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Rozsudek C-17/19 ze dne 14. května 2020 
Témata: Vyslání zaměstnance; sociální zabezpečení 
Potvrzení E 101 vydané příslušnou institucí členského státu na základě čl. 14 bodu 1 písm. a) 
nebo čl. 14 bodu 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1408/71 a potvrzení A 1 vydané takovým 
zaměstnancům touto institucí na základě čl. 12 odst. 1 nebo čl. 13 odst. 1 nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 jsou pro soudy závazná výlučně v oblasti sociálního 
zabezpečení.

Rozsudek C-588/18 ze dne 4. června 2020 
Témata: Doba odpočinku; mimořádné volno 
Články 5 a 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES musí být vykládány v tom 
smyslu, že se nevztahují na vnitrostátní právní úpravu, která pracovníkům nedovoluje, aby 
si mimořádné volno nárokovali ve dnech, kdy mají povinnost vykonávat práci, vzniknou-li 
potřeby a povinnosti, kterým toto mimořádné volno odpovídá, během týdenní doby odpo-
činku nebo během doby placené dovolené za kalendářní rok upravených ve shora uvedených 
článcích.

Rubrika slouží k uvedení přehledu nejnovějších pracovněprávních judikátů s krátkým vyme-
zením (citací nebo parafrází) předmětu řízení a hlavního závěru. Nejedná se o vyčerpávající 
popis daných případů a rubrika v žádném případě nemá a nemůže sloužit jako právní rada 
nebo úplný komentář k daným judikátům nebo jako jejich citace.

PŘEHLED NOVINEK, KTERÉ PŘINÁŠÍ 
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE
Mgr. Michal Vrajík, 
samostatný advokát

Dne 26. června 2020 byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 285/2020 Sb. dlouho připra-
vovaná a praxí očekávaná průřezová novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Účinnosti novela nabývá „nadvakrát“. Část 
bude účinná již od 30. července 2020, zásadnější změny jsou pak přijaty s účinností od 1. led- 
na 2021. Klíčovým změnám budou na stránkách časopisů nakladatelství ANAG věnovány 
samostatné články s výkladem jdoucím do patřičné hloubky. Účelem tohoto článku je tedy 
zejména poskytnout pouze určitý „úvod“ a seznámit čtenáře v hrubých rysech s obsahem 
uvedené novely zákoníku práce.
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Jak bylo uvedeno výše, účinnost novely je rozdělena na dvě části:

první část novely je účinná od 30. července 2020 a obsahuje jednak nová pravidla pro
vysílání zaměstnanců (kde bylo povinností České republiky zajistit do 30. července 2020
soulad s novými pravidly Evropské unie), a jednak některé změny, které lze v personální
praxi implementovat i v takto krátké době,
druhá část novely je účinná od 1. ledna 2021 a obsahuje jednak pravidla dopadají-
cí do veřejných rozpočtů (např. zvýšení některých náhrad u pracovních úrazů a nemocí
z povolání) a jednak novou úpravu dovolené, jejíž zavedení v průběhu kalendářního roku
by mohlo vnést do praxe spíše zmatek.
Článek je proto dále členěn podle účinnosti jednotlivých přijatých změn.

HLAVNÍ ZMĚNY ÚČINNÉ OD 30. ČERVENCE 2020

Odvolání zaměstnance a vzdání se vedoucího pracovního místa
V oblasti odvolatelnosti zaměstnanců novela reaguje na (poněkud kontroverzní) judikaturu 
Nejvyššího soudu, podle níž výčet vedoucích pracovních míst, z nichž lze na základě dohody 
o odvolatelnosti odvolat zaměstnance, uvedený v § 73 odst. 2 a 3 zákoníku práce je dis-
pozitivní a takto odvolat lze tedy na základě dohody o odvolatelnosti jakéhokoliv vedou-
cího zaměstnance.1 Podle novely je napříště výčet těchto míst jednoznačně kogentní,
tj. zaměstnance lze na základě dohody o odvolatelnosti odvolat z vedoucího místa
a zaměstnanec se může takového vedoucího místa vzdát jedině v případě, jde-li o ve-
doucí pracovní místo výslovně uvedené v § 73 odst. 2 a 3 zákoníku práce.

Jedná se tedy o vedoucí místa v přímé řídící působnosti zaměstnavatele (jeho statutárního 
orgánu) a dále vedoucí místa v přímé řídící působnosti vedoucího zaměstnance přímo podří-
zeného zaměstnavateli (jeho statutárnímu orgánu) – v tomto druhém případě ovšem za pod-
mínky, že tomuto vedoucímu zaměstnanci je podřízen další vedoucí zaměstnanec.

Dosud uzavřené dohody o možnosti odvolat zaměstnance z vedoucího místa zůstávají 
i nadále platné, avšak od účinnosti novely již zaměstnance nelze odvolat, pokud zastává ve-
doucí místo neuvedené v § 73 odst. 2 a 3 zákoníku práce.

Upřesňuje se rovněž, kterým dnem končí výkon práce na vedoucím místě. Oproti dosavad-
nímu stavu, kdy výkon práce končil až dnem následujícím po doručení písemného odvolání 
nebo vzdání se vedoucího místa, novela vychází vstříc praxi a stanoví, že výkon práce končí již 
dnem doručení písemného odvolání nebo vzdání se vedoucího místa. Uvedené platí jen tehdy, 
nebyl-li v odvolání nebo vzdání se vedoucího místa výslovně uveden pozdější den.

Pracovní doba (zejména pružná)
Většina změn v oblasti pracovní doby je spíše legislativně-technického charakteru:

pojem třísměnný pracovní režim se nahrazuje pojmem vícesměnný pracovní režim, aby
bylo zřejmé, že týdenní pracovní doba 37,5 hodin platí i u čtyřsměnných či dalších více-
směnných pracovních režimů,
definice zkrácené pracovní doby se upřesňuje tak, že jde o stanovenou pracovní dobu,
tedy slangově o „plný úvazek“. To zejména znamená, že práce nad zkrácenou pracovní
dobu je zároveň prací nad stanovenou pracovní dobu, a tedy při splnění zákonných pod-
mínek prací přesčas,
ruší se obsoletní ustanovení o další dohodnuté práci přesčas ve zdravotnictví a o jejím
evidování v rámci evidence pracovní doby.

1  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. srpna 2018, sp. zn. 21 Cdo 1073/2017.
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Věcné změny a zpřehlednění právní úpravy se týká i oblasti pružné pracovní doby, u níž 
se rozšiřují případy, při nichž se toto rozvržení neuplatní, o:

dobu čerpání dovolené,
dobu důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnance podle § 191
a § 191a zákoníku práce, tedy kromě dosavadní karantény a dočasné pracovní neschop-
nosti mimo jiné o dobu mateřské a rodičovské dovolené, ošetřování člena rodiny v pří-
padech podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších
předpisů, a o dobu poskytování dlouhodobé péče.
Ve všech těchto případech se napříště automaticky použije fiktivní rozvrh směn, který

je už dnes zaměstnavatel povinen vypracovat, a zameškané doby se posoudí podle tohoto 
rozvrhu. U ostatních překážek v práci nadále podle § 97 zákoníku práce platí, že se jako 
překážka v práci posuzují jen v rozsahu, v němž zasáhly do základní pracovní doby, ledaže jde 
o překážky vymezené přesnou délkou nezbytně nutné doby nebo o činnost zástupců zaměst-
nanců podle § 203 odst. 2 písm. a) zákoníku práce.

Plat a průměrný výdělek
Rovněž v oblasti platu jde převážně o legislativně-technické úpravy. Do zákoníku práce se vý-
slovně doplňuje, že náhradní volno při práci přesčas přísluší v rozsahu konané práce 
přesčas, což se až dosud dovozovalo výkladem. Rovněž se zpřesňují pravidla pro poskyto-
vání příplatku za rozdělenou směnu, a to tak, že definice rozdělené směny platí výslovně 
jen pro účely tohoto příplatku a hlavně že směna musí být rozdělena zaměstnavatelem 
v rozvrhu směn. Smyslem a účelem je vyloučit potenciální právo na tento příplatek u za-
městnanců, kteří si pracovní dobu zcela nebo zčásti rozvrhují sami, jako jsou např. pedago-
gičtí pracovníci nebo zaměstnanci s pružnou pracovní dobou.

V oblasti průměrného výdělku jde pak o změnu jedinou, avšak relativně podstatnou. 
Dosud platí, že jestliže je průměrný výdělek nižší než minimální mzda, zvyšuje se průměrný 
výdělek na výši odpovídající minimální mzdě. Nově se takto bude zohledňovat nejen mini-
mální mzda, ale i nejnižší úroveň zaručené mzdy podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., 
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního
prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prosrtředí, ve znění
pozdějších předpisů. Pokud by tedy kupříkladu zaměstnanec vykonávající práci spadající
do 2. skupiny prací měl průměrný výdělek jen ve výši minimální mzdy, bude nově nutné mu
jej dorovnat na nejnižší úroveň zaručené mzdy pro 2. skupinu prací. Tuto novelu je přitom
nutné zohlednit ve mzdových systémech a softwarech do 30. července 2020, protože
již případná náhrada mzdy nebo platu nebo příplatky za dny od 30. července 2020 je nutno
počítat s využitím tohoto průměrného výdělku.

Potvrzení o zaměstnání
Důležitou administrativní úlevu přináší novela v oblasti vydávání potvrzení o zaměstnání 
(tzv. zápočtových listů). Nově totiž nebude třeba vydávat potvrzení o zaměstnání při 
skončení právního vztahu z dohody o provedení práce, pokud nezaložila účast zaměst-
nance na nemocenském pojištění (tj. odměna zaměstnance z dohody nepřesáhla v žádném 
měsíci 10 000 Kč) nebo pokud z odměny z dohody nebyl prováděn výkon rozhodnutí nebo 
exekuce srážkami ze mzdy.

Ve všech potvrzeních o zaměstnání je nicméně nově nutno u srážek ze mzdy uvádět údaj 
o tom, který orgán srážky nařídil. Jelikož potvrzení o zaměstnání jsou zpravidla u zaměst-
navatelů generována automaticky personálním a mzdovým systémem, je i v tomto případě
nutné zohlednit změnu v příslušném softwaru nebo tento údaj do vygenerovaných po-
tvrzení dopisovat ručně (pochopitelně jen tam, kde srážky prováděny byly).
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Vysílání zaměstnanců k výkonu práce v rámci  
nadnárodního poskytování služeb
Oblast vysílání zaměstnanců byla jedním z klíčových důvodů, proč se podařilo novelu záko-
níku práce prosadit na pořad dne. Do zákoníku práce bylo totiž nutné do 30. července 2020  
implementovat změny vyplývající z příslušné směrnice Evropské unie2. Tyto změny lze ve vzta-
hu k současné právní úpravě shrnout následovně:

v rámci mzdových podmínek se nově porovnává nejen minimální mzda, nejnižší úroveň
zaručené mzdy a příplatky za práci přesčas, ale obecně všechny složky mzdy a platu
stanovené v příslušných ustanoveních zákoníku práce,
v rámci pracovních podmínek se nově porovnávají též podmínky ubytování (je-li za-
městnavatelem poskytováno) a náhrady cestovních výdajů v souvislosti s výkonem práce.
Zcela nově pak právní úprava zavádí institut tzv. dlouhodobého vyslání, což je vyslání

přesahující dobu 12 měsíců (v některých případech i 18 měsíců). V případě dlouhodobého vy-
slání se už přihlíží nejen k ustanovením zákoníku práce uvedeným v § 319 odst. 1, ale ke všem 
ustanovením zákoníku práce o pracovním poměru s výjimkou ustanovení o vzniku, změnách 
a skončení pracovního poměru. Tuto úpravu nelze obcházet „střídáním“ vyslaných zaměst-
nanců po 12 měsících, neboť doba vyslání se v takovém případě sčítá.

Rovněž pak právní úprava nově reaguje na tzv. double posting, tedy vyslání agenturního 
zaměstnance přiděleného k uživateli tímto uživatelem k výkonu práce v rámci nadnárod-
ního poskytování služeb. Takový postup je zásadně možný, ale uživatel musí v dostatečném 
předstihu informovat agenturu práce o tomto vyslání, a to v zákonem předepsaném rozsahu 
(viz nový § 309a zákoníku práce). Agentura práce se pak i po dobu vyslání považuje za za-
městnavatele takto vyslaného pracovníka a musí tudíž plnit mimo jiné informační povinnosti 
vyplývající z § 87 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
ve vztahu k českému Úřadu práce.

Počítání času
Důležitá novinka se týká počítání běhu lhůt podle zákoníku práce. Jde vlastně o odstranění 
„kouzla nechtěného“. Od účinnosti nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „občanský zákoník“) se totiž 
v pracovněprávních vztazích použijí mimo jiné ustanovení o stavení a přerušení běhu lhůt.3 
To zjednodušeně znamená, že nastane-li během lhůty překážka, pro kterou se podle 
občanského zákoníku lhůta staví (např. vyšší moc nebo dohoda o mimosoudním jedná-
ní), tak lhůta po dobu této překážky neběží a po odpadnutí překážky neskončí dříve 
než za 6 měsíců.

Toto ustanovení činilo problémy zejména při počítání lhůty pro podání žaloby na určení 
neplatnosti rozvázání pracovního poměru, která činí v zákoníku práce 2 měsíce (viz § 72 zá-
koníku práce). Pokud tedy nastala překážka běhu lhůty (např. strany jednaly o mimosoudním 
vyřešení sporu), lhůta nejen, že neběžela, ale prodloužila se na 6 měsíců od odpadnutí 
překážky.

Tuto ne zcela vhodnou úpravu tak novela zákoníku práce nahrazuje vlastním pravidlem, 
podle nějž se původní délka lhůty nemění, a pokud po odpadnutí překážky zbývá 
do uplynutí lhůty méně než 5 dnů, neskončí lhůta dříve než za 10 dnů ode dne, kdy 
začala znovu běžet. Touto úpravou se tak velmi prospěšným způsobem mění právní úprava 
ohledně toho, zda a dokdy může ještě příslušná strana podat žalobu či jinak uplatnit svá práva.

2  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění 
směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.

3  Viz též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. června 2018, sp. zn. 21 Cdo 343/2018.
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Doručování písemností
Podstatných změn k lepšímu dozná právní úprava doručování písemností. Zejména pro 
zaměstnavatele jde o značné snížení administrativní zátěže. Osobní doručování písemností 
je totiž napříště nezbytné jen na pracovišti. Není-li možné doručit písemnost na pracovišti,  
bude zaměstnavatel vybírat mezi dalšími způsoby doručování, zejména mezi osobním do-
ručením mimo pracoviště a doručením prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 
Za určitých podmínek bude nově přípustné doručování do datové schránky, má-li ji za-
městnanec zřízenou (a bude s takovým způsobem doručování písemně souhlasit).

Zjednodušení se dočká též doručování prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb. Poslední známou adresou bude napříště adresa písemně sdělená zaměstnancem, 
což podstatně posiluje odpovědnost zaměstnance za to, aby zaměstnavateli nahlásil funkční 
kontaktní údaje. Úložní lhůta se mění z 10 pracovních dní na 15 kalendářních dní, což rov-
něž vychází vstříc praxi, resp. standardním poštovním podmínkám. Konečně pak poštovní 
doručovatel nebude muset s adresátem sepisovat písemný záznam o následcích odmítnutí 
nebo nevyzvednutí písemnosti.

Rovněž při doručování písemností zaměstnavateli bude moci zaměstnanec za splnění 
určitých podmínek využít datovou schránku zaměstnavatele a pro případ osobního či poštov-
ního doručování se výslovně zavádí fikce doručení. Ani zaměstnavatel se tak nemůže vyhýbat 
doručení písemnosti tím, že si ji odmítá převzít nebo že ve svém zapsaném sídle nemá zajiš-
těno přebírání poštovních zásilek.

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Novinky v právní úpravě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů reagují 
na to, že dosavadní právní úprava je příliš široká, kdy k přechodu práv a povinností může 
docházet též v případech outsourcingu, insourcingu či změny dodavatele. Novela v této ob-
lastí zavádí koncept tzv. hospodářské jednotky známý z evropského práva. K přechodu 
práv a povinností bude tedy docházet jednak v případech podle zvláštních právních předpisů 
(např. při fúzi nebo při koupi závodu) a dále v případě převodu činnosti, ovšem pouze 
za současného splnění následujících pěti podmínek:

činnost je po převodu vykonávána stejným nebo obdobným způsobem a rozsahem,
činnost nespočívá zcela nebo převážně v dodávání zboží,
bezprostředně před převodem existuje skupina zaměstnanců, která byla záměr-
ně vytvořena zaměstnavatelem za účelem výhradního nebo převážného vykonávání
činnosti,
činnost není zamýšlená jako krátkodobá nebo nemá spočívat v jednorázovém úkolu a
je převáděn majetek, popř. právo jeho užívání nebo požívání, je-li tento majetek s ohle-
dem na charakter činnosti pro její výkon zásadní, nebo je převzata podstatná část
zaměstnanců, které dosavadní zaměstnavatel používal při výkonu činnosti, závisí-li tato
činnost v podstatné míře pouze na zaměstnancích, nikoliv na majetku.

Mění se rovněž pravidla výpovědní doby při přechodu práv a povinností. Nově se bude 
rozlišovat, zda byl zaměstnanec o přechodu řádně a včas informován:

pokud ano, pak může dát výpověď do 15 dnů od obdržení informace s tím, že pracovní
poměr skončí nejpozději dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti přechodu,
pokud ne, pak může dát výpověď kdykoliv s tím, že stihne-li ji podat ještě před účin-
ností přechodu, pak pracovní poměr skončí nejpozději dnem předcházejícím dni nabytí
účinnosti přechodu. Pokud dá zaměstnanec výpověď do 2 měsíců od účinnosti přecho-
du, činí výpovědní doba 15 dní.
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HLAVNÍ ZMĚNY ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2021

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
S účinností od 1. ledna 2021 doznává změny úprava poskytování pracovního volna souvisejí-
cího s akcemi pro děti a mládež. Nově se toto volno neposkytuje jen při vybraných činnostech 
v táborech pro děti a mládež, ale též při obdobných činnostech na sportovních soustře-
děních dětí a mládeže.

Podstatnější změna pak spočívá v tom, že pokud akci pořádá právnická osoba za-
psaná ve veřejném rejstříku po dobu nejméně 5 let, jejíž hlavní činností je práce 
s dětmi a mládeží, má zaměstnanec nárok na placené volno v rozsahu 1 týdne 
(v ostatních případech je pracovní volno neplacené). Výše náhrady mzdy nebo platu je nic-
méně omezena výší průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené ve Sbírce zákonů. 
Zaměstnavatel má pak právo na refundaci takto vyplacené náhrady mzdy nebo platu ze stát-
ního rozpočtu. Tuto refundaci mu na žádost poskytne příslušná okresní správa sociálního 
zabezpečení.

Dovolená
Nejzásadnější změna v celém textu novely zákoníku práce se týká dovolené, která se nově 
počítá a čerpá v hodinách, což s sebou nese řadu dílčích změn. Pro účely tohoto článku lze 
poukázat jen na ty nejzásadnější z nich.

Tak především odpadá institut dovolené za odpracované dny, protože nově nebude 
potřeba. Postačí dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část. Výměra dovolené se no-
velou nemění, avšak týdny dovolené se budou přepočítávat na hodiny s využitím týdenní 
pracovní doby zaměstnance. Pokud se týdenní pracovní doba v průběhu roku mění (např. za-
městnanec přechází z plného úvazku na částečný), spočítá se výměra dovolené poměrně 
za jednotlivá období.

Dovolená za kalendářní rok přísluší tomu zaměstnanci, který konal práci po dobu 52 týdnů  
a odpracoval v tomto období v rámci rozvrhu směn 52násobek své stanovené nebo kratší 
pracovní doby. Odpracoval-li zaměstnanec méně, avšak alespoň 4násobek své stanovené 
nebo kratší pracovní doby, přísluší mu poměrná část dovolené. Odpracoval-li naopak více 
(v rámci rozvrhu směn, tedy nikoliv prací přesčas), přísluší mu 1/52 výměry dovolené navíc 
za každou takto odpracovanou stanovenou nebo kratší pracovní dobu.

Podobná pravidla se zavádí pro výpočet dodatkové dovolené s tím, že tato nově přísluší 
též zaměstnancům pracujícím při čištění stok, kalových prostor, kanálových odpadů, žump, 
vpustí, kanalizačního potrubí a přípojek, hubení škodlivých živočichů ve stokách a při obsluho-
vání čistíren odpadních vod přicházejích do přímého styku s biologickými odpadními vodami 
a odpady alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby.

Vypočtené právo na dovolenou se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru a odpadají tím 
pochybnosti, jak právo na dovolenou správně zaokrouhlit.

Dovolenou nad rámec výměry 4 týdnů (u pedagogických a akademických pracovníků 6 týdnů) 
v kalendářním roce bude nově možné převádět na písemnou žádost zaměstnance 
do dalšího roku.

Čerpání dovolené bude možné výjimečně určovat i na menší část, než je délka 
směny, vždy však alespoň v rozsahu poloviny směny s tím, že v menším rozsahu lze 
dovolenou určit jen tehdy, jde-li o zbývající část nevyčerpané dovolené. Novela též řeší 
možnosti čerpání dovolené ve svátek, což bude napříště možné u zaměstnance, kte-
rému byla na svátek v souladu se zákoníkem práce rozvržena směna a čerpání dovolené 
bylo určeno na jeho žádost.
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Krácení dovolené bude nově možné jen za neomluveně zameškané směny, a to v roz-
sahu 1 : 1, tedy za každou neomluveně zameškanou 1 hodinu směny bude možné krátit do-
volenou o 1 hodinu. Krácení za „omluvené absence“ nebude nově potřeba, neboť v takovém 
případě zaměstnanec neodpracuje v roce 52násobek své stanovené nebo kratší pracovní 
doby, a bude mu proto rovnou příslušet poměrná část dovolené. Dosavadní „omluvené ab-
sence“ se proto v rozsahu 20násobku stanovené nebo kratší pracovní doby nově posuzují 
jako výkon práce.

Poněkud problematicky působí přechodné ustanovení k novele. To totiž stanoví, že do-
volená, na niž vzniklo právo do 31. prosince 2020, se i po 1. lednu 2021 čerpá podle 
dosavadních právních předpisů. Zaměstnavatelé, u nichž všichni zaměstnanci nestihnou 
do konce roku vyčerpat dovolenou, tak budou od roku 2021 dočasně v „duálním“ režimu, kdy 
budou muset „starou“ dovolenou evidovat ve dnech a nechat ji zaměstnance dočerpat podle 
starých pravidel, a vedle toho budou evidovat nárok na dovolenou za rok 2021 v hodinách, 
který se bude rovněž takto čerpat.

Náhrady z pracovních úrazů a nemocí z povolání
V oblasti náhrad z pracovních úrazů a nemocí z povolání se podstatně mění podmínky 
odškodnění nemajetkové újmy. Nově se zavádí institut jednorázové náhrady nemajetkové 
újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví. Na tuto náhradu mají nárok blízcí příbuzní 
zraněného zaměstnance a její výši budou určovat soudy.

U jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých, tj. při smrtelném pracovním 
úrazu, se pak výše této náhrady zvyšuje na nejméně 20násobek průměrné mzdy v ná-
rodním hospodářství. Tím se jednak srovnává výše náhrady podle občanského zákoníku 
(resp. judikatury k němu) a zákoníku práce, a jednak nebude nutné tyto částky navyšovat le-
gislativními změnami, protože porostou automaticky s růstem mezd v národním hospodářství.

Sdílené pracovní místo
Úplnou novinkou je zavedení institutu sdíleného pracovního místa. Tento institut 
umožní flexibilněji kombinovat kratší (částečné) úvazky. Zaměstnavatel vymezí sdí-
lené pracovní místo, na němž souhrn délky týdenní pracovní doby nepřekročí stanovenou 
týdenní pracovní dobu, a uzavře písemnou dohodu se dvěma nebo více zaměstnanci, 
kteří toto pracovní místo budou zastávat. Zaměstnanci musí mít stejný druh práce a pra-
covní poměr na částečný úvazek.

Podstatou sdíleného pracovního místa pak je, že pracovní dobu si do směn rozvrhují 
zaměstnanci sami tak, aby pokryli potřebu zaměstnavatele. Zaměstnavatele tito zaměst-
nanci seznámí s rozvrhem směn, a to vždy nejméně 1 týden předem, není-li sjednána jiná 
lhůta seznámení. Jestliže zaměstnanci rozvrh směn nesestaví, rozvrhne směny zaměst-
navatel. Zaměstnanci se mohou rovněž dohodnout a rozvrh směn změnit, musí s tím ale 
seznámit zaměstnavatele nejméně 2 dny předem.

Podmínkou pro rozvrhování pracovní doby je, že za nejvýše 4týdenní vyrovnávací ob-
dobí odpracuje každý zaměstnanec v průměru svůj „úvazek“, tj. svou kratší pracovní 
dobu. Tuto podmínku lze porušit jedině v případě zástupu za nepřítomného zaměstnance. 
Možnost zástupu musí být dohodnuta buď pro konkrétní případ, nebo obecně v dohodě 
o sdíleném pracovním místě.

Dohodu o sdíleném pracovním místě lze ukončit dohodou nebo jednostrannou výpo-
vědí danou kteroukoliv stranou kdykoliv bez uvedení důvodu nebo z jakéhokoliv důvodu 
s výpovědní dobou 15 dní. To platí i v případě, že je sdílené pracovní místo dohodnuto 
v pracovní smlouvě. Zánikem závazku ve vztahu k alespoň jednomu zaměstnanci pak 
končí režim sdíleného pracovního místa, a to ke konci nejbližšího vyrovnávacího období.
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ZÁVĚR
Vedle zde popsaných změn přináší novela zákoníku práce ještě řadu úprav spíše technické-
ho či legislativně-technického charakteru např. v oblasti náhrady škody nebo bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Vzhledem k zaměření a účelu tohoto článku nebyly tyto změny 
v detailu rozebírány.

Věcné změny, které s sebou novela zákoníku práce přináší, je třeba kvitovat jednoznačně 
pozitivně, protože vedou ke zpřesnění textu zákona a odstranění některých výkladových ne-
jasností a obtíží. Zejména to platí pro novou úpravu doručování písemností, potvrzení o za-
městnání či dovolené, protože dosavadní úprava působila v praxi řadu problémů, přičemž ani 
judikatura soudů nebyla v některých aspektech pro praxi zrovna dvakrát vstřícná. Jakkoliv si 
tedy praxe bude jistě nějakou dobu zvykat např. na počítání a čerpání dovolené „v hodinách“, 
z dlouhodobého hlediska jde o vítané změny ve prospěch flexibility a spravedlivého vyvážení 
pracovněprávních vztahů.


