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Na základě uvedeného lze (ve vztahu k právním otázkám zakládajícím přípustnost dovo-
lání) shrnout, že seznámení zaměstnance s písemně vypracovaným rozvrhem tý-
denní pracovní doby a jeho změnou nutně nevyžaduje, aby zaměstnavatel 
rozvržení týdenní pracovní doby (jeho změnu) vždy zaměstnanci předal v písem-
né podobě; je-li rozvrh týdenní pracovní doby učiněn součástí pracovního řádu nebo 
jiného vnitřního předpisu, popř. ve formě písemného pokynu zaměstnavatele, s nímž má 
zaměstnanec možnost se seznámit, postačí, je-li mu podána informace, že některým 
z uvedených způsobů ke změně v rozvržení týdenní pracovní doby došlo. Dokud 
nejsou splněny obě podmínky stanovené § 84 zák. práce spočívající v zaměstnava-
telem vypracovaném písemném rozvrhu týdenní pracovní doby a v seznámení zaměstnan-
ce s jeho obsahem v zákonem stanovené, popř. zaměstnavatelem a zaměstnancem 
dohodnuté době, ke změně v rozvržení týdenní pracovní doby nedochází (nové 
rozvržení týdenní pracovní doby nenabývá účinnosti) a zaměstnanec se nevykonává-
ním práce v takto neúčinně rozvržené týdenní pracovní době nemůže ani dopus-
tit neomluveného zameškání práce.

Z podaného výkladu pro poměry projednávané věci vyplývá, že odvolací soud námitky 
žalobce týkající se nedostatků jeho seznámení s novým rozvrhem týdenní pracovní doby 
(zejména chybějícího vypracování písemného rozvrhu týdenní pracovní doby) nesprávně 
označil za pouhé „formální vady“. Správně se měl zabývat tím, zda před 27. únorem 2017, 
odkdy měl žalobce podle pokynu žalovaného vykonávat práci v nově rozvržené týdenní 
pracovní době, žalovaný vypracoval písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámil 
s ním žalobce nejméně 2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena 
(ze skutkových zjištění soudů nevyplývá, že by se účastníci dohodli na jiné době sezná-
mení), popř. tím, zda po dobu, kdy nové rozvržení týdenní pracovní doby nenabylo účin-
nosti, byli nejen žalobce, ale též žalovaný připraveni a ochotni plnit svůj pracovní závazek 
v dosavadní rozvržené týdenní pracovní době. 
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Komentář
V komentovaném případě zaměstnavatel rozvázal se zaměstnancem pracovní poměr oka-
mžitým zrušením z důvodu, že nenastoupil na směnu poté, co mu zaměstnavatel na osobní 
schůzce oznámil, že o 3 dny později bude pracovat jako řidič (kurýr) v jinak rozvržených 
směnách. Zaměstnanec do této ani další takto změněné směny nenastoupil. Zaměstnavatel 
na toto jednání zaměstnance reagoval okamžitým zrušením pracovního poměru pro zvlášť 
hrubé porušení pracovních povinností. Zaměstnanec toto rozvázání pracovního poměru na-
padl před soudem mimo jiné s tím, že nebyl řádně seznámen se změnou písemného rozvrhu 
pracovní doby, a nebyl tedy povinen v takto určených směnách docházet do zaměstnání, 
a tudíž nemohl ani zaviněně porušit své pracovní povinnosti.

Nejvyšší soud byl tedy v rámci svého rozhodnutí postaven před otázku, zda takové ústní 
seznámení s novými směnami 3 dny předem postačí k tomu, aby podle nich zaměstnanec mu-
sel nově docházet do zaměstnání. Dovolací soud zde (podle názorů autorů důvodně a zcela 
správně) zdůraznil, že jakákoliv změna písemného rozvrhu pracovní doby znamená značný 
zásah do soukromého života zaměstnance, která je velmi často spojena s nutností přeorgani-
zovat své osobní záležitosti, a musí být tedy učiněna řádně a včas.

Seznámení s písemným rozvrhem pracovní doby nebo jeho změnou má pak podle právní 
úpravy dvě fáze. První je samotné vypracování písemného rozvrhu pracovní doby s tím, že zá-
koník práce bližší podmínky nestanoví. Může se tedy jednat o seznam směn vypracovaný pro 
každého zaměstnance nebo např. výrobní kalendář pro celou směnu vydaný v rámci vnitřního 
předpisu. Rozhodnutí vyzdvihuje požadavek právní úpravy, podle kterého se musí zaměst-
nanec dozvědět, ve kterých směnách má do práce nastoupit, ale není přitom rozumného 
důvodu zaměstnavatele blíže omezovat ohledně vlastní procedury (s výjimkou požadavku pí-
semné formy). Tuto proceduru tedy může zaměstnavatel volit podle provozní potřeby a počtu 
zaměstnanců, kdy zejména ve výrobních podnicích či jinde, kde se pracuje ve směnách, bude 
účelnější pracovní dobu rozvrhovat směnujícím zaměstnancům „hromadně“.

Výše uvedené ovšem nelze zaměňovat se samotným seznámením s tímto písemným roz-
vrhem pracovní doby či jeho změnou, což je druhým nezbytným krokem. Zde právní úprava 
neklade zaměstnavateli žádné formální překážky, a požaduje se jen to, aby k zaměstnanci in-
formace o změně písemného rozvrhu pracovní doby „doputovala“, a to včas (v dostatečném 
předstihu podle zákona nebo dohody stran). Pak už je na odpovědnosti zaměstnance, aby 
se s písemným rozvrhem či jeho změnou seznámil a přizpůsobil mu i své osobní a další plány. 
Vedle písemného oznámení (např. e-mailem nebo dopisem) tedy postačí, pokud nadřízený za-
městnance o vydání či změně rozvrhu směn informuje s tím, kde jej najde. Samozřejmostí je, 
že písemný rozvrh pracovní doby musí být zaměstnanci v takovém případě kdykoliv dostupný, 
přičemž postačí i forma dálkového elektronického přístupu.

Následně komentované rozhodnutí došlo k závěru, že v úvodu popsaný způsob seznámení 
nesplňuje podmínky právní úpravy, a nemůže tedy zaměstnance zavazovat, a to zejména 
proto, že zaměstnavatel neprokázal, že by změnu písemného rozvrhu pracovní doby písemně 
vydal, a zaměstnance tedy nebylo „s čím seznámit“. Dovolací soud zdůraznil, že není z to-
hoto důvodu jasné, jaký písemný rozvrh pracovní doby (zda starý, nebo nový) zaměstnance 
vůbec zavazuje, a v tomto směru uložil soudům nižších stupňů závazné pokyny k doplnění 
dokazování.

Autoři se k závěrům vyjádřeným v rozhodnutí zcela hlásí a souhlasí s nimi. Závěry Nej-
vyššího soudu dostatečně vyvažují jak zájem zaměstnavatele zajistit svůj provoz a právo 
přizpůsobovat tomu směny zaměstnanců, tak zájem zaměstnance na vyvážení soukromého 
a pracovního života. Zaměstnavatelům ovšem i tak doporučujeme seznamovat zaměstnance 
s písemným rozvrhem písemnou formou tak, aby neměli v případě sporu problém splnění výše 
uvedených podmínek prokázat.


