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SDÍLENÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 285/2020 Sb. s sebou od 1. ledna 2021 
 přinesla též novinku v podobě právní úpravy sdíleného pracovního místa. Tento institut, 
upravený v  § 317a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákoník práce“), má zajistit větší fl exibilitu při kratších pracovních úvazcích se stejným 
druhem práce. Smyslem a účelem tohoto článku je přiblížit čtenářům zákonodárcem nastave-
ná pravidla a posoudit, zda je daná právní úprava pro praxi přínosem.

PODSTATA SDÍLENÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA
Sdílené pracovní místo je takovým pracovním místem, o něž se podle dohody se zaměstna-
vatelem dělí dva nebo více zaměstnanců, přičemž tito zaměstnanci si sami rozvrhují pracovní 
dobu a zaměstnavatele o tomto rozvržení jen informují. V tom má právě spočívat fl exibilita 
sdíleného pracovního místa z hlediska zaměstnance: na rozvržení pracovní doby se zaměst-
nanci domlouvají mezi sebou a zaměstnavatel do tohoto rozvržení až na zákonné výjimky 
nezasahuje.

Podmínkou pro zavedení sdíleného pracovního místa ze zákona je, že zaměstnanci 
na takovém místě mají sjednán stejný druh práce a kratší pracovní dobu (tzv. částečný 
úvazek). Sdílené pracovní místo je pak vymezeno zaměstnavatelem tak, že rozsah práce 
na něm nepřekročí stanovenou pracovní dobu (tzv. plný úvazek).

PŘÍKLAD 1
Společnost Koba transport, s. r. o., vymezí sdílené pracovní místo na recepci na sta-
novenou pracovní dobu 40 hodin týdně. Toto sdílené pracovní místo podle dohody 
se zaměstnavatelem obsadí paní Nováčková, vracející se z rodičovské dovolené 
(úvazek 20 hodin týdně), pan Včelička, pracující důchodce (úvazek 10 hodin týdně) 
a paní Jiřičná, studentka vysoké školy (úvazek 10 hodin týdně). Všichni zaměstnanci 
musí mít sjednaný stejný druh práce, např. recepční.

Sdílené pracovní místo nelze zaměňovat se sdílením pracovního stolu či pracovní stanice, 
jak tomu v dnešní době rovněž někdy bývá. Sdílení pracovního stolu či stanice spočívá zásad-
ně v tom, že zaměstnanci se mezi sebou nedomlouvají na rozvržení pracovní doby, ale pouze 
si pomocí zaměstnavatelem stanoveného systému rezervují, kdy budou přítomni na praco-
višti s tím, že zbývající zaměstnanci pracují z domova. Toto sdílení slouží k řešení situací, kdy 
má zaměstnavatel méně pracovních stolů, resp. pracovních stanic než zaměstnanců a část 
zaměstnanců proto pracuje z domova. V dnešní době pak toto sdílení slouží i k zajištění po-
třebných odstupů a nesetkávání zaměstnanců z „koronavirových“ důvodů.
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DOHODA O SDÍLENÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ
Sdílené pracovní místo se podle novely zákoníku práce zavádí písemnou dohodou mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnancem. Tato dohoda může být uzavřena hromadně se vše-
mi zaměstnanci najednou nebo individuálně s každým jednotlivým zaměstnancem. Tato 
dohoda může být uzavřena jako separátní ujednání nebo též přímo v pracovní smlouvě. 
Předmětem dohody je závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci výkon práce na sdíle-
ném pracovním místě a závazek zaměstnance na takovém místě konat práci.

PŘÍKLAD 2
Okolnosti jako v příkladu 1. Sdílené pracovní místo může společnost Koba trans-
port, s. r. o., zavést dohodou obsaženou rovnou v pracovních smlouvách s paní 
Nováčkovou, panem Včeličkou a paní Jiřičnou. Sdílené pracovní místo lze rovněž 
zavést samostatnými dohodami o sdíleném pracovním místě, a dokonce též jednou 
„hromadnou“ dohodou, jejímiž stranami budou společnost Koba transport, s. r. o., 
paní Nováčková, pan Včelička a paní Jiřičná.

Jako povinnou náležitost dohody zákoník práce vymezuje bližší podmínky pro rozvr-
žení pracovní doby. Ze strany zaměstnavatele jde především o to, aby dohoda vymezovala 
čas, ve kterém si mají zaměstnanci pracovní dobu rozvrhnout, příp. další bližší pod-
mínky tohoto rozvržení (přípustné je ponechat zaměstnancům (relativní) volnost i stanovit 
fi xní pracovní dobu, kterou musejí společnými silami pokrýt; v dohodě lze tak např. vymezit, 
že se zaměstnanci budou na sdíleném pracovním místě po určitou dobu i „překrývat“, pokud 
je to vhodné).

Vedle bližších podmínek pro rozvržení pracovní doby lze doporučit, aby dohoda obsa-
hovala též pravidla pro předávání rozpracovaných úkolů a pracovní agendy, např. tak, 
že vymezí, jakým způsobem a jak často si budou zaměstnanci mezi sebou úkoly předávat. 
Rovněž lze doporučit, aby již v dohodě zaměstnanci vyslovili souhlas se vzájemným 
zastupováním v době nepřítomnosti (viz další výklad).

PŘÍKLAD 3
Okolnosti jako v předchozích příkladech. Dohoda by měla především vymezit, 
že sdílené pracovní místo recepční je nutno obsadit kupříkladu v čase od pondělí 
do pátku od 8:00 do 16:30 (s 30minutovou přestávkou na jídlo a oddech). Pokud by 
zaměstnavatel chtěl, může tyto podmínky nastavit i tak, že pracovní místo bude 
obsazeno jen od 8:00 do 15:00 s tím, že zaměstnanci mají v čase od 10:00 do 11:00 
zajistit přítomnost dvou osob pro větší vytížení recepce (např. je k tomuto oka-
mžiku nastaveno odeslání odchozí pošty, obsluha datové schránky apod.). Rovněž 
by mělo být v dohodě sjednáno, jak budou předávány pracovní úkoly, např. pro-
střednictvím tabulky v tabulkovém procesoru (Microsoft Excel apod.), do níž budou 
zaměstnanci podle dohody povinni zadávat přijaté úkoly a vyznačovat, zda už byly 
splněny a kým.

ROZVRHOVÁNÍ PRACOVNÍ DOBY
Sdílené pracovní místo se pak od „běžné“ kratší pracovní doby liší především v rozvrho-
vání pracovní doby. Až dosud totiž podle zákoníku práce platilo, že pokud byla práce 
 vykonávána na pracovišti zaměstnavatele, rozvrhoval pracovní dobu zaměstnavatel.1) Sdílené 

1)    Rozvrhování pracovní doby zaměstnancem bylo dosud možné jen v režimu podle § 317 zákoníku práce, 
tj. při dohodě o práci mimo pracoviště zaměstnavatele, typicky tedy při práci z domova. Dílčí rozvržení 
pracovní doby zaměstnancem pak představuje pružná pracovní doba podle § 85 zákoníku práce, ale 
i zde zaměstnavatel určuje úseky základní pracovní doby, které je zaměstnanec povinen odpracovat.
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pracovní místo se od tohoto pravidla liší: přestože je práce konána na pracovišti zaměst-
navatele, pracovní dobu si v intencích dohody se zaměstnavatelem rozvrhují sami 
zaměstnanci.

V tomto rozvrhování jsou pak zaměstnanci omezeni jednak zaměstnavatelem, a to v tom 
směru, že musí dodržet pravidla sjednaná v dohodě o sdíleném pracovním místě, a jednak zá-
koníkem práce v tom směru, že sjednanou kratší pracovní dobu musí odpracovat v průměru 
za vyrovnávací období, které určí zaměstnavatel, ale které nesmí přesáhnout 4 po sobě 
jdoucí týdny (pozor, vyrovnávací období v délce 1 měsíce tedy již odporuje zákonu). V takto 
ustaveném rámci je pak na zaměstnancích, jak si mezi sebou pracovní dobu rozvrhnou.

PŘÍKLAD 4
Okolnosti jako v předchozích příkladech s tím, že zaměstnanci mají obsadit pracov-
ní místo recepční v čase od pondělí do pátku od 8:00 do 16:30. Vyrovnávací období 
určí zaměstnavatel na 4 týdny. Je pak čistě na dohodě mezi zaměstnanci, zda paní 
Nováčková odpracuje první dva týdny, pan Včelička třetí týden a paní Jiřičná čtvr-
tý týden, nebo zda paní Nováčková bude chodit do práce vždy v pondělí, v úterý 
a každou lichou středu, pan Včelička všechny pátky a druhou středu a paní Jiřičná 
všechny čtvrtky a poslední středu. Je dokonce možné, že paní Nováčková bude 
v práci každý den od 8 do 12 hodin a odpoledne ji budou střídat buď pan Včelička, 
nebo paní Jiřičná tak, aby měli za 4 týdny takto každý 10 směn. Je tedy zjevné, že 
sdílení pracovního místa umožní všem třem zaměstnancům fl exibilněji si plánovat 
soukromý život – paní Nováčkové péči o dítě, paní Jiřičné skloubení práce a studia 
a panu Včeličkovi užívání si zaslouženého důchodu.

Zákoník práce pak zaměstnancům na sdíleném pracovním místě ukládá povinnost 
předložit zaměstnavateli společný rozvrh pracovní doby, a to nejméně 1 týden před 
začátkem vyrovnávacího období, jehož se rozvrh týká. Pokud chtějí zaměstnanci společný 
rozvrh směn změnit, mohou tak učinit, ale rovněž změny musí zaměstnavateli hlásit, 
a to nejméně 2 dny předem. Pokud zaměstnanci tato pravidla nedodrží, rozvrhne pracovní 
dobu do směn zaměstnavatel, což by mělo být rovněž pro zaměstnance největší motivací 
k tomu se včas dohodnout mezi sebou.

ZASTUPOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Sdílené pracovní místo je možné využít rovněž v situacích, kdy jeden ze zaměstnanců je do-
časně nepřítomen. Pokud pracovní místo sdílí více zaměstnanců, je možné, aby chybějícího 
kolegu zastoupili. V takovém případě neodporuje zákonu, pokud v důsledku zastupování 
přesáhnou za vyrovnávací období svůj „fond pracovní doby“.

Právo požadovat po zaměstnancích zastupování nepřítomného zaměstnance však neply-
ne přímo ze zákoníku práce, ale buď musí být sjednáno v dohodě o sdíleném pracovním 
místě (pro všechny budoucí případy), nebo musí dát zaměstnanec souhlas v každém 
konkrétním případě.

PŘÍKLAD 5
Okolnosti jako v předchozích příkladech. Paní Jiřičná potřebuje během zkouškové-
ho období věnovat veškerý čas škole a nemůže dočasně docházet do práce, k če-
muž bude čerpat dovolenou nebo třeba dohodnuté neplacené volno. Pan Včelička 
souhlasí s tím, že paní Jiřičnou během této doby zastoupí. Pan Včelička tak dočasně 
převezme směny paní Jiřičné a bude pracovat 20 hodin týdně. To se odrazí ve vyšší 
mzdě (odpracovanou dobu je nutno panu Včeličkovi proplatit) a nejde o porušení 
zákoníku práce.
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UKONČENÍ REŽIMU SDÍLENÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA
Právní úprava počítá rovněž s velmi jednoduchým ukončením režimu sdíleného pracovního 
místa. Jde vlastně o tutéž úpravu, která platí u dočasného přidělení zaměstnance podle § 43a 
zákoníku práce.

Výkon práce na sdíleném pracovním místě tak lze ukončit kdykoliv dohodou nebo výpo-
vědí, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 15 dní, která 
počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Vypovědět dohodu o sdíleném 
pracovním místě tak může každý zaměstnanec zvlášť (i kdyby byla dohoda uzavřena hro-
madně) a může tak učinit, i pokud byla dohoda uzavřena v rámci pracovní smlouvy. 
Jde pak pouze o výpověď ujednání o sdíleném pracovním místě; pracovní poměr zůstává 
zachován a jeho ostatní parametry, jako je třeba druh práce či sjednaná výše úvazku, se vý-
povědí nijak nemění.

Ve vztahu k vypovídající straně skončí režim sdíleného pracovního místa dohodnutým 
dnem nebo uplynutím výpovědní doby. Ve vztahu ke zbývajícím zaměstnancům skončí režim 
sdíleného pracovního místa koncem probíhajícího vyrovnávacího období.

PŘÍKLAD 6
Okolnosti jako v předchozích příkladech. Týden po začátku vyrovnávacího obdo-
bí doručí paní Nováčková zaměstnavateli výpověď dohody o sdíleném pracovním 
místě. Vůči paní Nováčkové tak režim sdíleného pracovního místa skončí uplynu-
tím 15denní výpovědní doby. Pan Včelička a paní Jiřičná pokračují v režimu sdíle-
ného pracovního místa (podle předloženého  / zaměstnavatelem určeného rozvrhu) 
ještě do skončení probíhajícího vyrovnávacího období. To je 4týdenní, takže sdílení 
pracovního místa trvá ještě 3 týdny po doručení výpovědi paní Nováčkovou (nedo-
hodnou-li se paní Jiřičná s panem Včeličkou se zaměstnavatelem operativně jinak).

NEVÝHODY SDÍLENÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA 

PRO ZAMĚSTNAVATELE
Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že režim sdíleného pracovního místa je výhodný a lá-
kavý především pro zaměstnance. Sami si mezi sebou rozvrhují pracovní dobu, ingerence 
zaměstnavatele je malá, a pokud jim režim sdílení nevyhovuje, mohou jej kdykoliv jednoduše 
a  rychle ukončit, aniž by se tím připravili o zaměstnání.

Pro zaměstnavatele na druhou stranu režim sdíleného pracovního místa žádná 
zvláštní pozitiva nepřináší. Především je nutno zdůraznit zvýšenou administrativu, 
neboť zaměstnavatel musí řešit více pracovních poměrů (mzdy, odvody, evidence pracovní 
doby, vypracování rozvrhu pracovní doby, pokud se na něm zaměstnanci mezi sebou nedo-
hodnou, atd.) a zabezpečit funkční předávání pracovních úkolů mezi zaměstnanci tak, aby byl 
výkon práce na sdíleném pracovním místě řádně zajištěn.

Za velmi problematické lze považovat rovněž ukončení režimu sdíleného pracovního 
místa. Po ukončení tohoto režimu kterýmkoliv ze zaměstnanců se totiž zaměstnavatel dostá-
vá do nezáviděníhodné situace: protože práci na sdíleném pracovním místě (zřejmě) potřebuje 
v dosavadním rozsahu, je podle názoru autora vyloučeno propustit některého ze zaměstnanců 
pro nadbytečnost a nahradit jej zaměstnancem, který bude ochoten na sdíleném pracovním 
místě pracovat. Rovněž je přinejmenším sporné, zda by „neochotu“ nadále sdílet pracov-
ní místo bylo možno vykládat jako nesplňování požadavků pro řádný výkon práce.

Zaměstnavateli tudíž nezbude, než začít pracovní dobu všem zaměstnancům rozvr-
hovat autoritativně sám, čímž se dostane do běžného zákonného režimu rozvrhování 
pracovní doby zaměstnancům s kratší pracovní dobou. Právní úprava zde tedy dosta-
tečně nechrání zaměstnavatele a jeho oprávněné zájmy, neboť mu neumožňuje 
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(byť s  odstupným)  rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem, který ukončil práci 
na sdíleném  pracovním místě.

Zavedení institutu sdíleného pracovního místa mělo být navíc původně spojeno s daňovými 
úlevami, které by představovaly pobídku pro zaměstnavatele, proč sdílené pracovní místo za-
vést. Podle znalostí autora ale žádné takové úlevy nebyly dosud zavedeny a režim sdíleného 
pracovního místa tak není sám o sobě ani daňově výhodnější než zaměstnání jednoho 
zaměstnance „na plný úvazek“ a zajištění chodu daného pracovního místa jednou osobou.

ZÁVĚR
Sdílené pracovní místo je v českém právu novinkou; zahraniční zkušenosti s ním jsou ve-
skrze pozitivní, neboť při správném zavedení umožňuje zaměstnancům v určité životní fázi 
jednodušší skloubení pracovního a soukromého života. Způsob jeho zavedení do zákoníku 
práce však autor nepovažuje za zcela šťastný, neboť přináší pozitiva jen zaměstnancům. Pro 
zaměstnavatele sdílené pracovní místo žádné výhody neznamená; naopak vede ke zvýšené 
administrativě, potížím v situaci, kdy jeden ze zaměstnanců režim sdíleného pracovního místa 
ukončí a nadto není spojeno s žádnými daňovými či pojistnými úlevami. Z těchto důvodů pak 
autor, ač sám je příznivcem co největší fl exibility v pracovněprávních vztazích, nedoporučuje 
zaměstnavatelům tento nový institut prozatím využívat.

Mgr. Michal VRAJÍK, 
samostatný advokát

RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ
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