovní doby a zaměstnanec měl zamčenou zákonnou 

dobu odpočinku. Zaměstnavatel smí zaměstnanci, s výjimkou zaměstnanců s kratší 

pracovní dobou, nařídit práci přesčas v takovém rozsahu, který dle ustanovení § 93 odst. 

4 ZP nesmí v daném vyrovnávacím období překročit 8 hodin týdně. Tímto

61 Za nutné práce se např. považují naléhavé opravné práce,nakládací a vykládací práce, práce konané 
v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu, při živelných událostech a 
jiných obdobných mimořádných případech atd.
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vyrovnávacím obdobím se rozumí maximálně 26 týdnů po sobě jdoucích. Odlišné 

období, až 52 týdnů po sobě jdoucích, může být sjednáno v kolektivní smlouvě. 

V kalendářním roce tedy doba výkonu práce přesčas může být nejvýše 416 hodin. Po 

odečtení možných 150 hodin nařízené práce přesčas, zůstane k dispozici 266 hodin 

práce přesčas, na jejímž výkonu se zaměstnavatel musí se zaměstnancem dohodnout62 63. 

Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas se však ve vyrovnávacím období 

nezapočítává práce přesčas, za níž bylo zaměstnanci uděleno náhradní volno. 

Zaměstnavatel je oprávněn nařídit práci přesčas i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi 

směnami. Ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit práci ojediněle a 

výlučně až po projednání s odborovou organizací. Často je ustanovení zákoníku práce o 

práci přesčas obcházeno ustanovením v pracovní smlouvě, že výše mzdy zaměstnanců 

je stanovena s přihlédnutím k případné práci přesčas. Práce přesčas by v takovém 

případě měla být dohodnuta a ne nařízena a další pochybení zaměstnavatelů je v tom, že 

za práci přesčas nad roční 150 hodinový limit musí být zaměstnanci poskytnut i 

příplatek za práci přesčas nebo po dohodě s ním náhradní volno, což se v praxi mnohdy 

odmítá. Samozřejmě nejen zaměstnavatelé mají tendence tento institut zneužívat, i 

zaměstnanci v zájmu svých vyšších výdělků mohou uměle nastavovat svoji pracovní 

dobu o práci přesčas, proto práce přesčas je přípustná pouze za předpokladu, že k takové 

práci dal zaměstnavatel příkaz nebo s ní souhlasí. Zákoník práce nestanoví žádné 

formální požadavky na tento příkaz, resp. souhlas.

Práce přesčas může být práce vykonávaná nejen po pracovní směně, ale i před 

jejím začátkem. Z rozhodovací praxe soudů vyplývá, že „nařízenou prací přesčas je i 

práce vykonávaná sice bez výslovného příkazu, avšak s vědomím podniku, jehož
Z  O

vedoucí pracovníci přesvědčují své podřízené o nutnosti pracovat přesčas.“ Z čehož 

vyplývá, že souhlas s výkonem práce přesčas lze zaměstnancům udělit nejen písemně či 

ústně, ale i konkludentně, ví-li zaměstnavatel o tom, že zaměstnanec práci přesčas 

vykonává a zároveň nedá příkaz k zastavení práce přesčas a výkon práce vezme na 

vědomí. Dle rozsudku Vrchního soudu v Praze se „prací přesčas (§ 96 odst. 1 zákoníku 

práce64) rozumí jak práce konaná pro zaměstnavatele na jeho příkaz, tak s jeho

62 Odlišný pohled zaujímá např. M. Galvas, zastává názor, že maximum přesčasových hodin je nižší. 
Toto své stanovisko opírá o tvrzení, dle kterého je každý zaměstnavatel povinen nařídit zaměstnanci 
(trvá-li jeho pracovní poměr po celý rok) čerpání dovolené v minimální délce 4 týdnů. Potom by 
nej vyšší možná míra přesčasových hodin činila 384 hodin.

63 Rozsudek Městského soudu v Praze z 29. Prosince 1963, sp. zn. 5 Co 72/63.
64 Dnes jde o ustanovení § 93 odst. 1 věta první ZP.
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souhlasem. Ze skutečnosti, že zaměstnancům nebyla práce přesčas honorována, nelze 

usuzovat, že překročení jejího zákonného limitu (§ 97 zákoníku práce65) není možno 

postihnout, a to i v případě, kdy byla mzda sjednána s přihlédnutím k případné práci 

přesčas.“66

Vyčerpá-li zaměstnavatel limit pro práci přesčas (nad rozsah uvedený v § 93 

odst. 2 ZP), může nadále zaměstnavatel vyžadovat práci přesčas jedině na základě 

dohody se zaměstnancem. Zákoník práce opět neukládá žádná formální požadavky na 

tento souhlas. Dohodu lze uzavírat v rámci pracovní smlouvy nebo mimo ni v jakékoliv 

jiné formě.67

Na základě ustanovení § 241 odst. 3 ZP nemůže zaměstnavatel zaměstnávat 

prací přesčas těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně nebo zaměstnance, kteří pečují o 

dítě mladší 1 roku. Podle § 245 odst. 1 ZP nesmí zaměstnavatel zaměstnávat prací 

přesčas rovněž mladistvé zaměstnance, tj. zaměstnance mladší 18 let.

Pokud mají zaměstnanci pružnou pracovní dobu, práce přesčas je vždy prací, 

která je nad stanovenou týdenní pracovní dobu a nad základní pracovní dobu.

Prací přesčas při uplatnění konta pracovní doby se dle ustanovení § 98 odst. 2 

ZP rozumí práce konaná nad stanovenou týdenní pracovní dobu, která je násobkem 

stanovené týdenní pracovní doby a počtu týdnů vyrovnávacího období. Je-li tedy např. 

stanovená týdenní pracovní doba 37,5 hodin a vyrovnávací období je 26 týdnů, pak je 

prací přesčas práce vykonaná nad 975 hodin (37,5 hodin x 26 týdnů = 975 hodin). 

Posuzování zda-li jde, či nejde o práci přesčas, bude tedy následovat až po skončení 

vyrovnávacího období. Stejně tak až po skoněení vyrovnávacího období může proto 

dojít ke kompenzaci této práce přesčas68.

Práce přesčas zasahuje významným způsobem do osobního života zaměstnanců, 

proto tuto skutečnost zákoník práce zohledňuje stanovením příplatku za tuto práci, 

jakožto přidanou hodnotu vznikající zaměstnavateli, neboť každá hodina navíc ubírá 

zaměstnanci čas nejen na odpočinek, ale i na rodinný a osobní život, a vůbec za zvýšené 

nároky na zaměstnance, které vyplývají z vyššího rozsahu práce nad stanovenou týdenní

65 V současnosti se jedná o § 93 odst. 2 věta druhá ZP.
66 Rozsudek Vrchního soudu České republiky ze dne 21.5.1998, sp. zn. 5A 130/97.
67 Součková, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 4. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004, s. 281.
68 Chládková, A.; Bukovjan, P. Otazníky kolem konta pracovní doby, In: Mzda a práce, 2006, č. 9, s. 18.
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pracovní dobu. Zákoník práce tak ve svém § 114 odst. 1 stanovil, že zaměstnanci náleží 

za práci přesčas mzda, na niž mu vzniklo za tuto dobu právo, a příplatek nejméně ve 

výši 25% průměrného výdělku. Dále se může zaměstnanec se zaměstnavatelem 

dohodnout na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo 

příplatku. V tomto případě však platí, že jestliže zaměstnavatel neudělí zaměstnanci 

náhradní volno v době tří kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak 

dohodnuté době, musí mu poskytnout za tuto práci přesčas příplatek. I při čerpání 

náhradního volna místo příplatku za přesčas má zaměstnanec právo na mzdu, které 

dosáhl za práci přesčas.69

Zákoník práce na rozdíl od SZP neupravuje již výše popsanou možnost sjednat 

v pracovní smlouvě mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas. Takto stanovená 

mzda totiž často nedosahovala výše, kterou by zaměstnanec obdržel při poskytování 

příplatku ve výši 25 % průměrného výdělku, čemuž zákon nezabraňoval. Dle důvodové 

zprávy k ZP tím prakticky docházelo k porušování čl. 6 úmluvy Mezinárodní organizace 

práce č. 19/1919, omezující pracovní dobu v průmyslových podnicích na osm hodin 

denně a čtyřicet osm hodin týdně, podle které mzdová sazba za práci přesčas nesmí činit 

méně než obvyklá sazba zvýšená o jednu čtvrtinu. V souladu se zásadou „co není 

zakázáno, je dovoleno“70 není vyloučeno, aby i nyní byla mzda sjednána a poskytována 

za předpokládanou práci přesčas určitou paušální částkou. V tomto případě však musí 

být respektována práva zaměstnance na dosaženou mzdu a příplatek za dobu práce 

přesčas.

Zaměstnavatelé vymezeni v § 109 odst. 3 ZP jsou povinni vyplácet svým 

zaměstnancům plat. Na základě § 127 odst. 1 ZP přísluší zaměstnanci část platového 

tarifu, osobního a zvláštního příplatku připadající na 1 hodinu práce bez práce přesčas v 

kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas koná, a příplatek ve výši 25 % průměrného 

hodinového výdělku. Pokud ale zaměstnanec vykonává práci přesěas ve dnech 

nepřetržitého odpočinku v týdnu, náleží mu příplatek ve výši 50 % průměrného 

hodinového výdělku. Příplatek za práci přesčas nepřipadne zaměstnanci tehdy, 

dohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na poskytnutí náhradního volna místo 

platu za práci přesčas. Stanovená týdenní pracovní doba je významná pro stanovení

69 Jakubka, J.; Hloušková, P.; Hofmannraová, E.; Schmied, Z.; Šubertové, Z.; Tomandlová, L.; Tryčl, L.
Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1.2007.
Olomouc: Nakladatelství ANAG 2007, s. 201.

70 Ustanovení § 2 odst. 1 ZP.
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práce přesčas, stanovení kratší pracovní doby atd. V případě čeipání náhradního volna 

za tuto dobu nedochází ke krácení platu. Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci 

náhradní volno v době 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas 

nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci část platového tarifu, osobního a 

zvláštního příplatku a příplatek za práci přesčas.

Z průzkumu týkajícího se tehdy připravovaného ZP, který provedla Hospodářská 

komora ČR v říjnu 2006, 90% respondentů nesouhlasilo s tím, aby bylo odborovým 

organizacím umožněno zakázat firmě práci přesěas a práci v noci. „Hospodářská 

komora ČR považuje paragrafy Zákoníku práce umožňující odborovým organizacím 

zakázat práci v noci a práci přesčas za protiústavní. Odborům je dána pravomoc 

zasahovat do chodu firmy, aniž by nesly jakoukoli odpovědnost. Ve vyhrocených 

případech by stačili tři lidé, kteří v podniku založí odborovou buňku k tomu, aby během 

jednoho roku rozložili celou organizaci,“ sdělil prezident Hospodářské komory ČR 

Jaromír Drábek.71

5. Noční práce

Noční práce se stala předmětem mezinárodní úpravy podmínek práce při rotaci 

pracovní směn a snížení negativního vlivu těchto pracovních podmínek na zdraví 

zaměstnanců, neboť v posledních letech dochází v moha zemích k růstu počtu pracovišť 

s nepřetržitým provozem a tím i k používám noční práce (Úmluva MOP č. 90/1948, o 

noční práci mladistvých zaměstnaných v průmyslu (sdělení č. 460/1990 Sb.) a Úmluva 

MOP ě. 171/1990, o noční práci (sdělení 230/1998 Sb.)72). Komunitámí právo upravuje 

otázku noční práce ve čl. 8 - 1 2  směrnice 2003/88/ES, o některých aspektech úpravy 

pracovní doby.

Jako práce konaná v noční době se noční práce definuje v § 78 odst. 1 písm. k) 

ZP. Noční dobou se rozumí doba mezi 22. a 6. hodinou. Za zaměstnance pracujícího 

v noci se pokládá takový zaměstnanec, který během noční doby pravidelně odpracuje 

nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.

71 Průzkum odhalil nedostatky a nespokojenost. Komora.cz, 2006, č. 11, s. 16 -  18.
72 V návaznosti na tuto Úmluvu, byl zákonem č. 74/1994 Sb., který novelizoval starý ZP, zrušen k 1. 

Červnu 1994 zákaz noční práce žen, který byl zakotven v ustanovení § 152 starého ZP.
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Délka směny zaměstnance, který pracuje v noci, nesmí dle ustanovení § 94 ZP 

překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Není-li z provozních důvodů 

možné, aby jeho směna nepřekročila 8 hodin, má zaměstnavatel povinnost rozvrhnout 

stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin 

v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích. Při výpočtu průměrné délky směny musí 

zaměstnavatel vycházet z pětidenního pracovního týdne. Z toho plyne, že délka žádné 

směny (noční, denní či odpolední) nesmí u zaměstnance pracujícího v noci překročit 8 

hodin. Jestliže však dojde k tomu, že délka směny přesáhne 8 hodin, musí zaměstnavatel 

rozvrhnout pracovní dobu takovým způsobem, aby průměrná délka směny v období 

maximálně 26 týdnů po sobě jdoucích nepřekročila 8 hodin. Což v praxi znamená, že 

pokud máme vyrovnávací období stanoveno na 24 týdnů, délka směny činí 8 hodin. 

Počet 8 hodinových směn v období 24 týdnů činí 120 směn. Zaměstnanci pracující 

v noci mají dvanáctihodinové směny. Rozpis 12 hodinových směn v tomto období je 

nutné zpracovat tak, aby zaměstnanec pracující v noci v tomto období odpracoval 

maximálně osmdesát 12 hodinových směn. Výpočet průměrné délky směny: 80 : 120 x 

8 = 7,999h. Průměrná délka směny zde nepřekročí 8 hodin.

Zvýšená pozornost je věnována zdravotní prevenci a průběžné kontrole 

zdravotního stavu zaměstnanců pracujících v noci. Zaměstnavatel musí ve stanovených 

případech73 74 zajistit zaměstnancům pracujícím v noci vyšetření lékařem, přitom je 

povinen nést případné náklady, které by vznikly v souvislosti s takto poskytnutou 

zdravotní péčí. K dalším povinnostem zaměstnavatele patří zajišťovat pro zaměstnance 

pracující v noci přiměřené sociální zajištění, zejména možnost občerstvení a vybavit 

pracoviště, na kterém se pracuje v noci, prostředky pro poskytnutí první pomoci (včetně 

zajištění prostředků, které umožňují přivolat rychlou lékařskou pomoc). Dle § 99 ZP je 

zaměstnavatel nucen předem projednat s odborovou organizací otázky týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci v noci.

Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat mladistvé zaměstnance prací v noci. 

Výjimečně může zaměstnanec starší 16 let vykonávat noční práci nepřesahující jednu 

hodinu, avšak jen tehdy, jestliže je to nezbytné pro jejich výchovu k povolání. Je-li to 

nutné pro ochranu mladistvého zaměstnance, vykonává nad ním zaměstnanec starší 18

73 Kubínková, M. a kol. Nový zákoník práce, Praha: Nakladatelství Sondy, 2006, s. 120.
74 Před zařazením na noční práci; pravidelně dle potřeby, nejméně lx ročně, kdykoliv během zařazení na 

noční práci, pokud o to zaměstnanec požádá.
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let dohled. Zároveň musí noční práce mladistvého bezprostředně navazovat na jeho 

práci připadající dle rozvrhu směn na denní dobu.75

Významné ustanovení obsahuje také § 41 odst. 1 písin. f) a g), dle kterých musí 

zaměstnavatel převést zaměstnance na jinou práci, pokud je zaměstnanec pracující 

v noci uznán nezpůsobilým pro noční práci (na základě lékařského posudku vydaného 

zařízením pracovně lékařské péče), anebo požádá-li o to těhotná zaměstnankyně (popř. 

kojící zaměstnankyně či zaměstnankyně -  matka do konce devátého měsíce po porodu), 

která pracuje v noci.

Jako kompenzaci za zásah do osobního života náleží zaměstnanci, který 

vykonává noční práci, za tuto dobu dosažená mzda a příplatek ve výši 10% průměrného 

výdělku. V kolektivní smlouvě může být tento příplatek sjednán v odlišné výši. 

Zaměstnanci, který pobírá plat, dle § 125 ZP přísluší za hodinu práce příplatek ve výši 

20% průměrného hodinového výdělku.

6. Pracovní pohotovost

Pracovní pohotovostí je doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému 

výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby 

vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může být jen 

na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele.

Pracovní pohotovost může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat, jen jestliže 

se o tom se zaměstnancem dohodne. Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci 

odměna ve výši nejméně 10% průměrného výdělku. Za výkon práce v době pracovní 

pohotovosti přísluší zaměstnanci mzda nebo plat, pak mu nepřísluší odměna ve výši 

10% podle § 140 ZP. Pracovní pohotovost je zvláštní formou doby odpočinku, kdy je 

zaměstnanec připraven na případný pokyn zaměstnavatele k výkonu práce.76 Proto se 

nezapočítává do pracovní doby, ledaže v jejím rámci dojde k výkonu práce. Výkon 

práce v době pracovní pohotovosti nad stanovenou týdenní pracovní dobu je prací 

přesčas77 a zahrnuje se i do limitů přesčasové práce. Pracovní pohotovost, při které k 

výkonu práce nedojde, se do pracovní doby nezapočítává. Ve srovnání s úpravou ve SZP

75 Ustanovení § 245 odst. 1 ZP.
Jakubka, J.; Hloušková, P.; Hofmannová, E.; Schmied, Z.; Šubertové, Z.; Tomandlová, L.; Trylč, 

L. Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy skomentářem k l .  1. 2007. 
Olomouc: Anag, 2007, s. 167.
77 Ustanovení § 95 odst. 2 věta druhá ZP.

47



došlo k výrazné změně. V ustanovení § 95 odst. 2 věty druhé SZP bylo stanoveno, že 

pracovní pohotovost může být na pracovišti nebo na jiném dohodnutém místě. Nyní je 

tedy základním znakem pracovní pohotovosti to, že musí být dohodnuta a musí být 

vykonávána mimo pracoviště. Tato nová úprava je reflexí na směrnici Rady ě. 

93/104/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby, kde pracovní dobu definovala 

ve svém čl. 2 tak, že se pracovní dobou rozumí jakákoliv doba, během které pracovník 

nejen pracuje, ale i doba, během níž je zaměstnanec k dispozici zaměstnavateli. Na 

Evropský soudní dvůr se s ohledem na takto vymezenou pracovní dobu začaly obracet 

určité skupiny občanů EU, zejména lékaři, s žádostí o výklad tohoto ustanovení. 

V rozsudku C-303/98, označovaný jako případ SIMAP, ze dne 3. října 2000 ESD uvedl, 

že „doba strávená lékaři týmů základní péče v pohotovosti musí být ve svém celku 

považována za pracovní dobu, a v náležitých případech za přesčasy, pokud je na 

lékařích vyžadována přítomnost ve zdravotnickém středisku. Pokud musí být kdykoli 

dostupní, za pracovní dobu musí být považován pouze čas strávený skutečným 

poskytováním základní péče.“78 79 Z čehož se vyvozuje, že vyžaduje-li zaměstnavatel po 

zaměstnanci, aby byl po stanovenou dobu přítomen na pracovišti, pak takto povinně 

strávená doba v místě výkonu pracovních povinností je pracovní dobou. Rozsudkem C- 

151/02, tj. případ Landeshaupstadt Kiel v. Norbert Jaeger, ze dne 9. září 2003 vyložil 

ESD definici pracovní doby takto: „Směrnice Rady musí být vykládána tak, že 

pohotovostní služba vykonávaná lékařem, který musí být fyzicky přítomen v nemocnici, 

musí být celá považována za pracovní dobu, přestože dotyčné osobě je povoleno
7 Q

odpočívat na pracovišti v době, kdy nejsou její služby vyžadovány.“

Tyto judikáty tak zasáhly do těch oblastí, kde je často využívána pracovní 

pohotovost na pracovišti (v dopravě, v již zmíněném zdravotnictví), protože by tak 

značně prodražily provozování těchto firem. Z tohoto důvodu došlo k revizi směrnice 

93/104/ES. Dne 2. sípna 2004 vstoupila v účinnost směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby, která nahradila směrnici 

93/104/ES. Tato směrnice zohledňovala výše uvedené rozsudky ESD.

Zaměstnanec během pracovní pohotovosti nepracuje, ale musí být v libovolnou 

dobu připraven k výkonu práce na dohodnutém místě. Zároveň je zaměstnanec omezen 

co do způsobu trávení svého volného času (např. co se týká konzumace alkoholu,

78 Sládek, V. Některé aktuální problémy pracovní doby. In: Práce a mzda, 2005, č. 5, s. 13.
79 Sládek, V. Některé aktuální problémy pracovní doby. In: Práce a mzda, 2005, ě. 5, s. 13.
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vzdálenosti od místa výkonu případné práce apod.). Mezi častou chybu ve výkladu 

tohoto ustanovení v praxí patří, že se za pracovní pohotovost považuje i doba, kdy 

zaměstnanec musí mít zapnutý služební telefon, se kterým se může libovolně 

pohybovat. O pracovní pohotovost se nejedná, protože není splněna zákomiá podmínka, 

že zaměstnanec je připraven k práci na sjednaném místě. Tuto situaci můžeme toliko 

označit jako dosažitelnost zaměstnance a v praxi je poměrně častá u zaměstnanců ve 

vyšších funkcích.80

Dohodnout výkon pracovní pohotovosti je možné v pracovní smlouvě i 

v jakékoli jiné dohodě. Souhlas s pracovní pohotovostí může být písemný i ústní. 

Existuje-li tedy dohoda o pracovní pohotovosti, může její výkon zaměstnavatel na 

zaměstnanci požadovat.

7. Specifika úpravy pracovní doby zaměstnance - rodiče

V této kapitole se chci zabývat obecnými trendy a sociologickými jevy, které se 

v posledních letech řeší v oblasti pracovněprávních vztahů, a které souvisí 

s prorodinnou a gender politikou státu. Budu se věnovat možným úpravám dané 

problematiky de lege ferenda jakožto výsledku sociologických a demografických 

výzkumů, podrobněji zmíním kratší pracovní dobu, jakožto tzv. práci na částečný 

úvazek, a dále zajímavou možnost tzv. firemních školek, příp. jeslí, a „domácích 

miniškolek, minijeslí“.

I přes vyšší počet narozených dětí v posledních letech má porodnost v ČR 

klesající trend a v současné době počet obyvatel ČR klesá. Příčina tohoto jevu není 

zcela zřejmá, ale obecně ji demografové a sociologové vidí v expanzi společenského 

liberalismu, který probíhá od konce 60. let minulého století a ve vlně ekonomické 

deregulace, která přišla s kapitalismem. I když tyto dva směry vedou jedince k vyššímu 

individuálnímu bohatství, vedou je zároveň k vyšším výkonům a pod velký tlak, který 

ve svém důsledku způsobuje, že se rodina bez pomoci státu neobejde. U ženy -  

zaměstnankyně, ale i ženy jakožto OSVČ, která je zároveň matkou, se objevují pocity 

napětí mezi prací a rodinou. Tyto ženy musí často volit mezi prací a rodinou a jednu 

oblast více či méně znevýhodňovat a druhou upřednostňovat. Prorodinná politika státu 

by tak měla vést k vyšší podpoře kombinace práce a rodiny a podporovat participaci

80 ďAmbrosová, H. K. problematice pracovní doby a její evidence, práce přesčas a pracovní pohotovosti 
(2. část). In: Mzdy & personalistika v praxi, 2003, č. 4, s. 3.
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mužů na péči o malé děti (např. zavedením otcovských kvót, které v současnosti 

v jiných zemích EU využívá až 90 % otců). Mezi další opatření rodinné politiky 

zaměřené na rodiny s malými dětmi patří kupříkladu rozvoj předškolních zařízení (jeslí 

a mateřských škol), zajištění flexibility (nebo zkrácení) pracovní doby zaměstnancům 

s malými dětmi.

Na úvod této kapitoly zmíním výsledky zajímavého demografického průzkumu. 

Tento průzkum kladl otázky, jak respondenti vnímají svou spokojenost se zvládáním 

rodinných a pracovních povinností, jakým způsobem vycházejí zaměstnavatelé vstříc 

potřebám zaměstnanců -  rodičů a jak by si respondenti představovali zlepšení podpory 

harmonizace pracovních a rodinných povinností, které by mohli zaměstnavatelé reálně 

zavést.

Rozpor jak sladit profesní kariéru a péči o domácnost a děti nabývá na 

důležitosti spolu s rostoucím vzděláním ženy. Podle posledních demografických 

průzkumů intenzita plodnosti klesá s rostoucím dosaženým vzděláním. Pravidlo čím 

vyšší vzdělání, tím nižší intenzita plodnosti, platilo přesto, že zkoumané generace žen 

měly děti v různých politických, ekonomických a sociálních podmínkách. Právě 

vzdělání tak představuje významný faktor ovlivňující pocit napětí mezi pracovní a 

rodinnou zátěží, a to především u žen. Yysokoškolačky ve srovnání v některých 

obdobích rodinného života pociťují napětí mezi prací a rodinou téměř dvakrát častěji 

než ženy středoškolsky vzdělané nebo se základním vzděláním (45%, resp. 23%). Míra 

zvládání těchto povinností souvisí s charakterem pracovní činnosti -  s pracovní dobou, 

existencí vedlejšího výdělku, prací o víkendu, náročností práce, dojížďkou nebo místní i 

časovou flexibilitou práce. Pocit napětí mezi plněním rodinných a pracovních 

povinností již někdy zažila většina rodičů z úplných rodin. K obtížnějšímu zvládání 

plnění obou těchto povinností dochází především v období nástupu dětí do mateřské 

nebo základní školy, při časté nemocnosti dětí či při nedostupnosti výpomoci od 

prarodičů.

Z výzkumů vyplývá, že v pracovní sféře se jako nejpřínosnější pro zvládání 

práce a rodiny jeví volná pracovní doba. Řada rodičů by také uvítala možnost pracovat 

doma a ochotu vedení dohodnout se na možných změnách v pracovním tempu, 

v pracovní náplni apod.
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Z existujících možností určité úpravy pracovní doby a pracovního tempa tak 

nejvíce mužů a žen využívá možnosti čeipat mimořádné pracovní volno pro zajištění 

rodinných záležitostí. Opatření, která nějakým způsobem umožňují upravit dobu či 

místo vykonávání práce, využívají častěji ženy než muži, signifikantní rozdíly mezi 

oběma pohlavími jsou však pouze v zastoupení rodičů zaměstnaných na zkrácený 

pracovní úvazek.

Ne každé zaměstnání však svým charakterem umožňuje, aby zaměstnavatel 

poskytoval rodičům menších dětí některá z uvedených opatření, např. možnost pracovat 

doma nebo zvolit si pracovní směnu. Mezi těmi, jimiž charakter zaměstnání apriori 

nevylučuje možnost zavedení a využívání jednotlivých opatření napomáhajících při 

zvládání rodinných a pracovních povinností, existují z hlediska dosaženého vzdělání a 

postavení v zaměstnání rozdíly. Možnosti pracovat doma častěji využívají 

vysokoškolsky vzdělaní lidé oproti středoškolákům a absolventům vyšších odborných 

škol. Zaměstnanci se základním vzděláním nebo bez maturity naopak většinou tuto 

možnost vůbec nemají. Také řídící a odborní pracovníci mají oproti manuálně 

pracujícím častěji možnost vzít si práci domů a také toho častěji využívají.

V některých firmách existují také různé systémy příspěvků a jiných podpor pro 

zaměstnance -  rodiče, a to například:

• organizace prázdninových pobytů pro děti

• příspěvek na prázdninové pobyty dětí

• mimořádné pracovní volno pro rodinné záležitosti

• pohyblivá pracovní doba

• hlídání dětí na pracovišti

• příspěvek na hlídání dětí

• možnost práce z domova

• zkrácený pracovní úvazek

• posunutí začátku a konce denní pracovní doby

Efektivní je samozřejmě většinou kombinace více typů opatření a jejich dlouhodobé a 

konzistentní uplatňování, což platí i pro opatření rodinné politiky obecně.
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Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo tzv. Prorodinný balíček, který 

obsahuje sedm různých opatření na podporu rodin s dětmi. Jejich cílem není pasivní 

podpora v podobě např. finančních dávek, ale vytváření vlídnější prostředí rodičům pro 

snadnější sladění pracovního a rodinného života. Reaguje tak mimo jiné na skutečnost, 

že na rozdíl od zahraničí u nás téměř neexistuje nabídka různých typů služeb péče o 

děti.81

7.1. Práce na částečný úvazek

Zákoník práce označení „práce na částečný úvazek“ nezná, „tento pojem je 

užíván v českých překladech směrnic Evropské unie a rozsudků Evropského soudního 

dvora, které uveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věci České republiky na svých 

internetových stránkách.“ Bylo by tedy vhodnější hovořit o pracovním poměru s kratší 

pracovní dobou, nicméně spojení „práce na částečný úvazek“ se běžně používá a je i pro 

laickou veřejnost srozumitelné.

Částečné úvazky pomáhají podle OECD výrazně snižovat nezaměstnanost 

v takových zemích, jako jsou například Nizozemsko, Rakousko nebo Velká Británie. 

Tam pracuje na částečný úvazek čtvrtina až třetina lidí (konkrétně Elolandsko 34,5 %, 

Rakousko 27,9 %, Velká Británie 23,3 %, Dánsko 19,6 %, Francie 12,9 %, Polsko 11,5 

%, průměr všech 25 států EU 19%). Zatímco v Česku je to jen 4,9% obyvatel. Ve 

srovnání s vyspělými evropskými zeměmi jsou možnosti harmonizace rodiny 

a zaměstnání v ČR využívány poměrně málo. Částečné úvazky u nás nejsou dostatečně 

atraktivní pro zaměstnance ani pro zaměstnavatele. Přístup zaměstnavatelů 

k zaměstnávání rodičů malých dětí je v zásadě korektní, na straně druhé však nepožívají 

ani žádné zvláštní výhody. Zákoník práce definuje nárok na zkrácení pracovní doby 

nebo jinou úpravu týdenní pracovní doby, a to zejména u rodičů pečujících o dítě mladší 

15 let (dále těhotné nebo zaměstnance, kteří dlouhodobě sami pečují o převážně nebo 

úplně bezmocnou osobu). Zákonem vymezený nárok na zkrácení pracovní doby však 

v našich podmínkách nízkého zájmu o kratší pracovní dobu nestačí.

Ač by v současné české společnosti byla výraznější možnost zkrácení pracovní 

doby velmi vítána, a to především ženami, existuje nesoulad mezi preferencí 

a skutečností. Ve stávajících podmínkách je jak pro ženy, tak pro muže obtížné 

a především nevýhodné pracovat na zkrácený pracovní úvazek. Podle propočtů

81 Zdroj www.mpsv.cz
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je zkrácená ekonomická aktivita méně výhodně než plná neaktivita. Kratší úvazky 

představují také riziko pro kvalifikovanou pracovní sílu, neboť může být díky nim 

zpomalen její pracovní postup nebo úplně zastaven profesní růst. Práce na zkrácený 

úvazek vyhovuje ženám jako pečujícím osobám, nikoliv však jako osobám s určitými 

předpoklady pro výkon náročné práce

De lege ferenda je nutné zajistit nárok na stejná práva a požitky jako osoby 

pracující na plný úvazek, hlavně na profesní rast a vzdělávání. Hlavní příčinou růstu 

poptávky po práci na částečný úvazek je především rostoucí poptávka po práci ze strany 

žen. Flexibilita forem zaměstnání umožňuje lepší a snadnější způsob, jak zvládat rodinu 

a práci zároveň. Má ovšem i své stinné stránky, které spočívají v tom, že velká část 

flexibilních zaměstnání se nachází na tzv. sekundárním trhu práce, který je 

charakteristický nedostatečně chráněnou, nestabilní, špatně placenou prací, bez naděje 

na kariérní postup a možnosti dalšího vzdělávání.

De lege ferenda je plánována výrazná podpora podnikatelům, kteří budou 

zaměstnávat zaměstnance na částečný úvazek. Například budou moci uplatnit slevu na 

sociální pojištění zhruba ve výši 1500 korun. Podnikatelům se tak sníží náklady na 

zaměstnání těchto lidí a budou jich moci přijmout víc. Výhodnější než nyní by měla být 

práce na částečný úvazek i pro zaměstnance, kteří by měli platit nižší daně. Nyní je 

systém nastaven tak, že lidé, kteří si na částečný úvazek vydělají měsíčně méně, než je 

minimální mzda, musí platit odvody právě z minimální mzdy. Měla by se brát v potaz 

reálná mzda. Dosud někteří lidé zůstali raději na dávkách, než by pracovali na částečný 

úvazek za méně, než je minimální mzda.

Podíl osob zaměstnaných na částečný úvazek je v ČR výrazně nižší než 

v zemích EU; většina lidí u nás pracuje na plný úvazek (91 % žen a 98 % mužů). V roce 

2005 pracovalo na částečný úvazek 4,9% všech zaměstnaných (8,6% žen a 2,1 % 

mužů). Ve srovnání s EU u nás podíl lidí zaměstnaných na částečný úvazek vykazuje 

dlouhodobě klesající tendenci; v období 1994-2005 se snížil ze 7% na 4,9%.

Z velké části je práce na částečný úvazek ženským typem zaměstnanosti. 

V Evropské unii tvoří až 80 % všech částečně zaměstnaných ženy (v ČR 75 %). U mužů 

se nejvíce zaměstnaných na částečný úvazek koncentruje na konci věkového spektra, 

u žen to je spíše uprostřed věkového spektra (30-44 let).
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V původních zemích EU se podíl lidí zaměstnaných na částečný úvazek zvýšil 

ze 16,6 % na 20,2 % (ženy z 32,1 % na 36,2 %, muži z 5,3 % na 7,7 %). Nejvyšší podíl 

osob pracujících na částečný úvazek najdeme v Nizozemsku (46%), kde pracuje na 

částečný úvazek 75% pracujících žen, v rámci EU jedna třetina. V nových členských 

zemích není genderový rozdíl tak patrný díky celkově nižší zaměstnanosti na částečný 
úvazek.

V ČR tuto formu pracovních poměrů dnes využívají převážně ženy s dětmi či 

jinými rodinnými příslušníky vyžadujícími zvýšenou péči, dále důchodci nebo 

zdravotně postižení občané. Nezájem zaměstnanců spočívá zejména v nízkých mzdách 

nedosahujících úrovně průměrné mzdy. Ve většině oborů nejeví velký zájem o částečné 

úvazky ani zaměstnavatelé. Výjimkou je oblast služeb, zejména nadnárodní řetězce 

obchodních domů, telekomunikace, pošty a zemědělství. Personalisté přiznávají, že mají 

problémy se získáváním pracovníků na částečné úvazky. Odbory se často brání 

nadměrnému využívání částečných pracovních úvazků ustanoveními v kolektivních 

smlouvách o minimálním a maximálním počtu odpracovaných hodin týdně. Neexistuje 

u nás systém podpory částečných úvazků jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců, jaký 

najdeme v mnoha západoevropských zemích. Důvodem je zejména skutečnost, že 

částečné zaměstnání není zatím považováno za účinný způsob snižování 

nezaměstnanosti (zejména kvůli nízké mzdové úrovni). Nejčastější formou vládních 

programů nebo opatření podporujících rozvoj částečných úvazků v západoevropských 
zemích jsou finanční pobídky: úlevy na daních (Velká Británie), snížení příspěvků na 

sociální zabezpečení (Francie, Belgie), přímé dotace zaměstnavatelům nebo 

zaměstnancům. Tyto programy jsou často cílené na různé skupiny pracovní síly, např. 

nezaměstnané nebo lidi ve věkové skupině 60-64 let.

Pracovní poměr s kratší pracovní dobou se stal předmětem zájmu expertů 

Mezinárodní organizace práce, v roce 1994 byla přijata Úmluva č. 175 o práci na 

částečný úvazek a také Doporučení č. 182, rovněž z roku 1994.

Úmluva definuje v čl. 1 pracovníka na částečný úvazek jako zaměstnance, jehož 

běžná pracovní doba je kratší než běžná pracovní doba srovnatelného pracovníka na 

plný úvazek. Normální pracovní doba je počítána na týdenním základě nebo jako 

průměr za určitou dobu trvání zaměstnání.
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Přínos Úmluvy spočívá vtom, že zakotvuje zásadu zákazu diskriminace 

specificky ve vztahu k zaměstnancům na částečný úvazek, konkrétně pak ukládá 

smluvním stranám povinnost zajistit rovný přístup ke kolektivním právům, stejné 

podmínky ve vztahu k ukončení zaměstnání, ochranu zdraví a bezpečnosti práce 

srovnatelnou s pracovníkem na plný úvazek apod. Podle čl. 5 mají být rovněž přijata 

taková opatření, která zajistí, aby pracovníci nebyli diskriminováni v oblasti 

odměňování pouze z toho důvodu, že pracují na částečný úvazek.

I přesto, že Úmluva poskytuje pracovníkům s kratší pracovní dobou adekvátní ochranu, 

je počet států, které ji ratifikovaly stále relativně nízký, ke dni 28. 2. 2005 se jednalo o 

deset států. Česká republika tento právní dokument neratifikovala.

Hlavním cílem směrnice je:

• zajistit odstranění diskriminace zaměstnanců na částečný úvazek;

• zlepšit kvalitu částečného pracovního úvazku;

• usnadnit rozvoj částečného pracovního úvazku na základě dobrovolnosti;

• přispět k flexibilní organizaci pracovní doby.

Před přijetím dohody poskytovala ochranu zaměstnancům na částečný úvazek 

dílčím způsobem rozhodnutí Evropského soudního dvora. Bylo judikováno, že některé 

formy nepříznivého zacházení týkajícího se těchto zaměstnanců lze za jistých podmínek 

podřadit pod nepřímou diskriminaci na základě pohlaví, neboť absolutní většinu 

zaměstnanců na částečný pracovní úvazek tvoří ženy.

Pro účely směrnice se za „zaměstnance na částečný úvazek“ považuje 

zaměstnanec, jehož běžná pracovní doba, vypočtená na týdenním základě nebo jako 

průměr za určitou dobu zaměstnání, maximálně však jednoho roku, je kratší než běžná 

pracovní doba srovnatelného zaměstnance na plný úvazek. Srovnatelného zaměstnance 

na plný úvazek představuje pracovník ve stejném podniku, který má stejný typ pracovní 

smlouvy či pracovního poměru, a který vykonává stejnou nebo podobnou práci 

(povolání), s přihlédnutím k dalším okolnostem, které mohou zahrnovat délku trvání 

pracovního poměru, kvalifikaci, dovednosti.

Úplně nebo částečně lze z aplikace této směrnice vyjmout pracovníky na 

částečný úvazek pracující pouze příležitostně. Taková vyloučení musí být periodicky
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přezkoumávána, zda objektivní příčiny vyloučení stále existují.

Jak jsem již uvedla, zákoník práce pojem zaměstnanec na částečný úvazek 

nepoužívá. ZP v § 80 uvádí, že byla-li stanovena kratší pracovní doba, přísluší 

zaměstnanci mzda nebo plat, které odpovídají této kratší pracovní době. Maximální 

délka pracovní doby je zákoníkem práce obecně stanovená na 40 hodin týdně. Pro 

některé kategorie zaměstnanců ale platí nižší maximální limity, jak již bylo několikrát 

konkrétně zmíněno.

Kratší pracovní doba je však vždy výsledkem vzájemné dohody mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Proto by nesouhlas zaměstnance se změnou plného 

pracovního úvazku na částečný, nebo naopak neměl sám o sobě zakládat platný důvod 

pro propuštění (ustanovení 5 směrnice 97/81/ES).

Zaměstnavatel může kratší pracovní dobu povolit také ze zdravotních nebo 

jiných vážných důvodů, jestliže to dovoluje jeho provoz. Podle zákoníku práce jsou 

zaměstnavatelé povinni vytvářet podmínky, aby takovým žádostem mohlo být 

vyhověno. Zaměstnavatelé mají, pokud je to možné, zvážit žádosti zaměstnanců o 

změnu plného pracovního úvazku na částečný (ale i opačně), stala-li se tato možnost 

v podniku dostupnou. Mají včas informovat o možnostech práce na plný a částečný 

úvazek a rovněž usnadnit přístup k práci na částečný úvazek na všech úrovních 

v podniku.

Zaměstnavatel tedy není povinen vyhovět žádosti o kratší pracovní dobu, má 

stanovenu jen obecnou povinnost vytvářet podmínky, aby takovým žádostem mohlo být 

vyhověno. Zákoník práce ovšem některé skupiny zaměstnanců zvýhodňuje tím, že 

zaměstnavateli ukládá povinnost vyhovět žádosti o kratší pracovní dobu, nebrání-li 

tomu vážné provozní důvody (§ 241 odst. 2 ZP).

Právní nárok na kratší pracovní dobu vzniká:

• zaměstnankyni (zaměstnanci) pečující o dítě mladší než 15 let;

• těhotné ženě;

• zaměstnanci, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě soustavně pečuje o

převážně nebo úplně fyzicky bezmocnou osobu.
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Podle rozsudku krajského soudu ze dne 29. 11. 1966, sp. zn. 7 Co 378/66 je 

nárok na úpravu pracovní doby ve smyslu § 156 SZP nárokem z pracovního poměru, 

který je uplatnitelný soudní cestou. V tomto judikátu se soud vyjádřil i k řešení otázky 

vážnosti provozních důvodů. Pro posouzení vážnosti takových provozních důvodů je 

nutno objektivně zjistit v každém konkrétním případě jednak rozsah, organizaci, funkční 

náplň i rozvrh práce, které má zaměstnanec dovolávající se oprávnění, daného mu § 156 

odst. 2 SZP (v ZP § 241 odst. 2), jednak provozní poměry zaměstnavatele, tj. charakter 

jeho činnosti, možnost zajistit zastupování pracovníkem, vykonávajícím v podniku 

stejnou funkci, finanční možnosti i vztah a návaznost práce zaměstnanců v jednotlivých 

útvarech podniku.

Kratší pracovní doba nemusí být rozvržena na všechny pracovní dny. I v případě 

kratší pracovní doby je uplatnitelné ustanovení o pružné pracovní době. Práci přesčas 

zaměstnancům s kratší pracovní dobou nelze nařídit, prací přesčas se ovšem u této 

kategorie zaměstnanců rozumí práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu, 

nikoli práce přesahující sjednanou kratší pracovní dobu.

Ustanovení 4 směrnice výslovně stanoví, že pokud jde o pracovní podmínky, se 

zaměstnanci na částečný úvazek nesmí být zacházeno méně příznivě než se 

srovnatelnými zaměstnanci na plný úvazek pouze z toho důvodu, že pracují na částečný 

úvazek, pokud odlišné zacházení nelze ospravedlnit objektivními důvody. Je-li to 

vhodné, má být dodržován princip poměmosti. Kde je to dáno objektivními důvody,

členské státy mohou přístup k určitým podmínkám zaměstnání podmínit stanovením 

délky služby, odpracované doby, výší výdělku. Tyto podmínky musí být periodicky 

přezkoumávány z hlediska principu nediskriminace.

7.2. Firemní školky, miniškolky

Jednou z typů podpory pro zaměstnance -  rodiče pečující o děti jsou plánovány 

také tzv. firemní školky, příspěvky na hlídání dětí nerodičovskou osobou a tzv. 

miniškolky nebo minijesle.

De lege ferenda připravuje MPSV možnost pro zaměstnavatele odepsat si z daní 

náklady na vybudování firemní školky. Budou si také moci odečíst z daní příspěvek pro 

rodiče na péči o dítě, o které se po dobu jejich pobytu v práci bude starat kolegyně, 

chůva nebo jiná „nerodičovská osoba“. Výši těchto příspěvků si budou moci pro daňové
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účely započítat do nákladových položek. Cílem je rozšířit spektrum možností pro 

rodiny, aby si mohly vybrat na základě své konkrétní situace a umožnit vznik např. 

firemních zařízení a evidovaných akreditovaných poskytovatelů vzájemné rodičovské 

výpomoci. Rodič, který sám řádně pečuje o své vlastní děti do 6 let věku celodenně, by 

mohl hlídat až čtyři další děti s platbou maximálně 5 000 korun, ale na smluvním 

základě. Vzhledem k tomu, že takový rodič je státní pojištěnec z hlediska zdravotního 

pojištění, neplatil by zdravotní ani sociální pojištění. Z hlediska sociálního pojištění by 

platil pouze daň. Tento model je velmi rozšířený například v takových zemích, jako je 

Francie, Německo, Rakousko nebo Švýcarsko. Ve Francii je o 18 % dětí do tří let věku 

pečováno prostřednictvím licencovaných (registrovaných) pečovatelek, které o tyto děti 

pečují ve své domácnosti s podporou státu. V Německu i v Rakousku může být tímto 

způsobem hlídáno rovněž maximálně pět dětí.

V této souvislosti nesmí být ovšem zapomínáno na výzkumy psychologů a 

pedagogů, podle kterých je kolektivní péče pro děti do 3 let značně nevhodná až 

patologická. Dítě je v nich předčasně uvedeno do společenské situace, pro kterou je 

zralé až v následující vývojové etapě, a je tím předčasně vystaveno zátěži a stresům. 

Dítě do tří let by podle těchto výzkumů mělo zásadně vyrůstat v rodinném prostředí, a 

pokud musí z nějakého důvodu v zařízení denní péče být, pak po co nejkratší dobu a v 

malé skupině s individuální péčí.

8. Právní úprava pracovní doby v komunitárním právu

V oblasti pracovního práva je hlavním cílem EU obsahová harmonizace 

národních právních úprav. Haimonizace je založena na stanovení určitých minimálních 

standardů jako základ pro konkrétní úpravu v jednotlivých právních řádech členských 

států EU. Hlavním nástrojem harmonizace jsou směrnice. Směrnice jakožto právní akty 

sekundárního práva jsou jako akty nižší právní síly v souladu se všemi prameny
89primárního práva.

Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, 

jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním 

orgánu.82 83 Ve směrnicích se pravidelně stanovuje lhůta, do které má být obsah směrnice 

zapracován do vnitrostátního práva. Pokud to stát v dané lhůtě nestihne, porušuje právo

82 Např. se zakládajícími smlouvami ES.
83 Článek 249 Smlouvy o založení Evropského společenství. -
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Společenství a hrozí mu tak postih dle čl. 226 a násl. Smlouvy o založení ES. Směrnice 

není obecně závazná, je to akt zavazující jen subjekty, jímž je adresován -  a těmi mohou
OA

být výhradně členské státy.

Komunitám! právo upravuje pracovní dobu a otázky, které s ní bezprostředně 

souvisí od roku 1993, kdy byla schválena směrnice Rady 93/104/ES o některých 

aspektech pracovní doby. Revidovaná směrnice o některých aspektech pracovní doby 

byla přijata v roce 2003 a publikována jako směrnice Rady a Evropského parlamentu 

2003/88/ES. Směrnice vymezuje v čl. 2 pracovní dobu a dobu odpočinku. Zabývá se 

úpravou maximální délky týdenní pracovní doby, minimální dobou odpočinku v týdnu a 

mezi dvěma směnami, přestávkami v práci, dovolenou za kalendářní rok či některými 

aspekty noční práce, práce na směny a rozvržení práce. Maximální týdenní pracovní 

doba včetně práce přesčas je upravena tak, že nesmí překročit 48 hodin týdně. Nicméně
oc

z tohoto ustanovení existuje výjimka, tzv. doložka „opt-ouť‘ , která dává členským 

státům možnost překročit maximální délku pracovní doby 48 hodin v období 7 dnů 

včetně práce přesčas. Musí však být splněna podmínka, že s tím zaměstnanec souhlasí. 

Jestliže však zaměstnanec tento souhlas neudělí, nesmí být kvůli tomu zaměstnavatelem 

znevýhodněn.86

Definice pracovní doby v české úpravě je úplnou transpozicí čl. 2 odst. 1 

směrnice č. 2003/88/ES, o některých aspektech úpravy pracovní doby. Jako pracovní 

doba má být posuzována jakákoli doba přítomnosti zaměstnance na pracovišti na 

základě pokynu zaměstnavatele, s výjimkou doby poskytnuté přestávky v práci na jídlo 

a oddech.

Znamená to tedy, že pracovní dobou je i doba, kdy je zaměstnanec k dispozici 

zaměstnavateli, tj. že do pracovní doby se započítává i pracovní pohotovost. Došlo tak 

ke zúžení pojmu pracovní pohotovost a naopak k rozšíření definice pracovní doby.

S ohledem na vývoj judikatury Evropského soudního dvora týkající se 

pohotovosti na pracovišti, se upravuje jen pohotovost na jiném se zaměstnancem 

dohodnutém místě, než je pracoviště.

84 Týč, V.. Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 4. Aktualizované vydání, Praha: Nakladatelství 
Lindě, Praha 2004, s. 64.

85 Při vyjednáváních o směrnici ji prosadila do textu Velká Británie. V současnosti tuto doložku využívá 
kromě Velké Británie i Francie, Německo, Španělsko a Lucembursko a to pro oblast zdravotnictví a 
ubytovacích služeb a dále pak Malta a Kypr.

86 Podrobnosti stanoví čl. 22 směrnice 2003/88/ES.
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Oproti předešlé úpravě SZP nastává změna na základě revidované Evropské 

sociální charty (čl. 7 odst. 4) spočívající ve zvýšení věkové hranice na 18 let, což je 

v souladu s používaným pojmem mladistvého zaměstnance. Další zpřesnění úpravy 

spočívá v tom, že podle čl. 8 směrnice Rady 94/33/ES, o ochraně mladistvých, je třeba 

v případech, kdy je mladistvý zaměstnanec zaměstnán u více zaměstnavatelů, pracovní 

doby sčítat.

Právní úprava doby odpočinku je v souladu sčl. 3 směrnice ES Č.93/104/EC, 

který požaduje poskytování „dnu odpočinku“ vždy v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.87

Právní úprava práce přesčas odpovídá požadavku směrnice ES č. 93/104/EC, 

aby týdenní pracovní doba nepřekročila pro období sedmi dnů 48 hodin. Je rovněž 

v souladu s Úmluvou MOP č. 1, která upravuje zkrácení pracovní doby v průmyslu.

Ochranu mladistvých pracovníků upravuje směrnice Rady 94/33/ES o ochraně 

mladistvých pracovníků. Směrnice Rady 97/81/ES o Rámcové dohodě o částečném 

pracovním úvazku stanoví pracovní podmínky pro zaměstnance pracující na částečný 

úvazek. Dle Rámcové dohody nesmí být se zaměstnanci na částečný úvazek zacházeno 

méně příznivě než se srovnatelnými zaměstnanci na plný úvazek pouze z toho důvodu, 

že pracují na částečný úvazek.

Právní úprava noční práce v § 94 ZP odpovídá požadavku čl. 8 směrnice ES č. 

93/104/EC, a stanoví, že pracovní doba zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit 

8 hodin (nebo v průměru 8 hodin v šestiměsíčním vyrovnávacím období), a definici v čl. 

2 směrnice, že za nočního zaměstnance je považován zaměstnanec, který v noci 

odpracuje nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby.

Při úpravě délky pracovní doby byla využita možnost odchýlit se od úpravy 

provedené čl. 8 výše uvedené směrnice stanovených v čl. 17 odst. 2 této směrnice. 

Vyplývá tak z této směrnice i povinnost zaměstnavatele zajistit, aby zaměstnanec 

pracující v noci byl vyšetřen lékařem před zařazením na noční práci a pravidelně dál 

vyšetřován podle potřeby i bez své žádosti.

Směrnice Rady ě. 89/391/EHS, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci byla vypracována s cílem zvyšovat na území

Jouza, L. Zákoník práce s komentářem. Praha: Nakladatelství BOVA POLYGON, 2006, s. 206.
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členských států Evropské unie úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, neboť 

právní předpisy členských států byly na rozdílné úrovni a umožňovaly vznik 

konkurence na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Harmonizace zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů s právem 

Evropských společenství je zajišťována průběžně.

V zemích Evropské unie je přípustná pouze nadstandardní úprava vnitrostátních 

pracovněprávních norem ve prospěch zaměstnanců, nikoli snížení mezinárodně 

akceptovaných limitů v jejich neprospěch.

9. Závěr

Svoji diplomovou práci jsem rozdělila do osmi kapitol, přičemž stěžejní je 

kapitola druhá s názvem: „Pracovní doba, její trvání a rozvržení“. Tato kapitola sleduje 

systematické členění, které nám dává zákoník práce s akcentem položeným na právní 

úpravě ES. Pracovní doba jako celek neprodělala úplně zásadní změnu s přijetím 

nového zákoníku práce v roce 2006, změny se týkají spíše terminologie, přesnějších 

definic některých pojmů a plné harmonizace s právem Evropské unie, a hlavním kladem 

je komplexnější úprava, neboť obsahuje oblast dříve upravenou v mnoha právních 

předpisech různé právní síly. Některé dílčí problémy však nově upraveny byly. Jedná se

0 definici pracovní doby, kdy nově je pracovní dobou nejen doba, ve které je 

zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, ale i doba, v níž je 

zaměstnanec připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Zákoník práce je 

nyní založen na principu „co není zakázáno, to je dovoleno“. Do pracovní doby se také 

nezapočítávají poskytnuté přestávky na jídlo a oddech. Změny přinesl nový zákoník 

práce také v úpravě institutu pružného rozvržení pracovní doby, kdy bylo ujasněno, že 

pružné rozvržení pracovní doby lze používat při rovnoměrném i nerovnoměrném 

rozvržení pracovní doby. Pracovní pohotovostí je nově doba, v níž je zaměstnanec 

připraven lc případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě 

naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn, přičemž pracovní 

pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od 

pracovišť zaměstnavatele. Původní úprava, kdy pracovní pohotovost mohla být nařízena

1 v místě pracoviště, vyvolala řadu protestů a soudních procesů mj. i u Evropského 

soudního dvora. Nová úprava je logičtější a pro zaměstnance určitě spravedlivější, 

neboť dříve se jim pracovní pohotovost, trávená ovšem na pracovišti, tzn. bez rodiny a
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možnosti vykonávat volnočasové aktivity, nezapočítávala do pracovní doby, pokud 

během ní nedošlo k výkonu práce. Jediným zcela novým institutem v oblasti úpravy 

pracovní doby je tzv. konto pracovní doby a s ním související účet mzdy zaměstnance a 

účet pracovní doby. Ač se konto pracovní doby jeví jako zjednodušení, a určitě to bylo 

zákonodárcem tak i zamýšleno, a mělo by vycházet vstříc reálným potřebám 

zaměstnanců i zaměstnavatelů, v praxi jeho uplatnění značně ztížila nutnost vést 

podrobnou evidenci, čili účet pracovní doby, což pro mnoho zaměstnavatelů představuje 

nepřiměřené zvýšení administrativních nákladů. Specifickou změnou pro určitou 

skupinu zaměstnanců je možnost nahrazení odpočinku mezi dvěma směnami 

zaměstnanců v zemědělství při sezónních pracích v období následujících 3 týdnů od 

zkrácení tohoto odpočinku, a dále možnost kompenzace zkrácení nepřetržitého 

odpočinku v týdnu při sezónních pracích v zemědělství za období 6 týdnů na základě 

dohody. Zákoník práce také nově upravil definici pojmu týden jakožto každé období na 

sebe navazujících sedmi dnů. Týden je nyní základním kritériem délky pracovní doby.

V první kapitole jsem zpracovala historický vývoj právní úpravy pracovní doby 

a prameny této právní. Zvláštní pozornost věnovala zákonu č. 65/1965 Sb., zákoník 

práce a komparaci jeho právní úpravy pracovní doby s pojetím zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce. Nicméně zabývala jsem i předcházejícími právními akty, jako první jsme 

zmínila Ius regále montanorum, horní zákoník Václava II.

V druhé až šesté kapitole jsem tedy sledovala systematické členění daných 

institutů zákoníkem práce a věnovala jsem se podrobněji problematice přestávek 

v práci, doby odpočinku, práci přesčas a noční práci.

Sedmá kapitola s názvem: „Specifika úpravy pracovní doby zaměstnance - 

rodiče“ je pojata nejen jako právní rozbor stávající právní úpravy, nýbrž i jako sociálně- 

demografické zamyšlení nad daným tématem. Pracovní doba by měla být vymezena tak, 

aby byla zřetelně stanovena pracovní i mimopracovní doba. Zabývala jsem se 

možnostmi de lege lata, které nám dává zákonná úprava, aby si pracující rodiče mohli 

upravit svoji pracovní dobu a místo výkonu práce tak, aby tyto podmínky odpovídaly 

potřebám jejich i jejich zaměstnavatelů, ale i de lege ferenda, zejména tzv. Prorodinným 

balíčkem připravovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí. Pracovala jsem s plány 

a analýzami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, s Národním plánem rodinné 

politiky, zohlednila jsem výsledky konference MPSY Raná péče o děti mezi rodinou a
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státem, kde byla klíčovým tématem péče o děti do 3 let věku a alternativy k současné 

péči o děti předškolní. Prorodinná politika státu by měla být vést k vyšší podpoře 

kombinace práce a rodiny a podporovat participaci mužů na péči o malé děti, tedy 

zavedení různých otcovských kvót. Zejména jsem vyzdvihla plány na zřízení tzv. 

miniškolek v domácím prostředí a dále tzv. firemních školek, kdy by firmám byly 

poskytovány při zřízení podobného zařízení pro děti svých zaměstnanců a 

zaměstnankyň např. daňové úlevy, případně finanční příspěvky. Dále jako velmi dobré 

řešení považuji práci na, laicky řečeno, částečný úvazek, která má vcelku podařenou 

připravovanou úpravu, nicméně v praxi není příliš často využívána, protože je finančně i 

administrativně příliš náročná a pro zaměstnavatele nepřináší tolik výhod, které by jim 

to vynahradily. Jako nejpřínosnější se pro zvládání práce a rodiny jeví volná pracovní 

doba a možnost práce z domova. Z výzkumů vyplývá, že řada rodičů by také uvítala 

možnost pracovat doma a ochotu zaměstnavatele dohodnout se na možných změnách 

v pracovním tempu, v pracovní náplni apod. Nej efektivnějším se ovšem jeví možnost 

kombinace více typů opatření a jejich dlouhodobé a konzistentí uplatňování. A tomu 

chybí obecná podpora začínající obecně na veřejném mínění, odvaze rodičů -  

zaměstnanců prosazovat svá práva a ochotě zaměstnavatelů korektně a v souladu se 

zákonem jednat. Doposud podle propočtů a pozorování je zkrácená ekonomická aktivita 

méně výhodná než plná neaktivita a představuje také riziko zpomalení, či úplné 

zastavení profesního růstu hlavně u vysoce kvalifikované pracovní síly. A hlavně zde 

vidím prostor pro státní regulaci, resp. spíše pro státem dané úlevy zaměstnavatelům a 

jiné zvýhodnění těm, kteří zaměstnávají zaměstnance na kratší pracovní dobu, neboť ne 

vše lze změřit jen penězi, a spokojený zaměstnanec by měl být cílem každého 

zaměstnavatele, protože jen pak je takový člověk schopen dlouhodobě a kvalitně plnit 

pracovní úkoly.

V osmé kapitole spíše ve zkratce shrnuji v předcházejících kapitolách často 

zmiňované jednotlivé směrnice ES a jejich úpravu a požadavky kladené na členské státy 

a jejich právní normy, jakož i primární prameny práva ES, také jsem zde podala obecný 

výklad o harmonizaci a implementaci norem ES do vnitrostátních právních předpisů, a 

dále jsem se věnovala základním a nej důležitějším mezinárodním smlouvám týkajících 

se pracovní práva, pracovní doby a pracovních podmínek žen.

Ráda bych v tomto tématu pokračovala při psaní rigorózní práce, kdy se chci 

více zaměřit na zaměstnanost žen a zvláštní pracovní podmínky pro zaměstnance -
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J
J rodiče a jejich podporu ze strany státu a úpravu této podpory v příslušných zákonech.

Chci se věnovat pohledu na zákonné zakotvení a praktické uplatňování legitimního 

J  práva zaměstnanců na rodičovství a na odstraňování diskriminace na trhu práce

z důvodu rodičovství.

J
J
J
J
]
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ABSTRACT

The main theme of this thesis is labour time and its potential modifications. This 

thesis consists of eight chapters while the fundamental one is chapter two named: 

“Labour time, its duration and assignment” (in Czech: „Pracovní doba, její trvání a 

rozvržení“).

Chapter one deals with historical progress of the labour time legislation and 

corresponding sources of law with a special attention paid to Act no. 65/1965 Coll., 

Labour Code, as previously applicable and its comparison to the new regulation of 

labour time under Act no. 262/2006 Coll., Labour Code, as applicable.

Chapters two to six are focused on the systematic structuring and description of 

the most essential labour time constructs defined under the Labour Code.

Particularly chapter two deals with the systematic classification of labour time 

under the Labour Code and accents the EU legislation applicable thereto. The Labour 

Code, as applicable, is based on the “unforbidden is permitted” principle Labour time is 

the time when an employee is obliged to perform labour for an employer as well as the 

time when an employee is ready to perform labour in compliance with the employer’s 

instructions. Labour time does not include breaks for food and leisure. Flexible labour 
time assignment can be used with even as well as uneven assignment of labour time. 

Working preparedness means time when an employee is ready to perform potential 

labour in compliance with the labour contract in urgent matters such labour must be 

performed also in excess of the labour time (working shifts) assignment but always on a 

place different from the working place agreed with the employer. A new construct in the 

field of labour time legislation is so called labour time account (in Czech: konto 

pracovní doby).

Chapter seven named: “Specifics of the labour time legislation for an employer -  

parent” (in Czech: „Specifika úpravy pracovní doby zaměstnance - rodiče“) includes the 

legal analysis of the current legislation as well as the sociological and demographical 

excursus over the scrutinised theme. I dealt with de lege lata options that may arise from 

the current legislation to enable to employed parents a modification of their labour time 

and place so that their needs comply with the needs of their employer’s. I also dealt with 

de lege ferenda possibilities, particularly with the so called “Family support package
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prepared by the Ministry of labour and social affairs. The governmental family support 

policy ought to result in a higher support of family combined with labour as well as in 

the support of increased participation a parents in the care for small children. I 

especially emphasized the plans for creating so called mini playschools in the home 

environment and so called firm playschools and the possibilities related to shorter 

labour time. To manage both family and labour seems recently to be the most efficient 

the open labour time (in Czech: “volná pracovní doba”) and the option of working from 

home. In my opinion, there is a large space for state guaranteed employers’ relief and 

potential privileges to those employers that employ their employees in shorter shifts.

Chapter eight briefly summarizes the EU legislation mentioned in previous 

chapters as well as the essential international treaties that deal especially with labour 

law, labour time and labour conditions for women.
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