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Úvod
ZmČna tradiþních forem práce se odehrává ve prospČch variabilnČjších a flexibilnČjších
forem. Jejich právní rámec se postupnČ vyvíjí jak v EvropČ, tak i v ýeské republice. DĤkazem
toho je mimo jiné na úrovni evropských sociálních partnerĤ podepsaná rámcová dohoda
o práci na dálku, Evropskou komisí vydaná tzv. Zelená kniha k modernizaci pracovního
práva. V ní se zejména vyzdvihuje nutnost upravit právní pĜedpisy o zamČstnanosti a podpoĜit
pružnost tvorby smluvních vztahĤ v kombinaci s jistotou zamČstnání (tzv. flexicurity)
a pĜispČt tím ke zmírnČní výraznČ postupující segmentace trhu práce.
Pracovní a životní podmínky zamČstnancĤ jsou významnou mČrou ovlivnČny organizací jejich
práce u zamČstnavatele. Revoluþní informaþní a komunikaþní technologie budou stále více
umožĖovat práci na dálku, z jiného místa než je pracovištČ zamČstnavatele. Tradiþní
osmihodinová práce na pevnČ stanoveném pracovišti zamČstnavatele je v mnoha oborech
lidské þinnosti neefektivní jak pro zamČstnavatele, tak pro zamČstnance. Snižování nákladĤ
práce a zvyšování produktivity musí být však vyváženo zvyšováním kvality pracovního života
zamČstnance.
Nová organizace práce a zmČna tradiþních forem práce nemĤže být realizována, aniž by
nebyla podložena odpovídajícími právními normami. V této publikaci jsou pĜiblíženy nČkteré
aspekty a vybrané, v souþasnosti platné právní úpravy pružnČjších forem práce v ýR. Jedná se
o formy práce, které jsou vykonávány v rámci pracovnČprávního vztahu a jsou podporovány
nebo pĜipouštČny pĜíslušnými pracovnČprávními (zejména novým zákoníkem práce
þ. 262/2006 Sb.) nebo jinými právními normami. Nezabývá se standardní formou práce
v pracovnČprávním vztahu. V publikaci jsou zachyceny následující formy:
x práce na dobu urþitou,
x práce na kratší pracovní dobu, práce na þásteþný pracovní úvazek,
x práce v nerovnomČrnČ rozvržené pracovní dobČ, práce pĜi pružné pracovní dobČ,
x práce v nesociální dobČ,
x práce na jiném místČ než na pracovišti zamČstnavatele, práce doma,
x agenturní zamČstnávání.
Podmínky výkonu uvedených forem práce jsou v urþité podobČ zakotveny v pĜíslušných
platných pracovnČprávních pĜedpisech. Tyto formy práce jsou formy základní, které je možno
i v mezích platných právních norem, dále rozvíjet.
Pro lepší orientaci þtenáĜĤ jsou v textu uvedeny symboly, které znamenají:

SYMBOL
citace zákonĤ

odkaz na jinou
kapitolu

doporuþená
literatura (v textu)
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pĜíklady z praxe

dĤležité
upozornČní

1 PRACOVNÍ POMċR NA DOBU URýITOU
Jednou z tradiþních forem pĜechodného pracovního úvazku je
pracovní pomČr na dobu urþitou. Jedná se o plnohodnotný
pracovnČprávní vztah mezi zamČstnancem a zamČstnavatelem.
ZamČstnavateli institut pracovního pomČru na dobu urþitou
umožĖuje operativnČ nahrazovat zamČstnance, který z nČjakého
dĤvodu nemĤže po delší dobu vykonávat svou práci, nebo
zajistit þasovČ vymezený úkol apod. Pracovní pomČr na dobu
urþitou mĤže sloužit lidem jako odrazový mĤstek pro vstup do
pracovního procesu.
V EU vzrostlo zamČstnání na dobu urþitou jako procento
celkové zamČstnanosti ze 12 % v roce 1998 na více než 14 % v
roce 2005.
Graf þ. 1 Procento zamČstnanosti na dobu urþitou v EU v r. 2005

14%

86%
doba urþitá

ostatní

1.1 Právní úprava v EU
Již zaþátkem 90. let se pĜíslušné orgány Rady ES zabývaly problematikou potĜeby zvýšení
ochrany zamČstnancĤ v pracovním pomČru na dobu urþitou a v doþasném pracovním pomČru.
V té dobČ se v þlenských státech EU znaþnČ zvýšilo využívání flexibilních forem práce, a mj.
též práce v pracovním pomČru na dobu urþitou nebo v doþasném pracovním pomČru.
Z provedených výzkumĤ vyplynulo, že zamČstnanci v pracovním pomČru na dobu urþitou
a v doþasném pracovním pomČru jsou v nČkterých odvČtvích více než jiní zamČstnanci
vystaveni riziku pracovních úrazĤ a nemocí z povolání. Tato rizika lze snížit odpovídajícím
informacím a školením od zaþátku pracovního pomČru. Protože zvláštní postavení
zamČstnancĤ v pracovním pomČru na dobu urþitou a v doþasném pracovním pomČru a zvláštČ
povaha rizik, se kterými se v nČkterých odvČtvích setkávají, vyžadují zvláštní dodateþnou
úpravu, zejména pokud jde o informování a školení dotþených zamČstnancĤ a lékaĜský dohled
nad nimi.
Tyto skuteþnosti vedly k pĜijetí smČrnice Rady 91/383/EHS, kterou se doplĖují opatĜení pro
zlepšení bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci zamČstnancĤ v pracovním pomČru na dobu
urþitou nebo v doþasném pracovním pomČru. SmČrnice se vztahuje na:
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- pracovní pomČry upravené pracovní smlouvou na dobu urþitou uzavĜenou pĜímo mezi
zamČstnavatelem a zamČstnancem, kde je skonþení smlouvy urþeno objektivními
podmínkami, jako je dosažení urþitého dne, dokonþení urþitého úkolu nebo vznik urþité
události;
- doþasné pracovní pomČry mezi podnikem pro doþasnou práci, který je zamČstnavatelem
(agentura práce), a zamČstnancem, který je pĜidČlen k výkonu práce pro podnik nebo závod
využívající služeb podniku pro doþasnou práci a který podléhá jejich kontrole.
Úþelem smČrnice je zajistit, aby zamČstnanci v pracovním pomČru na dobu urþitou nebo
v doþasném pracovním pomČru:
- požívali stejnou úroveĖ ochrany v oblasti bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci, jakou
požívají ostatní zamČstnanci v podniku nebo závodu využívajícím služeb,
- nebyli dĤvodem rĤzného zacházení, pokud jde o pracovní podmínky a v oblasti bezpeþnosti
a ochrany zdraví pĜi práci, a zejména pokud jde o pĜístup k osobním ochranným pracovním
prostĜedkĤm.
SmČrnice dále mj. upravuje - informování zamČstnancĤ, školení zamČstnancĤ, využívání
služeb zamČstnancĤ a lékaĜský dohled.
Na smČrnici Rady 91/383/EHS navazuje smČrnice Rady 1999/70/ES, o rámcové dohodČ
o pracovních pomČrech na dobu urþitou uzavĜené mezi Evropskou unií konfederací prĤmyslu
a zamČstnavatelĤ (UNICE), Evropským stĜediskem veĜejných podnikĤ (CEEP) a Evropskou
konfederací odborových svazĤ (EKOS). Tato smČrnice se nevztahuje na zamČstnance agentur
práce. Byla pĜijata na základČ zkušeností s uplatĖováním smČrnice Rady 91/383/EHS.
Hlavním úþelem smČrnice o rámcové dohodČ je zlepšit kvalitu práce na dobu urþitou
zajištČním uplatĖování zásady zákazu diskriminace, a vytvoĜit rámec, který zabrání zneužití
vyplývajícímu z použití po sobČ jdoucích pracovních smluv nebo pomČrĤ uzavĜených na dobu
urþitou.
Zásada zákazu diskriminace
Pokud jde o pracovní podmínky, nesmí být se zamČstnanci v pracovním pomČru na dobu
urþitou zacházeno ménČ pĜíznivČ než se srovnatelnými zamČstnanci v pracovním pomČru na
dobu neurþitou pouze z toho dĤvodu, že mají uzavĜen pracovní pomČr na dobu urþitou, pokud
odlišné zacházení nelze ospravedlnit objektivními dĤvody.
OpatĜení k pĜedcházení zneužití
K pĜedcházení zneužití vznikajícímu využitím po sobČ jdoucích pracovních pomČrĤ na dobu
urþitou, pokud žádná právní opatĜení pro pĜedcházení zneužití neexistují, zavedou þlenské
státy po konzultaci se sociálními partnery, v souladu s vnitrostátními právními pĜedpisy,
kolektivními smlouvami nebo zvyklostmi, zpĤsobem který pĜihlédne k potĜebám specifických
odvČtví nebo kategorií zamČstnancĤ, jedno nebo více z následujících opatĜení:
- objektivní dĤvody ospravedlĖující obnovení pracovních pomČrĤ na dobu urþitou,
- maximální celková doba trvání po sobČ jdoucích pracovních pomČrĤ na dobu urþitou,
- poþet obnovení tČchto pracovních pomČrĤ.
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V rámci harmonizace právní úpravy þeského práva s právem EU byly obČ smČrnice
promítnuty do zákoníku práce.

1.2 Souþasná právní úprava v ýR
1.2.1 Základní ustanovení
Zásadní ustanovení o podmínkách pracovního pomČru na dobu urþitou obsahuje ustanovení
§ 39, které je shodné s ustanovením § 30 zákoníku práce z roku 1965, ve znČní zákona
þ. 436/2004 Sb., tedy s promítnutými požadavky smČrnice Rady 1999/70/ES:
(1) Pracovní pomČr trvá po dobu neurþitou, nebyla-li výslovnČ sjednána
doba jeho trvání.
(2) Trvání pracovního pomČru mezi týmiž úþastníky je možné sjednat
celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního pomČru; to
platí i pro každý další pracovní pomČr na dobu urþitou sjednaný v uvedené
dobČ mezi týmiž úþastníky. Jestliže od skonþení pĜedchozího pracovního
pomČru na dobu urþitou uplynula doba alespoĖ 6 mČsícĤ, k pĜedchozímu
pracovnímu pomČru na dobu urþitou mezi týmiž úþastníky se nepĜihlíží.
(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na pĜípady, kdy dochází
k pracovnímu pomČru na dobu urþitou
a) podle zvláštního právního pĜedpisu nebo kdy zvláštní právní pĜedpis
stanoví pracovní pomČr na dobu urþitou jako podmínku pro vznik dalších
práv,
b) z dĤvodu náhrady doþasnČ nepĜítomného zamČstnance na dobu pĜekážek
v práci na stranČ zamČstnance.
(4) Jsou-li dány vážné provozní dĤvody na stranČ zamČstnavatele nebo
dĤvody spoþívající ve zvláštní povaze práce, kterou má zamČstnanec
vykonávat, nepostupuje se podle odstavce 2 za podmínky, že v písemné
dohodČ zamČstnavatele s odborovou organizací budou tyto dĤvody blíže
vymezeny; ustanovení § 51 obþanského zákoníku v tomto pĜípadČ není
možné použít. Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit
vnitĜním pĜedpisem jen v pĜípadČ, že u zamČstnavatele nepĤsobí odborová
organizace.
Informaþní povinnost zamČstnavatele je uvedena v § 279 odst. 1 písm. g) zákoníku práce:
(1) ZamČstnavatel je povinen informovat zamČstnance o
g) nabídce volných pracovních míst na dobu neurþitou, která by byla
vhodná pro další pracovní zaĜazení zamČstnancĤ pracujících
u zamČstnavatele v pracovním pomČru uzavĜeném na dobu urþitou,
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1.2.2 Vznik, trvání a podmínky pracovního pomČru na dobu urþitou
Tak jako pracovní pomČr na dobu neurþitou vzniká pracovní pomČr na dobu urþitou na
základČ písemné pracovní smlouvy. Mimo jiné náležitosti, uvedené v § 34 zákoníku práce,
musí pracovní smlouva obsahovat dobu trvání pracovního pomČru. Doba trvání pracovního
pomČru mĤže být
- uvedena jako datum vzniku a datum skonþení pracovního pomČru,
- vyjádĜena dobou trvání þasovou jednotkou (mČsíce, roky),
- vymezení jiným zpĤsobem nepĜipouštČjícím pochybnosti o tom, kdy pracovní pomČr
na dobu urþitou uplynutím sjednané doby skonþí (napĜ. do splnČní urþitého
výzkumného úkolu, nebo zastupování zamČstnankynČ do jejího návratu po rodiþovské
dovolené, apod.).
Omezení trvání pracovního pomČru na dobu urþitou v § 39 odst. 2 je opatĜením proti
zneužívání institutu pracovního pomČru na dobu urþitou ve smyslu ustanovení 4 rámcové
dohody o pracovních pomČrech na dobu urþitou, vydané smČrnicí Rady 1999/70/ES. Obdobné
zkušenosti se zneužíváním pracovního pomČru na dobu urþitou bylo zaznamenáno i v ýR,
napĜ. ve školství. S uþiteli byly uzavírány pracovní pomČry jen na dobu trvání školního roku,
tedy na 10 mČsícĤ. Po dobu letních prázdnin byli uþitelé registrováni jako nezamČstnaní
a pobírali podporu v nezamČstnanosti. Náklady na plat uþitelĤ byla tak pĜeneseny na stát.
Jiným zpĤsobem zneužívání je psychický nátlak zamČstnavatele na zamČstnance, kterého
udržuje v nejistotČ, zda s ním opakovanČ uzavĜe pracovní pomČr na dobu urþitou. Stanovení
maximální doby 2 let, po kterou mĤže trvat pracovní pomČr na dobu urþitou sjednaný mezi
stejnými subjekty, a šestimČsíþní lhĤty mezi skonþením jednoho pracovního pomČru na dobu
urþitou a vznikem dalšího takového pracovního pomČru byla vytvoĜena dostateþná pĜekážka
k jeho zneužívání.
Omezení, uvedená v odstavci 2 nejsou absolutní. Nevztahují se na pĜípady, kdy
- podle zvláštního právního pĜedpisu nebo kdy zvláštní právní pĜedpis stanoví pracovní pomČr
na dobu urþitou jako podmínku pro vznik dalších práv;
Úpravu podle zvláštního právního pĜedpisu najdeme napĜ. v § 70 odst. 4 zákona
þ. 111/1998 Sb., o vysokých školách:
Pracovní pomČr akademických pracovníkĤ lze sjednat na dobu urþitou,
zpravidla v délce pČti let. Pracovní pomČr na dobu urþitou lze sjednat
opakovanČ nebo dohodou úþastníkĤ prodlužovat na dobu delší, než je
uvedena v pĜedchozí vČtČ.
Zvláštní úpravu pracovního pomČru na dobu urþitou obsahují též právní pĜedpisy upravující
þekatelskou praxi právních a justiþních þekatelĤ. Oba zákony mají v podstatČ shodnou úpravu
pracovního pomČru po dobu þekatelské praxe.
Pracovní pomČr právního þekatele na výkon funkce státního zástupce upravuje § 33 odst. 5
zákona þ. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství:
Pracovní pomČr s právním þekatelem se sjednává na dobu urþitou v trvání 40
mČsícĤ. Nedosáhne-li doba þekatelské praxe v dobČ trvání tohoto pracovního
pomČru délky 36 mČsícĤ, lze s právním þekatelem sjednat prodloužení jeho
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pracovního pomČru o dobu potĜebnou k dosažení této délky þekatelské praxe,
nejdéle však o 20 mČsícĤ. Pracovní pomČr se právnímu þekateli s jeho
souhlasem vždy prodlouží o potĜebnou dobu, jestliže nedosáhl dobu
þekatelské praxe v trvání 36 mČsícĤ v dĤsledku plnČní branné povinnosti
nebo pro nepĜítomnost v práci z dĤvodu tČhotenství nebo péþe o nezletilé
dítČ.
Pracovní pomČr justiþního þekatele na výkon funkce soudce upravuje § 112 odst. 1 zákona
þ. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích:
Pracovní pomČr s justiþním þekatelem se sjedná na dobu urþitou v trvání 40
mČsícĤ. Nedosáhne-li doba pĜípravné služby v dobČ trvání pracovního
pomČru délky 36 mČsícĤ, lze se souhlasem justiþního þekatele pracovní
pomČr prodloužit o dobu potĜebnou k dosažení této délky pĜípravné služby,
nejdéle však o 20 mČsícĤ. Pracovní pomČr s justiþním þekatelem se vždy
prodlouží o potĜebnou dobu, jestliže nedosáhl dobu pĜípravné služby v trvání
36 mČsícĤ v dĤsledku plnČní branné povinnosti, výkonu civilní služby nebo
pro nepĜítomnost v práci z dĤvodu tČhotenství nebo péþe o nezletilé dítČ po
dobu mateĜské nebo rodiþovské dovolené.
Pracovní pomČr na dobu urþitou, jako podmínku pro vznik dalších práv, stanoví § 37 odst.
1 zákona þ. 155/1995 Sb., o dĤchodovém pojištČní:
Výplata starobního dĤchodu, na který vznikl nárok podle § 29, náleží osobám
vykonávajícím výdČleþnou þinnost na základČ pracovnČprávního vztahu, jen
pokud tento vztah byl sjednán na dobu urþitou, nejdéle však na dobu jednoho
roku, lze-li jej podle zvláštních právních pĜedpisĤ na tuto dobu sjednat.
Takto je Ĝešen pracovní pomČr na dobu urþitou u pracujících dĤchodcĤ, kteĜí pobírají starobní
dĤchod. Opakované sjednávání pracovního pomČru na dobu urþitou s pracujícím dĤchodcem
není nijak omezeno.
- z dĤvodu náhrady doþasnČ nepĜítomného zamČstnance na dobu pĜekážek v práci na stranČ
zamČstnance.
ZamČstnavatel bude Ĝešit náhradu za doþasnČ nepĜítomného zamČstnance pĜijetím jiného
zamČstnance do pracovního pomČru na dobu urþitou v pĜípadČ, kdy pĜekážka na stranČ
nepĜítomného zamČstnance bude trvat delší dobu. Takovou pĜekážku je zejména mateĜská þi
rodiþovská dovolená zamČstnance. Dlouhodobá doþasná pracovní neschopnost zamČstnance
mĤže trvat maximálnČ 2 roky a není tedy tĜeba využívat výjimky uvedené v § 39 odst. 3 písm.
b). To platí i o Ĝešení náhrady za zamČstnankyni po dobu mateĜské dovolené, která mĤže trvat
max. 28, resp. 37 týdnĤ. UplatnČní citovaného dĤvodu výjimky bude pĜicházet do úvahy
zejména pĜi náhradČ za zamČstnankyni nebo zamČstnance, kteĜí þerpají rodiþovskou
dovolenou, která mĤže trvat až do dovršení 3 let vČku dítČte. MĤže se jednat i náhradu
zamČstnance dlouhodobČ uvolnČného pro výkon veĜejné funkce.
Omezení podle § 39 odst. 2 se nepoužije též v pĜípadČ, že jsou dány
- vážné provozní dĤvody na stranČ zamČstnavatele, nebo
- dĤvody spoþívající ve zvláštní povaze práce, kterou má zamČstnanec vykonávat.
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Protože pojem "vážné provozní dĤvody" a "zvláštní povaha práce" nelze s ohledem na
rozmanitost pracovních þinností zákonem blíže specifikovat, musí být tyto dĤvody vymezeny
konkrétnČji v písemné dohodČ uzavĜené mezi zamČstnavatelem a pĜíslušným odborovým
orgánem. Pokud u zamČstnavatele nepĤsobí odborová organizace, vymezí tyto dĤvody
písemnČ zamČstnavatel sám vnitĜním pĜedpisem.
Jde napĜ. o zmČnu pĜedmČtu þinnosti nebo výrobního programu, organizaþní nebo
racionalizaþní úpravy, technologická opatĜení, sezónní nebo kampaĖové práce, okamžitou
potĜebu zvýšení poþtu pracovních sil apod. MĤže se jednat i o práci vČdeckou a výzkumnou
na projektech, které jsou omezeny zadáním a dokonþením.
Tak napĜ. jeden z ústavĤ AV ýR Ĝeší v pracovním Ĝádu pracovní pomČr na dobu urþitou podle
§ 39 odst. 4 takto:
Výzkumní pracovníci ústavu a vysokoškolsky vzdČlaní pracovníci vČdeckých
oddČlení ústavu vykonávají tvĤrþí výzkumnou práci zvláštní povahy, jejíž
kvalita a efektivita je podle þl. 22 a 23 pĜílohy Stanov Akademie vČd ýR
hodnocena pravidelnými atestacemi. Tito pracovníci pracují na realizaci
þasovČ vymezených výzkumných projektĤ a zámČrĤ. Z tČchto dĤvodĤ je
s nimi podle § 39, odst. 4 zákoníku práce a v souladu se stanoviskem II.
zasedání Akademického snČmu AV ýR ze dne 25. Ĝíjna 1993 zpravidla
sjednáván pracovní pomČr na dobu urþitou, a to i opakovanČ.
Pracovní pomČr na dobu urþitou lze sjednávat i u vedoucích zamČstnancĤ, kteĜí byli do funkcí
jmenováni. To vyplývá analogicky z ustanovení § 73 odst. 6 , o odvolání z pracovního místa
vedoucího zamČstnance nebo vzdání se tohoto místa:
Odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zamČstnance
pracovní pomČr nekonþí; to neplatí, jestliže byl pracovní pomČr založen
jmenováním na dobu urþitou.
Specifické podmínky zamČstnancĤ s pravidelným pracovištČm v zahraniþí, týkající se
pracovního pomČru na dobu urþitou, mĤže na základČ zmocnČní v § 346 zákoníku práce Ĝešit
vláda naĜízením:
Vláda mĤže naĜízením stanovit odchylnou úpravu pracovního pomČru
zamČstnancĤ s pravidelným pracovištČm v zahraniþí, vþetnČ oprávnČní
zamČstnavatelĤ a povinností zamČstnancĤ, pokud jde o
a) možnost opakovaného prodlužování pracovního pomČru na dobu
urþitou v zahraniþí, vþetnČ možnosti sjednat délku trvání pracovního
pomČru na dobu urþitou také na dobu vyslání práce v zahraniþí,
NaĜízení vlády dle zmocnČní v § 346 zákoníku práce dosud vydáno nebylo (stav ke dni 5. 6.
2007).
1.2.3 Zkušební doba
Ustanovení § 35 zákoníku práce nevyluþuje sjednat zkušební dobu i se zamČstnancem, který
je pĜijímán do pracovního pomČru na dobu urþitou.
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1.2.4 PĜemČna pracovního pomČru na dobu urþitou v pracovní pomČr na dobu neurþitou
Pracovní pomČr na dobu urþitou je ve vČtšinČ pĜípadĤ pro zamČstnance pĜeklenovacím
obdobím do získání pracovního pomČru na dobu neurþitou. Z toho vychází i povinnost
zamČstnavatele informovat zamČstnance o nabídce volných pracovních míst na dobu
neurþitou, která by byla vhodná pro další pracovní zaĜazení zamČstnancĤ pracujících
u zamČstnavatele v pracovním pomČru uzavĜeném na dobu urþitou, zakotvená v § 279 odst. 1
písm. g) zákoníku práce. Informaþní povinnost zamČstnavatele vychází ze smČrnice Rady
1999/70/ES. Pokud zamČstnanec nabídku pĜijme, zmČní se pracovní pomČr na dobu urþitou na
základČ nové pracovní smlouvy nebo zmČny pracovní smlouvy v pracovní pomČr na dobu
neurþitou.
Další zpĤsob zmČny pracovního pomČru na dobu urþitou v pracovní pomČr na dobu neurþitou
mĤže dojít na základČ situace, uvedené v § 65 odst. 2 zákoníku práce:
(2) Pokraþuje-li zamČstnanec po uplynutí sjednané doby (§ 48 odst. 2)
s vČdomím zamČstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní
pomČr na dobu neurþitou.
Pro takovou zmČnu pracovního pomČru postaþí, koná-li zamČstnanec po uplynutí sjednané
doby práce s vČdomím nejbližšího nadĜízeného. PĜitom vČdomí není tĜeba nijak vyjádĜit.
Postaþí jednání konkludentní, vyslovení souhlasu s pokraþování v práci není tĜeba. MĤže tak
dojít i k situaci, že zamČstnavatel nehodlá zamČstnance zamČstnat v pracovním pomČru na
dobu neurþitou, ale svou nedbalostí, resp. nedbalostí vedoucího zamČstnance opomnČl
pĜipomenout zamČstnanci, že jeho pracovní pomČr konþí, nebo že mu práci po uplynutí
sjednané doby nezakázal. Pokud by zákaz pokraþovat v práci po uplynutí sjednané doby byl
zamČstnavatelem vydán pĜed uplynutím sjednané doby, nebude takový zákaz úþinný.
Ustanovení § 65 odst. 2 je nevyvratitelnou právní domnČnkou, která odstraĖuje nejistotu
zamČstnance, který po skonþení pracovního pomČru na dobu urþitou pokraþuje ve výkonu
práce.
Další možnost pĜemČny pracovního pomČru na dobu urþitou v pracovní pomČr na dobu
neurþitou uvádí § 39 odst. 5 zákoníku práce:
(5) Sjedná-li zamČstnavatel se zamČstnancem trvání pracovního pomČru na
dobu urþitou, aþkoliv nebyly splnČny podmínky stanovené v odstavcích 2 až
4, a oznámil-li zamČstnanec pĜed uplynutím sjednané doby písemnČ
zamČstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zamČstnával, platí, že se jedná
o pracovní pomČr na dobu neurþitou. Návrh na urþení, zda byly splnČny
podmínky uvedené v odstavcích 2 až 4, mĤže jak zamČstnavatel, tak
i zamČstnanec uplatnit u soudu nejpozdČji do 2 mČsícĤ ode dne, kdy mČl
pracovní pomČr skonþit uplynutím sjednané doby.
Ke zvýšení právní jistoty zamČstnance je stanovena zákonem právní fikce, podle které byl
pracovní pomČr uzavĜen na dobu neurþitou, jestliže byla pĜi sjednávání podmínek pracovního
pomČru na dobu urþitou zamČstnavatelem porušena ustanovení § 39 odst. 2 až 4. Tato fikce se
však uplatní jen tehdy, jestliže zamČstnanec kvalifikovaným zpĤsobem projeví setrvat
u zamČstnavatele v pracovním pomČru na dobu neurþitou.
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Tímto ustanovením je na druhé stranČ chránČna i právní jistota zamČstnavatele (ale
i zamČstnance) tím, že je stanovena dvoumČsíþní prekluzivní lhĤta, ve které je možno uplatnit
u soudu návrh na urþení, zda byl þi nebyl pĜi sjednávání podmínek pracovního pomČru na
dobu urþitou porušen zákon.
1.2.5 Skonþení pracovního pomČru na dobu urþitou
Skonþení pracovního pomČru na dobu urþitou je sjednáno již v pracovní smlouvČ. PĜesto se na
tento pracovní pomČr vztahují i další zpĤsoby jeho skonþení, uvedené v § 48 odst. 1, 3 a 4
zákoníku práce. Znamená to, že pracovní pomČr na dobu urþitou mĤže skonþit pĜed uplynutím
sjednané doby podle citovaného ustanovení:
(1)Pracovní pomČr mĤže být rozvázán jen
a) dohodou,
b) výpovČdí,
c) okamžitým zrušením,
d) zrušením ve zkušební dobČ.
(2) Pracovní pomČr na dobu urþitou konþí také uplynutím sjednané doby.
(3) Pracovní pomČr cizince nebo fyzické osoby bez státní pĜíslušnosti,
pokud k jeho skonþení nedošlo již jiným zpĤsobem, konþí
a) dnem, kterým má skonþit jejich pobyt na území ýeské republiky podle
vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,
b) dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající tČmto osobám trest
vyhoštČní z území ýeské republiky,
c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zamČstnání .
(4) Pracovní pomČr zaniká smrtí zamČstnance. Zánik pracovního pomČru v
pĜípadČ smrti zamČstnavatele, který je fyzickou osobou, upravuje § 342
odst. 1.
Speciální ustanovení ke skonþení pracovního pomČru na dobu urþitou uvádí § 65 odst. 1
zákoníku práce:
(1) Pracovní pomČr na dobu urþitou mĤže skonþit také ostatními zpĤsoby
uvedenými v § 48 odst. 1, 3 a 4. Byla-li doba trvání tohoto pracovního
pomČru omezena na dobu konání urþitých prací, upozorní zamČstnavatel
zamČstnance na skonþení tČchto prací vþas, zpravidla alespoĖ 3 dny
pĜedem.
1.2.6 Bezpeþnost a ochrana zdraví pĜi práci
PĜi zajišĢování podmínek bezpeþné a zdraví neohrožující práce nerozlišuje zamČstnavatel
o jakého zamČstnance se jedná. Stejné podmínky musí zajistit všem zamČstnancĤm na jeho
pracovištích. Zvláštní pozornost musí zamČstnavatel vČnovat nČkterým skupinám
zamČstnancĤ, mj. i zamČstnancĤm v pracovním pomČru na dobu urþitou.
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Tato zvláštní pozornost vychází ze smČrnice Rady 91/383/EHS, kterou se doplĖují opatĜení
pro zlepšení bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci zamČstnancĤ v pracovním pomČru na dobu
urþitou nebo v doþasném pracovním pomČru, a která je v postavení lex specialis ke smČrnici
Rady 89/391/EHS o zavádČní opatĜení pro zlepšení bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci
(rámcová smČrnice).
DĤvodem zvýšené pozornosti uvedenému okruhu zamČstnancĤ jsou výsledky výzkumĤ
v rámci EU, ze kterých vyplývá, že zamČstnanci v pracovním pomČru na dobu urþitou
a v doþasném pracovním pomČru jsou v nČkterých odvČtvích více než jiní zamČstnanci
vystaveni riziku pracovních úrazĤ a nemocí z povolání.
Podle § 103 odst. 1 písm. f) zákoníku práce:
(1) ZamČstnavatel je povinen
f) zajistit zamČstnancĤm, zejména zamČstnancĤm v pracovním pomČru na
dobu urþitou, zamČstnancĤm agentury práce doþasnČ pĜidČleným k výkonu
práce k jinému zamČstnavateli, mladistvým zamČstnancĤm, podle potĜeb
vykonávané práce dostateþné a pĜimČĜené informace a pokyny
o bezpeþnosti a ochranČ zdraví pĜi práci podle tohoto zákona a podle
zvláštních právních pĜedpisĤ, zejména formou seznámení s riziky, výsledky
vyhodnocení rizik a s opatĜeními na ochranu pĜed pĤsobením tČchto rizik,
která se týkají jejich práce a pracovištČ,
Na citované ustanovení zákoníku práce navazuje ustanovení § 9 odst. 4 písm. a) zákona
þ. 309/2006 Sb., o zajištČní dalších podmínek bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci:
(4) ZamČstnavatel je povinen
a) poskytnout odbornČ zpĤsobilé osobČ k zajišĢování úkolĤ v prevenci rizik
zejména potĜebné prostĜedky a dobu potĜebnou k výkonu její þinnosti,
zvláštČ ve vztahu k zamČstnancĤm v pracovním pomČru na dobu urþitou,
mladistvým zamČstnancĤm, tČhotným zamČstnankyním, zamČstnankyním,
které kojí, nebo zamČstnankyním-matkám dítČte do konce devátého mČsíce
po porodu a zamČstnancĤm agentury práce doþasnČ pĜidČleným k výkonu
práce k jinému zamČstnavateli,
1.2.7 OdpovČdnost za škodu
Na zamČstnance v pracovní pomČru na dobu urþitou, i na jeho zamČstnavatele se vztahují plnČ
ustanovení zákoníku práce i jiných právních pĜedpisĤ o odpovČdnosti za škodu. Výjimku þiní
náhrada za ztrátu na výdČlku v dĤsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
vycházející z odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu pĜi pracovním úrazu nebo nemoci
z povolání. U zamČstnance v pracovním pomČru na dobu urþitou je nárok na tuto náhradu
omezen dobou, do kdy mČl pracovní pomČr trvat. Toto omezení je uvedeno v § 386 odst. 1
zákoníku práce:
(1) ZamČstnanci, který utrpí pracovní úraz nebo u nČhož byla zjištČna
nemoc z povolání v pracovním pomČru sjednaném na dobu urþitou nebo pĜi
výkonu práce na základČ dohody o pracovní þinnosti uzavĜené na dobu
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urþitou, pĜísluší náhrada za ztrátu na výdČlku jen do doby, kdy mČl tento
pracovnČprávní vztah skonþit. Po této dobČ pĜísluší náhrada za ztrátu na
výdČlku, jestliže je možné podle okolností pĜedpokládat, že postižený by byl
i nadále zamČstnán. Ostatní práva vyplývající z odškodnČní pracovního
úrazu nebo nemoci z povolání tím nejsou dotþena.
Dalším zamČstnáním podle vČty druhé se rozumí jakékoliv zamČstnání, nejen pouze u toho
zamČstnavatele, který za škodu odpovídá. Aplikace druhé vČty citovaného ustanovení není
pĜesto zcela jednoduchá a jednoznaþná, neboĢ potĜebuje jistou míru úvahy. To mĤže být
pĜíþinou sporu neboĢ úvaha mĤže pĜinášet rozdílné pohledy se strany poškozeného
zamČstnance a se strany zamČstnavatele (resp. pojišĢovny, která za zamČstnavatele náhradu
poskytuje).
Úprava odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu pĜi pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
v zákoníku práce je pĜechodnou záležitostí do nabytí úþinnosti zákona þ. 266/2006 Sb.,
o úrazovém pojištČní zamČstnancĤ. Tam je úprava jednoznaþná a nijak nevyþleĖuje
zamČstnance v pracovním pomČru na dobu urþitou.

2 ýÁSTEýNÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK (PRÁCE NA KRATŠÍ PRACOVNÍ
DOBU) A DALŠÍ PRACOVNÍ POMċR
Za jednu z hlavních cest k sladČní pracovního a soukromého života se považuje práce na
þásteþný pracovní úvazek (užívá se též pojmu „zkrácený pracovní úvazek“, resp. podle znČní
v zákoníku práce „kratší pracovní doba“).
HlavnČ v bohatších zemích západní Evropy se lidé spokojí s þásteþným úvazkem za ménČ
penČz výmČnou za to, že podle svého využijí zbylý þas.
Více volného þasu a menší vyþerpání námezdnou prací
aktivnČ zlepšuje kvalitu života.
Varující je ale zjištČní, že ve vyspČlých zemích západní
Evropy pracují na þásteþný pracovní úvazek pĜevážnČ
ženy. Výzkumy v Nizozemí, NČmecku a ve Velké
Británii prokázaly, že taková práce je pro vČtšinu žen
jen „druhé nejlepší Ĝešení“. Ženy v tČchto státech mají
omezený pĜístup k pracovním místĤm na plný úvazek s plnými právy, vyšším výdČlkem
a dalšími požitky. NepĜijmout alespoĖ práci na þásteþný pracovní úvazek by znamenalo zĤstat
doma. V Nizozemí je v souþasné dobČ témČĜ 60% pracovních míst obsazeno ženami v režimu
kratší pracovní doby (nizozemský model rodiny– jeden a pĤl výdČleþného þlena rodiny) (zdroj:
MPSV a World of Work þ. 57/2006).
Odlišná motivace práce na þásteþný pracovní úvazek je ve vČtšinČ nových þlenských státĤ
EU. V tČchto státech tato forma práce slouží zejména k násobení pracovních pomČrĤ,
k pĜivýdČlku v dobČ rodiþovské dovolené, pĜi nemožnosti získat zamČstnání na celou
pracovní dobu apod., a to vždy s cílem získat dostateþné, nebo alespoĖ minimální
finanþní prostĜedky na zabezpeþení rodiny nebo sebe.
Tomu odpovídá zjištČní Eurostatu, že nejdelší pracovní týden mezi þlenskými státy Evropské
unie je v ýeské republice a evropský prĤmČr se tu pĜekraþuje o pČt hodin. ýeši tráví v práci
více než 42 hodiny týdnČ. Dlouhý pracovní týden v ýeské republice úzce souvisí i s mizivým
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využíváním þásteþného pracovního úvazku. ýeši také jen výjimeþnČ využívají þásteþné
pracovní úvazky jen z toho dĤvodu, že chtČjí trávit ménČ þasu v zamČstnání. Podíl
zamČstnancĤ v þásteþném pracovním pomČru v období 1993 – 2004 prĤbČžnČ mírnČ klesal.
ObecnČ nejvíce vyhovují tyto formy zamČstnání rodiþĤm s malými dČtmi a studentĤm, do
menší míry lidem v dĤchodovém vČku. DĤvody práce na þásteþný úvazek v ýeské republice
byly v 1. þtvrtletí roku 2005 dle údajĤ ýSÚ následující:
DĤvod

Muži

Ženy

absolvování profesního þi školního vzdČlávání

10,6 %

3,2 %

ze zdravotních dĤvodĤ

28,8 %

16,3 %

6,6 %

17,8 %

0%

22,2 %

nemĤže najít vhodnou práci na plnou pracovní dobu
peþuje o dČti nebo postiženou osobu

Ve vyspČlých státech EU pracuje ménČ než 30 hodin týdnČ témČĜ 20 % zamČstnancĤ,
pĜevážnČ žen. Na rozdíl od tČchto státĤ je to v ýeské republice jen 3 až 5 % zamČstnancĤ.
Výbor EP pro zamČstnanost a sociální vČci považuje jakékoliv další legislativní akce na
evropské úrovni za kontraproduktivní a hlavní roli v procesu modernizace
pracovnČprávních vztahĤ pĜisuzuje výluþnČ þlenským státĤ. PracovnČprávní pĜedpisy
ýR toto stanovisko ctí a proto práci pĜi þásteþném pracovním úvazku umožĖují
a regulují jen ty základní pĜedpoklady pro umožnČní práce na kratší pracovní dobu.
Po stránce vČcné existují dva okruhy dĤvodĤ práce na kratší pracovní dobu:
x

x

První okruh spoþívá v provozních dĤvodech na stranČ zamČstnavatele. Firmy
zamČstnávají na kratší dobu napĜ. uklízeþky, vrátné, úþetní nebo recepþní, když pro
takové zamČstnance nemají využití na plný pracovní úvazek. V takových pĜípadech
kratší pracovní dobu stanoví zamČstnavatel a zamČstnanec je na zkrácenou pracovní
dobu pĜijímán a délka pracovní doby je zakotvena v pracovní smlouvČ.
Druhý okruh vychází dĤvodĤ je Ĝešením situace konkrétního zamČstnance na jeho
žádost. DĤvody k podání žádosti jsou zejména zdravotní a rodinné, a jak bylo již
uvedeno, v našich podmínkách jen výjimeþnČ je dĤvodem získání více volného þasu.
ýastým dĤvodem žádosti zamČstnance o práci na kratší pracovní dobu je další
(soubČžný) pracovní pomČr. Možnost pracovního pomČru na kratší pracovní dobu je
v našich podmínkách velkým pĜínosem zejména pro ženy s malými dČtmi, které tak
mají možnost pĜispČt k ekonomickému základu rodiny.

2.1 Právní úprava v EU
Sjednocujícím pramenem úpravy kratší pracovní doby (þásteþného pracovního úvazku) pro
státy EU je smČrnice Rady 97/81/ES o rámcové dohodČ o þásteþném pracovním úvazku
uzavĜené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.
SmČrnice byla pĜijata na základČ spoleþného požadavku Evropské unie konfederací prĤmyslu
a zamČstnavatelĤ (UNICE), Evropského stĜediska veĜejných podnikĤ (CEEP) a Evropské
konfederace odborových svazĤ (EKOS). SmČrnice, v podobČ rámcové dohody, vyjadĜuje
pĜání tČchto organizací stanovit obecný rámec pro odstranČní diskriminace vĤþi
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zamČstnancĤm na þásteþný úvazek a pĜispČt k rozvoji možností þásteþného pracovního
úvazku na takovém základČ, který je pĜijatelný jak pro zamČstnavatele, tak pro zamČstnance.
Úþelem rámcové dohody je
- zajistit odstranČní diskriminace zamČstnancĤ na þásteþný úvazek a zlepšit kvalitu
þásteþného pracovního úvazku,
- usnadnit rozvoj þásteþného pracovního úvazku na základČ dobrovolnosti a pĜispČt
k pružné organizaci pracovní doby zpĤsobem, který pĜihlíží k potĜebám
zamČstnavatelĤ a zamČstnancĤ.
ZamČstnancem na þásteþný úvazek se rozumí zamČstnanec, jehož bČžná pracovní doba,
vypoþtená na týdenním základČ nebo jako prĤmČr za urþitou dobu zamČstnání, nejdéle však
jednoho roku, je kratší než bČžná pracovní doba srovnatelného zamČstnance na plný úvazek.
Významným ustanovením rámcové dohody na ochranu zamČstnance je, že nesouhlas
zamČstnance se zmČnou plného pracovního úvazku na þásteþný pracovní úvazek nebo naopak
by nemČl sám o sobČ zakládat platný dĤvod pro propuštČní, aniž je dotþena možnost pĜistoupit
v souladu s vnitrostátními právními pĜedpisy, kolektivními smlouvami a zvyklostmi
k propuštČní z dalších dĤvodĤ, které mohou vyplynout z provozních požadavkĤ daného
podniku.
ZamČstnavateli se mj. doporuþuje, aby informoval
- zamČstnance o dostupných pracovních místech na þásteþný úvazek a o místech na plný
úvazek v podniku,
- orgány zastupující v podniku zamČstnance o þásteþném pracovním úvazku.

2.2 Souþasná právní úprava v ýR
2.2.1 Základní ustanovení
Nový zákoník práce þ. 262/2006 Sb. uplatĖuje ústavní princip, že „každý mĤže þinit, co není
zákonem zakázáno“. Podle tohoto principu je zamČstnavatel pĜi sjednávání délky pracovní
doby se zamČstnancem limitován pouze délkou stanovené týdenní pracovní doby, která nesmí
pĜekroþit 40 hodin týdnČ. Neplatí již omezení žádosti zamČstnance zdravotními nebo jinými
vážnými dĤvody.
Z tohoto pohledu se ustanovení § 80 v té þásti zákoníku práce, která upravuje pracovní dobu,
jeví jako nadbyteþné, neboĢ zákoník práce upravuje odmČĖování za práci samostatnČ na jiném
místČ:
§ 80
Kratší pracovní doba
Byla-li sjednána kratší pracovní doba, pĜísluší zamČstnanci mzda nebo
plat, které odpovídají této kratší pracovní dobČ.
Zákoník práce pozbyl v problematice kratší pracovní doby regulaþního charakteru a v zásadČ
nestanoví již žádné podmínky kratší pracovní doby. Sjednání kratší pracovní doby je jen na
zamČstnavateli a na zamČstnanci.

18

Výjimku tvoĜí povinnost zamČstnavatele vyhovČt žádosti o kratší pracovní dobu
zamČstnankynČ nebo zamČstnance peþující o dítČ mladší než 15 let, tČhotné zamČstnankynČ
nebo zamČstnance, který prokáže, že pĜevážnČ sám dlouhodobČ soustavnČ peþuje o pĜevážnČ
nebo úplnČ bezmocnou fyzickou osobu. Ani v tomto pĜípadČ však vyhovČt nemusí, pokud
tomu brání vážné provozní dĤvody:
§ 241
(2) Požádá-li zamČstnankynČ nebo zamČstnanec peþující o dítČ mladší než
15 let, tČhotná zamČstnankynČ nebo zamČstnanec, který prokáže, že
pĜevážnČ sám dlouhodobČ soustavnČ peþuje o pĜevážnČ nebo úplnČ
bezmocnou fyzickou osobu, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou
úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zamČstnavatel povinen vyhovČt
žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní dĤvody.
NesplnČní povinnosti zamČstnavatele vyhovČt takové žádosti naplĖuje skutkovou
podstatu správního deliktu, resp. pĜestupku podle § 31 odst. 1 písm. c), resp. § 18 odst. 1
písm. c) zákona þ. 251/2005 Sb., o inspekci práce:
§ 31 (§ 18)
(1) Právnická (fyzická) osoba se dopustí správního deliktu (pĜestupku) na
úseku zvláštních pracovních podmínek nČkterých zamČstnancĤ tím, že
c) neplní povinnost vyhovČt žádosti zamČstnance peþujícího o dítČ mladší
než 15 let, tČhotné zamČstnankynČ, zamČstnance, který prokázal, že
pĜevážnČ sám dlouhodobČ peþuje o pĜevážnČ nebo úplnČ bezmocnou
fyzickou osobu, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu
pracovní doby, pĜestože jí v tom nebrání vážné provozní dĤvody,
(2) Za správní delikt (pĜestupek) podle odstavce 1
a) písm. c) a h) lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kþ,
2.2.2 OdmČna za práci
Jedním z mála regulaþních ustanovení upravujících práci na kratší pracovní dobu je to, které
je uvedeno v § 80 zákoníku práce, kde se stanoví, že zamČstnanci, který pracuje na kratší
pracovní dobu náleží i nižší mzda nebo plat, odpovídající kratší pracovní dobČ. I bez
konstatování v § 80 je možno bez problémĤ stanovit mzdu nebo plat zamČstnanci, který
pracuje v þásteþném pracovním úvazku. PĜi stanovení odmČny za práci postupuje
zamČstnavatel pod podle ustanovení § 109 až 150 zákoníku práce o odmČĖování za práci.
Nižší odmČna za práci na kratší pracovní dobu logickým výkladem vyplývá z ustanovení
§ 110 odst. 1 a 2 zákoníku práce:
§ 110
(1) Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty pĜísluší všem
zamČstnancĤm u zamČstnavatele stejná mzda, plat nebo odmČna z dohody.
(2) Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo
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srovnatelné složitosti, odpovČdnosti a namáhavosti, která se koná ve
stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, pĜi stejné nebo
srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.
2.2.3 Práce pĜesþas
Zvláštní ustanovení, týkající se práce pĜesþas zamČstnance, který pracuje na kratší pracovní
dobu obsahuje § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce:
§ 78
(1) Pro úþely úpravy pracovní doby a doby odpoþinku je
i) prací pĜesþas práce konaná zamČstnancem na pĜíkaz zamČstnavatele nebo
s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající
z pĜedem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec
rozvrhu pracovních smČn. U zamČstnancĤ s kratší pracovní dobou je prací
pĜesþas práce pĜesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; tČmto
zamČstnancĤm není možné práci pĜesþas naĜídit. Prací pĜesþas není,
napracovává-li zamČstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní
pracovní dobu pracovní volno, které mu zamČstnavatel poskytl na jeho
žádost,
Ustanovení obsahuje dva zásadní regulativy, které vycházejí ze smyslu práce na kratší
pracovní dobu:
- prací pĜesþas u zamČstnancĤ s kratší pracovní dobou je práce pĜesahující stanovenou
týdenní pracovní dobu;(viz pĜíklad)
- zamČstnancĤm s kratší pracovní dobou není možné práci pĜesþas naĜídit.
PĜíklad:
Kratší pracovní doba zamČstnance je sjednána na 20 hodin týdnČ. Pracujeli zamČstnanec na základČ dohody se zamČstnavatelem 30 hodin týdnČ,
nejedná se o práci pĜesþas – nenáleží mu pĜíplatek za práci pĜesþas.
Pracuje-li 42 hodin týdnČ, jsou prací pĜesþas 2 hodiny, za které mu také
náleží pĜíslušný pĜíplatek.
2.2.4 Pružná pracovní doba
PĜi pracovním pomČru na kratší pracovní dobu není uplatnČní pružné pracovní doby
vylouþeno. I v takovém pĜípadČ musí být pracovní doba rozdČlena na základní a volitelnou
þást. Aniž by to bylo v zákonČ pro tento pĜípad výslovnČ upraveno, stanoví pĜimČĜenou
základní pracovní dobu zamČstnanci pracujícímu na kratší pracovní dobu zamČstnavatel.
V zákoníku práce þ. 65/1965 Sb. byla konstrukce základní pracovní doby pro takové pĜípady
upravena. Nová úprava je v tomto ohledu liberální.
2.2.5 Konto pracovní doby
Novým zákoníkem práce zavedený institut konto pracovní doby se dotýká i zamČstnancĤ
pracujících na kratší pracovní dobu. To plyne z ustanovení § 87 odst. 2 písm. a), podle
kterého se na úþtu pracovní doby zamČstnance vykazuje stanovená týdenní pracovní doba,

20

pĜípadnČ kratší pracovní doba. Konto pracovní doby je zvláštní formou nerovnomČrného
rozložení pracovní doby. Musí být zakotveno v kolektivní smlouvČ nebo ve vnitĜním
pĜedpisu.
K uplatnČní konta pracovní doby musí mít zamČstnavatel podle § 86 odst. 1 pĜedchozí souhlas
jednotlivých zamČstnancĤ, jichž se bude toto rozvržení pracovní doby týkat. Je tedy na
zamČstnanci, zda na takové rozvržení pracovní doby pĜistoupí þi nikoliv. Takový je
souþasný stav.
Na základČ dohody sociálních partnerĤ pĤsobících v RadČ hospodáĜské a sociální dohody
z kvČtna 2007 pĜedložil ministr práce a sociálních vČcí vládČ návrh na novelu zákoníku práce,
která by mČla mj. zmČnit ustanovení § 86 odst. 1 v tom smyslu, že zamČstnavatel nebude
nadále k uplatnČní konta pracovní doby potĜebovat souhlas jednotlivých zamČstnancĤ,
pokud bude konto pracovní doby obsaženo v kolektivní smlouvČ.
V takovém pĜípadČ by možnost pracovního pomČru na kratší pracovní dobu byla po dobu
uplatnČní konta pracovní doby se všemi dĤsledky zmaĜena.
2.2.6 PĜestávky v práci
PĜestávka v práci na jídlo a oddech
ZamČstnanec má podle § 88 zákoníku práce nejdéle po 6 hodinách nepĜetržité práce nárok na
pĜestávku v práci na jídlo a oddech v trvání 30 minut. Z toho vyplývá, že zamČstnanec, který
jehož pracovní doba je kratší než 6 hodin na tuto pĜestávku nárok nemá. To platí
obdobnČ u mladistvého zamČstnance, kterému nárok na tuto pĜestávku po 4,5 hodinách
nepĜetržité práce.
PĜestávka ke kojení
Výslovná úprava pĜestávky ke kojení v § 242 zákoníku práce je ve své podstatČ
zákonodárcem chápána jako formální splnČním požadavku mezinárodních závazkĤ, neboĢ
vČtšina žen þerpá v dobČ kojení mateĜskou a rodiþovskou dovolenou. Ekonomická situace
mladých rodin v ýR mĤže ale vést ke zvýšení poþtu þásteþných pracovních úvazkĤ žen na
mateĜské a rodiþovské dovolené a právní úprava pĜestávek ke kojení bude uplatĖována
v praxi.
Podle tohoto ustanovení pĜísluší zamČstnankyni, která pracuje po stanovenou týdenní
pracovní dobu, na každé dítČ do konce 1 roku jeho vČku 2 pĤlhodinové pĜestávky a v dalších
3 mČsících 1 pĤlhodinová pĜestávka za smČnu. Kratší pracovní doba ovlivĖuje poþet a dobu
poskytování pĜestávek. Pracuje-li po kratší pracovní dobu, avšak alespoĖ polovinu
týdenní pracovní doby, pĜísluší jí pouze 1 pĤlhodinová pĜestávka, a to na každé dítČ do
konce 1 roku jeho vČku. PĜestávky ke kojení se zapoþítávají do pracovní doby a poskytuje se
za nČ náhrada mzdy nebo platu ve výši prĤmČrného výdČlku.
2.2.7 SoubČžné pracovní pomČry
Nový zákoník práce již nerozlišuje hlavní a vedlejší pracovní pomČr. V § 13 odst. 4 zmiĖuje
„další pracovní pomČr“ ve vztahu zákazu výkonu stejnČ druhovČ vymezených prací u téhož
zamČstnavatele:
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(4) ZamČstnanec v dalším pracovním pomČru nebo na základČ dohod
o pracích konaných mimo pracovní pomČr u téhož zamČstnavatele nemĤže
vykonávat práce, které jsou stejnČ druhovČ vymezeny. U zamČstnavatele,
jímž je stát, se vČta první použije jen v pĜípadČ, že se jedná o výkon práce
v téže organizaþní složce státu.
Mimo tohoto ustanovení, které reguluje výkon dalšího pracovního pomČru u stejného
zamČstnavatele, resp. u zamČstnavatele, kterým je stát, stanoví zákoník práce v § 304 ještČ
další regulaþní opatĜení, které má zabránit profesní konkurenci mezi zamČstnavatelem a jeho
zamČstnancem:
§ 304
(1) ZamČstnanci mohou vedle svého zamČstnání vykonávaného
v pracovnČprávním vztahu vykonávat výdČleþnou þinnost, která je shodná
s pĜedmČtem þinnosti zamČstnavatele, u nČhož jsou zamČstnáni, jen s jeho
pĜedchozím písemným souhlasem.
(2) Jestliže zamČstnavatel souhlas podle odstavce 1 odvolá, musí být
odvolání písemné; zamČstnavatel je povinen v nČm uvést dĤvody zmČny
svého rozhodnutí. ZamČstnanec je pak povinen bez zbyteþného odkladu
výdČleþnou þinnost skonþit zpĤsobem vyplývajícím pro její skonþení
z pĜíslušných právních pĜedpisĤ.
(3) Omezení stanovené v odstavci 1 se nevztahuje na výkon vČdecké,
pedagogické, publicistické, literární a umČlecké þinnosti.
Toto ustanovení má zabránit zneužívání poznatkĤ a informací, pracovních nástrojĤ, materiálĤ
i výsledkĤ práce získaných u jednoho zamČstnavatele aĢ už v dalším pracovnČprávním vztahu,
nebo pĜi jiné výdČleþné þinnosti zamČstnance. PĜedmČtem þinnosti zamČstnavatele se rozumí
þinnost zapsaná v obchodním rejstĜíku, živnostenském oprávnČní nebo ve zĜizovací listinČ.
Výkon jiné výdČleþné þinnosti se vztahuje k pĜedmČtu zamČstnavatele, nikoliv k výkonu
konkrétní práce, kterou zamČstnanec pro zamČstnavatele vykonává.
Poþet dalších pracovních pomČrĤ zamČstnance u jiných zamČstnavatelĤ není jinak právnČ
omezen. Každý pracovní pomČr se posuzuje samostatnČ. To platí i o pracovní dobČ. Záleží
pouze na zamČstnanci a na jeho schopnostech, kolik pracovních pomČrĤ uzavĜe a kolik hodin
bude pracovat. Teoreticky mĤže pracovní doba ve všech pracovních pomČrech jednoho
zamČstnance þinit 24 hodin dennČ. JistČ, že to je jen teoretická možnost, nicménČ skuteþnost
se pĜi soubČhu nČkolika pracovních pomČrĤ mĤže k 24 hodinám blížit, napĜ.:
ZamČstnanec pracuje od 6:00 hod. do 14:30 hod. u prvního
zamČstnavatele, od 15:00 hod. do 19:00 hod. u druhého zamČstnavatele
a pak od 22:00 hod. do 04:00 hod. u tĜetího zamČstnavatele – tedy
s odeþtením pĜestávky u prvního zamČstnavatele odpracuje zamČstnanec
v soubČžných pracovních pomČrech 18 hodin.
Podobné zatížení u nČkterých zamČstnancĤ nelze vylouþit.
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Délka pracovní doby ve více pracovnČprávních vztazích je omezena zákonem pouze u mladistvých
zamČstnancĤ. Tuto úpravu obsahuje ustanovení § 79 odst. 2 ZP:

(2) Délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí pĜekroþit u zamČstnancĤ
d) mladších 18 let 30 hodin týdnČ s tím, že délka smČny v jednotlivých
dnech nesmí pĜesáhnout 6 hodin. Délka stanovené týdenní pracovní doby
ve více pracovnČprávních vztazích podle § 3 vČty druhé zamČstnance
mladšího než 18 let nesmí ve svém souhrnu pĜesáhnout 30 hodin týdnČ.
Na základČ výše citované dohody sociálních partnerĤ z kvČtna 2007 obsahuje vládní návrh novely
zákoníku práce též zmČnu maximální týdenní pracovní doby mladistvých ze 30 na 40 hodin.

2.3 Pracovní pomČr na kratší pracovní dobu a zprostĜedkování vhodného
zamČstnání
PĜedmČtem zákona þ. 435/2004 Sb., o zamČstnanosti, je zabezpeþování státní politiky
zamČstnanosti. Podle § 20 tohoto zákona má fyzická osoba právo na zprostĜedkování
vhodného zamČstnání:
§ 20
(1) Fyzická osoba má právo na zprostĜedkování vhodného zamČstnání.
Vhodným zamČstnáním, pokud tento zákon nestanoví jinak, je zamČstnání
a) které zakládá povinnost odvádČt pojistné na dĤchodové pojištČní
a pĜíspČvek na státní politiku zamČstnanosti,
b) jehož délka pracovní doby þiní nejménČ 80 % stanovené týdenní
pracovní doby,
c) které je sjednáno na dobu neurþitou, nebo na dobu urþitou delší než 3
mČsíce a
d) které odpovídá zdravotní zpĤsobilosti fyzické osoby a pokud možno její
kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zamČstnání, možnosti
ubytování a dopravní dosažitelnosti zamČstnání.
(2) Pro uchazeþe o zamČstnání, který je veden v evidenci uchazeþĤ
o zamČstnání po dobu delší než 1 rok, je vhodným zamČstnáním i takové
zamČstnání, které
a) splĖuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. a), b) a d), nebo
b) splĖuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. a), c) a d) a délka jeho
pracovní doby þiní nejménČ 50 % stanovené týdenní pracovní doby.
Z tohoto ustanovení vyplývá, že úĜady práce, které zprostĜedkování vhodného zamČstnání
provádČjí, nemusí uchazeþi o zamČstnání zprostĜedkovat zamČstnání v rozsahu stanovené
týdenní pracovní doby, ale že k naplnČní práva uchazeþe postaþí zamČstnání na kratší
pracovní dobu, nejménČ však v délce 80% stanovené týdenní pracovní doby. Pokud je
uchazeþ veden v evidenci uchazeþĤ déle než jeden rok, aniž by se podaĜilo mu vhodné
zamČstnání zabezpeþit, bude pro nČj vhodným zamČstnáním, pĜi splnČní dalších podmínek, ve
kterém délka pracovní doby þiní nejménČ 50 % stanovené týdenní pracovní doby. Naopak do
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evidence uchazeþĤ o zamČstnání mĤže být zaĜazen i ten, kdo je zamČstnán v pracovním nebo
služebním pomČru, ale jen tehdy, je-li tento pomČr konán v kratší pracovní dobČ, než je 50 %
stanovené týdenní pracovní doby.
§ 25
(3) ZaĜazení a vedení v evidenci uchazeþĤ o zamČstnání nebrání
a) výkon þinnosti na základČ pracovního nebo služebního pomČru, pokud je
þinnost vykonávána v rozsahu kratším než polovina stanovené týdenní
pracovní doby a mČsíþní výdČlek nepĜesáhne polovinu minimální mzdy,
nebo
b) výkon þinnosti na základČ dohod o pracích konaných mimo pracovní
pomČr, pokud za období, na které byly sjednány, mČsíþní odmČna nebo
prĤmČrná mČsíþní odmČna nepĜesáhne polovinu minimální mzdy.
Uchazeþ o zamČstnání je povinen úĜadu práce výkon této þinnosti, její
rozsah a výši odmČny ohlásit a doložit. V pĜípadČ výkonu více þinností se
pro úþely splnČní podmínky mČsíþního výdČlku mČsíþní výdČlky (odmČny)
sþítají.
(4) Podmínkou pro zaĜazení a vedení v evidenci uchazeþĤ o zamČstnání je,
že výkon þinností uvedených v odstavci 3 není pĜekážkou pro poskytování
souþinnosti úĜadu práce pĜi zprostĜedkování vhodného zamČstnání a pro
pĜijetí nabídky vhodného zamČstnání.

3 PRUŽNÉ ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY
Velmi rozšíĜenou flexibilní formou práce je práce v režimu pružného rozvržení pracovní
doby. Bez nadsázky se dá Ĝíci, že pružná pracovní doba je kompromisem s pozitivními
dĤsledky jak pro zamČstnance, tak i pro zamČstnavatele.
Pro zamČstnance je to významný nástroj k vyvážení pracovního a osobního života, neboĢ si
mĤže podle svých potĜeb stanovit zaþátek a konec pracovní doby v souladu s osobními
a rodinnými, ale i dopravními a jinými okolnostmi.
Pro zamČstnavatele sice zavedení režimu pružné pracovní doby
znamená nČkterá organizaþní opatĜení a vČtší nároky na evidenci
pracovní doby, na druhé stranČ ale bez pĜesþasĤ zajišĢuje v prĤbČhu
dne delší dobu, kdy je zajištČn provoz na jeho pracovištích. Zvýšené
nároky na evidenci pracovní doby dnes bez technických problémĤ
a s minimálními náklady Ĝeší elektronická evidence. Naproti tomu
zamČstnavatelĤm dovoluje snižovat administrativní nároþnost
(vydávání propustek k opuštČní pracovištČ), pĜi nČkterých þinnostech
snižovat pĜesþasovou práci, zvýšit využívání fondu pracovní doby,
efektivnost práce apod.
Je samozĜejmé, že režim pružné pracovní doby nelze uplatnit ve všech odvČtvích, resp.
u nČkterých profesí. Pružné rozvržení pracovní doby není možno, nebo bez znaþných
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organizaþních problémĤ, uplatnit v takových provozech, kde je nutná návaznost práce
jednotlivých zamČstnancĤ, napĜ. pĜi pásové výrobČ, pĜi návaznosti technologických þasĤ, není
to dobĜe možné ani ve smČnných provozech apod. ObecnČ je možno Ĝíci, že menší možnost
uplatnČní režimu pružné pracovní doby je u velké þásti manuálních zamČstnancĤ, a velká
možnost využití na pracovištích s tvĤrþím charakterem práce, v nevýrobních oborech
a v dalších podobných pĜípadech. V zemích EU je režim pružné pracovní doby využíván
nejvíce ve Francii, NČmecku, Irsku a ve Velké Británii, kde více než polovina zamČstnancĤ
využívá nČjakou formu pružné pracovní doby. NejménČ je tento režim využíván v nových
þlenských státech EU. (Dušková, 2006)
Pružnou pracovní dobou se rozumí takové rovnomČrné þi nerovnomČrné rozvržení pracovní
doby. Volnost volby zaþátku a konce pracovní doby je vČtšinou omezena stanovením základní
pracovní doby a volitelné þásti pracovní doby. Ve stanovené základní pracovní dobČ je
zamČstnanec povinen být na pracovišti. Využití volitelné þásti pracovní doby pĜizpĤsobí
zamČstnanec svým potĜebám, ovšem pĜi zachování celkového poþtu hodin týdenní, resp. jinak
stanovené pracovní doby. K vyrovnání poþtu hodin týdenní pracovní doby se stanoví denní,
týdenní nebo þtyĜtýdenní období. Není vylouþena ani úplná volnost stanovení zaþátku a konce
pracovní doby zamČstnancem bez urþení základní pracovní doby. To platí napĜ. ve Francii
a v Irsku, kde si více než 20% zamČstnancĤ mĤže stanovit zaþátek a konec pracovní doby.
V EU Ĝeší problematiku okrajovČ smČrnice Rady 2003/88/ES o nČkterých aspektech úpravy
pracovní doby.

3.1 Souþasná právní úprava v ýR
3.1.1 Pracovní doba
Zákoník práce þ. 262/2006 Sb. pĜedešlou úpravu po vČcné stránce v podstatČ pĜevzal. Oproti
dĜívČjší úpravČ dochází v návrhu ke zpĜesnČní v tom smČru, že se jednoznaþnČ stanoví, že
pružnou pracovní dobu lze využívat jak pĜi rovnomČrném, tak pĜi nerovnomČrném rozvržení
pracovní doby.
§ 85
(1) Pružné rozvržení pracovní doby se uplatĖuje pĜi rovnomČrném
i nerovnomČrném rozvržení.
Podle dĤvodové zprávy k návrhu souþasného zákoníku práce se pĜedpokládá, že pružná
pracovní doba se bude i nadále uskuteþĖovat jako denní, týdenní, popĜípadČ þtyĜtýdenní
forma. Expressis verbis však zákon upravuje jen nČkteré podmínky pro uplatnČní týdenní
a þtyĜtýdenní formy pružné pracovní doby, a to, oproti dĜívČjší úpravČ, kategorickou právní
normou.
§ 85
(2) Jestliže je uplatnČno pružné rozvržení pracovní doby pĜi rovnomČrném
rozvržení, musí být týdenní pracovní doba naplnČna v každém týdnu.
(3) Jestliže je uplatnČno pružné rozvržení pracovní doby pĜi
nerovnomČrném rozvržení, musí být prĤmČrná týdenní pracovní doba
naplnČna nejdéle ve þtyĜtýdenním vyrovnávacím období.
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Kategoricky stanovená povinnost naplnČní týdenní pracovní doby v každém týdnu pĜi
rovnomČrném rozvržení pracovní doby byla kritizována jak se strany zamČstnancĤ, tak
i zamČstnavatelĤ. Rozlišovat pĜi pružném rozvržení pracovní doby, zda jde o rovnomČrné þi
nerovnomČrné rozvržení není opodstatnČné a zpĤsobuje v praxi vážné aplikaþní potíže. PĜi
rovnomČrném rozvržení pracovní doby postrádá souþasná právní úprava smysl, neboĢ
vyžaduje naplnČní týdenní pracovní doby v každém týdnu. PĜi nČkterých þinnostech dochází
ke kumulaci práce v prvním týdnu mČsíce napĜ. úþtárny, nábor zakázek.
Na základČ dohody mezi SP ýR a ýMKOS by mČlo dojít ke zmČnČ v tomto smyslu: „Jestliže
je uplatnČno pružné rozvržení pracovní doby, musí být prĤmČrná týdenní pracovní doba
naplnČna nejdéle ve þtyĜtýdenním vyrovnávacím období.“. Toto znČní je mj. pĜedmČtem
vládního návrhu novely zákoníku práce ze dne 11. 9. 2007.
3.1.2 Bližší podmínky
DĤvodová zpráva k návrhu souþasného zákoníku práce dále pĜedpokládá, že bližší podmínky
vnitĜní úpravy pružné pracovní doby bude moci obsahovat pĜedevším kolektivní smlouva,
individuální smlouva a za stanovených podmínek i vnitĜní pĜedpis. Tento názor vychází
z liberální úpravy zákoníku práce – tedy, že to co není zákonem zakázáno je povoleno.
3.1.3 Rozvržení pracovní doby
Pracovní den pĜi uplatnČní pružného rozvržení pracovní doby má dvČ þásti. ZamČstnavatel
stanoví základní pracovní dobu, kterou je þasový úsek, kdy musí být zamČstnanec na
pracovišti. Tento þasový úsek je umístČn v polovinČ pracovního dne. PĜed ním a po nČm
vytváĜí zamČstnavatel þasový prostor pro tu þást pracovní doby, jejíž zaþátek a konec si volí
sám zamČstnanec.
§ 85
(4) PĜi pružném rozvržení pracovní doby si zamČstnanec volí sám zaþátek,
popĜípadČ i konec pracovní doby v jednotlivých dnech v rámci þasových
úsekĤ stanovených zamČstnavatelem (dále jen "volitelná pracovní doba").
Mezi dva úseky volitelné pracovní doby je vložen þasový úsek, v nČmž je
zamČstnanec povinen být na pracovišti (dále jen "základní pracovní doba").
(5) Zaþátek a konec základní pracovní doby urþí zamČstnavatel. Volitelnou
pracovní dobu urþí zamČstnavatel na zaþátek a konec základní pracovní
doby tak, že celková délka smČny nepĜesáhne 12 hodin.
3.1.4 Pružné rozvržení pracovní doby nelze uplatnit vždy
V první ĜadČ je tĜeba pĜipomenout, že je jen na zamČstnavateli, zda umožní zamČstnancĤm
pružné rozvržení pracovní doby. Jeho rozhodnutí bude podmínČno zejména provozními
dĤvody, návazností práce jednotlivých zamČstnancĤ, plnČní nárazových úkolĤ apod. Pokud je
u zamČstnavatele režim pružné pracovní doby zaveden, nelze jej uplatĖovat absolutnČ. Zákon
uvádí dĤvody, kdy se pružné rozvržení pracovní doby neuplatní:
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§ 85
(6) Pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní zejména pĜi pracovní cestČ
zamČstnancĤ, pĜi nutnosti zabezpeþení naléhavého pracovního úkolu ve
smČnČ, jejíž zaþátek a konec je pevnČ stanoven, nebo brání-li jejímu
uplatnČní provozní dĤvody, a v dobČ dĤležitých osobních pĜekážek v práci,
po kterou zamČstnanci pĜísluší náhrada mzdy nebo platu podle § 192 nebo
penČžité dávky podle pĜedpisĤ o nemocenském pojištČní; v takových
pĜípadech platí pro zamČstnance pĜedem stanovené rozvržení týdenní
pracovní doby do smČn, které je zamČstnavatel pro tento úþel povinen urþit.
3.1.5 PĜekážky v práci
3.1.5.1 PĜekážky na stranČ zamČstnance
Pro posuzování pĜekážek na stranČ zamČstnance je významné rozlišení základní a volitelné
pracovní doby. Na rozdíl o pevnČ stanové pracovní doby se pĜi pružné pracovní dobČ za
výkon práce pĜi pĜekážkách v práci na stranČ zamČstnance považuje podle § 97 odst. 1 vČty
první zákoníku práce jen ta doba, která zasáhla do základní pracovní doby.
§ 97
(1) PĜekážky v práci na stranČ zamČstnance pĜi pružném rozvržení pracovní
doby se posuzují jako výkon práce jen v rozsahu, ve kterém zasáhly do
základní pracovní doby.
PĜíklad:

ZamČstnanec, jehož základní pracovní doba zaþíná v 9:00 hod. a konþí ve
14:00 hod. (platí i pro další pĜíklady), obvykle pĜichází do zamČstnání
v 7:30 hod. – zaþíná tedy jeho volitelná pracovní doba. Jde-li ráno v 7:00
hod. k lékaĜi a do zamČstnání pĜijde v 10:15 hod., jako výkon práce se mu
zapoþte až doba od 9:00 do 10:15 hod.
To podle § 97 odst. 2 neplatí v pĜípadČ, pokud má pĜekážka v práci na stranČ zamČstnance
- pĜesnČ vymezenu pĜesnou délku nezbytnČ nutné doby, po kterou mu pĜísluší pracovní volno,
nebo
- jde-li o þinnost zástupcĤ zamČstnancĤ.
Pak se jako výkon práce posuzuje celá tato doba.
PĜekážky v práci na stranČ zamČstnance a jejich maximální trvání stanoví
naĜízení vlády þ. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných
dĤležitých osobních pĜekážek v práci.
PĜíklady:
1.) ZamČstnanec byl zamČstnavatelem vyslán na pohĜeb spoluzamČstnance.
PohĜební obĜad zaþal ve 14:30 hod. a skonþil v 15:00 hod. Základní
pracovní doba zamČstnance konþila ve 14:00 hod. Jako výkon práce se
bude zamČstnanci poþítat doba do 15:00 hod.
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2.) Zástupce zamČstnancĤ se z titulu své funkce v dobČ od 11:00 hod. do
15:00 hod. zúþastní školení mimo objekt zamČstnavatele. Úþast na školení
je považována za výkon práce, tedy až do 15:00 hod.
3.) Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne rodiþi na 1 den
k úþasti na svatbČ dítČte. Za dobu 1 dne se v tomto pĜípadČ považuje doba
odpovídající prĤmČrné délce smČny vyplývající ze stanovené týdenní
pracovní doby nebo z kratší pracovní doby, bez ohledu na trvání základní
pracovní doby.
3.1.5.2 PĜekážky na stranČ zamČstnavatele
PĜekážky v práci na stranČ zamČstnavatele se posuzují vždy jako výkon práce. Není
rozhodující, zda pĜekážky vznikly v základní þi volitelné pracovní dobČ:
§ 97
(3) PĜekážky v práci na stranČ zamČstnance pĜi pružném rozvržení pracovní
doby se posuzují jako výkon práce jen v rozsahu, ve kterém zasáhly do
základní pracovní doby.
3.1.6 Práce pĜesþas
Srozumitelnosti ustanovení § 98 odst. 1, o vymezení práce pĜesþas pĜi uplatnČní pružné
pracovní doby, by svČdþila podrobnČjší úprava, podobnČ jako tomu bylo v zákoníku práce
þ. 65/1965 Sb.:
§ 98
(1) Práce pĜesþas pĜi uplatnČní pružného rozvržení pracovní doby se
zjišĢuje vždy jako práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu a nad
základní pracovní dobu.
Vymezení práce pĜesþas v § 85d zákoníku práce þ. 65/1965 Sb.:
§ 85d
Práce pĜesþas pĜi pružné pracovní dobČ
(1) Prací pĜesþas je pĜi uplatnČní
a) pružného pracovního dne práce konaná nad délku smČny pĜipadající na
pĜíslušný den podle rozvrhu týdenní pracovní doby do smČn stanovených
zamČstnavatelem,
b) pružného pracovního týdne a pružného þtyĜtýdenního pracovního období
práce konaná nad základní pracovní dobu stanovenou na pĜíslušný den,
pokud zamČstnanec konal práci nad stanovenou týdenní pracovní dobu
a pĜi uplatnČní þtyĜtýdenního pracovního období nad stanovenou pracovní
dobu pĜipadající na toto þtyĜtýdenní období.
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(2) O práci pĜesþas nejde, jestliže zamČstnanec
a) prací podle odstavce 1 plnil v rámci téhož týdne povinnost odpracovat
týdenní pracovní dobu, popĜípadČ stanovenou pracovní dobu pĜipadající
na þtyĜtýdenní období pĜi uplatnČní pružného þtyĜtýdenního pracovního
období v rámci tohoto období,
b) konal nad stanovenou týdenní pracovní dobu práci, kterou mu
zamČstnavatel jako práci pĜesþas nenaĜídil ani k ní nedal souhlas, a bez
svého zavinČní nemohl zamČstnanec této práce v prĤbČhu zbývajících þástí
týdne (þtyĜtýdenního období) použít ke splnČní své povinnosti odpracovat
stanovenou týdenní (þtyĜtýdenní) pracovní dobu, protože mu v tom
zabránily dĤvody, které se posuzují jako výkon práce. ZamČstnavatel
poskytne zamČstnanci za tento výkon práce mzdu a zapoþte mu jej do
odpracované doby v týdnu (þtyĜtýdenním období) zpravidla bezprostĜednČ
následujícím po odpadnutí uvedených dĤvodĤ. PĜi postupu podle písmene
a) a podle vČty druhé je zamČstnanec povinen dodržet základní pracovní
dobu stanovenou na pĜíslušný den. ____________________
Podrobné vymezení rámce pĜesþasové práce v režimu pružné pracovní doby je srozumitelné
a zabraĖuje tak zbyteþným dohadĤm a sporĤm.

4 PRÁCE V NESOCIÁLNÍ DOBċ
PĜíspČvkem k flexibilním formám práce je i práce mimo obvyklou pracovní dobu
(v nesociální dobČ), tedy práce v noci, práce o víkendech a svátcích, a práce pĜesþas.
PĜetrvávání potĜeby zamČstnavatele na výkon práce v nesociální dobČ je podmínČno
nepĜetržitými technologickými procesy, využitím strojĤ a zaĜízení, prací v dopravČ nebo ve
zdravotnictví, nebo poskytováním služeb. NČkdy ale pĜevládá zájem zamČstnancĤ a práci
v nesociální dobČ rádi a iniciativnČ pĜijímají. Zájem zamČstnancĤ vychází zejména
z finanþního efektu (pĜíplatky), z rozdČlení péþe o rodinné pĜíslušníky s partnerem nebo
s jinou osobou, z možnosti vykonávat práci v nesociální dobČ v dalším nebo v nČkterém
z dalších pracovních pomČrĤ.
Práce veþer, noþní práce a práce o víkendech mĤže vést
k únavČ a k narušení chodu soukromého života. Stanovení
pomČrnČ pĜísných pravidel, zejména pro práci v noci,
vyplývá z nadmČrné zátČže lidského organizmu. Zvýšená
ochrana pĜed zatČžováním noþní prací je urþena zejména
mladistvým a ženám. PĜísnČji, než u jiných prací, je
posuzován zdravotní stav zamČstnancĤ, kteĜí mají
pracovat v noci. Tato pĜísná pravidla byla pĜijímána již
v poþátcích právní úpravy pracovnČprávních vztahĤ.
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4.1 Právní úprava v EU a Úmluvy MOP
4.1.1 Právní úprava v EU
Pramenem právní úpravy v EU, dotýkající se práce v nesociální dobČ, je:
SmČrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu
2003 o nČkterých aspektech úpravy pracovní doby

Tato smČrnice nahradila smČrnici Rady 93/104/ES. SmČrnice stanoví minimální požadavky na
bezpeþnost a ochranu zdraví pro úpravu pracovní doby. Vztahuje se na
a) minimální doby denního odpoþinku, odpoþinku v týdnu a dovolenou za kalendáĜní rok, na
pĜestávky a maximální týdenní pracovní dobu a
b) nČkteré aspekty noþní práce, práce na smČny a rozvržení práce a pracovní doby.
SmČrnice byla pĜijata na základČ výsledkĤ výzkumu, který prokázal, že lidský organismus je
v noci citlivČjší na rušivé vnČjší vlivy a také na urþité ztížené zpĤsoby organizace práce a že
dlouhá doba noþní práce mĤže škodit zdraví zamČstnancĤ a mĤže ohrozit bezpeþnost na
pracovišti. Podle smČrnice je nutné omezit délku noþní práce, vþetnČ pĜesþasové práce,
a stanovit, aby zamČstnavatelé, kteĜí pravidelnČ používají noþní zamČstnance, oznamovali tuto
skuteþnost pĜíslušným orgánĤm, pokud to vyžadují. Je dĤležité, aby noþní zamČstnanci mČli
pĜed svým zaĜazením na noþní práci nárok na bezplatné posouzení svého zdravotního stavu
a následné pravidelné lékaĜské prohlídky a aby mohli být, kdykoli je to možné, pĜevedeni na
práci ve dne, která je pro nČ vhodná, pokud trpí zdravotními potížemi.
Situace noþních zamČstnancĤ a zamČstnancĤ na smČny vyžaduje, aby úroveĖ bezpeþnosti
a ochrany zdraví pĜi práci byla pĜizpĤsobena povaze jejich práce a aby organizace a fungování
služeb a prostĜedkĤ pro ochranu a prevenci byly úþinné. Podle citované smČrnice se rozumí,
že:
"noþní dobou" je každá doba v délce nejménČ sedmi hodin, vymezená vnitrostátními právními
pĜedpisy, která ve všech pĜípadech musí zahrnovat dobu mezi pĤlnocí a pátou hodinou ranní;
"noþním zamČstnancem":
a) zamČstnanec, který bČhem noþní doby pracuje nejménČ tĜi hodiny své bČžné denní
pracovní doby,
b) zamČstnanec, který pravdČpodobnČ odpracuje bČhem noþní doby urþitou þást své
roþní pracovní doby,
K zajištČní bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci pĜijmou þlenské státy nezbytná opatĜení,
aby
a) byla noþním zamČstnancĤm a zamČstnancĤm na smČny poskytnuta ochrana
bezpeþnosti a zdraví odpovídající povaze jejich práce,
b) kdykoli byly k dispozici ochranné a preventivní služby nebo prostĜedky na ochranu
bezpeþnosti a zdraví noþních zamČstnancĤ a zamČstnancĤ na smČny rovnocenné
službám a prostĜedkĤm, které se vztahují na ostatní zamČstnance.
SmČrnice doporuþuje, aby pĜi úpravách pracovní doby bylo pĜihlédnuto k zásadám
Mezinárodní organizace práce, vþetnČ tČch, které se týkají noþní práce.
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4.1.2 Úmluvy MOP
Problematiky noþní práce se dotýkají úmluvy MOP:
Úmluva þ. 89 o noþní práci žen zamČstnaných v prĤmyslu (revidovaná
1948), vydaná sdČlením Federálního ministerstva zahraniþních vČcí þ.
17/1991 Sb.
Úmluva þ. 90 o noþní práci mladistvých zamČstnaných v prĤmyslu, vydaná
sdČlením Federálního ministerstva zahraniþních vČcí þ.460/1990 Sb.
Úmluva þ. 171 týkající se noþní práce, vydaná sdČlením Ministerstva
zahraniþních vČcí þ. 230/1998 Sb.
4.1.2.1 Úmluva þ. 89 o noþní práci žen zamČstnaných v prĤmyslu
Úmluva vychází z Úmluvy o noþní práci žen z roku 1919, revizí v roce 1934.
ýeskoslovenskou republikou byla Úmluva ratifikována v roce 1950. Pro úþely úmluvy jsou za
"prĤmyslové podniky" považovány zejména:
a) doly, lomy a jiné tČžební podniky pro tČžbu nerostĤ ze zemČ,
b) podniky, u nichž jsou výrobky vyrábČny, upravovány, þištČny, opravovány,
zdobeny, dokonþovány, pĜizpĤsobovány pro prodej, rozbíjeny nebo niþeny nebo
v nichž se hmoty podrobují pĜemČnČ, vþetnČ podnikĤ na stavbu lodí, jakož i podnikĤ
na výrobu, pĜemČnu a vedení elektĜiny nebo pohonné síly jakéhokoliv druhu,
c) podniky stavební a podniky civilního inženýrství, vþetnČ prací pĜi stavbČ, opravČ,
údržbČ, pĜestavbČ a bourání.
Pro úþely této úmluvy znamená výraz "noc" dobu alespoĖ jedenácti po sobČ jdoucích hodin,
zahrnujících þasový úsek, urþený pĜíslušným orgánem, v trvání alespoĖ sedmi po sobČ
jdoucích hodin mezi desátou hodinou veþer a sedmou hodinou ráno. Ženy bez rozdílu vČku
nesmČjí být zamČstnávány v noci v žádném veĜejném nebo soukromém prĤmyslovém
podniku nebo jeho poboþce s výjimkou podnikĤ, v nichž jsou zamČstnáváni jen þlenové téže
rodiny. Tento zákaz se nevztahuje na
a) na pĜípady vyšší moci, dojde-li v podniku k pĜerušení práce, které nebylo možno
pĜedvídat a k nČmuž nedochází pravidelnČ,
b) na pĜípady, kdy se zpracovávají suroviny nebo polotovary, které podléhají rychlé
zkáze, je-li noþní práce nutná na záchranu tČchto látek pĜed nevyhnutelnou ztrátou.
V pĜípadČ zvlášĢ závažných okolností, jestliže to vyžaduje zájem státu, vláda mĤže doþasnČ
zrušit zákaz noþní práce žen po projednání se zúþastnČnými organizacemi zamČstnavatelĤ
a pracovníkĤ.
4.1.2.2 Úmluva þ. 90 o noþní práci mladistvých zamČstnaných v prĤmyslu
Úmluva vychází z Úmluvy o noþní práci mladistvých (prĤmysl) z roku 1919, revizí v roce
1948. ýeskoslovenskou republikou byla Úmluva ratifikována v roce 1950. PrĤmyslové
podniky jsou definovány shodnČ s Úmluvou þ. 89. Pro úþely této úmluvy znamená výraz
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"noc" dobu alespoĖ dvanácti po sobČ jdoucích hodin. Pro mladistvé mladší šestnácti let tato
doba zahrnuje þasový úsek mezi desátou hodinou veþer a šestou hodinou ráno. Pro
mladistvé od šestnácti do osmnácti let zahrnuje tato doba þasový úsek, urþený pĜíslušným
orgánem, v trvání alespoĖ sedmi po sobČ jdoucích hodin mezi desátou hodinou veþer
a sedmou hodinou ráno.
Mladiství mladší osmnácti let nesmČjí být zamČstnávání ani pracovat v noci ve veĜejných ani
v soukromých prĤmyslových podnicích, ani v jejich poboþkách, kromČ pĜípadĤ níže
stanovených. PĜíslušný orgán mĤže po projednání se zúþastnČnými organizacemi
zamČstnavatelĤ a pracovníkĤ povolit noþní práci mladistvých, kteĜí dosáhli šestnácti let, avšak
jsou mladší osmnácti let, pro úþely uþebního pomČru nebo odborného výcviku v urþených
prĤmyslových odvČtvích nebo zamČstnáních, která vyžadují, aby byla vykonávána nepĜetržitČ.
To se nevztahuje na noþní práci mladistvých ve vČku od šestnácti do osmnácti let v pĜípadČ
nepĜedvídatelné události, která nemohla být odvrácena ani pĜedvídána, k niž nedochází
pravidelnČ a která brání normálnímu provozu prĤmyslového podniku. Jestliže to v pĜípadČ
zvlášĢ závažných okolností vyžaduje veĜejný zájem, vláda mĤže doþasnČ zrušit zákaz noþní
práce mladistvých ve vČku od šestnácti do osmnácti let.
4.1.2.3 Úmluva þ. 171 o noþní práci, 1990
Úmluva byla ýeskou republikou ratifikována v roce 1996. Pro úþely této úmluvy znamená
výraz "noþní práce" veškerou práci, která je vykonávána po dobu ne ménČ než sedmi po sobČ
jdoucích hodin zahrnující interval mezi pĤlnocí a pátou hodinou ranní a která bude urþena
pĜíslušným orgánem po projednání s nejreprezentativnČjšími organizacemi zamČstnavatelĤ
a pracovníkĤ nebo kolektivními smlouvami. Tato úmluva se vztahuje na všechny zamČstnané
osoby s výjimkou tČch osob, které jsou zamČstnány v zemČdČlství, v chovu dobytka,
v rybolovu, v námoĜní dopravČ nebo ve vnitrostátní plavbČ.
Ve prospČch noþních pracovníkĤ budou uþinČna zvláštní opatĜení vyžadovaná povahou
noþní práce, a to za úþelem chránit zdraví noþních pracovníkĤ, napomáhat jim pĜi plnČní
jejich rodinných a spoleþenských povinností, poskytovat jim pĜíležitosti pro rozvoj a postup
v zamČstnání a pĜimČĜenČ je odškodĖovat. Tato opatĜení budou také pĜijata v oblasti
bezpeþnosti práce a ochrany mateĜství pro všechny, kteĜí vykonávají noþní práci. Na vlastní
žádost budou mít pracovníci právo podrobit se bezplatnému lékaĜskému vyšetĜení
a obdržet radu o tom, jak se vyhnout zdravotním problémĤm spojeným s jejich prací nebo jak
omezit tyto problémy:
a) pĜed zaĜazením jako noþní pracovník;
b) v pravidelných intervalech bČhem tohoto zaĜazení;
c) jestliže pocítí bČhem takového zaĜazení zdravotní problémy, které nejsou zpĤsobeny
jinými þiniteli než výkonem noþní práce.
S výjimkou konstatování o zdravotní nezpĤsobilosti k noþní práci, obsah nálezu takového
vyšetĜení nebude bez souhlasu pracovníkĤ pĜedán nikomu jinému a nebude užíván v jejich
neprospČch. PracovníkĤm vykonávajícím noþní práci budou k dispozici pĜimČĜené prostĜedky
první pomoci vþetnČ opatĜení umožĖujících v pĜípadČ potĜeby rychlé pĜevezení takových
pracovníkĤ na místo, kde jim mĤže být poskytnuto vhodné ošetĜení.
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4.2 Souþasná právní úprava v ýR
Nový zákoník práce, pĜijatý zákonem þ. 262/2006 Sb., úþinný od 1.1.2007, pĜevzal v podstatČ
úpravu práce v nesociální dobČ ze zákoníku práce þ. 65/1965 Sb., neboĢ k úpravČ podle
evropského práva došlo již dĜíve, zejména zákonem þ. 155/2000 Sb.
4.2.1 Podmínky práce v nesociální dobČ
4.2.1.1 Noþní práce
Ne každá práce, jejíž výkon zasahuje do noþní doby, je považována za noþní práci. MĤže se
jednat o pĜesþasovou práci, která výjimeþnČ do noþní doby zasáhne, pĜípadnČ o práci pĜi
odstraĖování následkĤ mimoĜádných událostí (požár, povodeĖ, havárie apod.). Za noþní práci
se považuje práce, která pravidelnČ zasahuje do noþní doby. Noþní práci a zamČstnance
pracujícího v noci definuje zákoník práce v § 78 odst. 1 písm. k) a l):
§ 78
(1) Pro úþely úpravy pracovní doby a doby odpoþinku je
k) noþní prací práce konaná v noþní dobČ; noþní doba je doba mezi 22. a 6.
hodinou,
l) zamČstnancem pracujícím v noci zamČstnanec, který bČhem noþní doby
pravidelnČ odpracuje nejménČ 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24
hodin po sobČ jdoucích.
Zvláštní podmínky noþní práce vycházejí ze zátČže lidského organizmu pĜi práci v noþní
dobČ. Právní úprava v zákoníku práce vychází z práva EU a z úpravy problematiky noþní
práce v Úmluvách MOP.
Základní ustanovení o noþní práci obsahuje § 94 zákoníku práce. Cílem úpravy je pĜedcházet
rizikĤm noþní práce, zejména zdravotním následkĤm a zvýšenému riziku vzniku pracovního
úrazu:
§ 94
(1) Délka smČny zamČstnance pracujícího v noci nesmí pĜekroþit 8 hodin
v rámci 24 hodin po sobČ jdoucích; není-li to z provozních dĤvodĤ možné,
je zamČstnavatel povinen rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu
tak, aby prĤmČrná délka smČny nepĜekroþila 8 hodin v období nejdéle 26
týdnĤ po sobČ jdoucích, pĜiþemž pĜi výpoþtu prĤmČrné délky smČny
zamČstnance pracujícího v noci se vychází z pČtidenního pracovního týdne.
(2) ZamČstnavatel je povinen zajistit, aby zamČstnanec pracující v noci byl
vyšetĜen lékaĜem pracovnČlékaĜské péþe
a) pĜed zaĜazením na noþní práci,
b) pravidelnČ podle potĜeby, nejménČ však jednou roþnČ,
c) kdykoliv bČhem zaĜazení na noþní práci, pokud o to zamČstnanec
požádá.
Úhrada poskytnuté zdravotní péþe nesmí být na zamČstnanci požadována.
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(3) ZamČstnavatel je povinen zajišĢovat pro zamČstnance pracující v noci
pĜimČĜené sociální zajištČní, zejména možnost obþerstvení.
(4) PracovištČ, na kterém se pracuje v noci, je zamČstnavatel povinen
vybavit prostĜedky pro poskytnutí první pomoci, vþetnČ zajištČní prostĜedkĤ
umožĖujících pĜivolat rychlou lékaĜskou pomoc.
Podle § 96 je zamČstnavatel povinen vést mj. evidenci noþní práce a na žádost zamČstnance je
zamČstnavatel povinen umožnit zamČstnanci nahlédnout do této evidence a poĜizovat si z ní
výpisy, popĜípadČ stejnopisy na náklady zamČstnavatele.
4.2.1.2 Práce pĜesþas
Práce pĜesþas by mČla být považována za výjimeþné prodloužení pracovní doby zamČstnance
v situacích, kdy to nezbytnČ vyžaduje potĜeba zamČstnavatele pro splnČní jeho
podnikatelského úkolu. MĤže se jednat též o práci pĜi odstraĖování následkĤ mimoĜádných
událostí. Vymezení podmínek, za kterých je pĜesþasová práce pĜípustná, je jedním z prvkĤ,
které chrání v pracovnČprávním vztahu zamČstnance pĜed nadmČrným zatČžováním.
Zákoník práce vymezuje pojem práce pĜesþas, podmínky, za kterých je možno práci pĜesþas
konat, komu nelze práci pĜesþas naĜídit a mzdovou kompenzaci za práci pĜesþas.
§ 78
(1) Pro úþely úpravy pracovní doby a doby odpoþinku je
i) prací pĜesþas práce konaná zamČstnancem na pĜíkaz zamČstnavatele
nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající
z pĜedem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec
rozvrhu pracovních smČn. U zamČstnancĤ s kratší pracovní dobou je prací
pĜesþas práce pĜesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; tČmto
zamČstnancĤm není možné práci pĜesþas naĜídit. Prací pĜesþas není,
napracovává-li zamČstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní
pracovní dobu pracovní volno, které mu zamČstnavatel poskytl na jeho
žádost,
Mimo výkon práce pĜesþas na pĜíkaz zamČstnavatele je za urþitých okolností i práce pĜesþas,
konaná se souhlasem zamČstnavatele. Souhlas zamČstnavatele mĤže být výslovný, tedy
aktivním projevem vĤle, nebo i konkludentní. Práce pĜesþas se souhlasem zamČstnavatele je
práce, vykonávaná z iniciativy zamČstnance. Bude se jednat zejména o dokonþení práce,
kterou nelze napĜ. z technologických dĤvodĤ výjimeþnČ pĜerušit, o využití pĜíznivého poþasí
pĜi práci ve stavebnictví, v lese apod.
Ze znČní druhé vČty § 93 odst. 2 vyplývá, že pokud není práce pĜesþas zamČstnavatelem
naĜízena, neplatí omezení práce pĜesþas 150 hodinami v kalendáĜním roce. Omezení ale
najdeme v odstavci 4., který omezuje práci pĜesþas 8 hodinami v týdnu v prĤmČru za
vyrovnávací období. Celkem mĤže zamČstnanec konat práci pĜesþas v rozsahu nejvíce 416
hodin v kalendáĜním roce.
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Za práci pĜesþas nelze považovat práci nad stanovenou týdenní pracovní dobu, pokud
zamČstnanec napracovává poskytnuté pracovní volno, nebo když se zamČstnanec nad rámec
pracovní doby z vlastní vĤle a s vČdomím zamČstnavatele zdržuje na pracovišti, a to
i v pĜípadČ, že vykonává práci (nikoliv ale pracovní povinnost). Protože úprava práce pĜesþas
chrání zamČstnance pĜed nepĜimČĜeným zatČžováním celkovou délkou pracovní doby,
nezapoþítává se do poþtu hodin nejvýše pĜípustné práce pĜesþas poþet hodin, za které bylo
zamČstnanci poskytnuto náhradní volno. Striktní úprava požadující vyrovnat maximální trvání
pĜesþasové práce v jednom týdnu by pro praxi pĜinášelo problémy. Proto je stanoveno 26 (52)
týdenní vyrovnávací období, ve kterém se sleduje prĤmČrné trvání pĜesþasové práce.
§ 93
(1) Práci pĜesþas je možné konat jen výjimeþnČ.
(2) Práci pĜesþas mĤže zamČstnavatel zamČstnanci naĜídit jen z vážných
provozních dĤvodĤ, a to i na dobu nepĜetržitého odpoþinku mezi dvČma
smČnami, popĜípadČ za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 i na dny
pracovního klidu. NaĜízená práce pĜesþas nesmí u zamČstnance þinit více
než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendáĜním roce.
(3) ZamČstnavatel mĤže požadovat práci pĜesþas nad rozsah uvedený
v odstavci 2 pouze na základČ dohody se zamČstnancem.
(4) Celkový rozsah práce pĜesþas nesmí þinit v prĤmČru více než 8 hodin
týdnČ v období, které mĤže þinit nejvýše 26 týdnĤ po sobČ jdoucích. Jen
kolektivní smlouva mĤže vymezit toto období nejvýše na 52 týdnĤ po sobČ
jdoucích.
(5) Do poþtu hodin nejvýše pĜípustné práce pĜesþas ve vyrovnávacím
období podle odstavce 4 se nezahrnuje práce pĜesþas, za kterou bylo
zamČstnanci poskytnuto náhradní volno.
Podle § 96 je zamČstnavatel povinen vést mj. evidenci práce pĜesþas a na žádost zamČstnance
je zamČstnavatel povinen umožnit zamČstnanci nahlédnout do této evidence a poĜizovat si z ní
výpisy, popĜípadČ stejnopisy na náklady zamČstnavatele.
4.2.1.3 Práce ve dnech pracovního klidu
ObdobnČ jako u výkonu práce pĜesþas stanoví zákon pĜísné podmínky pro konání práce ve
dnech pracovního klidu. Práci lze naĜídit jen výjimeþnČ z taxativnČ vyjmenovaných dĤvodĤ.
Smysl je spoleþný – co nejménČ zasahovat do nepĜetržitého odpoþinku zamČstnance. Podle
§ 93 odst. 2 je možno z vážných dĤvodĤ ve dnech pracovního klidu naĜídit práci pĜesþas.
Z dikce v § 91 odst. 1 vyplývá, že dnem pracovního klidu nemusí být pro konkrétního
zamČstnance vždy sobota a nedČle. Podle rozvržení jeho smČn se mĤže jednat
o kterékoliv dny v týdnu.
Dny pracovního klidu
§ 91
(1) Dny pracovního klidu jsou dny, na které pĜipadá nepĜetržitý odpoþinek
zamČstnance v týdnu, a svátky.
(2) Práci ve dnech pracovního klidu mĤže zamČstnavatel naĜídit jen
výjimeþnČ.
(3) V den nepĜetržitého odpoþinku v týdnu mĤže zamČstnavatel naĜídit
zamČstnanci jen výkon tČchto nutných prací, které nemohou být provedeny
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v pracovních dnech:
a) naléhavé opravné práce,
b) nakládací a vykládací práce,
c) inventurní a závČrkové práce,
d) práce konané v nepĜetržitém provozu za zamČstnance, který se
nedostavil na smČnu,
e) pĜi živelních událostech a v jiných obdobných mimoĜádných pĜípadech,
f) práce nutné se zĜetelem na uspokojování životních, zdravotních,
vzdČlávacích, kulturních, tČlovýchovných a sportovních potĜeb
obyvatelstva,
g) práce v dopravČ,
h) krmení a ošetĜování zvíĜat.
(4) Ve svátek mĤže zamČstnavatel naĜídit zamČstnanci jen výkon prací,
které je možné zamČstnanci naĜídit ve dnech nepĜetržitého odpoþinku v
týdnu, práce v nepĜetržitém provozu a práce potĜebné pĜi stĜežení objektĤ
zamČstnavatele.
(5) U zamČstnavatele, u kterého zamČstnanec koná práci v noþních
smČnách, zaþíná den pracovního klidu hodinou odpovídající nástupu
smČny, která v týdnu nastupuje podle rozvrhu smČn jako první. Ustanovení
vČty první je možné použít též pro úþely práva na mzdu nebo plat, odmČnu
z dohod a pro zjišĢování prĤmČrného výdČlku.

4.2.2 Zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých v oblasti práce v nesociální dobČ
Zákoník práce již výslovnČ nestanovuje podmínky, které vyluþují ženy z noþní práce.
K omezení noþní práce ženy mĤže dojít v pĜípadČ, že by taková práce ohrožovala její
mateĜství, nebo že by k noþní práci nebyla podle lékaĜského posudku zdravotnČ zpĤsobilá
tČhotná zamČstnankynČ, zamČstnankynČ, která kojí, nebo zamČstnankynČ-matka do konce
devátého mČsíce po porodu. Toto omezení vychází z obecné úpravy pracovních podmínek
zamČstnaných žen v § 238 odst. 2 a 3 zákoníku práce.
Pro mladistvé zamČstnance platí témČĜ absolutní zákaz práce v noci. Pro práci v noci zákon
ještČ vymezuje zvláštní kategorii mladistvých zamČstnancĤ do 16 let (za mladistvého je
obecnČ považována osoba ve vČku od 15 do 18 let):
§ 245
(1) ZamČstnavatel nesmí mladistvé zamČstnance zamČstnávat prací pĜesþas
a prací v noci. VýjimeþnČ mohou mladiství zamČstnanci starší než 16 let
konat noþní práci nepĜesahující 1 hodinu, jestliže je to tĜeba pro jejich
výchovu k povolání, a to pod dohledem zamČstnance staršího 18 let, je-li
tento dohled pro ochranu mladistvého zamČstnance nezbytný. Noþní práce
mladistvého zamČstnance musí bezprostĜednČ navazovat na jeho práci
pĜipadající podle rozvrhu smČn na denní dobu.
Porušením tohoto zákazu se zamČstnavatel dopustí pĜestupku (resp. správního deliktu) podle
§ 15 (resp. § 28) odst. 1 písm. t) zákona þ. 251/205 Sb., o inspekci práce.
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Kategorický zákaz zamČstnávat tČhotné zamČstnankynČ a zamČstnankynČ nebo zamČstnance,
kteĜí peþují o dítČ mladší než 1 rok neumožĖuje zamČstnavateli nejen naĜídit takové
zamČstnankyni nebo zamČstnanci práci pĜesþas, ale nesmí se s ním na práci pĜesþas ani
domluvit, zákaz neliberalizuje ani žádost zamČstnankynČ (zamČstnance) o umožnČní práce
pĜesþas:
§ 241
(3) ZamČstnavatel nesmí zamČstnávat tČhotné zamČstnankynČ
a zamČstnankynČ nebo zamČstnance, kteĜí peþují o dítČ mladší než 1 rok,
prací pĜesþas.
ZmírnČní rigidity ustanovení by mČl pĜinést vládní návrh novely zákoníku práce z 11.9.2007,
ve kterém je navrhováno zmírnČní v tom smyslu, že zamČstnankyním a zamČstnancĤm, kteĜí
peþují o dítČ mladší než 1 rok, nesmí zamČstnavatel práci pĜesþas naĜídit.
4.2.3 Úloha odborových organizací
§ 99
OpatĜení týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce pĜesþas,
možnost naĜizovat práci ve dnech pracovního klidu a noþní práci se
zĜetelem na bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci je zamČstnavatel
povinen pĜedem projednat s odborovou organizací.
Odborové organizace posuzují pĜi projednání uvedených opatĜení zamČstnavatele jen otázku,
jak je zajištČna pĜi takové práci bezpeþnost a ochrana zdraví pĜi práci. Pokud zamČstnavatel
neprojedná otázky bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci s pĜíslušným odborovým orgánem
dopustí se pĜestupku (resp. správního deliktu) podle § 15 (resp. § 28) odst. 1 písm. w) zák.þ.
251/2005 Sb., o inspekci práce.
Podle § 322 odst. 2 písm. b) jsou odborové organizace nadány významnou pravomocí:
§ 322
(2) Odborové organizace jsou oprávnČny
b) zakázat práci pĜesþas a práci v noci, která by ohrožovala bezpeþnost
a ochranu zdraví zamČstnancĤ.
(3) O opatĜeních provedených podle odstavce 2 jsou odborové organizace
povinny neprodlenČ vyrozumČt pĜíslušný orgán kontroly podle zvláštních
právních pĜedpisĤ. Požádá-li o to zamČstnavatel orgán inspekce práce, je
tento orgán povinen pĜezkoumat opatĜení odborové organizace; až do jeho
rozhodnutí platí opatĜení odborové organizace.
PĜípady využití tohoto práva odborovými organizacemi jsou zcela výjimeþné.
4.2.4 Mzda, pĜíplatek nebo náhradní volno za práci v nesociální dobČ
Na rozdíl od dĜívČjší úpravy, kdy mzdové otázky Ĝešil zvláštní zákon (þ. 1/1992 Sb.), nový
zákoník práce mzdové pĜedpisy kodifikoval.
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§ 116
Mzda za noþní práci
Za dobu noþní práce pĜísluší zamČstnanci dosažená mzda a pĜíplatek
nejménČ ve výši 10 % prĤmČrného výdČlku, není-li sjednáno v kolektivní
smlouvČ jinak.
PĜíplatek ve výši 10% prĤmČrného výdČlku je stanoven jako ultima ratio pro pĜípad, že
kolektivní smlouva neobsahuje ujednání o jiné výši pĜíplatku. Zákonem je stanovena
minimální výše pĜíplatku za noþní práci. PĜedpokládá se, že kolektivní smlouva upraví
pĜíplatek smČrem nahoru, a to buć shodnČ se zákonem jako podíl z prĤmČrného výdČlku
konkrétního zamČstnance, nebo jako pevná þástka, stejná pro všechny zamČstnance (jako
tomu bylo v pĜedchozí právní úpravČ). Pokud zamČstnavatel neposkytne zamČstnanci
pĜíplatek za práci v noci, dopustí se pĜestupku (resp. správního deliktu) podle § 13 (resp. § 26)
odst. 1 písm. f) zákona þ. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
Vládní návrh novely zákoníku práce z 11.9.2007 pĜedpokládá, že kolektivní smlouvou mĤže
být stanoven i nižší pĜíplatek, za noþní práci, než jako stanoví zákoník práce. Shodnou
úpravu obsahuje vládní návrh novely i v § 118 o mzdČ za práci v sobotu a v nedČli.
§ 114
Mzda nebo náhradní volno za práci pĜesþas
(1) Za dobu práce pĜesþas pĜísluší zamČstnanci mzda, na kterou mu vzniklo
za tuto dobu právo (dále jen "dosažená mzda"), a pĜíplatek nejménČ ve výši
25 % prĤmČrného výdČlku, pokud se zamČstnavatel se zamČstnancem
nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané pĜesþas
místo pĜíplatku.
(2) Neposkytne-li zamČstnavatel zamČstnanci náhradní volno v dobČ
3 kalendáĜních mČsícĤ po výkonu práce pĜesþas nebo v jinak dohodnuté
dobČ, pĜísluší zamČstnanci k dosažené mzdČ pĜíplatek podle odstavce 1.
Zákon preferuje poskytnutí náhradního volna za práci pĜesþas. Náhradní volno relativnČ
eliminuje zatížení organizmu dlouho dobou výkonu práce. To platí ale jen v pĜípadČ, je-li
náhradní volno poskytnuto v zápČtí po výkonu práce pĜesþas. Je-li za práci pĜesþas poskytnuto
náhradní volno, nezapoþítává se pĜesþasová práce do celkového limitu práce pĜesþas. Vždy
bude záležet na dohodČ mezi zamČstnancem a zamČstnavatelem, zda bude zamČstnanec þerpat
náhradní volno, nebo zda mu zamČstnavatel poskytne pĜíplatek za práci pĜesþas. Zákon
stanoví jen minimální výši pĜíplatku za práci pĜesþas a zamČstnavatel mĤže poskytnout
pĜíplatek vyšší.
Vládní návrh novely zákoníku práce z 11.9.2007 pĜedpokládá, že u vedoucích zamČstnancĤ
mĤže být mzda sjednána již s pĜihlédnutím k práci pĜesþas. PĜitom by musel být rozsah práce
pĜesþas, který je ve mzdČ vedoucího zamČstnance zahrnut.
§ 118
Mzda za práci v sobotu a v nedČli
(1) Za dobu práce v sobotu a v nedČli pĜísluší zamČstnanci dosažená mzda
a pĜíplatek nejménČ ve výši 10 % prĤmČrného výdČlku.
(2) PĜi výkonu práce v zahraniþí mĤže zamČstnavatel poskytovat pĜíplatek
podle odstavce 1 místo za práci v sobotu a v nedČli, za práci ve dnech, na
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které podle místních podmínek obvykle pĜipadá nepĜetržitý odpoþinek
v týdnu.
Podle této úpravy mĤže zamČstnavatel sám, aniž by byl vázán kolektivní smlouvu, pĜíplatek
za práci v sobotu a v nedČli zvýšit, neboĢ zákon limituje jen výši minimální. Tolik v platném
znČní zákoníku práce, bez ohledu na výše uvedený vládní návrh novely. Jinak je Ĝešena
situace pĜi práci ve svátek. Který den je považován za svátek, stanoví zákon
þ. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
§ 115
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
(1) Za dobu práce ve svátek pĜísluší zamČstnanci dosažená mzda
a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu
zamČstnavatel poskytne nejpozdČji do konce tĜetího kalendáĜního mČsíce
následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté dobČ. Za
dobu þerpání náhradního volna pĜísluší zamČstnanci náhrada mzdy ve
výši prĤmČrného výdČlku.
(2) ZamČstnavatel se mĤže se zamČstnancem dohodnout na poskytnutí
pĜíplatku k dosažené mzdČ nejménČ ve výši prĤmČrného výdČlku místo
náhradního volna.
(3) ZamČstnanci, který nepracoval proto, že svátek pĜipadl na jeho obvyklý
pracovní den, pĜísluší náhrada mzdy ve výši prĤmČrného výdČlku nebo jeho
þásti za mzdu nebo þást mzdy, která mu ušla v dĤsledku svátku.
StejnČ jako u práce pĜesþas preferuje zákoník práce poskytnutí náhradního volna za práci ve
svátek, zase bude záležet na dohodČ mezi zamČstnancem a zamČstnavatelem. PĜíplatek za
práci ve svátek þiní výši prĤmČrného výdČlku zamČstnance. Pokud zamČstnanec neþerpá za
práci ve svátek náhradní volno, náleží mu mzda dosažená za práci a pĜíplatek ve výši
prĤmČrného výdČlku. ýerpá-li náhradní volno, náleží mu jen tento pĜíplatek (v § 115 odst. 1
poslední vČta oznaþený jako „náhrada mzdy ve výši prĤmČrného výdČlku“). V praxi jsou
známy pĜípady, kdy zamČstnavatel po dohodČ se zamČstnancem poskytne zamČstnanci za
práci ve svátek 2 dny náhradního volna, ale bez nároku na pĜíplatek.
4.2.5 Bezpeþnost a ochrana zdraví pĜi práci
Zákoník práce již v podstatČ neobsahuje speciální požadavky na bezpeþnost a ochranu zdraví
pĜi práci v nesociální pracovní dobČ. Požadavky na bezpeþné pracovištČ, pracovní prostĜedí
a pracovní podmínky, vyhledávání a prevence rizik platí pro jakoukoliv práci.
Výjimku tvoĜí povinnosti zamČstnavatele k zamČstnancĤm pracujícím v noci, uložené v § 94
odst. 2 a 4 (viz 4.1.1). ZamČstnavateli zákon ukládá zajistit, aby zamČstnanec pracující v noci
byl vyšetĜen lékaĜem pracovnČlékaĜské péþe pĜed zaĜazením na noþní práci a bČhem zaĜazení
na noþní práci. Dále je zamČstnavatel povinen zajišĢovat pro zamČstnance pracující v noci
pĜimČĜené sociální zajištČní, zejména možnost obþerstvení. PracovištČ, na kterém se pracuje
v noci, je zamČstnavatel povinen vybavit prostĜedky pro poskytnutí první pomoci, vþetnČ
zajištČní prostĜedkĤ umožĖujících pĜivolat rychlou lékaĜskou pomoc.
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NaĜízení vlády þ. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zamČstnancĤ pĜi práci,
posuzuje v § 10 odst. 1 práci, která je vykonávána v tĜísmČnném a nepĜetržitém provozu,
a práce pouze v noþních smČnách, za faktor psychické zátČže, tedy rizikový faktor pracovních
podmínek. Podle rizikových faktorĤ je na základČ ustanovení § 37 zákona þ. 258/2000 Sb.,
o ochranČ veĜejného zdraví, práce rozdČlována do kategorií. Podle provádČcí vyhlášky
k tomuto ustanovení (vyhláška þ. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zaĜazování
prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelĤ biologických expoziþních testĤ, podmínky
odbČru biologického materiálu pro provádČní biologických expoziþních testĤ a náležitosti
hlášení prací s azbestem a biologickými þiniteli, pĜíloha þ. 1 bod 10) je noþní práce zaĜazena
do 3. kategorie, jako psychická zátČž.

5. PRÁCE NA JINÉM MÍSTċ NEŽ NA PRACOVIŠTI ZAMċSTNAVATELE
Historicky nejvýznamnČjší formou práce, která se vymyká standardnímu pojetí závislé práce
na pracovištích zamČstnavatele je domácká práce. V pracovnČprávním vztahu byla u nás ve
velkém mČĜítku provozována domácká práce ještČ v první polovinČ 20. století. Domácká
práce byla provozována zejména v oblastech mimo prĤmyslová centra. Jednalo se o drobnou
výrobu textilní, skláĜskou, obuvnickou, kožedČlnou apod. Textilní výroba – šití konfekce,
byla þasto pro potĜeby vojenské správy. Práce byla provádČna v obydlí nebo ve vlastní
nebytové prostoĜe. Výroba byla ruþní nebo s využitím jednoduchých strojĤ a zaĜízení.
Postupem þasu se obsah domácké práce mČnil. Zaþátkem 2. poloviny 20. století se domácká
práce z výroby mČnila zejména na kompletaci drobných výrobkĤ. Touto prací byly
zamČstnávány nejvíce osoby se zmČnČnou pracovní schopností.
"Práce není to kam chodíme, ale to co dČláme." Nového
obsahu nabyla práce doma pod vlivem rozvoje informaþních
technologií a internetové komunikace koncem 20. století. Od
domácké výroby pĜechází k administrativní þinnosti –
kanceláĜ doma. Mnoho firem pĜišlo na to, že lidé pracují lépe,
pokud mohou pracovat doma, bez zbyteþných stresĤ
z každodenního dojíždČní, bez frustrace z pracovního
prostĜedí a s možností volné pracovní doby.
Nový zákoník práce již nehovoĜí o domácké práci, ale o práci
na jiném dohodnutém místČ, než na pracovišti zamČstnavatele.
Práce doma (homeworking) a práce na dálku (teleworking) - zpĤsob organizace práce, kdy
je omezena nutnost dojíždČt na pracovištČ zamČstnavatele a pracovat ve vytyþenou pracovní
dobu. ZamČstnanec mĤže pracovat doma, tedy ve svém bydlišti, nebo na dálku podle pokynu
zamČstnavatele a místem výkonu práce nemusí být bydlištČ zamČstnance. VČtšinu pracovních
úkolĤ plní zamČstnanec za využití informaþních a komunikaþních technologií. PĜedstavuje
alternativní možnost zamČstnání, která na jedné stranČ snižuje náklady podniku na
zamČstnance a na stranČ druhé umožĖuje pracovat i lidem, kteĜí nemohou docházet dennČ do
práce z rĤzných dĤvodĤ, napĜ. tČlesné postižení, výchova malých dČtí, apod. Pro oba zpĤsoby
práce mimo pracovištČ zamČstnavatele se používá pĜevážnČ širšího pojmu „práce na dálku“,
resp. „teleworking“. V ýR pracuje z domova zhruba 90 tis. lidí.
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Domácká práce - byla u nás provozována zejména v oblastech mimo prĤmyslová centra.
Jednalo se o drobnou výrobu textilní, skláĜskou, obuvnickou, kožedČlnou apod. Textilní
výroba – šití konfekce, byla provádČna þasto pro potĜeby vojenské správy. Práce byla
provádČna v obydlí nebo ve vlastní nebytové prostoĜe. Výroba byla ruþní nebo s využitím
jednoduchých strojĤ a zaĜízení. Domáckou prací byli zamČstnávání zejména zamČstnanci
(domáþtí dČlníci), ale také živnostníci (domáþtí živnostníci). Nyní je pojmem domácká práce
oznaþována drobná výroba, vykonávaná jako závislá práce na jiném místČ než na pracovišti
zamČstnavatele.
Distanþní práce - forma pružného pracovního režimu, kdy zamČstnanec nedochází dennČ na
pracovištČ, ale pracuje doma a s organizací je propojen telefonem, faxem þi internetem.
Povinností pracovníka mĤže být jeho dosažitelnost v rámci pracovní doby nebo její þásti
a pravidelná docházka na pracovištČ v urþitém dnu. RozšíĜení distanþní práce souvisí
s rozvojem komunikaþních technologií, snižováním pracovních nákladĤ i snahou organizací
získat kvalifikované zamČstnance, kteĜí nemohou þi nechtČjí pravidelnČ dojíždČt do práce.
PĜedpokladem je plánování práce a zajištČní komunikace.

5.1 Právní úprava v EU
Ve vČtšinČ evropských státĤ je teleworking využíván v rĤzných formách, odlišujících se
navzájem podle místa výkonu práce. Teleworking patĜí mezi aktuální problematiku Ĝešenou
nejen na stupních jednotlivých státĤ, ale je pĜedmČtem diskuse i na pĤdČ nČkterých
nadnárodních orgánĤ. Jedná se napĜ. o nČkterá doporuþení Evropské komise pĜijatá od roku
1997. Evropskými sociálními partnery byla podepsána 16. þervence 2002 Rámcová dohoda
o práci na dálku.
Zprávu o provádČní dohody o práci zpracovali v roce 2006 zástupci UNICE, UEAPME
(Evropské asociace živnostníkĤ, malých a stĜedních podnikatelĤ), ETUC a Evropského centra
podnikatelĤ. Zpráva uvádí, že práce na dálku se nejvíce provádí ve Velké Británii
a v Nizozemsku (8 % všech pracujících), nejménČ naopak v ýeské republice a v Maćarsku
(kolem 2 % všech pracujících). Dohoda se provádí i v Norsku a na Islandu. Naopak vĤbec
nebyla implementována na Kypru, na Slovensku, v Estonsku a v LitvČ. Nejvíce rozšíĜena je
práce na dálku v oblasti telekomunikací.
Každý stát dohodu implementoval na základČ své úpravy pracovnČ-právních vztahĤ.
NapĜíklad ve Francii, Itálii, Lucembursku, ěecku, Dánsku a ve Švédsku mají podobu
kolektivních dohod, ve Velké Británii a v Irsku byla dohoda implementována jako kodex
chování a v ýeské republice a v Maćarsku má podobu právního pĜedpisu. Ze závČrĤ zprávy
vyplývá, že práce na dálku pĜináší lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem
a poskytuje podnikĤm pĜíležitost kombinovat vyšší flexibilitu s jistotou – tzv. „flexicuritu“.

5. 2 Souþasná právní úprava v ýR
Úprava v zákoníku práce þ. 262/2006 Sb. a v zákonČ þ. 309/2006 Sb., o zajištČní dalších
podmínek bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci
5.2.1 Základní vymezení práce na jiném dohodnutém místČ
Nový zákoník práce poþítá se zvláštní povahou práce nČkterých zamČstnancĤ, kterými jsou
zejména zamČstnanci pracující v teleworkingu mimo pracovištČ zamČstnavatele.
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V zákoníku práce již pojem „domácký zamČstnanec“ nenajdeme. Omezující pojem výkonu
práce „doma“ nový zákoník práce již nepoužil. Zákoník práce nevyluþuje práci doma, ale
naopak rozšiĜuje možnosti, kde je možno závislou práci pro zamČstnavatele vykonávat.
Možnost práce na jiném dohodnutém místČ konstatuje zákoník práce v definici „závislé
práce“ v § 2 odst. 4:
§2
(4) Za závislou práci, která je vykonávána ve vztahu nadĜízenosti zamČstnavatele
a podĜízenosti zamČstnance, se považuje výluþnČ osobní výkon práce zamČstnance
pro zamČstnavatele, podle pokynĤ zamČstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat
nebo odmČnu za práci, v pracovní dobČ nebo jinak stanovené nebo dohodnuté
dobČ na pracovišti zamČstnavatele, popĜípadČ na jiném dohodnutém místČ, na
náklady zamČstnavatele a na jeho odpovČdnost.

Domácí práce v posledních letech mČní svĤj charakter zejména s rozvojem nové
telekomunikaþní a výpoþetní techniky. V zásadČ lze rozlišit:
- práci na dálku, kdy výmČna pokynĤ i výsledkĤ práce probíhá prostĜednictvím
telekomunikaþního kontaktu, aþkoliv zamČstnanec v téže dobČ nepracuje na pracovišti
zamČstnavatele, ale v terénu; tuto práci vykonávají zejména zamČstnanci, kteĜí zastupují
firmu, popĜípadČ pracují u jednotlivých zákazníkĤ mimo objekty zamČstnavatele – nejedná se
tedy o klasickou práci doma,
- práci doma, kdy zamČstnanec pracuje na jiném trvalém místČ mimo pracovištČ
zamČstnavatele.
Místem mimo pracovištČ zamČstnavatele mĤže být jakékoliv místo, které zamČstnavatel se
zamČstnancem dohodne a tuto dohodu zakotví v pracovní smlouvČ. Místem výkonu práce
nemusí být již domov/bydlištČ zamČstnance, ale jakékoliv prostory, které zamČstnanec mĤže
pro výkon práce užívat. Jiné místo výkonu práce, než kterým je pracovištČ zamČstnavatele
- urþí zamČstnavatel,
- navrhne zamČstnavatel,
- navrhne zamČstnanec.
Jiné místo výkonu práce zamČstnavatel
- urþí zamČstnancĤm, kteĜí zastupují firmu, popĜípadČ pracují u zákazníkĤ mimo
objekty (pracovištČ) zamČstnavatele,
- navrhne zamČstnanci, pokud je tĜeba, aby zamČstnanec pracoval doma nebo na jiném
místČ mimo pracovištČ zamČstnavatele, které si sám urþí.
Jiné místo výkonu práce navrhne zamČstnavateli zamČstnanec. Bude se jednat zejména o práci
doma nebo na jiném místČ, které mĤže zamČstnanec pro výkon práce užívat. Místo výkonu
práce, které je sjednáno v pracovní smlouvČ, je významné ze dvou dĤvodĤ. Jednak je tím
urþen rozsah dispoziþního oprávnČní zamČstnavatele z hlediska místa výkonu práce a jednak
je toto urþení dĤležité z hlediska urþení nástupu pracovní cesty. Zákon nevyluþuje, aby
zamČstnavatel podmínil vznik pracovního pomČru, tím, že zamČstnanec bude vykonávat práci
doma.
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Místo výkonu práce sjednané pĜi vzniku pracovního pomČru lze v prĤbČhu trvání pracovního
pomČru dohodou mČnit. Bylo-li v pracovní smlouvČ dohodnuto, že zamČstnanec bude práci
vykonávat doma, mĤže mu zamČstnavatel naĜídit, aby práci vykonával na pracovišti
zamČstnavatele, pĜíp. na jiném místČ, urþeném zamČstnavatelem. Nelze ale zamČstnanci
naĜídit, aby vykonával práci doma. To je možné jen v pĜípadČ, že se na tom zamČstnavatel se
zamČstnancem dohodne, a to i tehdy, jestli práci doma navrhne zamČstnanci zamČstnavatel
(napĜ. doþasnČ v pĜípadČ rekonstrukce þi závad na pracovišti, klimatických podmínek apod.).
ZamČstnanec je povinen podle pokynĤ zamČstnavatele konat práce na tom místČ, jak se
k tomu zavázal v pracovní smlouvČ, a v zákonem stanovených pĜípadech je povinen konat
i práce v jiném místČ. To však neznamená, že by zamČstnavatel nemohl z vlastní iniciativy
vykonávat pro zamČstnavatele práce na jiném místČ. To je obvyklý problém intelektuálních
zamČstnancĤ, kteĜí po ukonþení pracovní doby na pracovišti pokraþují ve výkonu práce doma.
Text právní normy pĜipouští, že míst výkonu práce mĤže být více než jedno. Není vylouþena
ani kombinace výkonu práce jak na pracovišti, tak na jiném místČ nebo místech (distanþní
práce). Kombinace mĤže být založena dohodou mezi zamČstnancem a zamČstnavatelem,
anebo zamČstnavatelem naĜízena, napĜ. v té podobČ, že zamČstnanec povinnČ pracuje 2 dny
v týdnu na pracovišti zamČstnavatele a 3 dny na jiném místČ. Pokud pracuje takový
zamČstnanec na pracovišti zamČstnavatele, nevztahuje se na nČj ustanovení § 317
zákoníku práce.
PĜi kombinaci pĜichází do úvahy uplatnČní metody Hot desking – sdílení pracovištČ, kdy se
více zamČstnancĤ stĜídá na jednom pracovišti zamČstnavatele. Zásadní ustanovení pro výkon
práce na jiných místech než na pracovišti zamČstnavatele obsahuje § 317, kde je negativnČ
vymezena pĤsobnost zákoníku práce na tyto zamČstnance:
§ 317
Na pracovnČprávní vztahy zamČstnance, který nepracuje na pracovišti
zamČstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro nČj vykonává
sjednanou práci v pracovní dobČ, kterou si sám rozvrhuje, se vztahuje tento
zákon s tím, že
a) se na nČj nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojĤ ani
pĜerušení práce zpĤsobené nepĜíznivými povČtrnostními vlivy,
b) pĜi dĤležitých osobních pĜekážkách v práci mu nepĜísluší náhrada mzdy
nebo platu, nestanoví-li provádČcí právní pĜedpis jinak (§ 199 odst. 2) nebo
jde-li o náhradu mzdy nebo platu podle § 192; pro úþely poskytování
náhrady mzdy nebo platu podle § 192 platí pro tohoto zamČstnance
stanovené rozvržení pracovní doby do smČn, které je zamČstnavatel pro
tento úþel povinen urþit,
c) mu nepĜísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci pĜesþas ani
náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo pĜíplatek za práci ve svátek.
Pojem práce na dálku v „Rámcové dohodČ o práci na dálku“:
Práce na dálku je formou organizace práce a/nebo výkonu práce
využívající informaþních technologií v kontextu pracovní smlouvy/pomČru,
kdy závislá práce, která by mohla být také vykonávána v prostorách
zamČstnavatele, je provádČna mimo tyto prostory.
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Tato dohoda se týká pracovníkĤ na dálku. Pracovník na dálku je každá
osoba provádČjící práci na dálku, jak je definována výše.
5.2.2 Formy pracovnČprávního vztahu
Výkon práce na jiném místČ než na pracovišti zamČstnavatele lze realizovat formou
- pracovního pomČru
- na dobu neurþitou
- na dobu urþitou
- s kratší pracovní dobou
- dalšího pracovního pomČru
- na základČ dohody o práci konané mimo pracovní pomČr.
5.2.3 Pracovní pomČr
5.2.3.1 Pracovní smlouva
Místo nebo místa výkonu práce musí být stanovena v pracovní smlouvČ. Ukládá to zákoník
práce v § 34 odst. 1 písm. b):
(1) Pracovní smlouva musí obsahovat
a) druh práce, který má zamČstnanec pro zamČstnavatele vykonávat,
b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene
a) vykonávána,
Mimo tyto povinné náležitosti je možno a vhodné v pracovní smlouvČ, podle které bude
zamČstnanec vykonávat na jiném místČ než na pracovišti zamČstnavatele, upravit i další
podmínky takového výkonu práce, zejména:
- dodržování délky pracovní doby,
- možnost kombinace výkonu práce na pracovišti zamČstnavatele a na jiném místČ
v prĤbČhu jednoho dne (to je napĜ. problém výkonu uþitelského povolání – uþitel je
þást pracovní doby ve škole a v další þásti pracovní doby doma opravuje písemné
práce)
- pracovní podmínky na místČ, kde bude práce vykonávána,
- vybavení pracovním zaĜízením (vlastní, zamČstnavatele),
- náhrada za používání vlastního pracovního zaĜízení,
- náhrada nákladĤ zamČstnance na vytápČní, osvČtlení, telekomunikaþní poplatky, na
energie pro pohon pracovního zaĜízení apod.
- podmínky BOZP a možnost kontroly dodržování zásad BOZP se strany
zamČstnavatele.
ýím podrobnČjší pracovní smlouva, tím ménČ dĤvodĤ ke sporĤm v dobČ
trvání smlouvy.
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5.2.3.2 Informování o obsahu pracovního pomČru
Neobsahuje-li potĜebné údaje pracovní smlouva, musí být zamČstnanec informován písemnČ
v souladu s ustanovením § 37 zákoníku práce:
§ 37
(1) Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech
vyplývajících z pracovního pomČru, je zamČstnavatel povinen zamČstnance
o nich písemnČ informovat, a to nejpozdČji do 1 mČsíce od vzniku
pracovního pomČru; to platí i o zmČnách tČchto údajĤ. Informace musí
obsahovat
a) jméno, popĜípadČ jména a pĜíjmení zamČstnance a název a sídlo
zamČstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popĜípadČ jména
a pĜíjmení a adresu zamČstnavatele, je-li fyzickou osobou,
b) bližší oznaþení druhu a místa výkonu práce,
c) údaj o délce dovolené, popĜípadČ uvedení zpĤsobu urþování dovolené,
d) údaj o výpovČdních dobách,
e) údaj o týdenní pracovní dobČ a jejím rozvržení,
f) údaj o mzdČ nebo platu a zpĤsobu odmČĖování, splatnosti mzdy nebo
platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a zpĤsobu vyplácení mzdy
nebo platu,
g) údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky
zamČstnance, a oznaþení úþastníkĤ tČchto kolektivních smluv.
5.2.3.3 Povinnosti vyplývající z pracovního pomČru
Z definice závislé práce vyplývá, že za takovou práci se považuje výluþnČ osobní výkon
práce zamČstnance pro zamČstnavatele. Osobní výkon práce je stanoven i jako povinnost
zamČstnance, vyplývající z pracovního pomČru podle, uvedená v § 38 odst. 1 písm. b)
zákoníku práce. To platí i pro zamČstnance, který nepracuje na pracovišti zamČstnavatele, ale
napĜ. formou homeworkingu, tedy v prostĜedí své rodiny, pĜíp. jiných blízkých osob.
V závislosti na druhu práce není možno podíl rodinných pĜíslušníkĤ zamČstnance na výkonu
jeho práce pro zamČstnavatele vylouþit. Kontrola plnČní této povinnosti zamČstnavatelem není
prakticky možná.
5.2.3.4 Pracovní pomČr na dobu urþitou
Za podmínek stanovených v § 39 je mĤže být práce na jiném místČ provádČna i v rámci
pracovního pomČru na dobu urþitou.
5.2.3.5 Práce na základČ dohod o pracích konaných mimo pracovní pomČr
Práce na základČ dohod o provedení práce nebo o pracovní þinnosti jsou vykonávány jako
závislá práce v pracovnČprávním vztahu. Vztahuje se na ni tedy zákoník práce, s výjimkou
úpravy odstupného, pracovní doby a doby odpoþinku, pĜekážek v práci na stranČ
zamČstnavatele, skonþení pracovního pomČru a odmČny z dohody. U tČchto prací je bČžné, že
jsou vykonávány na jiných místech, než na pracovišti zamČstnavatele. I tak je tĜeba místo
výkonu práce v dohodČ stanovit. Pro dohodu o provedení práce není stanovena písemná forma
dohody, dohoda o pracovní þinnosti musí být vyhotovena v písemné formČ.
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5.2.4 Pracovní doba
5.2.4.1 Délka pracovní doby
Ustanovení zákoníku práce o délce pracovní doby se vztahuje na všechny zamČstnance.
Pracovní doba je i pro zamČstnance, kteĜí nepracují na pracovišti zamČstnavatele, nejvýše 40
hodin týdnČ. Nelze vylouþit, že takovým zamČstnancem bude osoba mladistvá, jejíž pracovní
doba þiní maximálnČ 30 hodin týdnČ. Pracovní dobu si pĜitom zamČstnanci rozvrhují sami.
5.2.4.2 Noþní práce
Zákon nevyluþuje pĜi práci na jiném místČ než na pracovišti zamČstnavatele noþní práci.
MĤže se jednat napĜ. o zpracování dat získaných v prĤbČhu dne. V tom pĜípadČ bude tĜeba
poskytnout zamČstnanci pĜíplatek za práci v noci, který þiní minimálnČ 10% prĤmČrného
výdČlku ke mzdČ nebo platu. PĜíplatek za práci v noci pĜi práci doma byl až do konce roku
1988 vylouþen. Zákonem þ. 188/1988 Sb. bylo vylouþení nároku na pĜíplatek za práci v noci
ze zákoníku práce vypuštČno. Pokud tedy bude takový zamČstnanec pracovat v noci, bude se
na nČj a na zamČstnavatele vztahovat ustanovení § 94 odst. 2, podle kterého je zamČstnavatel
povinen zajistit, aby zamČstnanec pracující v noci byl vyšetĜen lékaĜem pracovnČlékaĜské
péþe
a) pĜed zaĜazením na noþní práci,
b) pravidelnČ podle potĜeby, nejménČ však jednou roþnČ,
c) kdykoliv bČhem zaĜazení na noþní práci, pokud o to zamČstnanec požádá.
5.2.4.3 Dodržování délky pracovní doby
MČĜítkem délky pracovní doby musí být množství uložené práce tak, aby odpovídalo délce
zákonem stanovené pracovní doby. Pokud se jedná o výrobu, lze množství práce limitovat
množstvím dodaného materiálu nebo polotovarĤ zamČstnavatelem.
5.2.4.4 Evidence pracovní doby
Zákonem þ. 155/2000 Sb., kterým byla provedena významná novelizace zákoníku práce
þ. 65/1965 Sb., byla v souladu s právem EU zavedena povinnost evidence pracovní doby.
Tuto povinnost pĜevzal i nový zákoník práce v § 96 odst. 1 písm. a) bod 1. Kontrola
dodržování délky pracovní doby zamČstnavatelem je ale problematická. Je na zamČstnavateli,
jako formu evidence zvolí, aby zákonnou povinnost splnil. Evidence pracovní doby bude
zĜejmČ vždy založena na dĤvČĜe mezi zamČstnancem a zamČstnavatelem.
5.2.5 Bezpeþnost a ochrana zdraví pĜi práci
Ustanovení § 317 zákoníku práce, které vymezuje pĜípady, kdy se na pracovnČprávní vztahy
zamČstnance, který nepracuje na pracovišti zamČstnavatele, nevztahuje zákoník práce.
V oblasti bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci ale žádnou výjimku z povinností
zamČstnavatele k tomuto zamČstnanci zákoník práce nepĜipouští. Vzhledem k povaze práce na
jiném místČ než na pracovišti zamČstnavatele není objektivnČ možné, aby zamČstnavatel
všechny uložené povinnosti beze zbytku plnil. Další povinnosti ukládá zákon þ. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci
v pracovnČprávních vztazích a o zajištČní bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi þinnosti nebo
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poskytování služeb mimo pracovnČprávní vztahy (zákon o zajištČní dalších podmínek
bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci). Náklady spojené se zajišĢováním bezpeþnosti
a ochrany zdraví pĜi práci hradí zamČstnavatel; tyto náklady nesmČjí být pĜenášeny pĜímo ani
nepĜímo na zamČstnance.
PĜed uzavĜením pracovní smlouvy se zamČstnancem, který bude vykonávat práci na jiném
místČ než na pracovišti zamČstnavatele, by mČl zamČstnavatel vČdČt v jakých pracovních
podmínkách a na jakém pracovním zaĜízení bude zamČstnanec práci vykonávat. Podle toho by
mČl zvážit, zda v tČchto podmínkách bude schopen plnit své povinnosti ve vztahu k zajištČní
bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci tomuto zamČstnanci.
Ustanovení o bezpeþnosti a ochranČ zdraví v Rámcové dohodČ o práci na dálku:
ZamČstnavatel je odpovČdný za bezpeþnost a ochranu zdraví pracovníka na
dálku v souladu se smČrnicí Rady þ. 89/391/EHS a pĜíslušnými k ní
následnými smČrnicemi, národní legislativou a kolektivními smlouvami.
ZamČstnavatel informuje pracovníka na dálku o podnikové politice BOZP,
obzvláštČ o požadavcích na zobrazovací jednotky. Pracovník na dálku
aplikuje tyto bezpeþnostní pĜedpisy a naĜízení ĜádnČ.
S cílem ovČĜit Ĝádné dodržování pĜedpisĤ BOZP má zamČstnavatel,
zástupci pracovníkĤ a/nebo pĜíslušné orgány pĜístup na pracovištČ
pracovníka na dálku v mezích národní legislativy a kolektivních smluv.
V pĜípadČ, že pracovník na dálku pracuje doma, podléhá tento pĜístup
pĜedchozímu oznámení a souhlasu pracovníka.
Pracovník na dálku je oprávnČn požadovat inspekþní návštČvy.
Podle § 101 odst. 1 zákoníku práce:
(1) ZamČstnavatel je povinen zajistit bezpeþnost a ochranu zdraví
zamČstnancĤ pĜi práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života
a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika").
Tato základní povinnost zamČstnavatele se vztahuje na všechny zamČstnance. Je natolik
obecná, že není problém, aby ji zamČstnavatel plnil i ve vztahu k zamČstnancĤm, kteĜí
nepracují na jeho pracovištích.
SložitČjší situace je v pĜípadČ splnČní povinnosti uložené zamČstnavateli v § 102 odst. 1
zákoníku práce:
(1) ZamČstnavatel je povinen vytváĜet bezpeþné a zdraví neohrožující
pracovní prostĜedí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpeþnosti
a ochrany zdraví pĜi práci a pĜijímáním opatĜení k pĜedcházení rizikĤm.
Je-li zamČstnavatel povinen vytváĜet bezpeþné pracovní prostĜedí, nejedná se jen o jeho
pracovištČ, ale i to místo mimo jeho pracovištČ, kde zamČstnanec vykonává práci, tedy
vČtšinou obydlí zamČstnance. Podle § 102 odst. 3:
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(3) ZamČstnavatel je povinen soustavnČ vyhledávat nebezpeþné þinitele
a procesy pracovního prostĜedí a pracovních podmínek, zjišĢovat jejich
pĜíþiny a zdroje. Na základČ tohoto zjištČní vyhledávat a hodnotit rizika
a pĜijímat opatĜení k jejich odstranČní a provádČt taková opatĜení, aby
v dĤsledku pĜíznivČjších pracovních podmínek a úrovnČ rozhodujících
faktorĤ práce dosud zaĜazené podle zvláštního právního pĜedpisu jako
rizikové mohly být zaĜazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen
pravidelnČ kontrolovat úroveĖ bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci,
zejména stav výrobních a pracovních prostĜedkĤ a vybavení pracovišĢ
a úroveĖ rizikových faktorĤ pracovních podmínek, a dodržovat metody
a zpĤsob zjištČní a hodnocení rizikových faktorĤ podle provádČcího
právního pĜedpisu.
Je-li pĜedmČtem práce na jiném místČ než na pracovišti zamČstnavatele výroba za použití
výrobních a pracovních prostĜedkĤ a zaĜízení musí zamČstnavatel zajistit jejich bezpeþnost,
jak mu ukládá ustanovení § 4 odst. 1 zákona þ. 309/2006 Sb., o zajištČní dalších podmínek
bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci:
§4
Požadavky na výrobní a pracovní prostĜedky a zaĜízení
(1) ZamČstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zaĜízení,
dopravní prostĜedky a náĜadí byly z hlediska bezpeþnosti a ochrany zdraví
pĜi práci vhodné pro práci, pĜi které budou používány. Stroje, technická
zaĜízení, dopravní prostĜedky a náĜadí musí být
a) vybaveny ochrannými zaĜízeními, která chrání života a zdraví
zamČstnancĤ,
b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým
požadavkĤm a aby zamČstnanci nebyli vystaveni nepĜíznivým faktorĤm
pracovních podmínek,
c) pravidelnČ a ĜádnČ udržovány, kontrolovány a revidovány.
Aby mohl zamČstnavatel tyto povinnosti plnit, neobejde se bez souþinnosti zamČstnance a bez
pĜípadného zakotvení této souþinnosti pĜímo v pracovní smlouvČ. Ke splnČní této povinnosti
by mČl zamČstnavatel poznat místo, kde zamČstnanec práci vykonává, tedy jeho byt, pĜíp.
v jiný (neveĜejný) prostor, který je zamČstnanec oprávnČn užívat, pĜípadnČ v nČm bydlet
(obydlí). K tomu musí zamČstnavatel získat od zamČstnance souhlas ke vstupu do tČchto míst
a k provedení potĜebných úkonĤ nutných ke splnČní povinnosti.
Základní listina práv a svobod (uvozená zákonem þ. 23/1991 Sb.) þl. 12:
(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do nČj vstoupit bez souhlasu
toho, kdo v nČm bydlí.

Za obydlí se považuje nejen byt, ale i jiné prostory sloužící k bydlení nebo prostory k nim
náležející. Nedotknutelnost obydlí je možno porušit jen na základČ zvláštního zákona. Žádný
zvláštní zákon ale neumožĖuje porušení nedotknutelnosti obydlí v oblasti pracovnČprávní. Je
otázkou posouzení, zda bude nesplnČním povinnosti zamČstnavatele když nebude pĜímo na
místČ, kde zamČstnanec práci vykonává, plnit povinnosti uložené mu v § 102 odst. 3 vČtČ
první, pokud náplní zamČstnancovy práce je administrativní þinnost, montáž drobných
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výrobkĤ, pĜíp. jiná práce, která nevyžaduje použití strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ
a náĜadí, nebo používání nebezpeþných surovin.
Na základČ popisu místa výkonu práce zamČstnancem, bez zjišĢování na místČ samém, mĤže
zamČstnavatel upozornit zamČstnance na pĜípadné nebezpeþné þinitele, které v místČ výkonu
práce mohou na zamČstnance negativnČ pĤsobit (osvČtlení, mikroklimatické podmínky,
ergonomické uspoĜádání pracovištČ apod.) a doporuþit zamČstnanci možnosti nápravy. Otázka
financování možných úprav bude pĜedmČtem dohody mezi zamČstnancem a zamČstnavatelem,
neboĢ v tomto pĜípadČ není možné plnČ aplikovat zásadu, že náklady spojené se zajišĢováním
bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci hradí zamČstnavatel.
Jiná situace bude v pĜípadČ, že zamČstnanec používá k výkonu práce stroje, technická zaĜízení
pĜístroje a náĜadí, nebo že se v místČ, kde vykonává práci vyskytují nebo mohou vyskytovat
rizikové faktory pracovních podmínek. V takovém pĜípadČ se nemĤže zamČstnavatel
povinnosti kontroly tČchto zaĜízení a podmínek zbavit. V krajním pĜípadČ lze pĜipustit, aby
zamČstnanec pĜedložil zamČstnavateli ke kontrole stroje, technická zaĜízení, pĜístroje nebo
náĜadí v jiném místČ, než na které práci vykonává, napĜ. na pracovišti zamČstnavatele.
V pĜípadČ výskytu nebo možnosti výskytu rizikových faktorĤ pracovních podmínek v místČ,
kde zamČstnanec vykonává práci, náhradní Ĝešení kontroly neexistuje.
K souhlasu se vstupem zamČstnavatele za úþelem takové kontroly do obydlí zamČstnance
nelze zamČstnance žádným zpĤsobem nutit. Pokud ovšem tím, že zamČstnanec vstup
zamČstnavateli nepovolí, znemožní mu splnit jeho zákonnou povinnost. Pak zĜejmČ nezbude
než posoudit možnost dalšího trvání pracovnČprávního vztahu mezi zamČstnancem
a zamČstnavatelem.
Nelze ale vylouþit, že nČkteré z tČchto povinností zamČstnavatele (zamČstnavatel „zajistí“, ne
„provede“) bude na základČ ujednání v pracovní smlouvČ nebo vymezením v informaci
o obsahu pracovního pomČru plnit sám zamČstnanec na náklady zamČstnavatele.
TémČĜ beze zbytku mĤže zamČstnavatel plnit své informaþní a vzdČlávací povinnosti vĤþi
zamČstnancĤm kteĜí vykonávají práci na jiném místČ než na pracovišti zamČstnavatele. Jedná
se povinnosti zamČstnavatele uvedené v § 103 odst. 1 až 3 zákoníku práce:
§ 103
(1) ZamČstnavatel je povinen
a) nepĜipustit, aby zamČstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž
nároþnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní zpĤsobilosti,
PĜi výkonu práce na jiném místČ než na pracovišti zamČstnavatele není reálný pĜedpoklad, že
by zamČstnanec vykonával zakázané práce. Výþet zakázaných prací je uveden v § 8 zákona
þ. 309/2006 Sb., o zajištČní dalších podmínek bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci. Práce
zakázané tČhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého mČsíce po porodu
a mladistvým jsou uvedeny ve vyhlášce þ. 288/2003 Sb.
Tak jako každý jiný zamČstnanec se i zamČstnanec, který vykonává práci na jiném místČ než
na pracovišti zamČstnavatele, podrobuje vstupním, pĜípadnČ periodickým zdravotním
prohlídkám, jejichž cílem je zjištČní, zda je pro vykonávanou práci, nebo pro práci kterou má
vykonávat, zdravotnČ zpĤsobilý. Tyto podmínky jsou povinné pĜi výkonu rizikových prací,
uvedených v § 39 zákona þ. 258/2000 Sb., o ochranČ veĜejného zdraví. Rizikovou prací
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v podmínkách práce na jiném místČ než na pracovišti zamČstnavatele je práce, kterou
zamČstnanec vykonává jen v noci. Takovému zamČstnanci je zamČstnavatel v souladu
s ustanovením § 94 odst. 2 zákoníku práce povinen zajistit vyšetĜení lékaĜem
pracovnČlékaĜské péþe.
§ 103
(1) ZamČstnavatel je povinen
b) informovat zamČstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná
práce zaĜazena,
Jen zcela výjimeþnČ mĤže dojít k tomu, že v tomto systému práce bude zamČstnanec
vykonávat práce zaĜazené v jiné než první kategorii. O jinou kategorii se mĤže jednat v již
zmínČném pĜípadČ, kdy zamČstnanec vykonávající práci na jiném místČ než na pracovišti
zamČstnavatele, pracuje jen v noci. V takovém pĜípadČ jej musí zamČstnavatel o kategorii
informovat.
§ 103
(1) ZamČstnavatel je povinen
d) sdČlit zamČstnancĤm, které zdravotnické zaĜízení jim poskytuje
pracovnČlékaĜskou péþi a jakým druhĤm oþkování a jakým
pracovnČlékaĜským prohlídkám a vyšetĜením souvisejícím s výkonem práce
jsou povinni se podrobit, umožnit zamČstnancĤm podrobit se tČmto
oþkováním, prohlídkám a vyšetĜením v rozsahu stanoveném zvláštními
právními pĜedpisy nebo rozhodnutím pĜíslušného orgánu ochrany
veĜejného zdraví,
Tato povinnost zamČstnavatele bude splnČna tím, že sdČlí zamČstnanci vykonávajícímu práci
na jiném místČ než na pracovišti zamČstnavatele, které zdravotnické zaĜízení mu poskytuje
pracovnČlékaĜskou péþi a jakým pracovnČlékaĜským prohlídkám a vyšetĜením v souvislosti
s výkonem práce je zamČstnanec povinen se podrobit. Oþkování ve smyslu citovaného
ustanovení u tČchto zamČstnancĤ nebude pĜicházet v úvahu, i když výjimku vylouþit nelze.
Vzhledem k tomu, že zamČstnanec si rozvrhuje pracovní dobu sám, není závislý na tom, zda
mu zamČstnavatel úþast na prohlídce nebo vyšetĜení umožní.
§ 103
(1) ZamČstnavatel je povinen
e) nahradit zamČstnanci, který se podrobí pracovnČlékaĜské prohlídce,
vyšetĜení nebo oþkování podle písmene d), pĜípadnou ztrátu na výdČlku,
a to ve výši prĤmČrného výdČlku, popĜípadČ ve výši rozdílu mezi náhradou
mzdy nebo platu podle § 192 nebo nemocenským a prĤmČrným výdČlkem
Náhrada ztráty na výdČlku v pĜípadČ uvedeném v § 103 odst. 1 písm. e) náleží i zamČstnanci,
který vykonává práci na jiném místČ než na pracovišti zamČstnavatele, neboĢ tato náhrada
není vylouþena ustanovením § 317 zákoníku práce.
§ 103
(1) ZamČstnavatel je povinen
f) zajistit zamČstnancĤm, zejména zamČstnancĤm v pracovním pomČru na
dobu urþitou, zamČstnancĤm agentury práce doþasnČ pĜidČleným k výkonu
práce k jinému zamČstnavateli, mladistvým zamČstnancĤm, podle potĜeb
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vykonávané práce dostateþné a pĜimČĜené informace a pokyny
o bezpeþnosti a ochranČ zdraví pĜi práci podle tohoto zákona a podle
zvláštních právních pĜedpisĤ, zejména formou seznámení s riziky, výsledky
vyhodnocení rizik a s opatĜeními na ochranu pĜed pĤsobením tČchto rizik,
která se týkají jejich práce a pracovištČ,
NejþastČjším rizikem pro zamČstnance, který vykonává práci formou teleworkingu je riziko
spojené s používáním zobrazovací jednotky, tedy monitoru poþítaþe. ZamČstnavatel musí
takovému zamČstnanci poskytnout informace a pokyny o ochranČ zdraví pĜi práci, vycházející
zejména z ustanovení § 11 a 12 naĜízení vlády þ. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi práci, a s þástí A pĜílohy 7 k citovanému naĜízení vlády, kde
jsou stanoveny požadavky na pracovištČ vybavená zobrazovací jednotkou.
§ 103
(1) ZamČstnavatel je povinen
k) nepoužívat takového zpĤsobu odmČĖování prací, pĜi kterém jsou
zamČstnanci vystaveni zvýšenému nebezpeþí újmy na zdraví a jehož použití
by vedlo pĜi zvyšování pracovních výsledkĤ k ohrožení bezpeþnosti a zdraví
zamČstnancĤ,
Pravidlo uvedené v § 103 odst. 1 písm. k) platí i pro výkon práce na jiném místČ než na
pracovišti zamČstnavatele. Možnost nebezpeþí újmy na zdraví bude závislá na tom, zda se
jedná o administrativní práci nebo o výrobu. I pĜi výkonu administrativní práce mĤže dojít
k ohrožení zdraví zamČstnance, když je zamČstnanec odmČĖován za množství odvedené
práce, napĜ. za množství zpracovaných dat, bez ohledu na ustanovení § 300 odst. 1 zákoníku
práce o množství práce a pracovním tempu. To mĤže vést, vzhledem ke ztížené možnosti
kontroly dodržování pracovní doby, k podstatnému pĜekraþování pracovní doby nad fyzické
a psychické možnosti zamČstnance a ve svém dĤsledku k újmČ na jeho zdraví.
§ 103
(2) ZamČstnavatel je povinen zajistit zamČstnancĤm školení o právních
a ostatních pĜedpisech k zajištČní bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci,
které doplĖují jejich odborné pĜedpoklady a požadavky pro výkon práce,
které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikĤm, s nimiž mĤže
pĜijít zamČstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána,
a soustavnČ vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle vČty
první zamČstnavatel zajistí pĜi nástupu zamČstnance do práce, a dále
a) pĜi zmČnČ
1. pracovního zaĜazení,
2. druhu práce,
b) pĜi zavedení nové technologie nebo zmČny výrobních a pracovních
prostĜedkĤ nebo zmČny technologických anebo pracovních postupĤ,
c) v pĜípadech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpeþnost
a ochranu zdraví pĜi práci.
(3) ZamČstnavatel urþí obsah a þetnost školení o právních a ostatních
pĜedpisech k zajištČní bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci, zpĤsob
ovČĜování znalostí zamČstnancĤ a vedení dokumentace o provedeném
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školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení
podle vČty první pravidelnČ opakováno; v pĜípadech uvedených v odstavci
2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbyteþného odkladu.
Školení zamČstnancĤ podle § 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce se zamČĜí jednak na výkon práce,
jednak na podmínky v místČ výkonu práce. Zde má zamČstnavatel možnost podat zamČstnanci
vyþerpávající informace o rizicích práce pĜi práci na jiném místČ než na pracovišti
zamČstnavatele zejména vhodným zamČĜením školení, jehož obsah a rozsah zamČstnavatel
stanoví. Kontrola dodržování povinností, které právní a ostatní pĜedpisy zamČstnanci ukládají
a které je povinen dodržovat, navazuje na nutnost souþinnosti zamČstnavatele a zamČstnance
pĜi možnosti vstupu na místo výkonu práce. ZamČstnavatel mĤže ovČĜovat schopnosti
zamČstnance rozeznat a eliminovat rizika práce na místČ, kde práci vykonává, pravidelným
pĜezkušováním znalostí právní a ostatních pĜedpisĤ, které se k jeho práci vztahují.
5.2.6 Náhrada výdajĤ poskytovaných zamČstnanci v souvislosti s výkonem práce
5.2.6.1 Cestovní náhrady
ZamČstnanci, který vykonává práci na jiném místČ než na pracovišti zamČstnavatele, a který je
vyzván k plnČní povinností uvedených v § 106 odst. 4 písm. a) a b) zákoníku práce, tedy
povinnosti
a) úþastnit se školení zajišĢovaných zamČstnavatelem zamČĜených na bezpeþnost a ochranu
zdraví pĜi práci vþetnČ ovČĜení svých znalostí, nebo
b) podrobit se pracovnČlékaĜským prohlídkám, vyšetĜením nebo oþkováním stanoveným
zvláštními právními pĜedpisy,
anebo je z jiných dĤvodĤ vyzván zamČstnavatelem, aby se k nČmu dostavil, náleží náhrada
cestovních výdajĤ podle § 156 zákoníku práce.
V takovém pĜípadČ se bude jednat o cestovní výdaje podle § 152 písm. b) zákoníku práce
neboĢ tato cesta se podle § 156 odst. 2 pro úþely poskytování cestovních náhrad považuje ze
pracovní cestu.
§ 152
Cestovními výdaji, za které poskytuje zamČstnavatel zamČstnanci cestovní
náhrady, se rozumí výdaje, které vzniknou zamČstnanci pĜi
b) cestČ mimo pravidelné pracovištČ,
Pokud je zamČstnanec, který vykonává práci na jiném místČ než na pracovišti zamČstnavatele,
vyslán na pracovní cestu, vztahují se na nČj ustanovení zákoníku práce o náhradách pĜi
služební cestČ, pĜiþemž místem nástupu a ukonþení pracovní cesty je místo, kde zamČstnanec
podle pracovní smlouvy práci vykonává.
5.2.6.2 Náhrada za opotĜebení vlastního náĜadí, zaĜízení a pĜedmČtĤ pro výkon práce
Náhradu za opotĜebení vlastního náĜadí, zaĜízení a pĜedmČtĤ pro výkon práce stanoví § 190
odst. 1 zákoníku práce
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§ 190
(1) Sjedná-li zamČstnavatel, popĜípadČ vnitĜním pĜedpisem stanoví nebo
individuálnČ písemnČ urþí podmínky, výši a zpĤsob poskytnutí náhrad za
opotĜebení vlastního náĜadí, zaĜízení nebo jiných pĜedmČtĤ potĜebných
k výkonu práce zamČstnance, poskytuje mu tuto náhradu za dohodnutých,
stanovených nebo urþených podmínek.
Ustanovení o vybavení (zaĜízení) v Rámcové dohodČ o práci na dálku:
Všechny otázky týkající se pracovního vybavení, odpovČdnosti a nákladĤ
jsou jasnČ definovány pĜed zahájením práce na dálku.
Jako všeobecné pravidlo je zamČstnavatel odpovČdný za poskytnutí,
instalaci a údržbu zaĜízení nezbytného pro pravidelnou práci na dálku,
pokud pracovník na dálku nepoužívá svoje vybavení.
V pĜípadČ, že je práce na dálku provádČna pravidelnČ, zamČstnavatel
kompenzuje nebo hradí náklady pĜímo spojené s prací, zvláštČ ty vztahující
se ke komunikaci.
ZamČstnavatel poskytuje pracovníkovi na dálku vhodnou technickou
podporu.
ZamČstnavatel nese odpovČdnost, v souladu s národní legislativou
a kolektivními smlouvami, za náklady spojené se ztráto a poškozením
vybavení a dat užívaných pracovníkem na dálku.
Pracovník na dálku se o svČĜené zaĜízení dobĜe stará a neshromažćuje þi
nerozšiĜuje nezákonné materiály prostĜednictví internetu.
Používání vlastního náĜadí, zaĜízení a pĜedmČtĤ pro výkon práce je pro práci na jiném místČ
než na pracovišti zamČstnavatele typické. PĜi práci administrativního charakteru to bude
zejména výpoþetní technika, pĜi výrobČ jsou to nástroje a náĜadí. Náhrada za opotĜebení
vychází ze zásady uvedené v § 2 odst. 4 zákoníku práce, podle které náklady na výkon práce
nese zamČstnavatel.
Výši náhrady dohodne zamČstnavatel se zamČstnancem, pĜípadnČ stanoví vnitĜním pĜedpisem.
Náhrada je poskytována nejþastČji jako paušální þástka.
5.2.6.3 Další náklady zamČstnance
Vedle používání vlastního náĜadí, zaĜízení a pĜedmČtĤ pro výkon práce vznikají zamČstnanci
další náklady. Jsou to zejména náklady na vytápČní, osvČtlení, telekomunikaþní poplatky za
telefon a internet, na energie spotĜebované pro pohon pracovního zaĜízení apod. I v tČchto
pĜípadech platí zásada, že náklady na výkon práce nese zamČstnavatel. Podmínky náhrady
tČchto nákladĤ je tĜeba stanovit v pracovní smlouvČ.
5.2.7 PĜekážky v práci
§ 199 odst. 2 zákoníku práce:
(2) Vláda stanoví naĜízením okruh pĜekážek v práci podle odstavce 1,
rozsah pracovního volna, pĜípady, ve kterých se poskytuje náhrada mzdy
nebo platu, vþetnČ pĜípadného spolurozhodování odborové organizace
o vyslání zamČstnancĤ na pohĜeb spoluzamČstnance, a to i vĤþi
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zamČstnancĤm, kteĜí nepracují na pracovištích zamČstnavatele, ale podle
dohodnutých podmínek pro nČj vykonávají práce v pracovní dobČ, kterou si
sami rozvrhují (§ 317).
Vzhledem k tomu, že zamČstnanci, kteĜí vykonávají práci na jiných místech než na pracovišti
zamČstnavatele, mají možnost pĜizpĤsobovat si pracovní dobu osobním þasovým možnostem,
není nutné jim zajišĢovat náhradu mzdy pĜi osobních pĜekážkách v práci. Výjimku tvoĜí jiné
dĤležité osobní pĜekážky v práci, které na základČ zmocnČní v Ĥ 199 odst. 2 zákoníku práce
uvádí naĜízení vlády þ. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných dĤležitých
osobních pĜekážek v práci.
Pracovní volno s nárokem na náhradu mzdy nebo platu poskytne zamČstnavatel tČmto
zamČstnancĤm podle pĜílohy k naĜízení vlády þ. 590/2006 Sb. v pĜípadČ:
- vlastní svatby nebo svatby dČtí, pĜíp. svatby rodiþe,
- úmrtí rodinného pĜíslušníka,
- pĜestČhování zamČstnance, který má vlastní bytové zaĜízení a jeho pĜestČhování je v zájmu
zamČstnavatele.
5.2.8 Péþe o zamČstnance
§ 224
(1) ZamČstnavatelé jsou povinni vytváĜet zamČstnancĤm pracovní
podmínky, které umožĖují bezpeþný výkon práce; za tím úþelem zajišĢují
zejména
a) zĜízení, údržbu a zlepšení zaĜízení pro zamČstnance,
b) zlepšení vzhledu a úpravy pracovišĢ,
c) vytváĜení podmínek pro uspokojování kulturních, rekreaþních
a tČlovýchovných potĜeb a zájmĤ zamČstnancĤ,
d) pracovnČlékaĜskou péþi.
Povinnost zamČstnavatele vytváĜet zamČstnancĤm pracovní podmínky, které umožĖují
bezpeþný výkon práce, se vztahuje i na pracovní podmínky zamČstnancĤ, kteĜí vykonávají
práci na jiném místČ než na pracovišti zamČstnavatele. Ustanovení zákona demonstrativní
formou dispozitivní úpravy demonstrativního charakteru udává, jakým smČrem se péþe
o pracovní podmínky zamČstnancĤ má zamČĜit. ZamČstnavatel mĤže povinnosti uvedené
v písm. a) a b) plnit tak, že zamČstnanci pĜispČje na úpravu místa, kde práci vykonává, že mu
zajistí na své náklady nČkterá zaĜízení potĜebná pro bezpeþný výkon práce apod. PlnČní tČchto
povinností se neobejde bez souþinnosti zamČstnance. Rozsah a obsah podílu zamČstnavatele
na vytváĜení bezpeþných pracovních podmínek by mČla obsahovat pracovní smlouva.
NepodaĜí-li se zamČstnavateli, aby zamČstnanec vykonával práci mimo pracovištČ
zamČstnavatele v bezpeþných pracovních podmínkách, nemĤže zamČstnanci výkon práce na
jiném místČ než na pracovišti zamČstnavatele umožnit.
PracovnČlékaĜskou péþi zamČstnancĤ zajišĢuje zdravotnické zaĜízení urþené zamČstnavatelem.
PĜevážnČ se bude jednat o zdravotnické zaĜízení, které zajišĢuje pracovnČlékaĜskou péþi
zamČstnancĤm pracujícím na pracovištích zamČstnavatele. Není vylouþeno, aby
zamČstnavatel urþil (smluvnČ se zdravotnickým zaĜízením) zdravotnické zaĜízení v místČ, kde
zamČstnanec vykonává práci.
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5.2.9 Stravování zamČstnancĤ
ZamČstnanec má podle § 236 odst. 1 zákoníku práce právo na to, aby mu zamČstnavatel
umožnil stravování. Toto právo není pro zamČstnance, který si sám rozvrhuje pracovní dobu,
významné. Podle § 236 odst. 2 zákoníku práce má tento zamČstnanec právo, aby i jemu bylo
stravování za stejných (finanþních) podmínek poskytnuto.
§ 236
(2) Bylo-li to dohodnuto v kolektivní smlouvČ nebo stanoveno ve vnitĜním
pĜedpisu, poskytuje se zamČstnancĤm stravování; zároveĖ mohou být
dohodnuty nebo stanoveny další podmínky pro vznik práva na toto
stravování a výše finanþního pĜíspČvku zamČstnavatele, jakož i bližší
vymezení okruhu zamČstnancĤ, kterým se stravování poskytuje, organizace
stravování, zpĤsob jeho provádČní a financování zamČstnavatelem, nejsouli tyto záležitosti upraveny pro urþený okruh zamČstnavatelĤ zvláštním
právním pĜedpisem*) . Tím nejsou dotþeny daĖové pĜedpisy.
----------------------*) Vyhláška þ. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradČ
v organizaþních složkách státu a státních pĜíspČvkových organizacích.

Distanci místa výkonu práce od pracovištČ zamČstnavatele, ke kterému se poskytování
stravování vztahuje, mĤže zamČstnavatel Ĝešit formou smlouvy s organizací poskytující
závodní stravování v místČ výkonu práce zamČstnance nebo formou penČžních poukázek na
stravování.
5.2.10 OdpovČdnost za škodu
5.2.10.1 OdpovČdnost zamČstnance
V dĤsledku osobního výkonu práce odpovídá za zpĤsobenou škodu zamČstnavateli
zamČstnanec podle pracovnČprávních pĜedpisĤ jako zamČstnanci v obvyklém pracovním
pomČru. I kdyby mu pĜi práci pomáhali rodinní pĜíslušníci a zpĤsobili škodu na materiálu
svČĜeném ke zpracování nebo na zapĤjþeném náĜadí, odpovídal by pouze zamČstnanec, který
je v pracovním pomČru.
5.2.10.2 Pracovní úraz a nemoc z povolání
ZamČstnavatel odpovídá za škodu pĜi pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
i zamČstnanci, který vykonává práci na jiném místČ než na pracovišti zamČstnavatele, za
stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako je tomu u zamČstnance, který pracuje na
pracovišti zamČstnavatele. OdpovČdnost za škodu nemoci z povolání je zmiĖována pouze
formálnČ, neboĢ se nepĜedpokládá, že nČkterá z prací, které nejsou vykonávány na pracovišti
zamČstnavatele, by mohla být pĜíþinou vzniku nemoci z povolání, uvedené naĜízení vlády
þ. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.
Náš systém odškodĖování pracovních úrazĤ nezahrnuje úraz na cestČ do zamČstnání.
U zamČstnancĤ vykonávajících práci na jiném místČ než na pracovišti zamČstnavatele se
nejedná o cestu do zamČstnání, bude-li vyzván zamČstnavatelem, aby se dostavil na jeho
pracovištČ. Tato cesta je konána v souvislosti s plnČním pracovních úkolĤ zamČstnance.
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Problémy mohou vzniknout pĜi rozhodování, zda se jedná o pracovní úraz þi nikoli. DĤkazní
bĜemeno nese poškozený zamČstnanec. Ten musí zamČstnavateli dokázat, že k úrazu došlo pĜi
plnČní pracovních úkolĤ nebo v pĜímé souvislosti s ním. Úraz, který by rodinní pĜíslušníci
utrpČli pĜi pomoci zamČstnanci plnit jeho pracovní úkoly, není možné považovat za úraz
pracovní. Za zpĤsobenou škodu v dĤsledku tohoto úrazu by jim odpovídal, podle ustanovení
obþanského zákona o náhradČ škody, výhradnČ jen zamČstnanec, který jejich pomoci sám
používal.
5.2.11 Vztah k jiným pĜedpisĤm
5.2.11.1 Nemocenské pojištČní
„Domáþtí dČlníci“ se úþastnili nemocenského pojištČní podle zákona þ. 54/1956 Sb.,
o nemocenském pojištČní zamČstnancĤ, úþastnili jako zvláštní kategorie pojištČncĤ:
Okruh pojištČných osob
§2
(1) Podle tohoto zákona jsou pojištČni, pokud jsou þinní v ýeskoslovenské
republice:
a) zamČstnanci,
b) domáþtí dČlníci,
c)þlenové nezemČdČlských družstev, u nichž souþástí þlenství je též pracovní
vztah,
d) uþĖové,
(dále jen „zamČstnanci“).
Zákon obsahuje v § 9 zmocnČní k úpravČ podrobností o osobním rozsahu pojištČní mj.
i domáckých dČlníkĤ, provádČcím pĜedpisem. Pojem „domácký dČlník“, který vyjadĜoval, že
pĜedmČtem domácké práce je jen výroba, se postupnČ mČnil na pojem „domácký pracovník“
a naposled na „domácký zamČstnanec“. V posledním znČní zákona þ. 54/1956 Sb.,
o nemocenském pojištČní zamČstnancĤ již není domácký zamČstnanec zmiĖován jako zvláštní
kategorie pojištČnce, ale takový zamČstnanec je v § 2 odst. 1 písm. a) zahrnut do kategorie
„zamČstnanci v pracovním pomČru“.
ProvádČcí pĜedpisy doznaly postupem þasu mnoho zmČn. Do úþinnosti zákona þ. 187/2006
Sb., o nemocenském pojištČní platí vyhláška ÚstĜední rady odborĤ þ. 165/1979 Sb.,
o nemocenském pojištČní nČkterých pracovníkĤ a o poskytování dávek nemocenského
pojištČní obþanĤm ve zvláštních pĜípadech, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Pro domácké
zamČstnance platí ustanovení oddílu druhého:
Domáþtí zamČstnanci
§2
Za domácké zamČstnance se pro úþely této vyhlášky považují zamČstnanci
v pracovním pomČru, kteĜí nepracují na pracovišti zamČstnavatele, ale
podle podmínek dohodnutých v pracovní smlouvČ pro nČho vykonávají
sjednané práce doma v pracovní dobČ, kterou si sami rozvrhují, s výjimkou
tČch zamČstnancĤ, kteĜí takto pracují jen obþas a nepravidelnČ podle
potĜeb zamČstnavatele.
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§5
Omezení nároku na nemocenské
Odvedl-li domácký zamČstnanec práci za odvádČcí období, ve kterém byl
také podle zvláštního pĜedpisu uznán doþasnČ neschopným práce nebo mu
byla naĜízena karanténa podle zvláštního právního pĜedpisu, omezí se výše
jeho nemocenského za dny, které z doby jeho pracovní neschopnosti
(karantény) pĜipadají na toto období tak, aby nemocenské a zapoþitatelný
pĜíjem) za toto období nepĜevýšily dohromady þástku rovnající se dennímu
vymČĜovacímu základu vynásobenému poþtem kalendáĜních dnĤ
pĜipadajících na toto období.
§7
Vyrovnávací pĜíspČvek v tČhotenství a mateĜství
Jestliže prĤmČr zapoþitatelných pĜíjmĤ domácké zamČstnankynČ,
pĜipadající na jeden kalendáĜní den, je nižší než mzda (plat) stanovená pro
domáckou práci, kterou vykonává, považuje se za tento prĤmČr tato mzda
(plat).
§8
Podpora pĜi ošetĜování þlena rodiny
Podpora pĜi ošetĜování þlena rodiny z nemocenského pojištČní domáckých
zamČstnancĤ nenáleží.
Zákon þ. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištČní, jehož úþinnost je stanovena na 1.1.2008
vymezuje pojem „domáckého zamČstnance“ v § 3 písm. n)
V tomto zákonČ se rozumí
n) domáckým zamČstnancem zamČstnanci uvedení v § 5 písm. a) bodech 1, 4 až 6
a 15, kteĜí nepracují na pracovišti zamČstnavatele, ale podle dohodnutých
podmínek vykonávají sjednané práce doma a v pracovní dobČ, kterou si sami
rozvrhují,
---------------§ 5 písm. a) bod 1,4 až 6 a 15
1. zamČstnanci v pracovním pomČru,
4. þlenové družstva v družstvech, kde podmínkou þlenství je jejich pracovní vztah
k družstvu, jestliže mimo pracovnČprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za
kterou jsou jím odmČĖováni,
5. zamČstnanci þinní na základČ dohody o pracovní þinnosti,
6. pracovníci v pracovním vztahu uzavĜeném podle cizích právních pĜedpisĤ,
15. osoby þinné v pomČru, který má obsah pracovního pomČru, avšak pracovní
pomČr nevznikl, neboĢ nebyly splnČny podmínky stanovené pracovnČprávními
pĜedpisy pro jeho vznik,

5.2.11.2 Statistické vykazování
Pro potĜeby statistického zjišĢování je stanoven pojem domáckého zamČstnance ve SdČlení
þ. 494/2003 Sb. ýeského statistického úĜadu o vydání Klasifikace postavení v zamČstnání (CZ-ICSE)

v pĜíloze V.:
V. HRANIýNÍ PěÍPADY TěÍDċNÍ
V praxi existuje Ĝada pracovních míst, která jsou hraniþní, a osoby v nich
zamČstnané lze zatĜídit do rĤzných položek CZ-ICSE. Jako pĜíklad lze uvést:
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b) Domáþtí pracovníci - osoby, které mají buć pracovní smlouvu, nebo dohodu
a pracují pro urþitý podnik nebo dodávají jisté množství zboží nebo služeb
urþitému podniku, ale jejich pracovištČ se nenachází v daném podniku. Tyto osoby
lze klasifikovat buć v kategorii placeného zamČstnání, nebo v kategorii
sebezamČstnaní. Mohou být tĜídČny jako zamČstnanci nebo osoby pracující na
vlastní úþet.
Pokud tyto osoby mají pracovní smlouvu o placeném zamČstnání (jako Ĝádní
zamČstnanci) nebo dohodu o pracovní þinnosti, pĜípadnČ o provedení práce,
zatĜídí se do skupiny 1 zamČstnanci, jinak se zatĜídí do skupiny 3 osoby pracující
na vlastní úþet.

5.2.11.3 Stavební zpĤsobilost místa výkonu práce
Pokud výkon na jiném místČ než na pracovišti zamČstnavatele spoþívá ve výrobČ, mĤže nastat
problém s užíváním stavby, ve které se výroba provádí, a která slouží dle stavebního zákona
jen k bydlení. Pokud je výroba provádČna þinnostmi, jejichž úþinky by mohly ohrozit život
a veĜejné zdraví, bezpeþnost nebo životní prostĜedí, a pro takové þinnosti stavba nebyla
kolaudována, je tĜeba požádat o zmČnu v užívání stavby.
Zákon þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon) upravuje
zmČnu v užívání stavby v § 126:
ZmČna v užívání stavby
§ 126
(1) Stavbu lze užívat jen k úþelu vymezenému zejména v kolaudaþním
rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve veĜejnoprávní smlouvČ, v certifikátu
autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o užívání
stavby nebo v kolaudaþním souhlasu.
(2) ZmČna v úþelu užívání stavby, v jejím provozním zaĜízení, ve zpĤsobu
výroby nebo v jejím podstatném rozšíĜení a zmČna v þinnosti, jejíž úþinky
by mohly ohrozit život a veĜejné zdraví, život a zdraví zvíĜat, bezpeþnost
nebo životní prostĜedí, je pĜípustná jen na základČ písemného souhlasu
stavebního úĜadu.

6 PRONAJÍMÁNÍ PRACOVNÍ SÍLY (AGENTURNÍ ZAMċSTNÁVÁNÍ)
Pronajímání pracovní síly k doþasnému plnČní úkolĤ u jiného zamČstnavatele (doþasné
pĜidČlení) je obvyklou formou zprostĜedkování zamČstnání v prĤmyslovČ vyspČlých zemích.
Základní myšlenkou doþasného pĜidČlení (temporary work
agencies) je flexibilita pracovní síly umožĖující poskytovat
uživatelĤm operativní pĜísun potĜebných pracovníkĤ k plnČní
konkrétního, þasovČ omezeného úkolu, nebo doby, kdy má
takový pracovník nahradit kmenového zamČstnance uživatele.
ZamČstnavatel, který pronajatou pracovní sílu pro plnČní
svých úkolĤ využije, aniž by se tato síla stala jeho
zamČstnancem, je „uživatelem“ pronajaté pracovní síly.
Pronájem pracovní síly zajišĢují agentury práce svými
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zamČstnanci. Pronajatý zamČstnanec pracuje u jednoho uživatele po dobu dnĤ až mČsícĤ.
Uživatelem je úkolován stejnČ, jako by byl zamČstnancem uživatele. Maximální doba
pĜidČlení zamČstnance agentury práce k jednomu uživateli bývá zákonem omezena. Po
skonþení doþasného pĜidČlení je zamČstnanec agentury pĜeveden na jiný druh práce u jiného
zamČstnavatele. Stává se však, že pokud je zamČstnavatel s prací doþasnČ pĜidČleného
pracovníka spokojen, vytvoĜí mu podmínky pro stálé pracovní zaĜazení ve své spoleþnosti.
Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpeþit, aby pracovní a mzdové podmínky doþasnČ
pĜidČleného zamČstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného
zamČstnance. Za pronájem pracovní síly inkasují agentury práce dohodnuté þástky od
uživatele. ZamČstnanec agentury práce je vyplácen za práci u uživatele svým
zamČstnavatelem, tedy agenturou práce. Pronájem pracovní síly provádČný agenturami práce
vychází z pĜedmČtu þinnosti agentur, jak jim je vymezen zákonem o zamČstnanosti. Forma
doþasného pĜidČlování agenturou práce k zamČstnavateli je vhodná zejména pro osoby
- které hledají trvalý pracovní pomČr a agenturní zamČstnání je pro nČ pĜechodným
východiskem,
- kterým vyhovuje styl agenturního zamČstnání pro pestrost pracovního zaĜazení
u rĤzných zamČstnavatelĤ.
Pro uživatele je pronájem pracovní síly od agentury práce vhodný zejména v pĜípadech, kdy
vznikne uživateli potĜeba zamČstnat urþitý poþet osob na þasovČ omezenou dobu. Mnohdy je
tato forma získání pracovní síly pro firmu jediným východiskem, jak uspokojit nároky trhu,
výroby a produktivity práce. Uživatel má možnost si u agentury práce objednat zamČstnance
s pĜesnČ specifikovanými kvalifikaþními pĜedpoklady pro zamýšlenou práci.
Doþasné pĜidČlení by ale nemČlo nahrazovat trvalý pracovní pomČr, který nabízí zamČstnanci
psychické a materiální zázemí i urþitou stabilitu. Výhody agenturního zamČstnávání:
- uživatel platí jen skuteþnČ potĜebný poþet zamČstnancĤ,
- snížení personální agendy (odpadají þinnosti spojené s náborem, výbČrem a pĜijímáním
nových zamČstnancĤ),
- snadnČjší plánování prací (vČtší pružnost pĜi zajišĢování jednotlivých zakázek),
- odstranČní problémĤ s propouštČním pĜebyteþných zamČstnancĤ.
PĜes množství pozitivních stránek má agenturní zamČstnávání množství nedostatkĤ pĜi jeho
aplikaci. Ty jsou spatĜovány zejména v nedodržování základních zásad pronajímání pracovní
síly – rozdílné platové a sociální podmínky agenturních zamČstnancĤ a kmenových
zamČstnancĤ uživatele (levná, nikoliv kvalifikovaná, pracovní síla). To vede k napČtí mezi
tČmito dvČma skupinami zamČstnancĤ, což nemá dobrý vliv na pracovní výkon a kvalitu
práce. Problémy pĜináší a prohlubuje i skuteþnost, že velkou þást agenturních zamČstnancĤ
tvoĜí cizinci (napĜ. Škoda Auto, a.s. zamČstnává v roce 2007 asi 3800 agenturních
zamČstnancĤ s poþetným zastoupením cizincĤ1).

6.1 Právní úprava v EU a Úmluva MOP
Žádný právní pĜedpis EU není zamČĜen speciálnČ na pronajímání pracovní síly, resp. výslovnČ
na agenturní zamČstnání. SmČrnice Rady ke zprostĜedkování zamČstnání je již nČkolik let jen
ve stádiu návrhu. Na bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci zamČstnancĤ v doþasném
pracovním pomČru je zamČĜena:
1

Stránský, Jaroslav: Jsme svČdky návratu sociálních nejistot, Sondy þ. 36/2007
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SmČrnice Rady 91/383/EHS, kterou se doplĖují opatĜení pro zlepšení
bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci zamČstnancĤ v pracovním pomČru
na dobu urþitou nebo v doþasném pracovním pomČru.
SmČrnice vychází z toho, že se znaþnČ zvýšilo využívání zamČstnávání formou doþasného
pracovního pomČru a z provedených výzkumĤ vyplynulo, že zamČstnanci v doþasném
pracovním pomČru v nČkterých odvČtvích více než jiní zamČstnanci vystaveni riziku
pracovních úrazĤ a nemocí z povolání. Tato zvýšená rizika, která vznikají v nČkterých
odvČtvích, jsou þásteþnČ spojena s nČkterými zvláštními zpĤsoby zaĜazování k uživateli.
Zvláštní postavení zamČstnancĤ v doþasném pracovním pomČru a zvláštní povaha rizik, se
kterými se v nČkterých odvČtvích setkávají, vyžadují zvláštní dodateþnou úpravu, zejména
pokud jde o informování a školení dotþených zamČstnancĤ a lékaĜský dohled nad nimi.
SmČrnice se mj. vztahuje na doþasné pracovní pomČry mezi podnikem pro doþasnou práci
(agenturou práce), který je zamČstnavatelem, a zamČstnancem, který je pĜidČlen k výkonu
práce pro zamČstnavatele využívajícího služeb (uživatele) podniku pro doþasnou práci.
Úþelem smČrnice je zajistit, aby zamČstnanci v doþasném pracovním pomČru požívali stejnou
úroveĖ ochrany v oblasti bezpeþnosti a zdraví pĜi práci, jakou požívají ostatní zamČstnanci
uživatele. SmČrnice byla promítnuta do þeského pracovního práva.
NepĜímo se zamČstnávání v doþasném pracovním pomČru dotýká smČrnice Rady:
SmČrnice Rady 76/207/EHS, o zavedení zásady rovného zacházení
pro muže a ženy, pokud jde o pĜístup k zamČstnání, odbornému vzdČlávání
a postupu v zamČstnání a o pracovní podmínky.
Rovné zacházení podle této smČrnice je promítnut jednak do zákona o zamČstnanosti (§ 12
odst. 2), jednak do zákoníku práce, kde je rovné zacházení zdĤraznČno v § 309 odst. 5.
Dokumentem Mezinárodní organizace práce (MOP), který se týká agenturního zamČstnávání
je:
Úmluva þ. 181 o soukromých agenturách práce,
vydaná SdČlením Ministerstva zahraniþních vČcí þ. 38/2003 Sb.m.s.

Nutnost pĜijetí Úmluvy vychází zejména z uznání role, kterou soukromé agentury práce
mohou sehrát na dobĜe fungujícím trhu práce a z potĜeby chránit zamČstnance pĜed
zneužíváním. Úmluva vymezuje soukromou agenturu práce jako orgánech, která poskytuje
jednu nebo více z následujících služeb trhu práce:
a) služby pro sblížení nabídek a žádostí o zamČstnání, aniž by se soukromá agentura práce
stala stranou pracovního pomČru, který by z nich mohl vzniknout;
b) služby spoþívající v zamČstnávání pracovníkĤ s cílem je dát k dispozici tĜetí stranČ,
kterou mĤže být fyzická nebo právnická osoba (která se dále bude nazývat "uživatelský
podnik"), jež stanoví jejich úkoly a dohlíží nad jejich provedením;
c) jiné služby vztahující se k hledání zamČstnání, stanovené kompetentním orgánem po
konzultaci s nejreprezentativnČjšími organizacemi zamČstnavatelĤ a pracovníkĤ, jako
napĜíklad poskytování informací, které nejsou urþeny ke sblížení specifických nabídek
a žádostí o zamČstnání.
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K prosazení rovnosti pĜíležitostí a zacházení v pĜístupu k zamČstnání a k urþitým povoláním
bude þlenský stát dbát na to, aby soukromé agentury práce zacházely s pracovníky bez
diskriminace na základČ rasy, barvy pleti, pohlaví, náboženství, politických názorĤ,
národnostního a sociálního pĤvodu nebo bez jakékoli jiné formy rozlišování pokryté
národním zákonodárstvím a praxí, jako je napĜíklad vČk nebo zdravotní postižení. Zásady
vyjádĜené v ÚmluvČ byly do þeského práva zakotveny zákonem o zamČstnanosti.

6.2 Souþasná právní úprava v ýR
6.2.1 Zákon o zamČstnanosti
Agenturní zamČstnávání je upraveno dvČma zákony. V první ĜadČ se jedná o zákon
þ. 435/2004 Sb., o zamČstnanosti. Tento zákon zavádí nové nástroje aktivní politiky
zamČstnanosti, které pĜispČjí k zajištČní maximálnČ možné úrovnČ zamČstnanosti. Jedním
z tČchto nástrojĤ je úprava zprostĜedkování práce vþetnČ možnosti pronajímání pracovní síly
formou doþasného pĜidČlení zamČstnancĤ k výkonu práce u jiného zamČstnavatele. Zákon mj.
stanoví závazná pravidla pĜi zprostĜedkovávání zamČstnání agenturami práce v souladu
s požadavky Úmluvy MPO þ. 181 o soukromých agenturách práce. Zakotvuje
zprostĜedkování zamČstnání jako þinnost, která vzhledem ke své dĤležitosti, co do
spoleþenského významu a též ochrany fyzické osoby, vyluþuje jinou úpravu, než stanoví tento
zákon a která mĤže být vykonávána kromČ úĜadĤ práce také agenturami práce, pokud k této
þinnosti mají povolení. ÚĜady práce však nemohou zprostĜedkovávat zamČstnání formou
doþasného pĜidČlení zamČstnancĤ k výkonu práce u jiného zamČstnavatele, tato forma je
výhradnČ v kompetenci agentur práce.
§ 14
(1) ZprostĜedkováním zamČstnání se rozumí
a) vyhledání zamČstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází,
a vyhledání zamČstnancĤ pro zamČstnavatele, který hledá nové pracovní
síly,
b) zamČstnávání fyzických osob za úþelem výkonu jejich práce pro
uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci
pĜidČluje a dohlíží na její provedení (dále jen "uživatel"),
c) poradenská a informaþní þinnost v oblasti pracovních pĜíležitostí.
(3) ZamČstnání zprostĜedkovávají za podmínek stanovených tímto zákonem
a) úĜady práce,
b) právnické nebo fyzické osoby, pokud mají povolení ke zprostĜedkování
zamČstnání (dále jen "agentury práce").
(5) ÚĜady práce mohou provádČt pouze zprostĜedkovatelskou þinnost
uvedenou v odstavci 1 písm. a) a c). Agentury práce mohou provádČt
i zprostĜedkovatelskou þinnost uvedenou v odstavci 1 písm. b).
Povolení ke zprostĜedkování zamČstnání podle § 14 odst. 3 písm. b) vydává Ministerstvo
práce a sociálních vČcí na základČ žádosti právnické nebo fyzické osoby. Je-li žadatelem
fyzická osoba, musí splĖovat podmínky stanovené zákonem - dosažení vČku nejménČ 23 let,
zpĤsobilost k právním úkonĤm, bezúhonnost, odborná zpĤsobilost a bydlištČ na území ýeské
republiky. Podmínkou udČlení povolení právnické osobČ je splĖování uvedených podmínek
fyzickou osobou, která plní funkci odpovČdného zástupce pro úþely zprostĜedkování
zamČstnání.
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Zákon o zamČstnanosti definuje zprostĜedkování zamČstnání agenturou práce:
§ 66
ZprostĜedkování zamČstnání formou doþasného pĜidČlení zamČstnance
k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu
ZprostĜedkováním zamČstnání agenturou práce podle § 14 odst. 1 písm. b)
se rozumí uzavĜení pracovního pomČru nebo dohody o pracovní þinnosti
mezi fyzickou osobou a agenturou práce za úþelem výkonu práce
u uživatele. Agentura práce mĤže svého zamČstnance doþasnČ pĜidČlit
k výkonu práce pro uživatele jen na základČ písemné dohody o doþasném
pĜidČlení zamČstnance uzavĜené s uživatelem podle zvláštního právního
pĜedpisu.
Podmínkou zprostĜedkování zamČstnání formou doþasného pĜidČlení k uživateli je vznik
pracovnČprávního vztahu mezi uchazeþem o zamČstnání a agenturou práce. PracovnČprávní
vztah mĤže být uzavĜen jako pracovní pomČr nebo jako dohoda o pracovní þinnosti.
Zvláštním právním pĜedpisem, na který ustanovení odkazuje je § 308 zákoníku práce.
Zákonodárce si ponechal možnost omezení pronájmu pracovní síly v výkonu nČkterých druhĤ
prací, a pokud by takové omezení bylo nutné, zmocnil v § 64 vládu naĜízením takové omezení
stanovit:
§ 64
Vláda mĤže naĜízením stanovit druhy prací, které agentura práce nemĤže
formou doþasného pĜidČlení k výkonu práce u uživatele zprostĜedkovávat.
Vláda zatím tohoto zmocnČní nevyužila a žádné práce nejsou z možnosti jejich výkonu
pronajatou pracovní silo vylouþeny.

6.2.2 Zákoník práce
6.2.2.1 Dohoda agentury práce s uživatelem
PracovnČprávní stránku agenturní práce upravuje zákoník práce v hlavČ páté tĜinácté þásti.
Základem pro doþasné pĜidČlení zamČstnance agentury práce je dohoda mezi agenturou práce
a uživatelem [§ 14 odst. 1 písm.b) zákona o zamČstnanosti].
§ 308
(1) Dohoda agentury práce s uživatelem o doþasném pĜidČlení
zamČstnance agentury práce musí obsahovat
a) jméno, popĜípadČ jména, pĜíjmení, popĜípadČ rodné pĜíjmení, státní
obþanství, datum a místo narození a bydlištČ doþasnČ pĜidČleného
zamČstnance,
b) druh práce, kterou bude doþasnČ pĜidČlený zamČstnanec vykonávat,
vþetnČ požadavkĤ na odbornou, popĜípadČ zdravotní zpĤsobilost nezbytnou
pro tento druh práce,
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c) urþení doby, po kterou bude doþasnČ pĜidČlený zamČstnanec vykonávat
práci u uživatele,
d) místo výkonu práce,
e) den nástupu doþasnČ pĜidČleného zamČstnance k výkonu práce
u uživatele,
f) informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách
zamČstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci
jako doþasnČ pĜidČlený zamČstnanec, s pĜihlédnutím ke kvalifikaci a délce
odborné praxe (dále jen "srovnatelný zamČstnanec"),
g) podmínky, za nichž mĤže být doþasné pĜidČlení zamČstnancem nebo
uživatelem ukonþeno pĜed uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; není
však možné sjednat podmínky pro ukonþení doby doþasného pĜidČlení pĜed
uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno pouze ve prospČch uživatele,
h) þíslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo agentuĜe práce vydáno
povolení ke zprostĜedkování zamČstnání.
(2) Dohoda agentury práce s uživatelem o doþasném pĜidČlení zamČstnance
agentury práce musí být uzavĜena písemnČ, jinak je neplatná.
6.2.2.2 PĜidČlení zamČstnance agentury k uživateli
Specifické podmínky zaĜazení zamČstnance agentury práce k uživateli obsahuje § 309
zákoníku práce.
ZamČstnanec agentury práce je pĜidČlen k uživateli na základČ písemného pokynu, který
vybaví zamČstnance potĜebnými informacemi, týkajícími se jeho doþasného pĜidČlení. Výþet
informací je pouze demonstrativní a je možno jej dle potĜeb rozšíĜit. Mimo v zákonČ uvedený
obsah pokynu by nemČlo v pokynu chybČt alespoĖ rámcové vymezení pracovní þinnosti
u uživatele. Všechny strany tohoto vztahu by mČly mít zájem na tom, aby informace byly co
nejpodrobnČjší a srozumitelné. Tím se pĜedejde zbyteþným sporĤm.
V § 309 odst. 2 se uvádí demonstrativní obsah písemného pokynu:
(2) Agentura práce pĜidČluje zamČstnance k doþasnému výkonu práce
u uživatele na základČ písemného pokynu, který obsahuje zejména
a) název a sídlo uživatele,
b) místo výkonu práce u uživatele,
c) dobu trvání doþasného pĜidČlení,
d) urþení vedoucího zamČstnance uživatele oprávnČného pĜidČlovat
zamČstnanci práci a kontrolovat ji,
e) podmínky jednostranného prohlášení o ukonþení výkonu práce pĜed
uplynutím doby doþasného pĜidČlení, byly-li sjednány v dohodČ o doþasném
pĜidČlení zamČstnance agentury práce [§ 308 odst. 1 písm. g)],
f) informaci o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách
srovnatelného zamČstnance uživatele.
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6.2.2.3 Ukládání pracovních úkolĤ
Uživatel pĜi ukládání pracovních úkolĤ a organizace práce pĜistupuje k pĜidČlenému
zamČstnanci agentury práce stejnČ jako ke svým zamČstnancĤm. Jedná s ním pĜímo, bez úþasti
agentury práce. Podle § 309 odst. 1:
(1) Po dobu doþasného pĜidČlení zamČstnance agentury práce k výkonu
práce u uživatele ukládá zamČstnanci agentury práce pracovní úkoly,
organizuje, Ĝídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu úþelu pokyny,
vytváĜí pĜíznivé pracovní podmínky a zajišĢuje bezpeþnost a ochranu zdraví
pĜi práci uživatel. Uživatel však nesmí vĤþi zamČstnanci agentury práce
þinit právní úkony jménem agentury práce.
6.2.2.4 Trvání doþasného pĜidČlení
Doba trvání doþasného pĜidČlení zamČstnance agenturou práce se stanoví v dohodČ mezi
agenturou práce a uživatelem. Nejdéle mĤže doþasné pĜidČlení zamČstnance k jednomu
uživateli trvat 12 po sobČ jdoucích mČsícĤ. Zákon stanoví v § 309 odst. 3 podmínky, za
kterých je možno dohodnutou dobu zkrátit. Omezení maximální doby trvání doþasného
pĜidČlení není absolutní. V odstavci 6 jsou stanoveny podmínky, za kterých je možno doþasné
pĜidČlení zamČstnance agentury práce k jednomu uživateli prodloužit nad zákonem
stanovenou hranici 12 mČsícĤ po sobČ jdoucích.
(3) Doþasné pĜidČlení konþí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; pĜed
uplynutím této doby konþí dohodou mezi agenturou práce a doþasnČ
pĜidČleným zamČstnancem, popĜípadČ jednostranným prohlášením
uživatele nebo doþasnČ pĜidČleného zamČstnance podle podmínek
sjednaných v dohodČ o doþasném pĜidČlení zamČstnance agentury práce.
(6) Agentura práce nemĤže téhož zamČstnance doþasnČ pĜidČlit k výkonu
práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendáĜních mČsícĤ po sobČ
jdoucích. Toto omezení neplatí v pĜípadech, kdy o to agenturu práce
požádá zamČstnanec agentury práce, nebo jde-li o výkon práce na dobu
náhrady za zamČstnankyni uživatele, která þerpá mateĜskou nebo
rodiþovskou dovolenou, nebo za zamČstnance uživatele, který þerpá
rodiþovskou dovolenou.
6.2.2.5 Rovné zacházení
Ustanovení § 309 odst. 5 je výsledkem promítnutí požadavkĤ smČrnic Rady 76/207/EHS
a 91/383/EHS, a zejména pak Úmluvy MOP þ. 181 na rovné zacházení a pracovní podmínky
zamČstnancĤ agentur práce a srovnatelných zamČstnancĤ uživatele. Zaþátek první vČty
citovaného odstavce ukládá povinnost zajištČní rovného zacházení pronajatému zamČstnanci
jak agentuĜe práce, tedy zamČstnavateli, tak uživateli, pro kterého bude pronajatý
zamČstnance agentury plnit pracovní úkoly.
Obsah dohody mezi agenturou práce a uživatelem o doþasném pĜidČlení zamČstnance
agentury práce (§ 308 odst. 1 zákoníku práce) obsahuje jen povinné položky dohody. Dohoda,
pĜíp. jiné smluvní ujednání bude obsahovat další podrobnosti pronájmu pracovní síly. Musí
být Ĝešena napĜ. otázka, kdo bude posuzovat a udČlovat zamČstnanci agentury volno v pĜípadČ
pĜekážek v práci (aĢ už na stranČ zamČstnance nebo uživatele), kdo bude tomuto zamČstnanci
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poskytovat cestovní náhrady v pĜípadČ pracovní cesty apod. Podle § 236 odst. 1 zákoníku
práce je zamČstnavatel povinen umožnit (nikoliv zajistit) zamČstnancĤm stravování. PlnČní
této povinností náleží agentuĜe práce, sjedná tedy umožnČní stravování zamČstnance
s uživatelem. PĜípadný pĜíspČvek zamČstnanci na stravování však poskytne, tak jako mzdu,
sama agentura. ObecnČ Ĝeþeno - otázku nákladĤ, které s sebou rovné zacházení mĤže nést,
musí Ĝešit smluvní ujednání mezi agenturou práce a uživatelem.
(5) Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpeþit, aby pracovní
a mzdové podmínky doþasnČ pĜidČleného zamČstnance nebyly horší, než
jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zamČstnance. Pokud jsou po
dobu výkonu práce pro uživatele pracovní nebo mzdové podmínky doþasnČ
pĜidČleného zamČstnance horší, je agentura práce povinna na žádost
doþasnČ pĜidČleného zamČstnance, popĜípadČ, pokud tuto skuteþnost zjistí
jinak, i bez žádosti, zajistit rovné zacházení; doþasnČ pĜidČlený
zamČstnanec má právo se domáhat u agentury práce uspokojení práv, která
mu takto vznikla.
Rovnost zamČstnancĤ agentury a uživatele musí být zachována i v pĜípadČ podmínek náhrady
škody v pĜípadech uvedených v § 252 až 256 zákoníku práce (odpovČdnost za schodek na
svČĜených hodnotách, které je zamČstnanec povinen vyúþtovat a odpovČdnost za ztrátu
svČĜených pĜedmČtĤ).
(7) Mají-li být mezi uživatelem a zamČstnancem agentury práce pĜijata
opatĜení k vyšší ochranČ majetku uživatele, nesmí být tato opatĜení pro
zamČstnance agentury práce ménČ výhodná, než je tomu podle § 252 až
256.
6.2.2.6 Ochrana zamČstnancĤ uživatele
Výhody pronájmu pracovní síly pro zamČstnavatele mohou vést k tomu, že v nejvyšší možné
míĜe budou omezovat poþet vlastních zamČstnancĤ. Na ochranu zamČstnancĤ uživatele má
sloužit ustanovení § 309 odst. 8 zákoníku práce, které dává urþitou možnost zamČstnancĤm
bránit se takovému postupu svého zamČstnavatele. ÚspČšnost ochrany je podmínČna
schopnostmi pĜíslušné odborové organizace.
(8) Rozsah agenturního zamČstnávání je možné omezit jen v kolektivní
smlouvČ uzavĜené u uživatele.

6.2.2.7 Bezpeþnost a ochrana zdraví pĜi práci
Povinnost zajistit zamČstnancĤm bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práce je zákonem (§ 101
odst. 1 zákoníku práce) uložena zamČstnavateli. Aby však pĜi agenturním zamČstnávání
zajišĢovala agentura práce bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci zamČstnancĤ doþasnČ
pĜidČlených k výkonu práce u uživatele, by postrádalo smysl a materiální význam této právní
normy. Proto je v § 309 odst. 1 zákoníku práce speciální ustanovení, které ukládá povinnost
zajistit bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci uživateli:
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(1) Po dobu doþasného pĜidČlení zamČstnance agentury práce k výkonu
práce u uživatele ukládá zamČstnanci agentury práce pracovní úkoly,
organizuje, Ĝídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu úþelu pokyny,
vytváĜí pĜíznivé pracovní podmínky a zajišĢuje bezpeþnost a ochranu
zdraví pĜi práci uživatel. Uživatel však nesmí vĤþi zamČstnanci agentury
práce þinit právní úkony jménem agentury práce.
Povinnost uživatele zajistit bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci je zejména dĤsledkem
harmonizace práva EU s þeským právním Ĝádem. V tomto pĜípadČ se jedná o promítnutí
smČrnice Rady 91/383/EHS, kterou se doplĖují opatĜení pro zlepšení bezpeþnosti a ochrany
zdraví pĜi práci zamČstnancĤ v pracovním pomČru na dobu urþitou nebo v doþasném
pracovním pomČru. Rozsah opatĜení uživatele k zajištČní bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi
práci bude zásadnČ stejný jak pro vlastní zamČstnance, tak pro zamČstnance agentury práce.
Naopak podle § 103 odst. 1 písm. f) zákoníku práce musí uživatel vČnovat zamČstnancĤm
agentury práce, jako rizikové skupinČ, vČtší pozornost v ochranČ pĜed riziky práce. Tato
zvýšená pozornost není projevem pozitivní diskriminace zamČstnancĤ agentury práce, ale
vychází ze zvýšené rizikovosti této skupiny. Zvýšená rizikovost zamČstnancĤ agentury práce
vychází z krátkodobého pĤsobení na pracovišti uživatele a z toho plynoucí nedostateþná
znalost bezpeþnostních rizik tohoto pracovištČ.
(1) ZamČstnavatel je povinen
f) zajistit zamČstnancĤm, zejména zamČstnancĤm v pracovním pomČru na
dobu urþitou, zamČstnancĤm agentury práce doþasnČ pĜidČleným
k výkonu práce k jinému zamČstnavateli, mladistvým zamČstnancĤm, podle
potĜeb vykonávané práce dostateþné a pĜimČĜené informace a pokyny
o bezpeþnosti a ochranČ zdraví pĜi práci podle tohoto zákona a podle
zvláštních právních pĜedpisĤ, zejména formou seznámení s riziky, výsledky
vyhodnocení rizik a s opatĜeními na ochranu pĜed pĤsobením tČchto rizik,
která se týkají jejich práce a pracovištČ,
Uvedená povinnost uživatele je promítnuta i do ustanovení § 9 odst. 4 zákona þ. 309/2006
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci
v pracovnČprávních vztazích a o zajištČní bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi þinnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovnČprávní vztahy (zákon o zajištČní dalších podmínek
bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci). Protože se pĜedpokládá, že povinnosti zamČstnavatele
uvedené v ustanovení § 103 odst. 1 písm. f) zákoníku práce bude plnit prostĜednictvím
odbornČ zpĤsobilých osob k zajišĢování úkolĤ v prevenci rizik, je zamČstnavateli uložena
povinnost vytvoĜit odbornČ zpĤsobilé osobČ potĜebné podmínky:
(4) ZamČstnavatel je povinen
a) poskytnout odbornČ zpĤsobilé osobČ k zajišĢování úkolĤ v prevenci rizik
zejména potĜebné prostĜedky a dobu potĜebnou k výkonu její þinnosti,
zvláštČ ve vztahu k zamČstnancĤm v pracovním pomČru na dobu urþitou,
mladistvým zamČstnancĤm, tČhotným zamČstnankyním, zamČstnankyním,
které kojí, nebo zamČstnankyním-matkám dítČte do konce devátého mČsíce
po porodu a zamČstnancĤm agentury práce doþasnČ pĜidČleným k výkonu
práce k jinému zamČstnavateli,
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ZávČr
Nový zákoník práce odstranil rozlišování hlavního a vedlejšího pracovního pomČru. Tím
otevĜel snadnČjší cestu k uzavírání pracovního pomČru v þásteþném pracovním úvazku
i k uzavírání dalších (soubČžných) pracovních pomČrĤ. Všechny pracovní pomČry jsou
rovnocenné. Volnost v uzavírání pracovních pomČrĤ na kratší pracovní dobu umožĖuje
zamČstnavatelĤm i zamČstnancĤm v souladu se zákonem upravit efektivnČ pracovní dobu
podle svých potĜeb.
S výjimkou mladistvých zamČstnancĤ neomezuje zákon celkovou pracovní dobu ve všech
pracovních pomČrech, resp. pracích konaných mimo pracovní pomČr. Nelze ale vylouþit, že
taková liberalizace délky pracovní doby zamČstnance u více zamČstnavatelĤ mĤže vést, pĜi
dobrovolném pĜetČžování zamČstnancĤ, ke zhoršení zdravotního stavu zamČstnancĤ,
k vyššímu riziku ohrožení pracovním úrazem i ke snížení kvality odvádČné práce.
Práce doma, resp. práce na jiném místČ než na pracovišti zamČstnavatele je zakotvena
v zákoníku práce jak jedna z forem pracovnČprávního vztahu. Právní úprava se této formy
výslovnČ dotýká jen v negativním vymezení pĤsobnosti zákoníku práce na tuto formu práce
v § 317. S výjimkami uvedenými v § 317 se na zamČstnance, kteĜí vykonávají práci na jiném
místČ než na pracovišti zamČstnavatele, vztahuje zákoník práce a tedy i zákon þ. 309/2006
Sb., o zajištČní dalších podmínek bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci.
Povinnosti, stanovené obČma stranám pracovnČprávního vztahu, jsou splnitelné.
ZamČstnavatel však mĤže mít ztíženou pozici pĜi plnČní nČkterých povinností k zajištČní
bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci, pokud je vykonávána na jiném místČ než na jeho
pracovišti.
Práce na jiném místČ než na pracovišti zamČstnavatele je v souþasné dobČ pĜevážnČ
nevýrobního charakteru. Pokud se jedná o výrobní þinnost, pĜevládá práce obsahující
minimum nebezpeþných þinitelĤ a procesĤ, ohrožujících bezpeþnost a zdraví zamČstnance.
PĜitom zamČstnavatel má k zamČstnancĤm vykonávajícím práci na jiném místČ než na jeho
pracovišti, a k jejich pracovním podmínkám stejné povinnosti v oblasti bezpeþnosti a ochrany
zdraví pĜi práci, jako k zamČstnancĤm, vykonávajícím práci na jeho pracovišti. Dodržení
tČchto povinností v plném rozsahu je mnohdy nemožné.
Právní úprava by mČla zohlednit možná rizika pĜi výkonu práce na jiném místČ než na
pracovišti zamČstnavatele a v zákonČ nČkterých povinností zamČstnavatele zbavit. Zejména se
jedná o ustanovení § 102 zákoníku práce o prevenci rizik.
ZprostĜedkování zamČstnání formou pronájmu pracovní síly agenturami práce je obvyklé a
rozšíĜené v prĤmyslovČ vyspČlých zemích, vþetnČ státĤ EU v souvislosti s novými formami
smluvních vztahĤ a požadavky zamČstnavatelĤ na vČtší flexibilitu pracovní síly.
Významu nabývá agenturní zamČstnávání od zavedení pro právního Ĝádu i v ýR. Na rozdíl od
státĤ západní Evropy je zatím v ýR využívána tato forma práce zejména v dČlnických
profesích. V souþasné dobČ je v ýR kolem 1450 agentur práce.
PĜes pozitivní dopad agenturního zamČstnávání jak na uchazeþe o zamČstnání, tak na uživatele
pronajaté pracovní síly je u této formy práce i znaþná možnost jejího zneužívání.
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UplatĖování flexibilních forem práce by mČlo pĜispívat k slaćování zájmĤ zamČstnancĤ
a zamČstnavatelĤ a ve svém dĤsledku vést ke zvyšování kvality pracovního i celkového života
jedincĤ.
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