
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
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
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.
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