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Poznámka k 12. vydání (rok 2019)
Uplynulý rok 2018 byl z hlediska změn základního pracovněprávního předpisu, zákoníku
práce, relativně klidný a téměř stabilní. V průběhu tohoto roku nabyly účinnosti dvě novely zákona o nemocenském pojištění, které měly dopad také na zákoník práce.
Ke dni 1. února 2018 nabyl účinnosti zákon č. 148/2017 Sb., kterým byl novelizován
zákon o nemocenském pojištění; touto novelou byla zavedena nová dávka nemocenského pojištění – dávka otcovské poporodní péče („otcovská“). Dne 1. června 2018 nabyla
účinnosti další novelizace zákona o nemocenském pojištění – zákon č. 310/2017 Sb.,
kterým byl zaveden institut dlouhodobé péče a další nová dávka – dlouhodobé ošetřovné. Tato úprava se přímo promítla i do některých ustanovení zákoníku práce, zejména
do ustanovení zaručujícího zařazení na původní práci a pracoviště zaměstnancům, kteří
se vracejí po skončení doby poskytování dlouhodobé péče (nejvýše 90 kalendářních dnů)
zpět do práce – tato doba je ochrannou dobou z hlediska zákazu výpovědi. Upraveno
je rovněž udělení souhlasu zaměstnavatele s nepřítomností zaměstnance v práci po dobu
poskytování dlouhodobé péče, přičemž zaměstnavatel nemusí tento souhlas udělit, pokud
mu brání vážné provozní důvody. Pro účely dovolené se tato doba považuje za výkon
práce.
K 1. říjnu 2018 nabyla účinnosti zatím poslední, dílčí novela zákoníku práce – zákon
č. 181/2018 Sb., který se týká úpravy výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po pracovním
úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání v případě, že je poškozený zaměstnanec zařazen
v evidenci uchazečů o zaměstnání.
V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky je na počátku jejího 8. volebního období (od roku 2017) předloženo několik poslaneckých návrhů zákonů, kterými
se upravuje zákoník práce. V legislativním procesu je zatím nejdále poslanecký návrh
zákona, kterým se má v zákoníku práce (a dalších zákonech) zrušit tzv. karenční doba,
tedy doba, po kterou se v době dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanci neposkytuje
náhrada mzdy. Návrh zákona, který vyvolal poměrně živou politickou diskuzi, schválila
koncem roku 2018 Poslanecká sněmovna, Senát však zákon zamítl, legislativní proces
tedy stále není ukončen. Účinnosti by měl nabýt dnem 1. července 2019. Projednávání
některých dalších návrhů, které představují pouze dílčí novelizace zákoníku práce, je zatím v Poslanecké sněmovně na samotném začátku.
Jak je patrné z předchozích řádků, právní úprava zákoníku práce jako základního
předpisu upravujícího pracovněprávní vztahy, je v současné době vcelku stabilizovaná.
Neznamená to však, že by současná úprava nevyžadovala žádnou změnu či aktualizaci.
Případné další změny by měly být předmětem vzájemných jednání sociálních partnerů,
i tripartitních jednání s vládní stranou, přičemž by měly směřovat k prohlubování flexibility pracovněprávních vztahů s respektem k současné úrovni ochrany zaměstnanců. Rovněž by do právní úpravy měly být promítnuty požadavky legislativy EU včetně aktuální
judikatury Evropského soudního dvora. Taková vzájemná jednání se v příštích měsících
očekávají, věřme tedy, že budou přínosem pro další zkvalitnění vzájemných vztahů mezi
zaměstnanci a zaměstnavateli.
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minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí
a za práci v sobotu a v neděli.
(2) Výši základní sazby minimální mzdy a dalších sazeb minimální mzdy odstupňovaných podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance a podmínky
pro poskytování minimální mzdy stanoví vláda nařízením, a to zpravidla s účinností
od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen. Základní sazba minimální mzdy činí nejméně 13 350 Kč*) za měsíc nebo 79,80 Kč*) za hodinu; další sazby minimální mzdy nesmí být nižší než 50 % základní sazby minimální mzdy.
(3) Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek
a) ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou
minimální měsíční mzdou nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou; použití hodinové nebo
měsíční minimální mzdy se sjedná, stanoví nebo určí předem, jinak se pro účely
doplatku použije minimální hodinová mzda,
b) k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou
minimální měsíční mzdou, nebo
c) k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na 1 hodinu
a příslušnou minimální hodinovou mzdou.
*)

Red. pozn.: Úprava sazby je provedena s účinností od 1. ledna 2019 nařízením vlády č. 273/2018 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené
mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém
pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Komentář k § 111
Zákoník práce zaručuje zaměstnancům všech zaměstnavatelů, aby bez ohledu na způsob
jejich hospodaření (obchodní společnost, družstvo (obchodní korporace), fyzická osoba,
občanské sdružení, organizační složka státu, obec apod.), bez ohledu na formu základního pracovněprávního vztahu, ve kterém zaměstnanci konají pro zaměstnavatele práci
(pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce), a bez ohledu
na výkonnostní či jiná kritéria hodnocení výsledků své práce obdrželi mzdu (plat, odměnu
z dohody) alespoň ve výši minimální mzdy. Do mzdy (platu) se pro tyto účely nezahrnuje
mzda (plat) za práci přesčas, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, příplatek
za noční práci, příplatek za práci ve svátek a příplatek za práci v sobotu a v neděli.
Minimální mzda představuje nejnižší přípustnou úroveň odměny za práci v základních pracovněprávních vztazích (tj. nejnižší cenu práce) a je proto univerzálním nástrojem
ochraňujícím zaměstnance všech zaměstnavatelů před nepřiměřeně nízkým oceněním jejich práce. Za základní sazbu minimální mzdy stanoví zákoník práce částky 48,10 Kč za hodinu, resp. 7 955 Kč za měsíc. Ke stanovení základní sazby minimální mzdy nad uvedenou
úroveň a ke stanovení dalších (snížených) sazeb minimální mzdy (odstupňovaných podle
míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance) je zmocněna vláda.
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené
mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, stanoví od 1. ledna 2019 základní sazbu měsíční minimální
mzdy ve výši 13 350 Kč (pro stanovenou pracovní dobu 40 hodin týdně) a hodinovou sazbu
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Zákon é. 262/2006 Sb.

§ 111

ZÁKON Č. 262/2006 Sb., ZÁKONÍK PRÁCE
§ 156 – rozsah poskytovaných cestovních náhrad
§ 160 – přerušení pracovní cesty na straně zaměstnance
§ 161 – náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny
§ 173 – nepodnikatelská sféra nemůže poskytovat jiné a vyšší cestovní náhrady než ty, které jsou stanoveny nebo
umožněny v hlavě III
§ 185 – nedoložený doklad o ceně ubytování lze v mimořádném případě nahradit prohlášením zaměstnance o ceně
ubytování. O tomto postupu rozhoduje pouze zaměstnavatel.

§ 163
Stravné
(1) Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné nejméně
ve výši
a) 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin*),
b) 124 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin*),
c) 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin*).
Tato výše stravného se mění v závislosti na vývoji cen prováděcím právním předpisem
vydaným podle § 189*).
(2) Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter
snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá (dále jen „bezplatné jídlo“), přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu
a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
(3) Nesjedná-li zaměstnavatel nebo neurčí před vysláním zaměstnance na pracovní
cestu vyšší stravné, než je stanovené v odstavci 1, přísluší zaměstnanci stravné podle
odstavce 1. Nesjedná-li zaměstnavatel nebo neurčí před vysláním zaměstnance nižší
hodnotu snížení stravného, přísluší zaměstnanci stravné snížené o nejvyšší hodnotu
stanovenou v odstavci 2.
(4) Při pracovní cestě, která spadá do 2 kalendářních dnů, se upustí od odděleného posuzování doby trvání pracovní cesty v kalendářním dnu, je-li to pro zaměstnance
výhodnější.
(5) Po dobu návštěvy člena rodiny nebo po dobu dohodnutého přerušení pracovní
cesty z důvodů na straně zaměstnance stravné zaměstnanci nepřísluší. Doba rozhodná
pro právo na stravné před návštěvou člena rodiny nebo dohodnutým přerušením pracovní cesty končí ukončením výkonu práce, nebo jiným předem dohodnutým způsobem,
a po návštěvě člena rodiny nebo přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance začíná současně se začátkem výkonu práce, nebo jiným předem dohodnutým
způsobem.
(6) Je-li zaměstnanec vyslán na pracovní cestu do místa svého bydliště, které je odlišné
od jeho místa výkonu práce nebo pravidelného pracoviště, přísluší mu stravné pouze za cestu
do místa jeho bydliště a zpět a za dobu výkonu práce v tomto místě.
(7) Důvody pro neposkytnutí stravného stanovené v odstavcích 5 a 6 je zakázáno
rozšiřovat.
*)
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Red. pozn.: Úprava sazeb je provedena s účinností od 1. ledna 2019 vyhláškou č. 333/2018 Sb.

pracovních dnů dovolené, kolik jich na tuto dobu jeho dovolené skutečně připadá podle
rozvržení pracovní doby.
V této souvislosti se uvádí, že i pro čerpání dovolené platí obecné výkladové pravidlo
vyplývající z obecných zásad soukromoprávních vztahů, z něhož lze dovodit, že zaměstnavatel má při určování doby čerpání dovolené postupovat tak, aby nedocházelo ani ke zvýhodňování, ani ke znevýhodňování zaměstnanců – tedy postupovat v souladu s dobrými
mravy a respektovat zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace. Nemělo by tak
docházet k situacím, kdy by zaměstnavatel určoval zaměstnanci čerpání dovolené pouze
v týdnech, kdy má podle harmonogramu směn odpracovat větší počet dnů, nebo naopak
pouze v týdnech, kdy na něho připadá menší počet pracovních dnů (směn).
Výslovně se stanoví pravidlo pro určení dovolené za situace, kdy v průběhu kalendářního roku dochází u zaměstnance ke změně rozvržení pracovní doby. V takovém případě
mu za tento rok přísluší dovolená v poměru, který odpovídá délce období příslušného
rozvržení pracovní doby. Přepočítávat tak bude třeba dovolenou v průběhu kalendářního
roku při změně rovnoměrného rozvržení pracovní doby v nerovnoměrné a naopak, nebo
při změně délky týdenní pracovní doby – „pracovního úvazku“, která by měla vliv na počet pracovních dnů (směn) v týdnu. S ohledem na názory některých autorů odborných
publikací se na tomto místě připomíná, že úprava (přepočet) práva na dovolenou při změně
rozvržení pracovní doby v průběhu kalendářního roku se zásadně týká pouze příslušného kalendářního roku, a nikoliv tzv. staré dovolené nevyčerpané v předchozím kalendářním roce.
V odstavci 6 je obsaženo zmocnění, podle něhož vláda může nařízením stanovit
pro zaměstnance v drážní dopravě s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou podmínky,
za kterých může být poskytována dovolená v kalendářních dnech. K 1. lednu 2007 nabylo
účinnosti nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby
a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.
Související ustanovení
§ 4a – o dalších podmínkách pro odchýlení se od ustanovení zákoníku práce
§ 78 odst. 1 písm. l) a m) – o rovnoměrném a nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
§ 109 odst. 3 – o vymezení zaměstnavatelů poskytujících zaměstnanci za práci plat
§ 216 – o obecných ustanoveních o dovolené
§ 217 a § 218 – o čerpání dovolené
§ 222 odst. 1 – o náhradě mzdy nebo platu za dobu čerpání dovolené zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou
pracovní dobou
§ 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – o možnosti odchýlení se od ustanovení zákona
§ 15 nařízení vlády č. 589/2006 Sb. – o podmínkách poskytování dovolené v kalendářních dnech

DÍL 2
Dovolená za odpracované dny
§ 214
Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její
poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. Ustanovení § 212 odst. 1 věty druhé platí i zde.
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§ 214

ZÁKON Č. 262/2006 Sb., ZÁKONÍK PRÁCE
§ 271j
Náhrada v÷cné škody
Náhrada věcné škody přísluší dědicům zaměstnance; ustanovení § 265 odst. 3 platí i zde.

Komentář k § 271j
Jedná se o stejný typ náhrady, kterou upravuje § 271e.

Oddíl 4
Spoleéná a zvláštní ustanovení o pracovních úrazech a nemocech z povolání
§ 271k
(1) Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt
zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (§ 273
a 274).
(2) Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění
pracovních úkolů.
(3) Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.
(4) Nemocemi z povolání jsou nemoci uvedené ve zvláštním právním předpisu.

§ 271l
Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu
na výdělku po skončení pracovní neschopnosti z téhož důvodu jsou samostatná práva,
která nepřísluší vedle sebe.

§ 271m
(1) Při zjišťování průměrného výdělku pro účely náhrady škody při pracovních
úrazech nebo nemocech z povolání je rozhodným obdobím předchozí kalendářní rok,
je-li toto rozhodné období pro zaměstnance výhodnější.
(2) Náhradu za ztrátu na výdělku a náhradu nákladů na výživu pozůstalých je zaměstnavatel povinen vyplácet pravidelně jednou měsíčně, pokud nebyl dohodnut jiný
způsob výplaty.

§ 271n
(1) Jde-li o náhradu škody nebo nemajetkové újmy při nemoci z povolání, má
zaměstnavatel, který škodu nebo nemajetkovou újmu nahradil, právo na náhradu vůči
všem zaměstnavatelům, u nichž postižený zaměstnanec pracoval za podmínek, za nichž
vznikla nemoc z povolání, kterou byl postižen, a to v rozsahu odpovídajícím době, po kterou pracoval u těchto zaměstnavatelů za uvedených podmínek.
(2) Jde-li o jinou škodu nebo nemajetkovou újmu na zdraví než z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, platí pro způsob a rozsah její náhrady ustanovení
o pracovních úrazech.
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§ 271j – § 271n

Poškození zdraví zaměstnance nebo smrt, k nimž došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo
v přímé souvislosti s ním, je pro účely zákoníku práce pracovním úrazem. Pracovním
úrazem je tak myšleno nejen tělesné zranění zaměstnance, které nastalo nezávisle na jeho
vůli, ale jakékoliv porušení zdraví, k němuž došlo nezávisle na vůli poškozeného, jestliže
toto porušení zdraví bylo způsobeno zevními vlivy, které jsou svou povahou krátkodobé,
je-li zaměstnanec při práci, na kterou není zvyklý a která je nepřiměřená jeho tělesným
možnostem, nucen okamžitým, usilovným vzepětím sil překonávat vnější odpor a zvýšit
tak náhle, neobvykle či nadměrně svou námahu. Tato tělesná námaha musí pak být příčinou následku, o jehož odškodnění se jedná. Přitom nemusí jít o jedinou příčinu úrazu, ale
stačí, když půjde o jednu z příčin, avšak svou podstatou důležitou, podstatnou a značnou.
Porušením zdraví se rozumí jak poškození tělesné, tak psychické. Úraz utrpěný pro plnění
pracovních úkolů je též úrazem pracovním. Jedná se o případ, kdy zaměstnanec neutrpí úraz
přímo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, ale pro plnění pracovních
úkolů např. tím, že je pro úkon, který učinil vůči občanu a který vyplýval z jeho pracovních
povinností, tímto občanem při cestě ze zaměstnání napaden.
Nemocemi z povolání jsou onemocnění, jejichž taxativní výčet je obsažen v právním
předpisu, jestliže vznikly za podmínek v tomto předpisu uvedených. Nemoci z povolání jsou
charakterizovány jako nemoci, které vznikají zpravidla dlouhodobým působením určitých
rizikových faktorů pracovního prostředí, resp. pracovních podmínek na zaměstnance. Jedná se zejména o nepříznivé působení chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných
škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání.
Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek. Existence samotné nemoci z povolání, zejména určení dne vzniku nemoci
z povolání, je otázkou znaleckou, kterou je oprávněn podat pouze lékař příslušného zdravotnického zařízení. Rozhodnutí je to velmi důležité, protože od tohoto rozhodnutí se odvíjí
nároky poškozeného zaměstnance.
Při zjišťování průměrného výdělku se vychází z rozhodného období, kterým je předchozí kalendářní rok, je-li toto rozhodné období pro zaměstnance výhodnější.
Poskytl-li zaměstnavatel z důvodu uznané nemoci z povolání náhradu škody, má právo,
aby mu ostatní zaměstnavatelé, u nichž zaměstnanec pracoval za podmínek, z nichž
konkrétní nemoc z povolání vznikla, uhradili náhradu škody poskytnutou zaměstnanci,
a to v rozsahu odpovídajícím době, po kterou pracoval zaměstnanec u těchto zaměstnavatelů za uvedených podmínek.
Nedohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na jiném způsobu výplaty dlouhodobých plnění, což je náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti,
náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrada nákladů
na výživu pozůstalých, je povinen poskytovat tyto náhrady pravidelně jednou měsíčně.
Obvyklý termín bývá shodný s výplatním termínem mzdy nebo platu u zaměstnavatele,
který je povinen náhradu škody poskytovat, což však neznamená, že by nemohlo dojít
ke zcela jiné dohodě.
Související ustanovení
§ 273 a § 274 – plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s plněním pracovních úkolů
§ 269 a násl. – povinnost zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání
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Komentář k § 271k až § 271n

ZÁKON Č. 262/2006 Sb., ZÁKONÍK PRÁCE
§ 52 písm. f) a g) – o výpovědním důvodu nesplňování požadavků pro výkon sjednané práce a porušování povinností
vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci
§ 55 odst. 1 písm. b) – o okamžitém zrušení pracovního poměru z důvodu porušování povinností vyplývajících
z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci
§ 301 – o povinnostech zaměstnanců
§ 302 – o povinnostech vedoucích zaměstnanců
§ 303 – o zvláštních povinnostech zaměstnanců zákonem kogentně určených zaměstnavatelů

HLAVA III
Vnitąní pąedpis
§ 305
(1) Zaměstnavatel může vnitřním předpisem stanovit práva v pracovněprávních
vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec, výhodněji, než stanoví tento zákon. Zakazuje se, aby vnitřní předpis ukládal zaměstnanci povinnosti nebo zkracoval jeho práva
stanovená tímto zákonem. Odchýlí-li se zaměstnavatel od tohoto zákazu, nepřihlíží
se k tomu.
(2) Vnitřní předpis musí být vydán písemně, nesmí být v rozporu s právními
předpisy ani být vydán se zpětnou účinností, jinak je zcela nebo v dotčené části neplatný.
Nejde-li o pracovní řád, vydá se vnitřní předpis zpravidla na dobu určitou, nejméně však
na dobu 1 roku; vnitřní předpis týkající se odměňování může být vydán i na kratší dobu.
(3) Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance.
Nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen.
(4) Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním, změnou nebo
zrušením vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů. Vnitřní předpis musí být všem zaměstnancům zaměstnavatele přístupný. Zaměstnavatel je povinen uschovat vnitřní předpis
po dobu 10 let ode dne ukončení doby jeho platnosti.
(5) Jestliže zaměstnanci vzniklo na základě vnitřního předpisu právo ze základního pracovněprávního vztahu uvedeného v § 3, zejména mzdové, platové nebo ostatní
právo v pracovněprávních vztazích, nemá zrušení vnitřního předpisu vliv na trvání
a uspokojení tohoto práva.

Komentář k § 305
Vnitřní předpis je interní jednostranný dokument vydaný zaměstnavatelem, který může
stanovit práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec, výhodněji, než stanoví zákoník práce. Zakazuje se však, aby vnitřní předpis
ukládal zaměstnancům povinnosti nebo zkracoval jejich práva stanovená zákoníkem
práce. Odchýlí-li se zaměstnavatel od tohoto zákazu, nepřihlíží se k tomu. Vnitřní předpis může být vydán jen písemně a nesmí být v rozporu s právními předpisy ani nemůže být vydán se zpětnou účinností. Pokud by tomu tak bylo, byl by v dotčené části neplatný. Vnitřní předpis se vydává zpravidla na dobu určitou, nejméně na dobu 1 roku.
Vnitřní předpis týkající se odměňování může být vydán i na kratší dobu. Vnitřní předpis
je závazný pro zaměstnavatele a všechny jeho zaměstnance. Nabývá účinnosti dnem,
který je v něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s jeho vydáním, změnou nebo zrušením
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předpisu; takový závěr by krátil zaměstnance v jeho právech. Ministerstvo zdravotnictví
je toho právního názoru, že při stávajícím znění označeného nařízení vlády a s ohledem
na definici léčebné rehabilitace v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, nelze
přijmout jiný závěr než ten, že pro potřeby nařízení vlády č. 590/2006 Sb. je třeba léčebnou rehabilitaci podřadit pod pojem „ošetření“. Ministerstvo zdravotnictví je rovněž toho
názoru, že pojmy „ošetření a vyšetření“ pro účely nařízení vlády je třeba chápat v rozsahu
definice zdravotní péče podle § 2 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 2 písm. a) až c) zákona
č. 372/2011 Sb.
2. Pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce
K odstranění pochybností ohledně charakteru uvolňování zaměstnance k absolvování
pracovnělékařské prohlídky, vyšetření nebo očkování souvisejících s výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví (§ 103 odst. 1 písm. d) ZP) byla tato překážka v práci zařazena
výslovně mezi jiné důležité osobní překážky. Zároveň ale platí, že zaměstnanec je v těchto
případech povinen se těmto úkonům podrobit (srov. § 106 odst. 4 písm. b) ZP). Obecným
právním předpisem, který stanoví jednotlivé druhy pracovnělékařských prohlídek a popř.
i jejich periodicitu, je vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých
druzích posudkové péče, která nabyla účinnosti dne 3. dubna 2013. Povinnost nahradit
zaměstnanci, který se podrobil uvedené prohlídce, vyšetření nebo očkování, případnou
ztrátu na výdělku, a to ve výši průměrného výdělku, popř. ve výši rozdílu mezi náhradou
mzdy nebo platu, která je od 1. ledna 2009 poskytována v případech podle § 192 ZP, nebo
rozdílu mezi nemocenským podle předpisů o nemocenském pojištění a průměrným výdělkem, je zaměstnavateli uložena v § 103 odst. 1 písm. e) ZP.
K pracovnělékařským prohlídkám je možné odkázat na podrobnější komentář k zákoníku práce, konkrétně k § 32 nebo § 224.
3. Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků
Právo na pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu vzniká
zaměstnanci při nepředvídaném přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných
dopravních prostředků, v jejichž důsledku zaměstnanec nemohl dosáhnout včas místa
pracoviště jiným přiměřeným způsobem. Nově se bere v úvahu skutečnost, že s rozvojem
dopravy zaměstnanců do zaměstnání individuálními (nehromadnými) dopravními prostředky nelze vyloučit ani nepředvídané zpoždění v důsledku přerušení dopravního provozu.
4. Znemožnění cesty do zaměstnání
Právo na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše
na 1 den, vzniká zaměstnanci těžce zdravotně postiženému, který je odkázán na individuální dopravu nehromadným dopravním prostředkem a který nemohl včas dosáhnout
místa pracoviště z povětrnostních důvodů. Pokud by však došlo k nepředvídanému přerušení dopravního provozu z jiných příčin (např. hromadná dopravní nehoda, uzávěra
veřejné komunikace), jednalo by se o překážku v práci podle bodu 3 i v případě, že jde
o zaměstnance těžce zdravotně postiženého.
5. Svatba
Na vlastní svatbu se zaměstnanci poskytnou 2 dny, z toho 1 den k účasti na svatebním
obřadu. Znamená to, že pokud se svatební obřad koná v den, kdy zaměstnanec podle rozvržení týdenní pracovní doby nemá pracovat, nevznikne mu samozřejmě v tento den ani
překážka v práci a právo na pracovní volno bude mít tak pouze za 1 další den. Náhrada
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NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 62/1994 Sb.,
O POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD NĚKTERÝCH VÝDAJŮ ZAMĚSTNANCŮM ROZPOČTOVÝCH A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...

èl. IV
1. Pokud změny v hodnotách koeficientů uvedených v čl. II bodu 2 až 4, které byly
použity při předchozím výpočtu objektivizovaného přepočítacího koeficientu, znamenají
zvýšení jeho hodnoty o pět a více procent nebo snížení jeho hodnoty o deset a více procent, zaměstnavatel určí novou výši přepočítací relace.
2. Při změně Českou národní bankou vyhlášeného kurzu Kč ke stanovené měně
o pět a více procent zaměstnavatel upraví o stejné procento výši objektivizovaného přepočítacího koeficientu.

èl. V
V případě stanoveném v § 3 odst. 1 větě třetí se postupuje při určení přepočítací relace podle čl. I až IV s tím, že i v tomto případě se určí výchozí úroveň hodnot uvedených
v čl. VI.

èl. VI
Aktuální pąepoéítací relace dle naąízení vlády é. 62/1994 Sb.,
ve zn÷ní pozd÷jších pąedpisč*)
*)

Red. pozn.: Aktuální přepočítací relace byly od 1. prosince 2018 změněny dokumentem Ministerstva zahraničních věcí č.j. 233473-1/2018–FIO.

Aktuální stav k 1. 12. 2018
Přepočítací
relace

Stanovená
měna

Náhradní
měna

Přepočítací
relace
v náhradní
měně

Platnost
od

Afghánistán

0,548855

americký
dolar

euro

0,450959

1. 4. 2018

Albánie

0,403615

euro

Alžírsko

0,467467

americký
dolar

Andorra

0,403119

euro

1. 1. 2006

Angola

0,530579

americký
dolar

1. 9. 2008

Anguila

0,450383

americký
dolar

1. 1. 2006

Antigua a Barbuda

0,450383

americký
dolar

1. 1. 2006

Argentina

0,529504

americký
dolar

1. 8. 2017

Arménie

0,498817

americký
dolar

Země výkonu práce

614

1. 3. 2018
euro

euro

0,418894

0,393570

1. 8. 2015

1. 3. 2012

Přehled právních předpisů, které mají vliv na stanovení průměrného výdělku...

Přehled právních předpisů, které mají vliv na stanovení
průměrného výdělku rozhodného pro výpočet náhrady za ztrátu
na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady
nákladů na výživu pozůstalých
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrada nákladů
na výživu pozůstalých se zvyšuje (valorizuje) tak, že se o stanovená procenta zvyšuje
průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady (eventuálně již valorizovaný). Postupuje
se podle následujících právních předpisů:
1. Nařízení vlády č. 138/1976 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku
po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Zvýšená náhrada za ztrátu na výdělku přísluší poškozeným od 1. ledna 1977.
2. Nařízení vlády č. 60/1982 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Podle tohoto nařízení vlády se průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady zvyšuje
o 2 % za každý kalendářní rok následující po vzniku nároku na tuto náhradu do 31. prosince 1980. U těch zaměstnanců, kterým bylo zvýšení provedeno podle předchozího
nařízení vlády č. 138/1976 Sb., se zvýšení provede jen za dobu od 1. ledna 1972.
Zvýšená náhrada za ztrátu na výdělku přísluší poškozeným od 1. ledna 1982.
3. Zákon č. 297/1991 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Podle tohoto zákona se průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady zvyšuje o 2 %
za každý kalendářní rok následující po vzniku nároku na tuto náhradu do 31. prosince 1989, dále pak o 5 % za kalendářní rok 1990 a o 5 % za první pololetí 1991. Zvýšení
o 2 % však nepřísluší v případě, že bylo provedeno již předchozími dvěma úpravami,
tj. nařízením vlády č. 138/1976 Sb. a č. 60/1982 Sb.
Zvýšená náhrada za ztrátu na výdělku přísluší poškozeným od 1. července 1991.
4. Nařízení vlády č. 191/1993 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Podle tohoto nařízení vlády se průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady (zvýšený podle dřívějších právních předpisů) zvyšuje o 18,5 % za druhé pololetí 1991, o 5 %
za první pololetí 1992, o 20 % za druhé pololetí 1992 a o 10 % za první pololetí 1993.
Celková částka zvýšení činí tedy 53,5 %.
U tohoto nařízení vlády je třeba upozornit na skutečnost, že pokud zaměstnanci vznikl
nárok na zvýšení za celou dobu, kterou zohledňovalo toto nařízení vlády, procenta
za jednotlivá období se sečetla a o celkový součet, tedy o 53,5 % se zvýšil průměrný
výdělek rozhodný pro výpočet náhrady, eventuálně již zvýšený podle dřívějších právních
předpisů.
Zvýšená náhrada za ztrátu na výdělku přísluší poškozeným od 1. července 1993.
631

Pąehled právních pąedpisč…

Podle tohoto nařízení vlády se průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady zvyšuje
o 2 % za každý kalendářní rok následující po vzniku nároku na tuto náhradu
do 31. prosince 1971.

NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 Sb.,
O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU
Pąíloha é. 1 k naąízení vlády é. 201/2010 Sb.

ZÁZNAM O ÚRAZU
F smrtelném
F s hospitalizací delší než 5 dnů
F ostatním
Evidenční číslo záznamua):
Evidenční číslo zaměstnavateleb):

A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním
pracovněprávním vztahu
1. IČO:
Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):

2. Hlavní činnost (CZ–NACE), v jejímž rámci
k úrazu došlo:
3. Místo, kde k úrazu došloc):
4. Bylo místo úrazu pravidelným pracovištěm
úrazem postiženého zaměstnance?
F Ano
F Ne

B. Údaje o zaměstnavateli, u kterého k úrazu došlo (pokud se nejedná o zaměstnavatele uvedeného v části A záznamu):
1. IČO:
Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):

2. Hlavní činnost (CZ–NACE), v jejímž rámci
k úrazu došlo:
3. Místo, kde k úrazu došlo:

C. Údaje o úrazem postiženém zaměstnanci
1. Jméno a příjmení:

Pohlaví:
F Muž

2. Datum narození:

3. Státní občanství:

F Žena

4. Adresa pro doručování:
5. Klasiﬁkace zaměstnávání (CZ–ISCO):

6. Činnost, při které k úrazu došlod):

7. Délka trvání základního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele
roků:
měsíců:
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§1–§2

Naąízení vlády é. 101/2005 Sb.,
o podrobn÷jších požadavcích na pracovišt÷ a pracovní prostąedí
Vláda nařizuje k provedení § 134 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění
zákona č. 155/2000 Sb.:

§1

1)

Směrnice Rady 89/654/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních bezpečnostních a zdravotních
požadavcích na pracoviště (první dílčí směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS)
– Čl. 1 a příloha I.
Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích (osmá dílčí směrnice ve smyslu
čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS) – Příloha IV, část A.

§2
(1) Toto nařízení se nevztahuje na pracoviště
a) v dopravních prostředcích používaných při silniční, železniční a letecké dopravě
mimo objekt zaměstnavatele2),
b) užívané při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a nakládání
s výbušninami, podléhající vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona3),
c) na plavidlech používaných při vnitrozemské nebo námořní plavbě4).
(2) Tímto nařízením nejsou dotčeny
a) obecné technické požadavky na výstavbu5),
b) zvláštní požadavky na pracoviště6),
c) zvláštní požadavky na uvedení výrobků na trh a do provozu7),
d) zvláštní požadavky na činnosti související s využíváním jaderné energie a ionizujícího
záření8),
e) zvláštní požadavky na požární ochranu9),
f) zvláštní požadavky na činnosti související s prevencí závažných havárií10),
které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy.
2)

Například zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb.
a zákona č. 237/2004 Sb., zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb.,
zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb., a zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb.,
zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb.

819

Naąízení vlády é. 101/2005 Sb.

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje
podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti
a v pracovním prostředí.

§1–§2

Naąízení vlády é. 567/2006 Sb.,
o minimální mzd÷, o nejnižších úrovních zaruéené mzdy, o vymezení
ztíženého pracovního prostąedí a o výši pąíplatku ke mzd÷ za práci
ve ztíženém pracovním prostąedí,
ve zn÷ní naąízení vlády é. 249/2007 Sb., é. 452/2009 Sb., é. 246/2012 Sb.,
é. 210/2013 Sb., é. 204/2014 Sb., é. 233/2015 Sb., é. 336/2016 Sb.,
é. 337/2016 Sb., é. 286/2017 Sb. a naąízení vlády é. 273/2018 Sb.
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§1
Toto nařízení stanoví
a) výši základní sazby minimální mzdy a podmínky pro její poskytování,
b) nejnižší úrovně zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci
poskytuje plat,
c) vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování,
d) výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Komentář k § 1
Nařízení vlády stanoví dvě základní formy ochrany zaměstnanců před nepřiměřeně nízkým oceněním jejich práce, a to minimální mzdu a nejnižší úrovně zaručené mzdy. Současně vymezuje ztížené pracovní prostředí pro účely odměňování, a to jednotně pro všechny
typy zaměstnavatelů; minimální výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí
však stanoví jen pro zaměstnance odměňované mzdou, nikoliv pro zaměstnance odměňované za práci platem. Pro tyto zaměstnance stanoví sazbu uvedeného příplatku (v rozpětí)
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě (§ 7).

§2
Základní sazba minimální mzdy
Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin
činí 79,80 Kč za hodinu nebo 13 350 Kč za měsíc.

Komentář k § 2
Minimální mzda je definována v § 111 odst. 1 ZP jako nejnižší přípustná výše odměny
za výkon práce v (jakémkoliv) základním pracovněprávním vztahu. Minimální mzda tak
představuje nejnižší cenu práce v základních pracovněprávních vztazích, a je proto univerzálním nástrojem ochraňujícím zaměstnance všech zaměstnavatelů před nepřiměřeně
nízkým oceněním jejich práce. Mzda, plat a ani odměna z dohody o pracovní činnosti nebo
z dohody o provedení práce nesmí být nižší než minimální mzda.
Ve vztahu k zaměstnancům plní minimální mzda dvě základní funkce, a to funkci
sociálně ochrannou a funkci motivační. První z nich ochraňuje zaměstnance před chudobou
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Úvodní ustanovení

§7–§8
k ostatním zaměstnancům ve veřejných službách a správě diskriminační, neboť to, co
je pro jedny zaměstnance jejich právem (nárok na platový tarif určený v závislosti na započitatelné praxi), je pro zaměstnance, na něž by měl být § 6 odst. 2 aplikován, „podlahou,
od níž se budou při určování platového tarifu odrážet“ (spodní hranicí platového tarifu)).

§7
Pąíplatek za práci ve ztíženém pracovním prostąedí
(1) Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí6) určí zaměstnanci zaměstnavatel podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů.
(2) Výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí 500 až 1 800 Kč
měsíčně.
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení
ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí,
ve znění pozdějších předpisů.

Komentář k § 7
Za vykonávání činností, při nichž převládají ztížené pracovní podmínky spočívající v riziku
škodlivého vlivu prostředí a které jsou charakterizovány ztěžujícími podmínkami výkonu
práce souvisejícími s nutností chránit se před škodlivým vlivem takového pracovního prostředí, se poskytuje zaměstnancům ve veřejných službách a správě příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Vymezení ztíženého prostředí pro účely poskytování tohoto
příplatku stanoví nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních
zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě
za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Ztěžujícími vlivy
určujícími ztížené pracovní prostředí ve smyslu uvedeného právního předpisu se mimo jiné
rozumí ionizující záření, chemické karcinogeny a jiné chemické škodliviny a zdraví zaměstnanců ohrožující fyzikální vlivy a biologické činitele, dosahují-li stanovené intenzity.
Blíže viz komentář k § 6 nařízení vlády č. 567/2006 Sb.
Výše příplatku za ztížené pracovní prostředí je nařízením vlády stanovena rozpětím
minimální a maximální hodnoty. Konkrétní výši příplatku v rámci tohoto rozpětí určí
zaměstnavatel v návaznosti na posouzení míry rizika působení ztěžujících vlivů, jakož
i doby trvání a intenzity působení těchto ztěžujících vlivů.

§8
Zvláštní pąíplatek
(1) Zvláštní příplatek určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí příplatku
stanoveného pro příslušnou skupinu prací. Rozdělení prací podle míry ztěžujících vlivů
pracovních podmínek do skupin stanoví příloha č. 6 k tomuto nařízení.
(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině
a) I. 500 až 1 300 Kč,
b) II. 750 až 2 500 Kč,
c) III. 1 250 až 5 000 Kč,
d) IV. 1 880 až 7 500 Kč,
e) V. 2 500 až 10 000 Kč.
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6)

ZÁKON Č. 435/2004 Sb., O ZAMĚSTNANOSTI
Komentář k § 39
O podpoře v nezaměstnanosti se rozhoduje na základě žádosti uchazeče o zaměstnání.
Doba zaměstnání potřebná pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, tj. alespoň 12 měsíců
v posledních dvou letech, musí zakládat povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Ten, kdo nebyl zapojen do tohoto sytému,
má sice nárok na služby ze strany krajské pobočky Úřadu práce, např. zprostředkování
zaměstnání, ale podporu v nezaměstnanosti může pobírat jen za předpokladu, že splňuje
podmínku započtení náhradní doby zaměstnání (viz komentář k § 41). Uchazeč o zaměstnání, který je poživatelem starobního důchodu, je finančně zabezpečen tímto důchodem.
Právo na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání:
 se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť
hrubým způsobem (§ 55 odst. 1 písm. b) a § 52 písm. g) ZP, jedná se tedy o případy
okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele nebo o výpověď
danou zaměstnavatelem, jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním mohl
zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr);
 se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů
o zaměstnání skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení jiné povinnosti
zaměstnance podle § 301a ZP zvlášť hrubým způsobem (tento důvod spočívá v porušení povinnosti zaměstnanců dodržovat v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde
o povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržení doby a rozsahu povolených vycházek
podle zákona o nemocenském pojištění);
 kterému ke dni přiznání podpory v nezaměstnanosti vznikl nárok na výsluhový příspěvek podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, nebo zákona č. 361/2003 Sb.,
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Současně musí být splněna
podmínka, že suma tohoto příspěvku je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která
by uchazeči náležela, pokud by neměl nárok na tento příspěvek,
 který je ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, v právním
vztahu vzniklém k některé z výdělečných činností vykonávaných podle § 25 odst. 3
tohoto zákona. Jinými slovy, fyzické osoby, které dostávají podporu v nezaměstnanosti, nemohou být účastníky žádného právního vztahu týkajícího se nekolidujícího
zaměstnání podle § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti bez toho, aby jim bylo zastaveno
vyplácení podpory v nezaměstnanosti,
 který je ke dni, kdy má být podpora přiznána, v postavení fyzické osoby uvedené v § 25
odst. 1 písm. c) až f) a s) zákona o zaměstnanosti, a to s jedinou výjimkou – netýká
se fyzických osob, které jako členové bytového družstva vykonávají práci nebo určitou
činnost pro předmětné bytové družstvo. Tyto osoby však nesmí být v pracovněprávním
vztahu k družstvu, pro které práci nebo činnost vykonávají. Uvedená výjimka se vztahuje i na fyzické osoby pověřené vedením bytového družstva.

§ 40
(1) Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se účastní
rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce (§ 109) a ke dni, k němuž
má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu.
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§ 40 – § 41
(2) O podpoře při rekvalifikaci rozhodne krajská pobočka Úřadu práce.
(3) Podpora při rekvalifikaci se poskytuje po celou dobu rekvalifikace, s výjimkou
dob uvedených v § 44 odst. 1.

Komentář k § 40
O podpoře při rekvalifikaci rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce ze zákona. Podmínkou
pro její přiznání je skutečnost, že rekvalifikaci zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce
a že uchazeč o zaměstnání není ke dni, od něhož má být podpora při rekvalifikaci přiznána,
poživatelem starobního důchodu, příjemcem dávek nemocenského pojištění (pokud se nejedná o dávky, které jsou uchazeči poskytovány na základě výkonu tzv. nekolidujícího
zaměstnání nebo krátkodobého zaměstnání) anebo není ve vazbě.

(1) Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti
a podporu při rekvalifikaci jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů
o zaměstnání.
(2) Není-li splněna podmínka stanovená v § 39 odst. 1 písm. a) předchozím zaměstnáním, lze tuto podmínku splnit i započtením náhradní doby zaměstnání. Do předchozího zaměstnání se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo
jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1
a 3) a krátkodobým zaměstnáním. Překrývají-li se doba důchodového pojištění získaná
zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností a náhradní doba zaměstnání, započítává
se do předchozího zaměstnání přednostně doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností.
(3) Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba
a) přípravy osoby se zdravotním postižením k práci (§ 72),
b) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
c) osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
d) osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje
za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost),
ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) 3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto
podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění
považuje za osobu blízkou,
e) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra35a), nebo výkonu
veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby35b), pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,
f) osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu
považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost),
g) trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény96) osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění podle
zvláštního právního předpisu97), pokud si tato osoba nepřivodila dočasnou pracovní
neschopnost úmyslně a pokud tato dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená
karanténa vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu97).
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§ 41

§1–§2

Vyhláška é. 518/2004 Sb.,
kterou se provádí zákon é. 435/2004 Sb., o zam÷stnanosti,
ve zn÷ní vyhlášky é. 507/2005 Sb., é. 452/2008 Sb., é. 390/2011 Sb.,
é. 340/2014 Sb., é. 101/2016 Sb. a vyhlášky é. 444/2017 Sb.
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 69 odst. 7, § 77 odst. 1, § 78
odst. 9, § 81 odst. 5, § 105 odst. 4, § 119 odst. 6 a § 130 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen „zákon“):

èÁST PRVNÍ
Pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením
§1
Individuální plán pracovní rehabilitace
a)
b)
c)
d)
1)
2)

Individuální plán pracovní rehabilitace osoby se zdravotním postižením1) obsahuje
předpokládaný cíl pracovní rehabilitace,
formy pracovní rehabilitace2), které byly stanoveny pro osobu se zdravotním postižením,
předpokládaný časový průběh pracovní rehabilitace,
termíny a způsob hodnocení účinnosti stanovených forem pracovní rehabilitace.
§ 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
§ 69 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb.

Druhy nákladč hrazených Úąadem práce a zpčsob jejich úhrady
§2
(1) Za náklady právnické nebo fyzické osoby pověřené podle § 69 odst. 1 zákona
zabezpečením pracovní rehabilitace (dále jen „pověřená osoba“), spojené s prováděním
pracovní rehabilitace, se považují
a) přímé náklady vynaložené na pracovní rehabilitaci (materiál, mzdy a odměny zaměstnanců, ostatní přímé náklady),
b) režijní náklady vynaložené při provádění pracovní rehabilitace,
c) náklady na dílčí části pracovní rehabilitace, které pro pověřenou osobu zabezpečuje
jiné odborné nebo vzdělávací zařízení.
(2) Za náklady pověřené osoby, které jsou spojené s prováděním pracovní rehabilitace se dále, pokud nejsou zahrnuty v nákladech uvedených v odstavci 1, považují
a) náklady na výbavu účastníků pracovní rehabilitace potřebnou k provádění pracovní
rehabilitace, maximálně však do výše 2 000 Kč na jednoho účastníka,
b) náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
a ochranné nápoje3) poskytnuté účastníkům pracovní rehabilitace,
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b) neuzavře písemně pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, nebo
c) nezajistí, aby zaměstnanec nepřekročil zákoníkem práce stanovený rozsah práce
konané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1
a) písm. a) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč,
b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč,
c) písm. c) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

§ 26
Správní delikty právnických osob na úseku
odm÷ÿování zam÷stnancč
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku odměňování zaměstnanců tím, že
a) neposkytne zaměstnanci za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejnou mzdu
nebo plat jako jinému zaměstnanci,
b) neposkytne zaměstnanci mzdu6) nebo plat7), alespoň ve výši minimální mzdy40),
popřípadě nejnižší úrovně zaručené mzdy nebo plat ve stanovené výši,
c) neposkytne zaměstnanci ve stanoveném termínu mzdu6) nebo plat7) nebo některou
její složku,
d) neposkytne zaměstnanci mzdu6) nebo plat7) nebo náhradní volno za práci přesčas,
e) neposkytne zaměstnanci náhradní volno za práci ve svátek nebo mzdu za práci přesčas
anebo příplatek k platu za takovou práci,
f) neposkytne zaměstnanci příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním
prostředí a za práci v noci41),
g) neposkytne zaměstnanci příplatek k platu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,
h) poskytne zaměstnanci složku platu7), kterou právní předpisy neupravují, nebo
mu poskytne složku mzdy6) nebo platu7), na kterou mu nevznikl nárok, anebo ji
poskytne způsobem, který právní předpisy nedovolují,
i) provede ze mzdy6) nebo platu7) zaměstnance bez dohody o srážkách ze mzdy6) nebo
platu7) jiné než stanovené srážky,
j) neposkytne zaměstnanci odměnu za pracovní pohotovost42) nebo ji neposkytne
ve stanovené výši,
k) nezajistí podmínky stanovené pro normování práce, ačkoli k tomu má povinnost
podle zvláštního právního předpisu,
l) odmění zaměstnance v rozporu s § 103 odst. 1 písm. k) zákoníku práce,
m) neposkytne zaměstnanci odměnu42) za vykonanou práci podle dohody o práci konané
mimo pracovní poměr.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1
a) písm. a) a j) lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč,
b) písm. d), e), h) a k) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,
c) písm. b), c), f), g), i), l) a m) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.
6)

Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění
pozdějších předpisů.
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2. Na úseku rovného zacházení
Pokutu až do výše 1 000 000 Kč lze uložit za:
 nezajištění rovného zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní
podmínky, odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění
peněžité hodnoty, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo
jiného postupu v zaměstnání,
 diskriminaci zaměstnance,
 postih nebo znevýhodnění zaměstnance proto, že se zákonným způsobem domáhal
svých práv a nároků vyplývajících z pracovněprávního vztahu.
Pokutu až do výše 400 000 Kč lze uložit za:
 neprojednání stížnosti zaměstnance na výkon práv a povinností vyplývajících
z pracovněprávního vztahu s ním nebo na jeho žádost se zástupci zaměstnanců.
3. Na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců
Pokutu až do výše 1 000 000 Kč lze uložit za:
 narušení soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele některým ze způsobů uvedených v § 316 odst. 2 ZP,
 vyžadování informací, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem, od zaměstnance v rozporu s § 316 odst. 4 ZP.
Pokutu až do výše 100 000 Kč lze uložit za:
 neinformování zaměstnance o rozsahu kontroly a způsobech jejího provádění podle
§ 316 odst. 3 ZP.
4. Na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Pokutu až do výše 2 000 000 Kč lze uložit za:
 porušení stanovené povinnosti při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru,
dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti,
 nezajištění nepřekročení zákoníkem práce stanoveného rozsahu práce konané
na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti zaměstnancem.
Pokutu až do výše 10 000 000 Kč lze uložit za:
 neuzavření písemné pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody
o pracovní činnosti.
5. Na úseku odměňování zaměstnanců
Pokutu až do výše 1 000 000 Kč lze uložit např. za:
 neposkytnutí mzdy nebo platu nebo náhradního volna za práci přesčas zaměstnanci,
 neposkytnutí náhradního volna za práci ve svátek nebo mzdy za práci přesčas
anebo příplatku k platu za takovou práci zaměstnanci.
Pokutu až do výše 2 000 000 Kč lze uložit např. za:
 neposkytnutí mzdy nebo platu alespoň ve výši minimální mzdy, popř. nejnižší
úrovně zaručené mzdy nebo platu ve stanovené výši zaměstnanci,
 neposkytnutí mzdy nebo platu nebo některé její složky ve stanoveném termínu
zaměstnanci.
6. Na úseku agenturního zaměstnávání
Pokutu až do výše 1 000 000 Kč lze uložit např. za:
 nesplnění povinnosti podle § 307b ZP,
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§ 34 – § 37

Směrnice Evropské unie zapracované do zákoníku práce
pro přijetí opatření, týkajících se základních pracovních podmínek a podmínek zaměstnávání, která mohou spočívat ve stanovení určité doby, než bude rovné zacházení uplatňováno. Musí však být respektována celková ochrana zaměstnanců agentur práce.
Úprava agenturního zaměstnávání je v zákoníku práce zařazena v ustanoveních § 307a,
§ 308 a § 309. Tato úprava byla připravována již s ohledem na jednání, která probíhala
na úrovni Evropské unie.
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Pąehled sm÷rnic Evropské unie zapracovaných do zákoníku práce
Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat
zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru.
Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských
států týkajících se hromadného propouštění.
Směrnice Rady 99/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech
na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.
Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o rámcové dohodě o částečném pracovním
úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.
Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování.
Směrnice Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo
vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích
působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství.
Směrnice Rady 97/74/ES ze dne 15. prosince 1997, kterou se oblast působnosti směrnice 94/45/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování
zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství
a skupinách podniků působících na území Společenství rozšiřuje na Spojené království Velké
Británie a Severního Irska.
Směrnice Rady 2006/109/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 94/45/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo
vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích
působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském
společenství.
Směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců – článek 13.
Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských
států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo
částí podniků nebo závodů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
Směrnice Rady 96/34/ES ze dne 3. června 1996 o rámcové dohodě o rodičovské dovolené
uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých
aspektech úpravy pracovní doby.
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