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 Seznam pouţitých značek a zkratek 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČAK Česká advokátní komora 

ČD České dráhy, akciová společnost 

ČDC České dráhy Cargo, akciová společnost 

ČOI Česká obchodní inspekce 

ČR Česká republika 

ČSSZ  Česká správa sociálního zabezpečení     

DSP Doprovodný sociální program 

FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb 

KS kolektivní smlouva 

LZPS Listina základních práv a svobod 

MD Ministerstvo dopravy  

MF Ministerstvo financí 

MO Ministerstvo obrany 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MS Ministerstvo spravedlnosti 

MSSZ Městská správa sociálního zabezpečení 

MŠMT Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy 

MV Ministerstvo vnitra 

NŠ náhrada škody 

OČTŘ orgány činné v trestním řízení 

OIP oblastní inspektorát práce 

OOPP osobní ochranné pracovní prostředky 

OS odborový svaz 

OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení 

OSŢ Odborové sdruţení ţelezničářů 

OU okresní úřad 

PKS podniková kolektivní smlouva 

PN pracovní neschopnost 

PPV pracovněprávní vztah 

PS Poslanecká sněmovna 

PSSZ Praţská správa sociálního zabezpečení 

PÚ pracovní úraz 

SF, CSF sociální fond, centrální sociální fond 

SON Sdruţení na ochranu nájemníků 

SZP starý zákoník práce - zákon č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

SŢDC Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace 

TČ trestný čin 

TS tarifní stupeň 

TZ trestní zákon - zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

NTZ trestní zákoník - zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

UP úřad práce 

UŢST uzlová ţelezniční stanice 

ZO zvláštní odměna 

ZP zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

ZZ zákon o zaměstnanosti 

ŢM ţivotní minimum 

ZOOÚ zákon na ochranu osobních údajů 

ŢZ ţelezniční zdravotnictví (odštěpný závod ČD) 
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1. ÚVOD: 

 

 

„Ubi ius, ibi remedium - kde je právo, tam je i právní ochrana“ je staré latinské 

přísloví, které je i v současné společnosti neustále platné a aktuální. 

 

Tento školicí materiál na téma „Práva odborových organizací a ochrana práv a 

chráněných zájmů zaměstnanců v pracovněprávních vztazích“ („Právní minimum - IV.),  

i přes svůj, moţná ne příliš objektivní název, volně navazuje na školicí materiály - „Právní 

minimum III.“ (práva odborových organizací), „Právní minimum - II.“ (ochrana práv 

zaměstnanců v pracovněprávních vztazích), „Právní minimum - I.“ a dovoluje si nabídnout 

některé aspekty práv odborových organizací a ochrany práv a chráněných zájmů zaměstnanců 

v pracovněprávních vztazích. 

 

Významná část pojednává o některých částech v pracovněprávní problematice a právu 

sociálního zabezpečení platných a účinných od 1.1.2010, dále o právech odborové organizace, 

charakterizovaných a seřazených jak chronologicky, tak i tématicky.  

Velmi stručně je věnována pozornost orgánům státní správy, které mohou být v oblasti 

ochrany práv a chráněných zájmů zaměstnanců v pracovněprávních vztazích důleţitým 

přínosem.  

Aktuálně je do tohoto materiálu zařazena anotace k novému trestnímu zákoníku, 

(rekodifikace trestního zákona). Důvodem jsou zejména často řešené skutečnosti v působnosti 

OSŢ, související s účastí zaměstnanců - členů OSŢ na mimořádných událostech v dopravě 

(např. obecné ohroţení z nedbalosti § 273 NTZ  a ublíţení na zdraví a těţká újma na zdraví - 

§ 122 NTZ apod.).  

 

Závěrem mi dovolte vyjádřit přesvědčení, ţe tento školicí materiál nebo některé jeho 

části Vás zaujmou a mohou být pro Vás přínosem, ať jiţ ve Vašem pracovním, občanském 

nebo rodinném ţivotě.    

  

Opět s přáním příjemně stráveného času 

 

 

 

                      autor 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tento text vznikl rovněţ v rámci činnosti Ekonomicko - sociálního oddělení Odborové sdruţení ţelezničářů, na 

realizaci textu se podíleli jeho zaměstnanci.  

JUDr. Petr Večeř 

1. vydání 

Praha, leden 2010
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2.  ZÁKONÍK PRÁCE,  JEHO NOVELIZACE  A  DALŠÍ VÝVOJ: 
 

2. 1.  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP) - novelizující předpisy: 
 

1) zákon č. 585/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 

zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon 

č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 

zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o odloţení účinnosti zákona        

o nemocenském pojištění“; 
  

2) zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních reţimů a  o Archivu 

bezpečnostních sloţek a o změně některých zákonů (účinnost 1.8.2007); 
 

3)  zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (účinnost 1.1.2008 a výjimky)
1
;  

 

4)  zákon č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti 

s jeho přijetím (§ 63 ZP - hromadné propouštění, 289 odst. 1 ZP - přístup k nadnárodním 

informacím); 
 

5)  zákon č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony - tzv. technická novela ZP, účinnost 1.1.2008; 

obsahuje cca 122 ustanovení (část I.) a novelizuje dále 17 zákonů;  

- původní záměr byl provést pouze legislativně technickou novelu ZP; do novely, ale byly 

zakomponovány rovněţ i věcné změny, na jejichţ realizaci se dohodli sociální partneři mj. na 

základě dvou dohod
2
; jde zejména o: 

 zpřesnění   - výčet předpisů Evropského společenství (ES), které ZP zapracovává,  

- pojem „přenosné nemoci“ se zaměňuje za „infekční nemoci“, 

- označení „zařízení pracovně lékařské péče“ se nahrazuje „zařízením závodní 

preventivní péče“; 

 § 16 odst. 3 ZP - pojem diskriminace (dílčí změna); 
 

 výčet funkcí, u nichţ přichází jmenování v úvahu (jako způsob zaloţení a také změny 

pracovního poměru je zpřesněn a doplněn); 
 

 změna začátku běhu zkušební doby - jiţ „ode dne vzniku pracovního poměru“ (§ 35 ZP)
3
;                

§ 35 odst. 2 ZP (nově) - zkušební doba se prodluţuje o dobu překáţek v práci, pro které 

zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby; 

                                                      
1
 zákon má 107 stran, 52 částí a novelizuje 50 zákonů; poprvé v dějinách evropské legislativy se jedním 

zákonem měnilo 50 různých zákonů; byla podána stíţnost k Ústavnímu soudu (US) - soud zákon rozdělil na část 

daňovou, zdravotní a sociální - takový postup dosud US nerealizoval;  
2
 1 - dohoda mezi Českomoravskou komorou odborových svazů (ČMKOS) a Svazem průmyslu a dopravy (SP);        

2 - dohoda mezi Asociací samostatných odborů (ASO) a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských 

svazů (KZPS) 
3
 např. pracovní poměr vznikl 1.3.2008, byla sjednána 3 měsíční zkušební doba, která běţí od 1.3.2008 a dle 

ustanovení § 122 občanského zákoníku skončí 1.6.2008. V případě, ţe by na tento den připadla sobota, neděle 
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 zákaz zrušení pracovního poměru ve zkušební době během prvních 14 dnů kalendářních 

dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény zaměstnance se dle § 66 ZP opět o 1 rok 

odkládá v souvislosti s odloţením účinnosti zákona o nemocenském pojištění;  
 

 moţnost převést zaměstnance na jinou práci z důvodu prostoje a přerušení práce způsobené 

nepříznivými povětrnostními vlivy (překáţky na straně zaměstnavatele) - nyní bez souhlasu 

zaměstnance; 
 

 § 41 odst. 4 ZP - zaměstnavatel můţe převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu 

nezbytné potřeby na jinou práci, neţ byla sjednána, jestliţe je to třeba k odvrácení mimořádné 

události nebo jiní hrozící nehody nebo ke zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na 

nezbytně nutnou dobu -  doplnění ustanovení (nově) - i v případě ţivelní události;  
  

 odstupné - nejméně 12 x ø měsíčního výdělku - náleţet zaměstnanci nebude, pokud se 

zaměstnavatel odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc z povolání zcela nebo z části 

zprostí (§ 367 odst. 1 nebo 2 ZP); 
 

 odstupné - ve výši 3 x ø měsíčního výdělku - přísluší zaměstnanci v případě, ţe zruší 

zaměstnanec pracovní poměr z důvodu, ţe mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo 

náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti 

(§ 56 odst. 2 ZP) = upřesnění; 
  
 § 68 odst. 1 ZP - zaměstnanec nemusí odstupné vracet, pokud nastoupí do zaměstnání 

k původnímu zaměstnavateli a bude pracovat podle dohody o provedení práce (vracení 

odstupného při opětovném sjednání pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti se 

stejným zaměstnavatelem zůstává); 
 

 § 79a ZP (nově) - stanovená týdenní pracovní doba zaměstnanců mladších neţ 18 let 

(mladiství) se prodluţuje na nejvýše 40 hodin týdně
4
 (v souhrnu, dříve 30 hodin), maximální 

délka směny nesmí překročit 8 hodin denně (dříve 6 hodin); mladiství nadále nesmí být 

zaměstnávání prací přesčas; 
 

 § 84 ZP - v průběhu období, na které bylo konto pracovní doby rozvrţeno, bude moci dojít 

ke změně rozvrhu týdenní pracovní doby; uvedená změna ovšem nesmí být provedena tak, 

aby zahrnovala období kratší neţ 4 týdny po sobě jdoucí; se změnou rozvrţení pracovní doby 

seznámí zaměstnavatel zaměstnance vţdy nejpozději 1 týden před začátkem období, na které 

je pracovní doba rozvrţena; 
 

 § 84a ZP (nově) - jakoukoli jinou úpravu pracovní doby lze dohodnout u rovnoměrného i 

nerovnoměrného rozvrţení pracovní doby - jediné omezení je, ţe délka směny nepřesáhne   

12 hodin; 
 

  § 85 (nově) - u pracovní doby rozvrţené rovnoměrně (délka směny nepřesáhne 9 hodin) a 

současně se uplatňuje pruţné rozvrţení pracovní doby → průměrná týdenní pracovní doba 

bude naplňována nejdéle ve 4-týdenním vyrovnávacím období (dříve 1 týden); 

 

                                                                                                                                                                      
nebo svátek, bude posledním dnem zkušební doby aţ nejbliţší následující pracovní den 
4
 v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby  
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 konto pracovní doby
5
 - zrušen předchozí individuální souhlas jednotlivých zaměstnanců 

k jeho zavedení a délce období (§ 86 odst. 1 věta druhá - zrušena), tedy zaměstnavatel můţe 

zavést konto pracovní doby, i kdyţ nebude mít k tomuto postupu individuální souhlas 

zaměstnanců, nadále však zůstává, ţe konto pracovní doby je moţné sjednat výlučně 

v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu zaměstnavatele; 

 

 při dělení přestávek v práci na jídlo a oddech (§ 88 a 89 ZP) musí alespoň jedna část této 

přestávky činit nejméně 15 minut, tzn., ţe v případě dělení přestávek musí jedna z nich být 

alespoň v rozsahu 15 minut a ostatní přestávky do 30 minut kratší (např. 1x 15-ti  minutová, 

3x 5-ti minutová - pokud toto dělení u zaměstnavatele nebude v rozporu s účelem ustanovení 

o přestávkách k práci) - dříve moţno jen 2x 15 minut; 

 

 § 90a (nově) - respektování specifických podmínek v zemědělství → odpočinek mezi 

koncem jedné směny a začátkem následující směny (obecně alespoň 12 hodin během 24 

hodin po sobě jdoucích), zkrácený dle § 90 odst. 2 aţ na 8 hodin během 24 hodin po sobě 

jdoucích, můţe být zaměstnanci staršímu 18 let nahrazen při sezónních pracích v zemědělství 

tak, ţe mu bude poskytnut v období následujících 3 týdnů od jeho zkrácení;   

 

 § 92 odst. 4 (nově) - nepřetrţitý odpočinek v týdnu (obecně alespoň 35 hodin během 

kaţdého období 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů) → tento odpočinek můţe být 

v zemědělství při sezónních pracích poskytnut tak, ţe bude za období 6 týdnů činit alespoň 

210 hodin; 

 

 plat - bude nově náleţet i zaměstnancům veřejných neziskových ústavních zařízení; 

 

 § 114 odst. 3 ZP (nově) - s vedoucími zaměstnanci moţnost sjednat mzdu s přihlédnutím 

k práci přesčas (NE - plošně, ale pouze s tím, který je dle ZP povaţován za vedoucího - § 11 

odst. 4 ZP); maximální rozsah práce přesčas, kterou je moţné do mzdy takto zahrnout = 150 

hodin; vedoucímu tedy nebude náleţet mzda, příplatek, ani náhradní volno; u ostatních 

zaměstnanců - za kaţdou přesčasovou hodinu = příplatek ve výši minimálně 25 % ø mzdy 

(nesmí být niţší); 

 

 § 116 a 118 ZP - moţno v kolektivní smlouvě (nikoliv ve vnitřních předpisech nebo 

v individuální dohodě, dále jen KS) upravit odlišně nejen minimální příplatky za práci v noci, 

ale i v So a v Ne (i pod minimální výši 10 % a i jiným způsobem určení tohoto příplatku); 

 

 ruší se moţnost v KS sníţit minimální odměnu za pracovní pohotovost; 

 

 § 216 odst. 5 ZP (nově) - jestliţe poměrná část dovolené činí necelý den, zaokrouhlí se      

na ½ dne, to platí i pro výpočet dvanáctin dovolené;  

 

 241 odst. 3 ZP - zákaz práce přesčas osobám (zaměstnankyním a zaměstnancům, tedy nejen 

ţenám) pečujícím o dítě mladší 1 roku - dříve  absolutní, nyní moţno se dohodnout (není 

moţné však nařídit); zákaz přesčasové práce pro těhotné zaměstnankyně zůstává zachován; 

 

 dřívější úprava /§ 41 odst. 1 písm. a) ZP; §139 ZP/ - zaměstnanec byl převeden na jinou 

práci (neţ byla sjednána, za niţ přísluší niţší mzda /plat/, např. ze zdravotních důvodů), 

příslušel mu po dobu převedení ke mzdě /platu/ doplatek do výše výdělku, kterého dosahoval 

                                                      
5
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před převedením; nebylo rozhodující, zda zdravotní důvody vznikly v průběhu zaměstnání 

nebo při činnosti mimo pracovněprávní vztah; 
→ § 139 ZP (nově) - zaměstnanec nebude mít nárok na doplatek mzdy, pokud si bude na nové práci, 

která je pro něho vhodná ze zdravotních důvodů, vydělávat méně.  

 

6)  Nález Ústavního soudu ČR (Pl ÚS 82/06) ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení 

zákoníku práce č. 116/2008 Sb., který nabyl účinnosti dnem 14.4.2008; 

 

7)  zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství 

a o změně souvisejících zákonů (úprava asistent soudců a asistent státních zástupců); 

 

8) zákon č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách 

obchodních společností a druţstev (novela § 203 odst. 2 písm. a) ZP – pracovní volno pro jiný úkon 

v obecném zájmu zaměstnanci přísluší s náhradou mzdy …); 

 

9)  zákon č. 294/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění  pozdějších 

předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (§ 93a ZP - úprava 

další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví); 

 

10) zákon č. 305/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony (úpravy náhrady mzdy, platu a odměny z dohody o 

pracovní činnosti při pracovní neschopnosti, § 192 ZP); 

 

11) zákon č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve 

zněné pozdějších předpisů, a některé další zákony (legislativně-technické úpravy pojmů ČID, PID, 

pracovní poměr osob, které poţívají starobní důvod). 

 

12) zákon č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stability (tzv. zákon o 

šrotovném“) ze dne 24.9.2009 (vyhlášení - platnost), s účinností dne 9.10.2009: 

- časové omezení doby (maximálně 24 hodin) v rámci prvních 3 pracovních směn, respektive 

tzv. placených svátků, v nichţ náhrada mzdy nepřísluší (karenční doba), 

- zrušení tzv. karenční doby při karanténě (náhrada jiţ od 1. dne ve výši 60 % Ø 

redukovaného výdělku, 
- prodlouţena podpůrčí doba vyplácení podpory v nezaměstnanosti o 1 měsíc - do 31.12.2010 - 

zrušeno zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona      

o státním rozpočtu ČR na rok 2010 (tzv. úsporný balíček). 
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2. 2.  Tzv. koncepční novela zákoníku práce - příprava a rizika: 

Pro přípravu tzv. koncepční novely zákoníku práce byl ustaven „expertní panel“, vedený 

JUDr. Petrem Bezouškou, Ph.D. (Západočeská univerzita Plzeň). Ten poţádal ministr práce a 

sociálních věcí o přípravu návrhů věcných změn zákoníku práce (dále jen ZP) s cílem 

liberalizovat a zpruţnit pracovněprávní vztahy.  

 Okruhy, které mají být předmětem novelizace ZP a základní nástin zamýšlených 

změn. Cíle, které jsou jednotlivými návrhy sledovány jsou zejména: 

- větší flexibilita (pruţnost) pracovního poměru - právní úprava má být střídmá, silnější důraz 

se má klást na smluvní utváření pracovních podmínek namísto výslovné právní úpravy,  

- prohloubení liberalizace právní úpravy pracovního práva - má dojít k revizi institutů 

pracovního práva z pohledu účelu, který sledují; spočívá-li zjištěný účel v ochraně zaměstnance, 

která se nejeví jako důvodná, má být zrušena, 

- úpravy reagující na Nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb., ze dne 12. března 2008, sp. zn. 

Pl. 83/08 (dále jen „Nález Ústavního soudu“) ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení ZP, 

zejména pokud jde o podpůrné pouţívání občanského zákoníku v případech, kdy ZP neobsahuje 

příslušnou právní úpravu (princip subsidiarity) a odborová práva, kde materiál počítá s jejich 

značným omezením, 

- zpřesnění právní úpravy - ustanovení činící v praxi problém výkladu, mají být zpřesněna, 

- vyčištění textu zákona - ZP má být očištěn od nadbytečných ustanovení. 

Obecné hodnocení navrhovaných změn - z pohledu ochrany zájmů zaměstnanců se 

počítá s širší liberalizací a flexibilitou v oblasti pracovněprávních vztahů, jednostranně zvýhodňují 

postavení zaměstnavatele, velmi zuţují ochranu zaměstnanců a bezprecedentně omezují práva a 

postavení odborových organizací v pracovněprávních vztazích, zejména pak práva spojená 

s kolektivním vyjednáváním a uzavřením kolektivní smlouvy. 

 

A. Nejzásadnější navrhované změny sniţující ochranu zaměstnanců: 

 

1. Prodlouţit dobu, v niţ lze volně řetězit pracovní poměry na dobu určitou, ze dvou na 

tři roky (jediný argument je, ţe v SR jsou to 3 roky a v Maďarsku 5 let) a výčet důvodů, které 

opravňují k prodlouţení či opakovanému uzavření pracovního poměru na dobu určitou nad 

zákonem stanovenou dobu uvést jen demonstrativně (příkladmo). Současně se navrhuje 

vypustit ingerenci odborové organizace.  

Cílem úpravy je dosaţení liberalizace právní úpravy, která je podpořena tím, ţe ZP jiţ 

nemá přesně vymezovat důvody, kdy se obecná pravidla zakazující řetězení pracovních poměrů 

na dobu určitou nepouţijí. Dosavadní taxativní výčet má nahradit výčet příkladmý (neomezený) a 

má být ponecháno na judikatuře soudů, aby vymezila další důvody. 

Novela je předkladateli tvořena v zájmu zaměstnavatelů i zaměstnanců - dá jim 

mnohem větší svobodu a prostor při vyjednávání konkrétních smluvních i pracovních podmínek 

na úkor výslovné právní úpravy, která brání rozvoji podnikání, konkurenceschopnosti českých 

podniků a vede ve svých důsledcích i ke zvyšování nezaměstnanosti např. v případech, kdy 

zaměstnavatel v obavě, ţe se nebude moci nepohodlného zaměstnance zbavit, raději pouţívá 

krátkodobé pracovní poměry na dobu určitou, či větší rozsah přesčasové práce u ostatních 

zaměstnanců apod. 

Navrhovaná právní úprava je jednoznačně v neprospěch zaměstnanců. Nejenţe návrh 

směřuje k prodlouţení období nejistoty pro zaměstnance, kdy lze uzavírat pracovní poměry na 

dobu určitou opakovaně či je prodluţovat, ze dvou na tři roky, ale ještě se navrhuje umoţnit 

uzavírat pracovní poměry na dobu určitou nad tuto hranici v podstatě z jakýkoliv důvodů, přičemţ 

teprve soudy mají svou rozhodovací praxí určit, co je ještě odůvodnitelné a co jiţ nikoli. Při 

známé pomalosti rozhodování soudních sporů a stále větší finanční nedostupnosti soudních řízení 
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pro „obyčejné“ zaměstnance, výrazně usnadňuje pozici zaměstnavatele a poškozuje pozici 

odborů.  

2. Navrhuje se významně rozšířit prostor pro rozvázání pracovního poměru výpovědí. 
Materiál obsahuje několik konkrétních návrhů: 

- výpovědní důvody, na jejichţ základě by mohl zaměstnavatel propustit zaměstnance, se 

mají zobecnit - to by znamenalo, ţe o výpovědi by se rozhodovalo především u soudu; navíc uţití 

pojmu „lze-li na základě jiných osobních poměrů (zaměstnance) očekávat budoucí podstatné 

ekonomické zatíţení zaměstnavatele“ by opravňovalo dát výpověď např. i z důvodů časté 

nemocnosti zaměstnance (a to i v případech, kdy ji zaměstnavatel nevhodnými pracovními 

podmínkami sám způsobil),  

- stávající úprava skončení pracovního poměru se má doplnit o výpověď bez uvedení 

důvodu (resp. s uvedením velmi obecného „ospravedlnitelného“ důvodu) se zaplacením 

vysokého odstupného (přičemţ mají být zohledněni malí zaměstnavatelé, coţ znamená, ţe 

tito zaměstnavatelé by nemuseli toto „vysoké“ odstupné platit); návrh výši odstupného 

neobsahuje. Docházelo by k řízení před soudem; váţným nebezpečím návrhu je, ţe nelze zaručit, 

ţe při jeho schvalování Parlamentem bude schválena dostatečná kompenzace (tj. výrazně vyšší 

odstupné - naopak s ohledem na současné zkušenosti s projednáváním zákonů 

v pracovněprávní a sociální oblasti lze očekávat, ţe odstupné by bylo ponecháno beze změny 

nebo jen s nepatrným zvýšením). Zavedení tohoto způsobu ukončení pracovního poměru by 

prakticky vymazalo ostatní výpovědní důvody, které by v ZP zůstaly jen formálně, aniţ by 

byly s ohledem na výrazně jednodušší moţnost uplatnění výpovědi bez uvedení důvodu 

vyuţívány,  

- zavedení moţnosti vyplacení se z výpovědní doby, nedojde-li k dohodě o skončení 

pracovního poměru (platilo by pro zaměstnavatele i pro zaměstnance) s tím, ţe okamţikem 

skončení pracovního poměru je uplynutí týdenní výpovědní doby. 

- zkrácení základní výpovědní doby na jeden měsíc nebo alternativně se má zohledňovat 

délka pracovně právního vztahu zaměstnance k zaměstnavateli odstupňovanou výší 

odstupného; s ohledem na ostatní navrhované změny je zřejmé, ţe odstupňované odstupné podle 

délky pracovního poměru je jen lákadlem, které by v praxi zaměstnanec neměl reálnou moţnost 

dostat - flexibilita, k níţ novela směřuje, totiţ můţe způsobit, ţe pracovní poměry v trvání 20 a 

více let by byly naprostou výjimkou a odstupné ve výši např. 12 násobku průměrného výdělku 

nedosaţitelné.  

Stejně iluzorní je i návrh stanovení dvouměsíční či tříměsíční výpovědní doby podle 

délky trvání zaměstnání u zaměstnavatele vedle obecně navrhované jednoměsíční výpovědní 

doby  

Navrhuje se, aby jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec měli moţnost zrušit pracovní 

poměr okamţitě, je-li zde váţný důvod, na jehoţ základě nelze po zrušujícím spravedlivě 

poţadovat pokračování pracovního poměru aţ do uplynutí výpovědní doby. Jde o 

rozvolňování podmínek pro výpověď, o anulování zákonem stanovených důvodů k výpovědi; 

výklad „váţného důvodu“ by navíc závisel na judikatuře soudů - výrazně se rozšíří počet sporů o 

neplatné rozvázání pracovního poměru a v řadě případů by zaměstnanci ze sociálních důvodů tyto 

spory nepodstupovali. 

Při úpravě podmínek pro ukončování pracovněprávního vztahu se vychází ze samého 

smyslu zaměstnavatelské činnosti, tj. ze skutečnosti, ţe jde o činnost, při níţ se zaměstnanec za 

mzdu podílí podle pokynů zaměstnavatele na plnění jeho úkolů. „Je to tedy činnost, která nutně 

musí zaměstnavateli přinášet zisk převyšující jeho náklady. Nemůţe-li se zaměstnanec 

podílet na plnění úkolů zaměstnavatele, nebo není-li tato činnost efektivní (popřípadě není 

tak efektivní, jak by mohla být), je zde vţdy legitimní důvod k ukončení pracovního 

poměru.“  
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Předkladatelé tvrdí: „Ţádný zákon nemůţe postihnout kazuistickým výčtem důvody, ze 

kterých můţe zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď.“ Proto navrhují zobecnění výpovědních 

důvodů, popř. zavést vedle stávajících výpovědních důvodů také výpověď bez uvedení důvodu. 

Přijetím takového návrhu by se otevřel pro zaměstnavatele široký prostor pro to, aby se 

mohli vypořádat s pro ně nepohodlnými zaměstnanci, kterými jsou především odboroví 

funkcionáři a členové odborů.  

Návrhy tak jednoznačně straní zaměstnavatelům a farizejsky se přitom halí do hávu 

flexibility a liberalizace. 

3. Zrušit povinnost zaměstnavatele zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci 

v pracovním poměru a zvýšit maximální rozsah výkonu práce na základě dohody o 

provedení práce na 200 hodin. Současně se u dohody o pracovní činnosti navrhuje 

povolit vykonávat práci aţ do rozsahu stanovené týdenní pracovní doby pro případy 

sezónních prací (maximálně na tři měsíce).  

4. V oblasti pracovní doby obsahuje materiál několik návrhů, které mohou ve svých 

důsledcích výrazně zhoršit pracovní podmínky zaměstnanců, zejména: 

- má se upravit tzv. práce na zavolanou (za určitých podmínek by se zaměstnavatel se 

zaměstnancem dohodl na tom, ţe bude zaměstnavateli k dispozici v místě, které si sám určí a 

nastoupí práci, kdyţ ho bude zaměstnavatel potřebovat) - jde o skrytou formu pracovní 

pohotovosti (dosaţitelnosti), ale zároveň o nejhorší formu zaměstnání.  Zaměstnanec nebude 

vědět dne ani hodiny, kdy by měl pracovat. Navrhuje se stanovit v tomto případě povinnost 

zaměstnavatele přidělovat práci alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby, coţ 

ale nezaručuje zaměstnanci stálý příjem v dostatečné výši.  

- výslovně upravit „job-sharing“, kdy více zaměstnanců sdílí jedno pracovní místo a sami si 

rozvrhují pracovní dobu, 

- zkrátit týdenní odpočinek na 11 hodin a tak prodlouţit denní pracovní dobu na 13 hodin, 

- zrušit přednost bezpečnostní přestávky před přestávkou na jídlo a oddech, 

- zavedení nové definice zaměstnance pracujícího v noci v tom smyslu, ţe by mělo jít o 

zaměstnance, který nejméně třetinu své roční pracovní doby odpracuje v noci (dnes je chráněn i 

zaměstnanec, který pravidelně odpracuje i jen jednu noční směnu týdně), 

- umoţnění uplatnění konta pracovní doby i pro zaměstnavatele ve veřejné správě.  

Cílem navrhovaných úprav v oblasti pracovní doby je oslabení významu 

kolektivních smluv (v ustanoveních ZP, která dávají dnes moţnost vymezit určité podmínky jen 

kolektivní smlouvou, tj. v § 83 odst. 1, § 86. odst. 3 a § 93 odst. 4, se navrhuje připustit 

individuální dohodu zaměstnavatele se zaměstnancem). Důvod - záměr oslabit vyjednávací pozici 

zaměstnance při sjednávání reţimu jeho práce v oblasti pracovní doby a donutit jej přijmout 

takové rozvrţení pracovní doby, které jej dá v maximální moţné míře k dispozici zaměstnavateli. 

Jedná se tedy o přenášení ekonomického rizika zaměstnavatele na zaměstnance, který bude muset 

obětovat svůj soukromý a rodinný ţivot potřebám zaměstnavatele a jeho proměnlivé úspěšnosti na 

trhu. 

Stávající právní úprava pracovní doby je v praxi vyhovující a navíc plně v souladu se 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní 

doby, která nyní krajním případům zneuţívání institutů rozvrţení pracovní doby, pohotovosti a 

přesčasové práce ve významné míře brání. Výraznější úpravy v této oblasti by v budoucnu měly 

v kaţdém případě plně respektovat vzájemnou dohodu sociálních partnerů.  

Dalším cílem úprav navrhovaných v oblasti pracovní doby je spolu s návrhy v oblasti 

odměňování uspořit zaměstnavatelům náklady na pracovní sílu.  
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5. V oblasti odměňování se navrhuje: 

- poskytování mzdy/platu i v době, kdy zaměstnanec nepracuje a zrušit institut „náhrady 

mzdy/platu“. Výsledek - výrazná úsporu nákladů na straně zaměstnavatele a současně výrazné 

sníţení ročního přijmu zaměstnance,  

- zrušit ochranu zaměstnanců před poskytováním neúměrně nízkých mezd formou 

zaručené mzdy - zjednodušit postup a zvýšit význam smluvního sjednání mzdy; došlo by mj. 

k úspoře prostředků z veřejných rozpočtů, protoţe v niţších platových stupních a třídách by se 

poskytoval doplatek jen do minimální mzdy.  

- připustit odchylné uplatnění principu stejné mzdy za stejnou práci nebo za práci stejné 

hodnoty u téhoţ zaměstnavatele, u kterého vykonávají zaměstnanci stejné práce nebo práce 

stejné hodnoty v prostředí s odlišnými sociálně ekonomickými podmínkami - dosavadní úprava se 

povaţuje za úpravu, která je v příkrém rozporu s trţními pravidly utváření mezd.  

Na pracovní právo jsou tak jednostranně uplatňována čistě ekonomická kritéria.  

- vyuţít minimální mzdy jako základu pro stanovení příplatků za noční práci a za práci 

v sobotu a v neděli, včetně odměny za pohotovost, dopady na zaměstnance nejsou vyčísleny. 

Výsledek - výrazná úspora nákladů na straně zaměstnavatelů a sníţení mezd zaměstnanců, 

ohroţení valorizace minimální mzdy.  

- připustit moţnost sjednání mzdy s přihlédnutím k veškeré případné práci přesčas u všech 

zaměstnanců - přestoţe i dřívější právní úprava umoţňovala sjednání mzdy jiţ s přihlédnutím 

k případné práci přesčas, ani tato stará, ani nová úprava (u vedoucích zaměstnanců) neznamená, 

ţe zbavuje zaměstnavatele povinnosti vést řádnou evidenci pracovní doby včetně práce přesčas.  

6. Zrušení dodatkové dovolené, která je chápána v našem právu jako institut prevence pro 

zaměstnance pracující ve zvlášť obtíţných a zdraví škodlivých pracovních prostředích a 

pro zaměstnance vykonávající práci s psychickou zátěţí (hlavně stres). 

7. V rozporu s ratifikovanou Úmluvou MOP č. 132 se navrhuje zrušit poměrnou část 

dovolené, popř. dovolenou za odpracované dny. 

8. Zrušit institut krácení dovolené a právo odborů na spolurozhodování při určení 

hromadného čerpání dovolené jako údajně v mezinárodním srovnání neobvyklé. 

9. Vypustit poţadavky na minimální dobu platnosti vnitřního předpisu, zákaz jeho zpětné 

účinnosti a pravidlo, podle nějţ má zaměstnanec, kterému vzniklo právo na základě 

vnitřního předpisu, právo na jeho uspokojení bez ohledu na to, zda došlo ke zrušení 

vnitřního předpisu.  

10. Zrušit ustanovení, podle kterého vnitřní předpis, resp. pracovní řád, nesmí ukládat 

povinnosti jednotlivým zaměstnancům, resp. zakládat nové povinnosti zaměstnanců.  

Nesouhlas s vypuštěním věty § 306 odst. 1 ZP, podle které nesmí pracovní řád ukládat nové 

povinnosti. Uvedená věta je v ZP právě proto, ţe v praxi byly snahy zaměstnavatelů ukládat 

zaměstnancům pracovními řády povinnosti, které neměly oporu v zákoně.  

11. Zrušit právo odborů spolurozhodovat o vydání pracovního řádu, přestoţe Ústavní soud 

shledal toto odborové právo legitimní a ústavně konformní.  

Ústavní soud svým nálezem (č. 116/2008 Sb.) zrušil v ustanovení § 305 odst. 1 větu 

druhou a část věty první ve slovech „u kterého nepůsobí odborová organizace“. Ústavní soud tak 

přisvědčil argumentaci, podle které je touto úpravou vydávání vnitřních předpisů omezena 

autonomie vůle zaměstnavatele a realizace jeho práva disponovat vlastním majetkem a dal tak 
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přednost úpravě, která zaměstnavateli umoţňuje jednostranně rozhodovat o mzdových, platových 

a dalších právech zaměstnanců hromadným pokynem, tedy vnitřním předpisem.  

Tím došlo k posílení pozice zaměstnavatelů, kteří mohou vydat vnitřní předpis bez 

jakékoli účasti zástupců zaměstnanců. Navrhuje se zlikvidovat poslední minimální právní regulaci 

vnitřního předpisu, zajišťující zaměstnancům alespoň nějakou ochranu před libovůlí 

zaměstnavatele (zejména volné zrušení vnitřního předpisu). Schizofrenní přístup předkladatelů se 

projevil právě v této části, neboť jako hlasatelé a zastánci liberalizace pracovněprávních předpisů 

v tomto případě postupují proti této své politice a jednostranně posilují postavení zaměstnavatele 

v pracovněprávních vztazích, přičemţ zároveň sniţují význam kolektivního vyjednávání a 

kolektivních smluv (viz. dále), kdy se např. navrhuje zavést moţnost zaměstnance „vyvázat“ se 

z kolektivní smlouvy, ale ţádným způsobem se neumoţňuje zaměstnanci adekvátně tomu vyvázat 

se z platnosti vnitřního předpisu.  

12. Zrušit ustanovení, podle kterého můţe v kolektivní smlouvě dojít k omezení agenturního 

zaměstnávání.  

Tímto opatřením se posiluje jednostranné rozhodování zaměstnavatele v oblasti 

pracovněprávních vztahů v otázce, která by mohla v konkrétním případě zaměstnance výrazně 

poškodit, jak ukazují obecně známé četné případy dumpingového zneuţívání agenturního 

zaměstnávání na českém trhu práce. 

 

13. Právní úprava konkurenční doloţky má podle návrhu projít poměrně významnou 

rekonstrukcí: počítá se se sníţením povinné kompenzace na polovinu průměrného výdělku 

bývalého zaměstnance, s prodlouţením maximální doby trvání konkurenční doloţky na 

dva roky, stanovením moderačního práva soudu (omezuje-li konkurenční doloţka více, neţ 

je spravedlivé) a se zrušením zákazu sjednat konkurenční doloţku ve zkušební době.  

 

B. Nejzásadnější navrhované změny ohroţující postavení odborových organizací:  

1. Umoţnit odborové organizaci vystupovat v individuálních pracovněprávních vztazích 

zaměstnanců pouze tehdy, pokud k tomu byla zaměstnancem písemně pověřena a toto 

písemné pověření prokázala zaměstnavateli. 

2. Vznik povinnosti zaměstnavatele vůči odborové organizaci aţ v případě, ţe u něj bude 

mít odborová organizace alespoň tři členy.  

Takový přístup by vedl k omezování svobody sdruţování podle čl. 27 Listiny základních práv 

a svobod.  

3. Odebrat odborovým organizacím oprávnění zástupce zaměstnanců v oblasti 

informování a projednání.  

Pokud by u zaměstnavatele působili volení zástupci zaměstnanců (rady zaměstnanců, zástupce 

pro oblast BOZP) náleţela by tato oprávnění jim. Odbory by tak ztratily prakticky veškerý 

vliv a informovanost o dění u zaměstnavatele a tato skutečnost by se negativně odrazila nejen 

při ochraně zájmů zaměstnanců obecně, ale především při kolektivním vyjednávání. 

4. K potlačení vlivu odborů směřuje i návrh v rámci změn základních zásad 

pracovněprávních vztahů, aby právo na kolektivní vyjednávání náleţelo zaměstnanci, 

nikoli odborové organizaci. 

5. Navrhuje se zavést hranici reprezentativnosti odborové organizace jako zástupce všech 

zaměstnanců bez ohledu na jejich odborovou organizovanost, a to formou poţadavku 
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nadpoloviční většiny členů odborové organizace z celkového počtu zaměstnanců 

zaměstnavatele.  

Návrh tak de facto zavádí kolektivní vyjednávání odborové organizace pouze za členy 

odborové organizace, neboť nebude-li splněna podmínka reprezentativnosti odborové 

organizace, ani s kolektivní smlouvou nevysloví souhlas nadpoloviční většina zaměstnanců, 

měla by se tato smlouva vztahovat pouze na členy odborové organizace, která tuto smlouvu 

uzavřela.  

6. Kaţdý zaměstnanec by měl mít právo vyloučit pro sebe závaznost kolektivní smlouvy 

jako celku (opt-out). 

7. Současná práva odborové organizace na spolurozhodování (pracovní řád, neomluvená 

absence, výjimka ze zákazu na řetězení pracovních poměrů na dobu určitou apod.) by 

měla být nahrazena právem na projednání.  

8. U rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně, materiál zvaţuje dvě 

varianty: 

a) úplné zrušení moţnosti rozšířit závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně,  

b) kaţdý jednotlivý zaměstnavatel nebo odborová organizace, která u něho působí, by 

měli mít právo podat návrh soudu, aby rozhodl, ţe kolektivní smlouva vyššího 

stupně pro ně není závazná, a to z důvodu uznatelných ekonomických nebo sociálních 

podmínek.  

 

Závěr: 

  Zřejmým cílem materiálu je, bez ohledu na vyjádření k jeho zaměření ze strany vedení 

MPSV v médiích, získat prakticky neomezenou moţnost disponovat pracovní silou dle jejich 

potřeb a na základě tzv. „principu autonomie vůle smluvních stran“, který v podmínkách vysoké 

nezaměstnanosti a globálních tlaků na sniţování nákladů práce, dále jednoznačně zvýhodňuje 

pozici zaměstnavatele, který má k dispozici jiţ nyní dostatek „zastrašujících“ prostředků v oblasti 

pracovněprávních vztahů.  

 Analýza předloţeného materiálu vyústila ve vytvoření Zásad postojů odborů k přípravě 

tzv. koncepční novely zákoníku práce:  

- podle odborů se nenaplnily katastrofické scénáře, které tvrdily, ţe nový ZP bude 

příčinou kolapsu mnoha odvětví národního hospodářství a krachu řady firem. Jako 

důvodné se povaţuje pouze uvést ZP do souladu s Nálezem Ústavního soudu. 

- odbory zásadně nesouhlasí s takovými úpravami, jejichţ cílem je zaměstnance zbavit 

zejména práva na kolektivní ochranu prostřednictvím zastupování suverénními odborovými 

organizacemi.  

- navrhované změny je třeba rovněţ odmítnout zejména proto, ţe jednostranně prosazují 

prvky flexibility (zpruţnění) pracovněprávních vztahů na úkor přiměřené jistoty (security) 

zaměstnanců.  
- odbory jsou připraveny vést seriózní a věcnou diskusi o změnách pracovněprávní úpravy, 

které si vyţadují potřeby praxe, avšak odmítají nařčení z konzervativních postojů. Posláním 

odborů je ochrana hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců, tedy především ochrana 

zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. Tomuto svému poslání hodlají odbory dostát. Budou-li 

poţadavky ze strany zaměstnavatelů uváţené a proporcionální a jejich realizace zajistí jak 

potřebnou míru flexibility, tak náleţitou ochranu zaměstnanců, jsou odbory připraveny bez 

jakýchkoliv předsudků je projednat.      

  Základním organizacím OSŢ, odborovým orgánům, jeho funkcionářům a členům 

OSŢ se doporučuje, aby věnovaly této oblasti, vzhledem k její závaţnosti a výše uvedenému 

velkou pozornost! 



 

16 

 

2. 3. Stanovisko OSŢ k tzv. koncepční novele zákoníku práce: 

 

OSŢ v současné době nespatřuje existenci relevantního oprávněného důvodu, proč se 

zabývat dalšími připomínkami k zákoníku práce. „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony“ (tzv. 

koncepční novela zákoníku práce) by měl pouze reagovat na Nález Ústavního soudu ČR Pl 

ÚS 82/06 - zákon č. 116/2008 Sb., na zrušení 11 ustanovení ZP.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe se platný ZP, účinný od 1.1.2007, osvědčil v praxi a 2. 

legislativně technická novelizace ZP (nabyla účinnosti dne 1.8.2007, zákon č. 181/2007 Sb.) 

reagovala na drobné nedostatky, není opodstatněný důvod v období současné globální 

ekonomické a finanční krize s bezprostředními dopady v ČR a činnosti úřednické vlády měnit 

jeho další ustanovení, mimo Nález Ústavního soudu ČR.  

 

Návrhy předkladatele však směřují k rozvolňování pracovněprávních vztahů, přílišné 

liberalizaci a nepřípustné zpruţnění právní úpravy pracovněprávních vztahů, a tím 

jednostranně zvýhodňují postavení zaměstnavatele a naopak zuţují ochranu práv 

zaměstnanců, omezují bezprecedentně práva a postavení odborových organizací 

v pracovněprávních vztazích, zejména pak práva spojená s kolektivním vyjednáváním a 

uzavřením kolektivní smlouvy. Tento poţadavek byl v rámci připomínkového řízení pro OSŢ 

zásadní a kategorický. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

 

3.  ZMĚNY  V  PRÁVNÍCH PŘEDPISECH  S  ÚČINNOSTÍ  OD  1.1.2010: 

 
3. 1. Zákon o zaměstnanosti - novelizace: 

 
Od 1.11.2009 mělo dojít ke zlepšení podpory v nezaměstnanosti, jednak ke zvýšení 

sociálních dávek a rovněţ k prodlouţení tzv. podpůrčí doby, po kterou je mohou 

nezaměstnaní (tzv. uchazeči o zaměstnání (nezaměstnaní), registrovaní úřadem práce) od státu 

pobírat. Tyto změny měly platit jako opatření proti tíţivým sociálním důsledkům hospodářské 

a finanční krize po přechodnou dobu od 1.11.2009 do 31.12.2010 a byly součástí zákona č. 

326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stability (tzv. protikrizový zákon). 

 
Neţ výše uvedená ustanovení stihla nabýt plánované účinnosti (1.11.2009) a vstoupit 

v praktické uplatnění v praxi, došlo k další novelizaci, a to zákonem č. 362/2009 Sb., kterým 

se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010 

(tzv. úsporný balíček ministra financí). Všechna opatření protikrizového zákona v oblasti 

podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se ruší!  

 
Délka podpůrčí doby - podpora v nezaměstnanosti tak bude i nadále vyplácena za 

dosavadních podmínek, a to po dobu: 

 5 měsíců u uchazečů o zaměstnání  - do 50 let věku,  

 8 měsíců u uchazečů o zaměstnání  - nad 50 a do 55 let věku,   

 11 měsíců u uchazečů o zaměstnání  - nad 55 let věku.  

 
Podmínkou pro přiznání podpory v nezaměstnanosti je účast na důchodovém pojištění, 

tedy výkon práce za stanovených podmínek v zaměstnání (v pracovním poměru nebo na 

dohodu o pracovní činnosti) nebo samostatné výdělečné činnosti, po dobu 12 měsíců 

v posledních 3 letech. Připomínáme, ţe jako předchozí zaměstnání se počítají i některé 

náhradní doby jako např. osobní péče o dítě ve věku do 4 let, pobírání plného invalidního 

důchodu před 1.1.2009, ale nepovaţuje se za ně studium - příprava na budoucí povolání. 

 
Do předchozího zaměstnání, resp. jako předchozí zaměstnání se započítává i doba: 

 přípravy osoby se zdravotním postiţením k práci,  

 pobírání plného invalidního důchodu (od 1.1.2010 - pobírání invalidního důchodu pro 

invaliditu III. stupně),  

 osobní péče o dítě ve věku do 4 let,  

 osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu povaţuje 

za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II. (středně těţká závislost), 

ve stupni III (těţká závislost) nebo ve stupni IV. (úplná závislost), pokud s uchazečem 

o zaměstnání trvale ţije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se 

nevyţadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění povaţuje za 

osobu blízkou,  

 výkonu dlouhodobé dobrovolnické sluţby na základě smlouvy dobrovolníka 

s vysílající organizací, které byla udělena akreditace ministerstvem vnitra, nebo 

výkonu veřejné sluţby na základě smlouvy o výkonu veřejné sluţby, pokud rozsah 

vykonané sluţby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,  

 osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního 

předpisu povaţuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I. (lehká 

závislost).  
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Výše podpory v nezaměstnanosti (zůstává): 

 - první 2 měsíce podpůrčí doby  - 65 %, 

 - další 2 měsíce podpůrčí doby  - 50 %, 

 - po zbývající podpůrčí dobu  - 45 %.  

 

- průměrného měsíčního čistého výdělku uchazeče o zaměstnání, kterého dosáhl v posledním 

zaměstnání, nebo jeho vyměřovacího základu (pokud podnikal jako osoba samostatně 

výdělečně činná), a to přepočteného na 1 kalendářní měsíc. 

Výše podpory v nezaměstnanosti není neomezená, nýbrţ je limitována, to platí 

dosud, mělo a bude platit i nadále. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 

0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. aţ 3. čtvrtletí kalendářního roku 

předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána ţádost o podporu 

v nezaměstnanosti.  Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. aţ 3. čtvrtletí 2009 činila 

22.896 Kč. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti tak činí 13.280 Kč měsíčně.  

Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy 

v národním hospodářství za 1. aţ 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu 

roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. Nejvyšší podpora při 

rekvalifikaci tak činí  pro rok 2010 14.883 Kč měsíčně. 
 

 

 V případě, kdy zaměstnanec nemůţe doloţit svůj příjem a osvědčit výši 

průměrného výdělku - např. při likvidaci nebo bankrotu zaměstnavatele; v případě ţe 

zaměstnavatel nevyhotoví zaměstnanci potvrzení o výši výdělku (např. z důvodu 

probíhajícího pracovněprávního sporu) a zaměstnanec nemá jiné dokumenty způsobilé 

dokázat úřadu práce výši dosahovaného výdělku (např. ztráta, zničení apod.). I v těchto 

případech je však třeba uchazeče o zaměstnání hmotně zabezpečit a stanovit mu výši podpory, 

i v těchto případech se vychází se statisticky zjištěné průměrné mzdy v národním 

hospodářství, z níţ se příslušným procentem odvozuje výše podpory. 

Uchazeči o zaměstnání, který nemůţe bez svého zavinění osvědčit výši 

průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, anebo u něj nelze 

průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ stanovit, jakoţ i uchazeči, který 

splnil podmínku pro přiznání podpory - podmínku doby předchozího zaměstnání započtením 

náhradní doby (a tato doba se posuzuje jako zaměstnání) se podpora v nezaměstnanosti 

stanoví  za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po 

zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. aţ 

3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána 

ţádost o tuto podporu. 

Uchazečem o zaměstnání se nemůţe stát fyzická osoba v době, po kterou je invalidní 

ve III. Stupni, s výjimkou fyzické osoby, která je schopna výdělečné činnosti za zcela 

mimořádných podmínek.  

Od 1.1.2010 je uchazeč o zaměstnání povinen vrátit poskytnutou podporu 

v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci nebo jejich části, bylo-li mj. úřadem práce 

dodatečně zjištěno, ţe mu byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, s výjimkou 

invalidního důchodu přiznaného fyzické osobě, která je invalidní ve III. Stupni a je schopna 

výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. 
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Osobami se zdravotním postiţením jsou fyzické osoby, které jsou: 

a) orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve III. stupni („osoby 

s těţším zdravotním postiţením“), 

b) orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v I. nebo II. stupni, 

c) rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými („osoby zdravotně 

znevýhodněné). 

 

Za fyzickou osobu, která je invalidní ve III. stupni a je schopna výdělečné činnosti 

za zcela mimořádných podmínek, se povaţuje od 1.1.2010 rovněţ fyzická osoba, která byla 

ke dni 31.12.2009 plně invalidní podle § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. 2. Změny v důchodovém, nemocenském pojištění a pojistném na sociálním 

zabezpečení - od 1. ledna 2010: 
 

Realizují se v rámci tzv. parametrických změn důchodového pojištění a na základě tzv. 

úsporného balíčku se záměrem sníţit deficit státního rozpočtu.  

 

Parametrické změny v důchodovém pojištění, na základě zákona č. 306/2008 Sb., 

kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony (účinnost od 1.1. 2010): 

 

 ruší se doba studia získaná po 31.12. 2009 jako náhradní doba pojištění; do doby pojištění 

přestane počítat studium po 18. roce věku, a to bez ohledu na to, jestli jde o středoškolské, 

vyšší odborné, nebo vysokoškolské. Těm, kdo studovali před 1. lednem 2010, se ale doba 

studia na důchod ještě započítá. 

 

 sjednocuje se věková hranice, ke které se zjišťuje tzv. dopočtená doba
6
 pro výši procentní 

výměry invalidního důchodu, pro ţeny a muţe. 

 

 postupně se zvyšuje důchodový věk na 65 let u muţů a ţen, které nevychovaly ţádné nebo 

jedno dítě a na 62 aţ 64 let u ţen (podle počtu vychovaných dětí). 

 

 postupně se prodluţuje doba pojištění potřebná pro vznik nároku na starobní důchod, a to 

ze stávajících 25 let na 35 roků. Tempo prodluţování je o jeden rok za kaţdý rok od účinnosti 

zákona, tj. v roce 2010 bude třeba nejméně 26 let důchodového pojištění. 

 

 ruší se plné a částečné invalidní důchody (PID, ČID), nově je nahrazuje tzv. třístupňová 

invalidita a zavádí se invalidní důchod jako jedna invalidní dávka: 

- do těchto budou přeřazeni i stávající invalidé, 

- nebudou prováděny plošné lékařské kontroly, 

- invalidní penze by se neměla sniţovat. 

 

Pojištěnec je invalidní, jestliţe z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Jestliţe pracovní schopnost 

pojištěnce poklesla: 

a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 % - invalidita I.   stupně, 

b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 % - invalidita II.  stupně, 

c) nejméně o 70 %    - invalidita III. stupně. 

 

Dosavadní plný invalidní důchod se přitom bude povaţovat za invalidní důchod pro 

invaliditu III. stupně ve stejné výši a dosavadní částečný invalidní důchod se bude povaţovat 

za invalidní důchod pro invaliditu II. stupně ve stejné výši, byl-li důvodem částečné invalidity 

pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 50 %, a za invalidní důchod pro 

invaliditu I. stupně ve stejné výši v ostatních případech. O změně dosavadního plného nebo 

částečného invalidního důchodu na invalidní důchod pro invaliditu III., II. nebo I. budou 

důchodci písemně informováni nositeli pojištění nejpozději do 31.1.2010. 

 

                                                      
6
 je doba ode dne vzniku nároku na plný invalidní důchod do dosaţení důchodového věku - u ţen se při 

stanovení důchodového věku nepřihlíţí k počtu vychovaných dětí 
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 plný invalidní důchod se mění na důchod starobní ve stejné výši v okamţiku, kdy jeho 

poţivatel dosáhne 65 let. 

 

Nárok na vyplácený invalidní důchod zaniká dnem, kterým jeho poţivatel dosáhl věku 

65 let, a tímto dnem zároveň vzniká nárok na starobní důchod ve výši, v jaké náleţel 

dosavadní invalidní důchod, tj. neprovádí se výpočet starobního důchodu. Poţivatel takového 

starobního důchodu však můţe poţádat i o výpočet starobního důchodu podle standardních 
pravidel, v takovém případě mu bude náleţet starobní důchod, který bude vyšší. 

Poţivatelům plných invalidních nebo částečných invalidních důchodů, kteří dosáhli věku 65 

let uţ před 1.1. 2010, budou tyto důchody přeměněny dnem 1.1. 2010 na důchody starobní. O této 

přeměně invalidních důchodů na důchody starobní budou jejich poţivatelé písemně informováni 

nositeli pojištění nejpozději do 31. ledna 2010. 

 

 ruší se podmínka mít uzavřený pracovněprávní vztah na dobu určitou, maximálně na 1 rok 

v případě, ţe osoba pobírá starobní důchod a při tom vykonává výdělečnou činnost. 

- § 39 odst. 2 ZP omezuje sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou; nevztahuje 

se na případy, kdy dochází k pracovnímu poměru na dobu určitou podle zvláštního 

právního předpisu,  

- § 37 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění
7
 - jiţ neplatí podmínka pro výplatu 

starobního důchodu u osob vykonávajících výdělečnou činnost na základě 

pracovněprávního vztahu (pracovní poměr a dohoda o pracovní činnosti), 

- v případě, ţe byl pracovní poměr s poţivatelem starobního důchodu uzavřen na dobu 

určitou (nejdéle 1 rok) před 31.12.2009, skončí dle  § 65 uplynutím sjednané doby, 

- bude-li později uzavřen nový pracovní poměr na dobu určitou, lze tento uzavřít dle    

§ 39 odst. 2 ZP celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního 

poměru, 

 

- otázkou je, od kdy se tyto 2 roky budou počítat - zda od 1.1.2010 nebo aţ od 

okamţiku vzniku dalšího pracovního poměru (spíše od 1.1.2010
8
), 

- pro vyloučení moţných rizik je doporučováno 2-letou lhůtu počítat od 1.1.2010 a 

vyčkat, zda se názorové rozdíly v průběhu roku 2010 nevyjasní,   

  

- jestliţe od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 

alespoň 6 měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiţ 

účastníky se nepřihlíţí, 

- dojde-li na základě dohody (§ 40 odst. 1 ZP) k prodlouţení doby trvání pracovního 

poměru na dobu určitou, který vznikl před 1.1.2010, započte se do celkové doby 2 let 

trvání pracovního poměru na dobu určitou rovněţ doba trvání pracovního poměru před 

1.1.2010,  

 

 

 osoby, které pobírají starobní důchod, si ho nově mohou výdělečnou činností zvyšovat. 

- buď o 0,4 % výpočtového základu za kaţdých 360 kalendářních dnů, nebo pobírají-li 

polovinu starobního důchodu, o 1,5 % výpočtového základu za kaţdých 180 kalendářních 

dnů. 

 

 prodluţuje se období pro předčasný odchod do starobního důchodu a stanovení výše 

procentní výměry předčasného starobního důchodu, a to od třetího roku. 

                                                      
7
 zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů  

8
 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 69/2009 ze dne 22.10. 2009 
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Zůstává zachována dosavadní moţnost odchodu do předčasného starobního důchodu 

aţ o 3 roky dříve před dosaţením důchodového věku, a to při důchodovém věku 63 let a 

niţším. Při důchodovém věku vyšším neţ 63 let se délka období pro moţnost předčasného 

odchodu do důchodu postupně prodluţuje, a to aţ na 5 roků v případě pojištěnců, jejichţ 

důchodový věk bude činit 65 let. Rovněţ v případě předčasného starobního důchodu se 

postupně prodluţuje délka potřebné doby pojištění pro nárok na tento důchod, a to obdobně 

jako v případě řádného starobního důchodu. 

V souvislosti s postupným prodluţováním období pro předčasný odchod do starobního 

důchodu (viz výše) se mění i procentní sazba sníţení procentní výměry předčasného 

starobního důchodu v případech, kdy období od přiznání důchodu do dosaţení důchodového 

věku je delší neţ 720 kalendářních dnů. Pokud ode dne přiznání předčasného starobního 

důchodu chybí do dosaţení důchodového věku nejvýše 720 kalendářních dnů, sniţuje se 

procentní výměra důchodu za kaţdých i započatých 90 kalendářních dnů stejně jako dosud o 

0,9 % výpočtového základu. Pokud je období od přiznání důchodu do dosaţení důchodového 

věku delší, sniţuje se procentní výměra důchodu od 721. kalendářního dne za kaţdých i 

započatých 90 kalendářních dnů o 1,5 % výpočtového základu (dosud o 0,9 % výpočtového 

základu). 

 

 Námitkové řízení - v případě, ţe osoby nesouhlasí s rozhodnutím správy sociálního 

zabezpečení, mohou jí nově ve lhůtě 30 dnů podat písemnou námitku a ČSSZ musí své 

rozhodnutí přezkoumat. Absolvování námitkového řízení bude ale také podmínkou pro 

případnou ţalobu u soudu, nyní se lidé obraceli rovnou na soud. 

Další informace na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/8028/tz_301209a.pdf. 

 

OPATŘENÍ: 

a) na základě zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010 (tzv. úsporný balíček): 

 

Nemocenské pojištění 

 zavádí se jednotná procentní sazba pro výpočet denní výše nemocenského 60 %, a tím se 

ruší zvýhodnění dlouhodobých pracovních neschopností (karantén). 

 zavádí se stejná úprava výpočtu peněţité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v 

těhotenství a mateřství jako je u nemocenského a ošetřovného, a to tak, ţe se sniţuje zápočet 

denního vyměřovacího základu do první redukční hranice ze současných 100 % na 90 % a 

zároveň se sniţuje procentní sazba pro výpočet peněţité pomoci v mateřství ze současných  

70 % na 60 %. 

 zavádí se 3 denní karenční doba u ošetřovného obdobně jako je u náhrady mzdy, nově tak 

ošetřovné náleţí aţ od 4. kalendářního dne ošetřování člena rodiny. 

Další informace na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/8030/tz_301209b.pdf. 

 

Pojistné na sociální zabezpečení 

 sazba pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

placeného zaměstnavateli měla být v roce 2010 niţší o 0,9 % neţ v roce 2009, tj. měla činit 

24,1 %. V roce 2010 nakonec zůstává stejná jako v roce 2009, nadále se jedná o 25 %. 

 zaměstnavatelé si měli od roku 2010 odečítat od pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti polovinu náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní 

neschopnosti (karantény) jen za zaměstnance se zdravotním postiţením. Nakonec si stejně 

jako v roce 2009 budou odečítat od pojistného 1/2 náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní 

neschopnosti (karantény) za všechny zaměstnance, a to proto, ţe nedochází ke sníţení sazby 

pojistného. 
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 zvyšuje se maximální vyměřovací základ pro pojistné v roce 2010 z dnešního 48násobku 

průměrné mzdy na 72násobek, tj. na 1 707 048 Kč. 

 ruší se slevy na pojistném, které je moţné uplatňovat od srpna 2009. 

Další informace na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/8031/tz_301209c.pdf. 

 

 

Přídavek na dítě 

 přídavek na dítě se sniţuje o 50 Kč, a to na 500 Kč na dítě do 6 let věku, 610 Kč na dítě 

od 6 do 15 let a 700 Kč na dítě od 15 do 26 let. 

 sniţuje se i rozhodný příjem pro nárok na přídavek na dítě, a to z 2,5 na 2,4násobek 

ţivotního minima. 

 

b) na základě vyhlášky MPSV č. 451/2009 Sb., změna vyhlášky k provedení zákona o 

sociálním zabezpečení: 

 

Příspěvek na provoz motorového vozidla 

 příspěvek na provoz motorového vozidla se od 1.1.2010 sniţuje, a to o 50 % u osob, 

jejichţ zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. stupně, a o 20 % u osob, 

jejichţ zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod III. stupně. Sníţení se netýká 

rodičů dětí s onkologickým onemocněním. 

 sniţuje se i počet ujetých kilometrů, který zakládá nárok na zvýšení dávky, a to z 

dřívějších najetých 9 000 km na 7 000 km. 

Další informace na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/8007/21122009.pdf. 
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3. 3. Vyhláška MPSV č. 462/2009 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad 

mění sazba základní náhrady za pouţívání silničních motorových vozidel  a stravné a 

stanoví průměrná cena pohonných hmot:  
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce: 

§ 1 

Sazba základní náhrady za pouţívání silničních motorových vozidel 

 

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u 

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč, 

b) osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč. 

 

Stravné 

§ 2 

 

Za kaţdý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle    

§ 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši 

a) 61 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 aţ 12 hodin, 

b) 93 Kč, trvá-li pracovní cesta déle neţ 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

c) 146 Kč, trvá-li pracovní cesta déle neţ 18 hodin. 

 

§ 3 

Za kaţdý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle    

§ 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši 

a) 61 Kč aţ 73 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 aţ 12 hodin, 

b) 93 Kč aţ 112 Kč, trvá-li pracovní cesta déle neţ 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

c) 146 Kč aţ 174 Kč, trvá-li pracovní cesta déle neţ 18 hodin. 

 

§ 4 

Průměrná cena pohonných hmot 

 

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce 

činí 

a) 28,50 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů, 

b) 28,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 

c) 30,70 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, 

d) 27,20 Kč u motorové nafty. 

 

§ 5 

 

Vyhláška č. 451/2008 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba 

základní náhrady za pouţívání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná 

cena pohonných hmot, se zrušuje. 

 

§ 6 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.  

     Ministr: JUDr. Šimerka v. r. 
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3. 4. Antidiskriminační zákon 

 

 Dne 1.9.2009 nabyl účinnosti zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 

prostředích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů - tzv. antidiskriminační 

zákon (dále „zákon“). Výjimkou jsou ustanovení zakotvující Veřejného ochránce práv 

(ombudsmana) jako antidiskriminační orgán, toto ustanovení nabude účinnosti od 1.12.2009. 

Veřejný ochránce práv tak začne jako antidiskriminační orgán působit aţ od tohoto data a 

bude se rovností a antidiskriminací systematicky zabývat a na něj se budou moci oběti 

diskriminace obracet s ţádostí o pomoc; důleţitou součástí jeho role bude i společenská 

osvěta v oblasti práv. 

 Tento nový zákon byl přijat dne 17.6.2009 po více neţ roce, kdy Poslanecká 

sněmovna Parlamentu ČR přehlasovala veto prezidenta, který s obsahem zákona nesouhlasil. 

K jeho přijetí vedla dlouhá legislativní cesta. Právní úprava zákazu diskriminace a dodrţování 

rovnosti byla roztříštěna v několika, zejména v pracovněprávních předpisech. Nový 

antidiskriminační zákon je zastřešující normou, která platí pro všechna právní odvětví. 

Uvedený zákon vymezuje právo na rovné zacházení a zakazuje diskriminaci v řadě oblastí. 

Zahrnuje mj. rovný přístup k zaměstnání nebo podnikání, vzdělání, zdravotní péči, při 

přiznání a poskytování sociálních výhod, při poskytování zboţí a sluţeb, včetně bydlení apod. 

(10x).  

  

Zákon obsahuje jednotné definice a právní prostředky ochrany, tedy nároky plynoucí 

poškozeným osobám z diskriminace, které nyní chybí zejména v pracovněprávní oblasti. 

Prosazování práva na rovné zacházení má v působnosti veřejný ochránce práv (ombudsman). 

Zákon vymezuje základní pojmy v této oblasti, uvádí právní prostředky umoţňující ochranu a 

obranu občanů, zejména zaměstnanců, kteří byli diskriminováni, nebo byla při posuzování 

jejich práv porušena rovnost. Zákon současně stanoví výjimky, kdy není nutné zachovávat 

rovné příleţitosti. 

 Do nového zákona je zapracována řada směrnic Evropské unie, které problematiku 

diskriminace a rovnosti upravují a které stanoví obecný rámec pro rovné zacházení 

v zaměstnání a při výkonu povolání (pro boj s diskriminací na základě víry nebo světového 

názoru, zdravotního stavu, věku nebo sexuální orientace, zavedení rovného zacházení a 

rovných příleţitostí pro muţe a ţeny, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému 

vzdělávání a postupu v zaměstnání a pracovní podmínky. 

  

Zákon v § 2 definuje základní pojmy, jejichţ význam je důleţitý zejména pro 

zaměstnavatelskou a personální praxi, zejména se jedná o přímou a nepřímou diskriminaci. 

Přímou diskriminací se rozumí případy, kdy s jednou osobou je zacházeno méně příznivým 

způsobem, neţ je, bylo nebo by bylo zacházeno s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to 

z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, víry nebo světového názoru, pohlaví, 

zdravotního postiţení, věku nebo sexuální orientace. Nepřímou diskriminací se rozumí 

případy, kdy by zjevně neutrální ustanovení, kritérium nebo praxe uvedlo osoby na základě 

např. jejich zdravotního stavu, věku apod. do určité nevýhody v porovnání s jinými osobami. 

Je to jednání, kdy např. zaměstnavatel jedná v mezích práva, ale ve svých důsledcích je 

zaměstnanec diskriminován.  

 V současné době se nezřídka jako diskriminační označuje kaţdé nespravedlivé 

jednání, které sice nezákonné můţe být, ale s diskriminací nemá nic společného. Toto 

naduţívání pojmu diskriminace pak vede k tomu, ţe závaţnost a důleţitost tohoto problému 

se ve společnosti sniţuje a tím se zhoršuje postavení skutečných obětí diskriminačního 

jednání.  
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V souladu s příslušnými směrnicemi zákon definuje obtěţování, sexuální obtěţování a 

pronásledování jako další formy diskriminace. V pracovněprávních vztazích se za obtěţování 

povaţuje neţádoucí jednání související s příslušností k pohlaví, a to při přístup k zaměstnání, 

výkonu povolání nebo odborné přípravě nebo k němuţ dochází v místě, kde je práce konána. 

Jeho záměr nebo důsledek pak vede k porušení důstojnosti osoby nebo vytváří zastrašující, 

nepřátelské, zahanbující, poniţující, uráţející nebo zneklidňující prostředí. Zákon zavádí nové 

pojmy: pokyn a navádění k diskriminaci. Případy navádění nebo pokynů k diskriminaci 

mohou vznikat zejména v případě právnických osob, ale i podnikatelů - fyzických osob. 

Zpravidla budou k takovým praktikám zneuţity osoby v závislém postavení.  

 Zákon zavádí pojem pozitivní diskriminace. Jedná se o přípustnou formu rozdílného 

zacházení, kdy jsou např. zaměstnavateli uplatňována opatření k vyrovnání kvalifikace mezi 

zaměstnanci nebo k rovnoměrnému zastoupení v zaměstnávání muţů a ţen. Zaměstnavatel 

můţe přijmout dočasné opatření poskytující zvláštní výhody pro usnadnění pracovního 

zapojení méně zastoupeného pohlaví nebo pro předcházení či kompenzaci nevýhod v jeho 

funkčním nebo jiném postupu. Z tohoto důvodu zákon přímo stanoví, ţe toto dočasné opatření 

zaměstnavatele nelze povaţovat za diskriminaci.  

  

Zásada rovnosti představuje jedno ze základních práv a je klíčovým principem 

v právu. Obecné ustanovení antidiskriminačního zákona o rovnosti v pracovněprávních 

vztazích konkretizuje zákoník práce (dále „ZP) v § 16. Rovným zacházením se rozumí 

především zákaz diskriminace z důvodů, které stanoví antidiskriminační zákon a vztahuje se 

na všechny pracovněprávní vztahy od jejich vzniku aţ po jejich skončení a v souvislosti 

s ustanovením § 1 ZP i na předsmluvní jednání o vzniku konkrétního pracovněprávního 

vztahu (např. na příslib zaměstnání). V oblasti rovných příleţitostí zakotvuje zákon zejména 

stěţejní zásadu rovného zacházení pro muţe i ţeny, pokud jde o přístup k zaměstnání, 

odbornou přípravu a sluţební povýšení a pracovní podmínky (zásada rovného zacházení) a 

zákaz jakékoliv diskriminace z důvodu pohlaví v pracovněprávních vztazích. Zaměstnavatel 

je podle § 16 ZP povinen rovně zacházet se všemi zaměstnanci, pokud jde o postup při 

přijímání zaměstnance do zaměstnání u konkrétního zaměstnavatele, o pracovní podmínky, 

odměňování za práci, včetně jiných plnění a plnění peněţité hodnoty, odbornou přípravu a 

příleţitosti dosáhnout povýšení v zaměstnání. 

 Zákon ukládá v § 5 zaměstnavatelům zajistit rovnost v odměňování zaměstnanců. 

Odměňováním se rozumí veškerá plnění, peněţitá nebo nepeněţitá, opakující se nebo 

jednorázová, která jsou přímo nebo nepřímo poskytována osobě při závislé činnosti (zejména 

v pracovním poměru). Zaměstnavatelé nejčastěji porušují zásadu rovnosti v odměňování ţen a 

muţů. Oprávněnost rozdílu výše mzdy mezi muţem a ţenou je povinen prokázat v případě 

soudního sporu zaměstnavatel. Mzda se můţe dále lišit (a v důsledku toho není porušena 

zásada rovnosti) podle kvalifikační náročnosti práce dané poţadovaným stupněm vzdělání, 

rozsahem dalšího vzdělání a praktických znalostí a dovedností poţadovaných pro výkon této 

práce (podle odborné praxe), podle sloţitosti předmětu práce (např. podle sloţitosti 

technického zařízení, informačních, ekonomických, správních a jiných systémů) a pracovních 

činností (např. manipulační a obsluţné práce) apod. 

 Nový zákon postihuje i jednání zaměstnavatelů, kteří v tzv. diskriminačních 

dotaznících nebo při ústním jednání ve výběrovém řízení se snaţí získat řadu údajů od 

budoucích zaměstnanců (např. informace po počtu dětí a rodinném stavu), které bezprostředně 

nesouvisejí s přijetím do zaměstnání, a mohlo by dojít k jejich zneuţití. Po vzniku pracovního 

poměru má zaměstnavatel při získávání informací od zaměstnance jiné postavení (§ 316 odst. 

4 ZP) a toto oprávnění pro získávání osobních údajů zaměstnance, dává zaměstnavateli zákon 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  
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Přijetí antidiskriminačního zákona odstranilo citelnou mezeru v oblasti ochrany 

individuálních práv a je jasným signálem do společnosti, ţe diskriminace nebude v České 

republice tolerována. Antidiskriminační zákon dává obětem diskriminace do rukou účinné 

nástroje, jak se diskriminačnímu jednání bránit. Oběti diskriminace se u soudu budou moci 

domáhat upuštění od diskriminace, odstranění následků diskriminace, přiměřeného 

zadostiučinění (např. omluva), případně náhrady nemajetkové újmy v penězích (tzv. 

odškodné, odstranění diskriminačního zásahu, přiměřené zadostiučinění, nemajetková újma v 

penězích).  

 V následujícím období je nutné, aby všichni funkcionáři a členové OSŢ byli o svých 

právech informováni a tato práva a chráněné zájmy byly aplikovány v kaţdodenní praxi 

v oblasti pracovněprávních vztahů. 
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3. 5. Rekodifikace trestního zákona s účinností od 1.1.2010 

 

1.) Rekodifikace trestního zákona s účinností od 1.1.2010 - základní změny: 

Nová kodifikace trestního zákoníku je zaloţena na přesvědčení, ţe ochranu 

demokratického státního a společenského zřízení, práv a svobod jednotlivců a ochranu jejich 

ţivota, zdraví a majetku je třeba dosahovat především mimotrestními prostředky. Na 

protiprávní jednání je třeba reagovat prostředky trestního práva aţ v krajních případech v 

souladu s pomocnou (subsidiární) úlohou trestního práva v právním řádu a ve společnosti. 

Kriminální politika, sledující kontrolu a potlačování kriminality, musí proto spočívat ve 

vhodném vyvaţování prevence a represe. 

ČR směřuje k plné integraci do evropských hospodářských, politických, kulturních i 

bezpečnostních struktur. Trestní právo jako součást právního řádu odráţí tyto integrační 

procesy. Proto rekodifikace trestního práva hmotného navazuje i na kodifikační snahy v 

evropském trestním právu. 

Základní změny obsaţené v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen NTZ) oproti dosavadnímu zákonu č. 140/1961, Sb., trestní 

zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen TZ), který je platný a účinný od 1.1.1962 a 

jehoţ platnost a účinnost končí 31.12.2009: 

a) zpřísnění postihů (za nejzávaţnější trestné činy proti ţivotu a zdraví) a některých 

trestných činů proti svobodě a proti lidské důstojnosti. V souvislosti s tím zvyšuje obecnou 

horní hranici sazby trestu odnětí svobody z dosavadních 15 na 20 let, přičemţ výjimečným 

trestem bude kromě doţivotí i trest odnětí svobody od 20 do 30 let (podle platné úpravy od 15 

do 25 let). Zvýšení hranice trestu odnětí svobody za ublíţení na zdraví z 8 na 12 let, tresty za 

korupci - aţ na 12 let, pokud si úplatek vezme politik, soudce, úředník, policista nebo 

exekutor. 

b) přísnější postiţení recidivy avšak na druhé straně posiluje úlohu alternativních trestů 

(např. obecně prospěšnými pracemi, rozšířením moţnosti uloţení peněţního trestu, zákazů 

činnosti nebo ochranných opatření /včetně zabrání věci/ a nově také domácím vězením, 

zákazem vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce nebo zabezpečovací detencí 

apod.). Soudy budou moci zakázat pachateli chození do hospod a heren.   

 

c) trestné činy se dle NTZ dělí na:  

- přečiny a  

- zločiny (§ 14 odst. 1 NTZ). 

  

Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něţ trestní 

zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let (§ 14 odst. 2 NTZ).  

Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny, tzn. 

všechny trestné činy, na něţ trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní 

sazby od pěti let.  

Zvlášť závaţné zločiny jsou úmyslné trestné činy, na něţ trestní zákon stanoví trest 

odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 10 let (§ 14 odst. 3 NTZ).  

Tato kategorizace trestných činů na přečiny a zločiny by měla rozšířit prostor pro 

uplatnění alternativ a odklonů trestního řízení a pro diferenciaci trestních sankcí.  

Trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá provinění (§ 6 odst. 1 zákona č. 218/2003 

Sb., o odpovědnosti mládeţe za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeţe, ve znění 

pozdějších předpisů).  
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d) nové skutkové podstaty TČ jsou v rámci ochrany před zneuţitím nových vědeckých či 

technických poznatků:  
- neoprávněné odebrání tkání a orgánů (§ 164 NTZ), 

- protiprávní transplantace (§ 166 NTZ), 

- nakládání s látkami s hormonálním účinkem (§ 288 NTZ), tj. včetně dalších 

dopingových metod (zvyšování přenosu kyslíku v organismu apod.). 

- neoprávněné nakládání s léčivy ovlivňujícími uţitkovost hospodářských zvířat (§ 

305 NTZ), 

- neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 NTZ), 

- nedovolené opatření si přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému (§ 231 

NTZ).  

 

e) v oblasti ochrany před „intelektuální“ ekonomickou kriminalitou se jedná o:  

- neoprávněné opatření a padělání platebního prostředku (§ 234 NTZ),  

- dotační podvod (§ 212 NTZ), způsobení úpadku (§ 224 NTZ), 

- porušení povinnosti v insolvenčním řízení (dříve konkurzním a vyrovnávacím, § 225 

NTZ),  

- porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěţe (§ 248 NTZ), např. zúţení 

trestního postihu na tzv. horizontální kartely a posuny závaţnosti porušení u veřejných 

zakázek a obezřetného podnikání bank apod.,  

- manipulace s kurzem investičních nástrojů (§ 250 NTZ),  

- porušení povinnosti učinit prohlášení o majetku (rozšířené, § 227 NTZ), 

- sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky (§ 256 NTZ),  

- poškozování finančních zájmů ES (§ 260 NTZ), 

- porušování pravidel při vývozu zboţí a technologií dvojího uţití (§ 263 NTZ), 

- zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským 

materiálem (§ 267 NTZ) atd. 

 

f) v oblasti ochrany soukromí je ponechána nadále trestnost pomluvy (§ 184 NTZ). 

Neoprávněné nakládání s osobními údaji (§ 180 NTZ), které jsou v drţení veřejné moci 

nebo jsou předmětem profesní mlčenlivosti, je v základní skutkové podstatě nově trestné, aţ 

tehdy, je-li tím způsobena váţná újma na právech dotčené osoby.  

Trestní zákoník přispívá nově postihem: 

- porušení tajemství dokumentů uchovávaných v soukromí (§ 183 NTZ); 

- dochází k expanzi křivého obvinění (345 NTZ), které po zásahu Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky do základní skutkové podstaty, jiţ neobsahuje pohnutku lţivého 

obvinění z trestného činu, kterou tvořil úmysl přivodit obviněnému jeho trestní stíhání. Jde 

nyní vlastně o specializovanou pomluvu. 

- nově úprava nebezpečného vyhroţování (§ 353 NTZ), jehoţ měřítkem je důvodná 

obava o ţivot nebo způsobení jiné těţké újmy a zcela nová úprava nebezpečného 

pronásledování. 

 

g) v oblasti ochrany „veřejných“ hodnot lze upozornit, např. na inovované či nové 

skutkové podstaty: 

- poškozování geodetického bodu (§ 278 NTZ), 

- odnímání nebo ničení ţivočichů a rostlin, které ohroţuje jejich místní populaci (§ 301 

NTZ),  

- zanedbání péče o zvíře z hrubé nedbalosti (§ 303 NTZ),  

- zneuţívání zastupování státu a mezinárodní organizace (§ 315 NTZ), 
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- přisvojování pravomoci úřadu (§ 328 NTZ) 

- osvobození vězně (§ 338 NTZ), 

- napomáhání k nedovolenému pobytu na území republiky (§ 340 NTZ),  

- neoprávněné zaměstnávání cizinců (nelegální návštěvníci země ve větším rozsahu, dle 

§ 342 NTZ). 

 

h) oblast trestných činů proti lidskosti byla významně revidována, jsou zde: 

- útok proti lidskosti (§ 401 NTZ), 

- příprava a podněcování útočné války (§ 406 NTZ a § 407 NTZ),  

- styky ohroţující mír (§ 409 NTZ),  

- porušení mezinárodních sankcí (§ 410 NTZ), 

- odpovědnost nadřízeného ve vztahu k zločinům proti lidskosti a válečným zločinům (§ 

418 NTZ), 

- téměř beze změny zůstal postih na úseku postihu zaloţení, podpory a propagace 

protidemokratického hnutí, sympatií k němu a popírání genocidia (§ 403 aţ 405 NTZ). 

 

ch) v oblasti ochrany lidské důstojnosti a mravního prospívání mládeţe v sexuální 

oblasti byly nově tvořeny (nově „namíchány“) skutkové podstaty: 

- sexuální nátlak, postihující formu hrubé sexuální šikany (§ 186 NTZ), 

- prostituce ohroţující mravní vývoj dětí, tj. v blízkosti škol apod. (§ 190 NTZ), 

- výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, tj. včetně přechovávání (§ 192 NTZ).  

 

i) v oblasti ochrany ţivota stojí za pozornost nově vydělené skutkové podstaty: 

- zabití (§ 141 NTZ), v rozrušení, strachu, po předchozím zavrţeníhodném jednání oběti, 

s výrazně mírnější sazbou (3 aţ 8 let) oproti vraţdě,  

- usmrcení z nedbalosti (§ 143 NTZ), 

- zásah do těhotenství ţeny, byl rozpracován do 4 alternativ jednání (nedovolené 

přerušení bez souhlasu a se souhlasem ţeny, pomoc k umělému přerušení a svádění 

k němu, dle § 159 aţ § 162 NTZ. 

 

j) v trestním zákoníku se neobjevily některé dosavadní skutkové podstaty, např. nedovolená 

výroba lihu, tzv. sprejerství, nebo řízení bez řidičského oprávnění. Např. trestný čin 

sprejerství je obsaţen v § 228 NTZ „poškození cizí věci“ s upřesněním jedné z moţností „ … 

kdo poškodí cizí věc tím, ţe ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou …“. 

Oproti podobě návrhu zákoníku z roku 2006 pak v předkládaném návrhu chybí, např. 

kontroverzní moţnost mírnějšího postihu v případě „soucitného usmrcení na ţádost“. 

 

 k) trestní zákoník bude v legisvakanci proveden sérií nařízení vlády, kterými bude 

stanoven seznam nebezpečných nakaţlivých nemocí, škůdců, anabolik, drogových rostlin a 

hub, a u jednotlivých druhů „drog“ zde má být výslovně stanoveno, jaké je větší neţ malé 

mnoţství pro rozlišení závaţnosti jejich drţení. 

 

l) nejpodstatnější principiální změnou trestního zákoníku je preference formálního pojetí 

trestného činu. Dosavadní jeho definice říká, ţe trestným činem je pro společnost 

nebezpečný čin (materiální stránka), jehoţ znaky jsou uvedeny v zákoně (formální stránka). 

Nový zákoník definuje trestný čin, jako protiprávní čin, který zákon za trestný označí a který 

vykazuje znaky v takovém zákoně uvedené (formální stránka). Současně je tato podstatná 

změna korigována tzv. materiálním korektivem, který stanoví, ţe trestní odpovědnost 

pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky 

škodlivých činů. Formální pojetí trestného činu je výrazem snahy zakotvit přesné hranice 
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trestnosti v zákoně a spolu se zpřesněním skutkových podstat dává občanům větší 

interpretační i právní jistotu.  

  

Je zřejmé, ţe na jedné straně nelze postihnout kodexem všechnu sloţitost ţivota, na 

druhé však i v dnešní době mají své místo kodexy, a to právě pro určitou stabilizaci jako 

poněkud rigidní kámen našeho právního řádu, právě moţná při velkém tlaku na jednotlivé 

novely, na jednotlivé dílčí právní úpravy.  

 

 

2.) Základní pojmy: 

 

Obecné nebezpečí (ohrožení) - předpokládá obecně nebezpečné jednání a ohroţovací 

následek tohoto jednání - u osob je třeba velké mnoţství (nejméně 7 osob), nebo hrozí škoda 

velkého rozsahu (nejméně 5 miliónů Kč) 

 

Obecně nebezpečné jednání - demonstrativní výčet je uveden v ustanovení § 179 TZ (§ 272 

NTZ a § 273 NTZ) - způsobení poţáru nebo povodně, způsobení škodlivých účinků výbušnin, 

plynů, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo jiného podobného 

nebezpečného jednání. 

 

Pro vznik obecného nebezpečí (ohroţení dle NTZ) musí nastat takové bezprostřední ohroţení, 

které hrozí ţivelným a neovladatelným průběhem události, aniţ musí k poruše dojít. Samotné 

ohroţení je postihováno jen zřídka, zpravidla jde o postih aţ při způsobení následku. 

 

Objektivní stránka - alternativní 3 formy: 

o způsobení obecného nebezpečí 

o zvýšení obecného nebezpečí 

o ztíţení moţnosti odvrácení nebo zmírnění obecného nebezpečí 

 

Individuálním objektem je zájem na ochraně ţivota a zdraví lidí a na ochraně cizího majetku. 

 

Povinnost obvykle vyplývá z právního předpisu, můţe však jít o povinnost převzatou smluvně 

(např. kontrola monitoru ESA 11 při stavění vlakové cesty, zda je kolej volná nebo obsazena 

vlakem apod.). 

 

Těţkou újmou na zdraví se dle ustanovení § 89 odst. 7 TZ (§ 122 odst. 2 NTZ) rozumí jen 

váţná porucha zdraví nebo váţné onemocnění. Za těchto podmínek je těţkou újmou na zdraví 

- zmrzačení, ztráta nebo podstatné sníţení pracovní způsobilosti, ochromení údu, ztráta nebo 

podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí, poškození důleţitého orgánu, zohyzdění, 

vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, mučivé útrapy nebo delší dobu trvající porucha zdraví 

(cca 6 týdnů). 

 

Značnou škodou se dle ustanovení § 89 odst. 11 TZ (§ 138 odst. 1 NTZ) rozumí škoda 

dosahující částky nejméně 500.000,- Kč. 

 

Škodou velkého rozsahu se dle ustanovení § 89 odst. 11 TZ (§ 138 odst. 1 NTZ) rozumí 

škoda dosahující nejméně částky 5.000.000,- Kč. 

 

Nedbalost - subjektivní stránka TČ dle ustanovení § 5 TZ (§ 16 odst. 1 NTZ), kdy TČ je 

spáchán z nedbalosti, jestliţe pachatel. 
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a) věděl, ţe můţe způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný 

tímto zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, ţe takové porušení nebo ohroţení 

nezpůsobí (nedbalost vědomá), nebo 

b) nevěděl, ţe svým jednáním můţe takové porušení nebo ohroţení způsobit, ač o tom 

vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl (nedbalost nevědomá). 

 

Zákon č. 40/2009 Sb. rozšířil pojem „nedbalost“ o pojem „hrubá nedbalost“, kterou 

specifikoval v ustanovení § 16 odst. 2 NTZ: 

(2) Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliţe přístup pachatele k poţadavku náleţité 

opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem. 

 

 

3.) Ustanovení § 180 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů: 

 

§ 180 

 

(1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí anebo ztíţí jeho odvrácení 

nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody aţ na jeden rok nebo zákazem činnosti. 

 

Porucha rozsahu v zákoně uvedeného sice nemusí vůbec vzniknout, avšak - aby byl 

naplněn objektivní znak trestného činu (obecně nebezpečný následek) - musí bezprostředně 

hrozit. Pro stav obecného ohroţení je typické přiblíţení k poruše (konkrétní nebezpečí) a dále 

určitá ţivelnost a neovladatelnost průběhu událostí, při nichţ porucha často závisí na 

nahodilých, vlivu pachatele se vymykajících událostí; nestačí tedy, kdyţ pachatelovým 

jednáním byla vytvořena pouze taková situace, z níţ by obecně nebezpečný následek za 

určitých okolností a splnění ještě dalších podmínek teprve mohl vzniknout. 

Pro naplnění skutkové podstaty nestačí, ţe pachatel svým jednáním vytvořil takovou 

situaci, ale ţe teprve dalším zásahem nebo při splnění dalších podmínek mohlo dojít k 

obecnému ohroţení.    

 

(2) Odnětím svobody aţ na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těţkou újmu na zdraví nebo smrt, 

b) spáchá-li takový čin proto, ţe porušil důleţitou povinnost vyplývající z jeho 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloţenou mu podle zákona, nebo 

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

 

Způsobení značné škody je těţším následkem jen tehdy, je-li následkem obecného 

ohroţení. Nemůţe proto časově předcházet, nýbrţ musí následovat po vzniku okolností, 

tvořících obecné ohroţení. 

Do rozsahu takto způsobené škody je třeba zahrnout náklady, vynaloţené účelně na 

odvrácení hrozícího nebezpečí i na nápravu škodlivých následků. 

 

(3) Odnětím svobody na jeden rok aţ pět let nebo peněţitým trestem bude pachatel 

potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) 

a) škodu velkého rozsahu, nebo 

b) těţkou újmu na zdraví nebo smrt. 

 

Trestný čin obecného ohroţení způsobením nebezpečí škody velkého rozsahu na cizím 

majetku předpokládá, aby škoda hrozila cizímu majetku, který nenáleţí obţalovanému nebo 

nenáleţí mu aspoň výlučně (je třeba spoluvlastníkem). 



 

33 

 

Způsobení škody velkého rozsahu je těţším následkem jen tehdy, je-li následkem obecného 

ohroţení. Nemůţe proto časově předcházet, nýbrţ musí následovat po vzniku okolností, 

tvořících obecné ohroţení. 

Do rozsahu takto způsobené škody je třeba zahrnout náklady, vynaloţené účelně na 

odvrácení hrozícího nebezpečí i na nápravu škodlivých následků. 

Okolnosti podmiňující pouţití vyšší trestní sazby předpokládají, ţe činem uvedeným v 

ustanovení § 180 odst. 2 TZ byla způsobena těţká újma na zdraví nebo smrt jedné nebo 

nejvýše dvou osob. 

(4) Odnětím svobody na tři léta aţ deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 2 písm. b) těţkou újmu na zdraví nebo smrt více osob. 

 

Okolnosti podmiňující pouţití vyšší trestní sazby předpokládají, ţe činem uvedeným v 

§ 180 odst. 2 TZ byla způsobena těţká újma na zdraví nebo smrt jedné nebo nejvýše nejméně 

tří osob. 

Podmínkou trestní odpovědnosti je nejen, aby pachatel porušením důleţité povinnosti 

způsobil smrt vice osob, ale současně, aby okolnosti, za kterých se tak stalo, podstatně 

zvyšovaly stupeň nebezpečnosti tohoto činu pro společnost. 

Těţké následky samy o sobě by ještě k takovýmto závěrům nestačily, kdyby míra 

zavinění pachatele byla velmi nízká. Proto při posuzování konkrétního jednání pachatele je 

třeba vycházet z toho, zda existuje taková okolnost, která by svou závaţností podstatně 

zvyšovala stupeň nebezpečnosti činu pro společnost, čehoţ základním předpokladem je 

správné a úplné skutkové zjištění.  

 

4.) Ustanovení § 273 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(účinný od 1.1.2010): 

 

§ 273 

Obecné ohroţení z nedbalosti 

 

(1) Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, ţe vydá lidi v nebezpečí smrti nebo 

těţké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, ţe 

zapříčiní poţár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo 

jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného 

nebezpečného jednání, nebo kdo z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíţí 

jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody aţ na dvě léta nebo 

zákazem činnosti. 

 

V § 273 odst. 1 NTZ jsou oproti ustanovení § 180 odst. 1 TZ taxativně vyjmenovány 

moţnosti obecného nebezpečí, které byly vyjmenovány v § 179 TZ.  

 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců aţ pět let nebo zákazem činnosti bude pachatel 

potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těţkou újmu na zdraví, 

b) spáchá-li takový čin proto, ţe porušil důleţitou povinnost vyplývající z jeho 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloţenou mu podle zákona, nebo 

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

 

V § 273 odst. 2 NTZ se oproti ustanovení § 180 odst. 2 TZ zvýšila horní hranice trestu 

odnětí svobody ze tří let na pět let a postačí, aby následkem byla těţká újma na zdraví 

(způsobení smrti je vypuštěno).  
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(3) Odnětím svobody na dvě léta aţ osm let nebo peněţitým trestem bude pachatel 

potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo 

b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) škodu velkého rozsahu nebo těţkou 

újmu na zdraví. 

 

V § 273 odst. 3 NTZ se oproti ustanovení § 180 odst. 3 TZ zvýšila dolní hranice trestu 

odnětí svobody z jednoho roku na dvě léta a horní hranice trestu z pěti let na osm let. 

 

(4) Odnětím svobody na tři léta aţ deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 2 písm. b) smrt. 

 

V § 273 odst. 4 NTZ je vypuštěn oproti ustanovení § 180 odst. 4 TZ následek těţké 

újmy na zdraví, ale postačí následek smrti jedné osoby.  
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4. PRÁVA ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ - dle jejich jednotlivých ustanovení: 

 

4. 1. 

 § 14 odst. 3 ZP - stíţnost zaměstnance na výkon práv a  povinností vyplývajících 

      z PPV 

- zaměstnavatel je povinen projednat se zaměstnancem nebo na jeho ţádost s odborovou 

organizací nebo zástupcem pro oblast BOZP
9
 stíţnost zaměstnance na výkon práv 

a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů (PPV), tím není dotčeno právo 

zaměstnance domáhat se svých práv u soudu. 

 výkon práv a povinností vyplývajících z PPV nesmí bez právních důvodů 

zasahovat do práv a oprávněných zájmů účastníků PPV a nesmí být v rozporu 

s dobrými mravy
10

 → zásadní, aktuální interpretační pravidlo pro chování 

účastníků PPV;    

 v případě porušování práv či povinností vyplývajících z rovného zacházení nebo 

diskriminaci má postiţený zaměstnanec právo domáhat se, aby zaměstnavatel 

upustil od tohoto porušování, aby odstranil následky tohoto porušování a aby 

zaměstnanci bylo dáno přiměřené zadostiučinění (i v penězích); 

 poškození zaměstnanci mají právo se domáhat se svých práv soudní cestou, 

v tomto případě dochází k přechodu důkazního břemene na zaměstnavatele, jedná 

se o ulehčení poškozeným (obětem) v důkazní situaci (§ 133a zákon č. 99/1963 

Sb., o.s.ř.); 

 § 133a o.s.ř. - „Skutečnosti tvrzené o tom, ţe účastník byl přímo nebo nepřímo 

diskriminován na základě svého pohlaví, rasového nebo etnického původu, 

náboţenství, víry, světového názoru, zdravotního postiţení, věku anebo sexuální 

orientace, má soud ve věcech pracovních za prokázané, pokud v řízení nevyšel 

najevo opak.“; 

 v případě povinnosti zaměstnavatele projednat stíţnost zaměstnance na výkon práv 

a povinností vyplývajících z PPV, není dotčeno právo zaměstnance domáhat se 

svých práv u soudu → uvedené ustanovení je pouhou deklarací, které nemá 

normativní povahu (jedná se o zdůraznění základních pravidel výkonu práv 

v souladu s dobrými mravy); 

 ČD, a.s. - Směrnice pro vyřizování stíţností, oznámení a některých dalších podání 

ve společnosti České dráhy, a.s.; čj.: 56 660/2009-O16, ze dne 22.9.2009, 

s účinností od 1.10.2009); 

 ČD Cargo, a.s. - Směrnice pro vyřizování stíţností a podání, č.j.: ORs 10-A-2008,  

schválené představenstvem ČD Cargo, a.s., dne 22.7.2008, usnesením č. 182/2008 

s účinností od 1.8.2008 - (obecně). 

 

4. 2. 

 § 22 ZP - uzavírání kolektivních smluv  

- právo uzavřít kolektivní smlouvu za zaměstnance má pouze odborová organizace 

- odborová organizace působící u zaměstnavatele zastupuje všechny zaměstnance bez ohledu 

na to, zda jsou nebo nejsou jejími členy 

- zákon odborovým organizacím přiznává významná oprávnění v oblasti pracovněprávních 

vztahů 

                                                      
9
  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

10
 contra bonos mores - rozpor se společensky uznávaným míněním (např. mobbing, bosing, šikana apod.) 

v souladu s rezolucí Rady 90/C/157/02 o ochraně důstojnosti ţen a muţů na pracovišti; doporučení Komise 

92/131/EHS 
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- zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů upravuje 

proces (proceduru) kolektivního vyjednávání, jehoţ cílem je uzavření kolektivní smlouvy, 

řešení sporů o její uzavření včetně krajního prostředku, tj. stávky, popř. výluky 

- ustanovení § 22 - 29 ZP upravuje hmotně právní instituty kolektivního vyjednávání   

- účastníky kolektivní smlouvy jsou: zaměstnavatel nebo více zaměstnavatelů, nebo jedna 

nebo více organizací zaměstnavatelů a jedna nebo více odborových organizací  

 

4. 3. 

 § 38 odst. 3 ZP -  zprávy o sjednaných nových pracovních poměrech  

- zaměstnavatel je povinen předkládat odborové organizaci ve lhůtách s ní dohodnutých 

zprávy o nově vzniklých pracovních poměrech. 

 

4. 4. 

 § 39 odst. 4 ZP -  uzavírání písemné dohody, v níţ se vymezí váţné provozní důvody   

                                 na straně zaměstnavatele a důvody spočívající ve zvláštní povaze   

                                 práce, pro které můţe zaměstnavatel uzavírat pracovní poměry na   

                                 dobu určitou                       

- jsou-li dány váţné provozní důvody na straně zaměstnavatele nebo důvody spočívající  ve 

zvláštní povaze práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, (nepostupuje se podle ustanovení 

39 odst. 2 ZP za podmínky), ţe v písemné dohodě zaměstnavatele s odborovou organizací 

budou tyto důvody blíţe vymezeny („váţné provoz. důvody,“ „zvl. povaha práce“);  

- ustanovení § 51 občanského zákoníku v tomto případě není moţné pouţít; 

- písemnou dohodu s odborovou organizací je moţné nahradit vnitřním předpisem jen v 

případě, ţe u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace (topiči). 

 

4. 5. 

 § 46 ZP -  převedení zaměstnance na jinou práci, neţ odpovídá pracovní smlouvě  

- jestliţe zaměstnavatel zaměstnance převádí na jinou práci, dle § 44 ZP, neţ odpovídá 

pracovní smlouvě, a zaměstnanec s takovým opatřením nesouhlasí, můţe jej zaměstnavatel 

převést jen po projednání s odborovou organizací. Projednání není třeba, pokud celková doba 

převedení nepřesáhne 21 pracovních dnů v kalendářním roce. 

 konečné rozhodnutí náleţí zaměstnavateli. 

 

4. 6. 

 § 61 odst. 1 ZP - projednaní ukončení pracovního poměru výpovědí nebo okamţitým   

              zrušením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele   

(1) Výpověď (§ 50 ZP) nebo okamţité zrušení pracovního poměru (§ 55 ZP) je 

zaměstnavatel povinen předem projednat s odborovou organizací. 

 nejedná-li se o člena orgánu odborové organizace v době jeho funkčního období nebo 

v době do 1 roku po skončení funkčního období 

 souhlas příslušného odborového orgánu musí být vyjádřen tak, aby z něj bylo 

nepochybně zřejmé stanovisko, jeţ zaujal k opatření, které zaměstnavatel zamýšlí 

provést
11

 

 

- výpověď (§ 50 ZP): 

 výpovědí
12

 můţe rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec, výpověď 

                                                      
11

   judikát R 95/1968 
12

 Skončení pracovního poměru během těhotenství („Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou v době, kedy 
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musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. 

 zaměstnavatel můţe dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 

52 ZP 

 zaměstnanec můţe dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení 

důvodu 

 dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52 ZP), musí důvod ve výpovědi 

skutkově vymezit tak, aby jej nebylo moţno zaměnit s jiným důvodem, jinak je 

výpověď neplatná; důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn 

 výpověď, která byla doručena druhému účastníku, můţe být odvolána pouze s jeho 

souhlasem; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být provedeno 

písemně 

 byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní 

doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce (§ 51 

ZP) 

 výpovědní doba začíná 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení 

výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce 

(výjimky) 

 

- okamţité zrušení pracovního poměru (§ 55 ZP): 

 zaměstnavatel můţe výjimečně pracovní poměr okamţitě zrušit jen tehdy: 

a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k 

nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší neţ 1 rok, nebo byl-li 

pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 

dobu nejméně 6 měsíců, 

b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. 

 zaměstnavatel nesmí okamţitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, 

zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří 

čerpají rodičovskou dovolenou 

 jedná se o výjimečný způsob skončení pracovního poměru, o krajní řešení konfliktu 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; zaměstnavatel k němu můţe přistoupit jen 

tehdy, jestliţe na základě bezpečného objasnění důvodu okamţitého zrušení 

pracovního poměru, okolnosti případu odůvodňují závěr, ţe po zaměstnavateli nelze 

spravedlivě poţadovat, aby zaměstnance zaměstnával aţ do uplynutí výpovědní doby
13

 

 

4. 7. 

 § 61 ZP odst. 2 aţ 4 ZP - (právo „veta“) - předchozí souhlas s výpovědí nebo okamţi-    

                               tým zrušením pracovního poměru člena orgánu odborové organizace 

 (2) Jde-li o člena orgánu odborové organizace, který působí u zaměstnavatele, v době jeho 

funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení, je k výpovědi nebo k okamţitému 

zrušení pracovního poměru zaměstnavatel povinen poţádat odborovou organizaci o předchozí 

souhlas (právo veta). Za předchozí souhlas se povaţuje téţ, jestliţe odborová organizace 

písemně neodmítla udělit zaměstnavateli souhlas v době do 15 dnů ode dne, kdy byla o něj 

zaměstnavatelem poţádána. 

(3) Zaměstnavatel můţe pouţít souhlasu podle odst. 2 jen ve lhůtě 2 měsíců od jeho udělení. 

                                                                                                                                                                      
pracovníčka je tehotná, je právne neúčinné, a to bez ohladu na to, či podnik o tehotenstve pracovníčky vedel -   

judikát R 74/1967 - rozsudek KS v Bratislavě ze dne 22.12.1966, sp. zn. 8 Co 730/66     
13

  Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 23.5. 1995, sp. zn. 6 Cdo 137/94 
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(4) Jestliţe odborová organizace odmítla udělit souhlas podle odstavce 2, jsou výpověď nebo 

okamţité zrušení pracovního poměru z tohoto důvodu neplatné; pokud jsou však ostatní 

podmínky výpovědi nebo okamţitého zrušení splněny a soud ve sporu podle § 72 ZP shledá, 

ţe na zaměstnavateli nelze spravedlivě poţadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával, jsou 

výpověď nebo okamţité zrušení pracovního poměru platné. 

- okruh členů orgánu odborové organizace nelze rozšiřovat dále, např. o členy revizních 

komisí, pracovních komisí apod. nebo v kolektivních smlouvách.  

 odborové orgány by měly trvat na tom, aby jim zaměstnavatel důvody sdělil 

písemně a následně je ještě osobně vysvětlil na jednání odborového orgánu 

 odborové orgány jsou povinny na svá jednání přizvat člena odborové organizace, 

kterého se předmětná věc týká (zpravidla vyplývá ze stanov) s cílem přijmout 

kvalifikované a objektivní rozhodnutí 

 nepřizvání člena odborů na uvedená jednání však samo o sobě nezpůsobuje 

neplatnost příslušného rozhodnutí - opatření zaměstnavatele, můţe se jednat o 

porušení stanov  

 

Výpovědní důvody
14

 (stanoveny nezaměnitelně), z jiných důvodů nelze dát výpověď: 

 

Důvodem ke skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele nemůţe být 

skutečnost, ţe zaměstnanci vznikl nárok na starobní důchod. 

 

 § 52 písm. a) ZP 
- ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část. 

 

 § 52 písm. b) ZP 
- přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část. 

 

 § 52 písm. c) ZP 
- stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo 

příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o sníţení stavu 

zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních 

změnách. 

- o organizační struktuře, počtu zaměstnanců rozhoduje zaměstnavatel a nikdo, ani 

soud, mu do této jeho pravomoci nemůţe zasahovat
15

 

- organizační změny → výpovědní důvody dle § 52 písm. a), b), c): 

 rozhodnutí o organizační změně, 

 zaměstnanec se v důsledku organizačních změn musí stát nadbytečným, 

 mezi nadbytečností zaměstnance a organizačními změnami musí být  

 příčinná souvislost. 

 

- v rozhodnutí o organizační změně je nutné organizační změnu přesně konkretizovat, 

ZP nevyţaduje písemnou formu,
16

 ale doporučuje se rozhodnutí o organizační změně 

provést písemně  

                                                      
14

  R 29/1997 - Není-li moţné ze samotného znění písemné výpovědi z pracovního poměru pro neurčitost či 

nesrozumitelnost projevu vůle dovodit skutkové vylíčení výpovědního důvodu, je výpověď z pracovního poměru 

neplatná, pokud nelze ani výkladem projevu vůle zjistit důvod výpovědi. Pomoci výkladu nelze „nahrazovat“ 

nebo „doplňovat“ vůli, kterou ten, kdo výpověď dává, rozhodné době neměl nebo sice měl, ale neprojevil ji. 
15

  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR z 29.6.1998, sp. zn. Cdo 1797/97 → právní názor: „O výběru zaměstnance, 

který je nadbytečný, rozhoduje výlučně zaměstnavatel; soud není oprávněn v tomto směru rozhodnutí organizace 

přezkoumávat.“ 
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 § 52 písm. d) ZP 
- nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením pracovně 

lékařské péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek 

přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z 

povolání nebo pro ohroţení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném 

rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné 

expozice, 

 

 Lékařský posudek nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy nepodléhá 

obsahovému přezkoumávání soudu v řízení o neplatnosti výpovědi. Posudek musí jiţ v době 

výpovědi existovat a musí konstatovat dlouhodobou ztrátu způsobilosti konat dosavadní 

práce. Je nedostačující, pokud posudek pouze doporučuje změnu práce.  

 

 § 52 písm. e) ZP 
- pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského 

posudku
17

 vydaného zařízením pracovně lékařské péče nebo rozhodnutí příslušného 

správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat 

dále dosavadní práci (tzv. obecné onemocnění), 

 

 § 52 písm. f) ZP 
 - nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon 

sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele poţadavky pro řádný 

výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto poţadavků v neuspokojivých 

pracovních výsledcích, je moţné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen 

jestliţe byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich 

odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil (zaměstnanec neporušil 

ţádné právní předpisy, vůbec nevyţaduje porušení pracovních povinností). 

 

- předpoklady  - (stanoveny právními předpisy, ale i interními předpisy 

zaměstnavatele) - např. vzdělání, zvolení do funkce, řidičské oprávnění, 

osvědčení
18

, apod. 

- poţadavky - (nemusí být stanoveny právními předpisy) - např. jazykové znalosti, 

organizační schopnosti, práce na PC apod. 

- neuspokojivé pracovními výsledky:  

- vychází z objektivního zjištění, ţe zaměstnanec neuspokojivé pracovní výsledky 

dosahuje, a to bez ohledu na to, zda tomu tak je v důsledku zaviněného jednání 

zaměstnance (alespoň ve formě nedbalosti) 

- je zcela nepodstatné, zda neuspokojivé pracovní výsledky jsou důsledkem 

zaměstnancovy neschopnosti, nezpůsobilosti, neodpovědnému přístupu k plnění 

pracovních povinností apod. Podstatné je, ţe zde objektivně neuspokojivé pracovní 

výsledky existují 

                                                                                                                                                                      
16

  Rozsudek Vrchního soudu v Praze z 28.6.1995, sp. Zn. 6 Cdo 69/94 - Rozhodnutí o pracovněprávních 

změnách  není zaměstnavatel povinen vydat písemně, ani je vyhlásit nebo jiným způsobem zveřejnit. 

Rozhodnutím o organizační změně můţe být zaměstnanec seznámen aţ ve výpovědi z pracovního poměru. 

Způsob, jakým odborový orgán výpověď z pracovního poměru projednal, soud nemůţe přezkoumávat; zjišťuje 

se pouze závěr odborového orgánů.  
17

  zákon č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci upravuje,  jaké údaje musí obsahovat lékařský posudek 
18

 dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí              

ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské 

republiky (tzv. lustrační zákon) 
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- rozhodující pro posouzení (zda jde o „neuspokojivé pracovní výsledky“ nebo 

„porušení povinnosti“), zda vytýkané a prokázané jednání zaměstnance vykazuje 

znaky porušení povinnosti (alespoň z nedbalosti) 

  

 § 52 písm. g) ZP 
 - jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl 

okamţitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závaţné porušení povinnosti vyplývající z 

právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné 

méně závaţné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k 

vykonávané práci je moţné dát zaměstnanci výpověď, jestliţe byl v době posledních 6 

měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na moţnost výpovědi
19

. 

  

- rozeznáváme tři druhy porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů: 

 méně závaţné porušování povinností vyplývajících z právních předpisů, 

 závaţné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů,  

 zvlášť hrubým způsobem - porušení povinností vyplývajících z právních 

předpisů:  

- útok na majetek, 

- neomluvená absence, 

- porušení obchodního tajemství, 

- fyzické násilí (příčinná souvislost), 

- alkohol. 

 

  Vţdy je nutné zkoumat intenzitu a individuální charakteristiku porušení povinnosti 

porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem 

vykonávané práci. 

 

Příklad: Nesplněním požadavků zaměstnavatele, aby zaměstnanec podepsal předložený popis 

práce, není porušením pracovní kázně. Porušením pracovní kázně by bylo odmítnutí konat 

práce odpovídající sjednanému druhu práce v pracovní smlouvě.
20

 

 

Příklad: Nevykonává-li zaměstnanec svou práci na základě překážky na straně 

zaměstnavatele (§ 130 odst. 1 ZP účinném do 31.12.2006) není porušením pracovní kázně, 

když se zaměstnanec, kterého zaměstnavatel k nastoupení do práce nevyzval, do práce se 

nestavil a nedožadoval se přidělení práce.
21

             

 

 Práci, kterou zaměstnanec nemůţe vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vykonávat, 

nemůţe mu zaměstnavatel přidělovat. Odmítnutí takové přidělené práce není porušením 

povinností vyplývajících z právních předpisů a nemůţe být ani důvodem výpovědi pro 

povinnosti vyplývajících z právních předpisů. 

 

 

                                                      
19

 Rozsudek bývalého Nejvyššího soudu ČR z 28.4.1992, 6 Cdo 1/92 → právní názor: „O soustavné méně 

závaţné porušování pracovní kázně jde tehdy, dopustil-li se pracovník nejméně tří porušení pracovní kázně, 

která dosahuje intenzity méně závaţného porušení pracovních povinností, mezi nimiţ je přiměřená časová 

souvislost, jestliţe posouzení všech okolností případu odůvodňuje závěr, ţe pracovník ani v budoucnu nehodlá 

pracovní kázeň dodrţovat.“  
20

 Judikát 6 Cz 28/85 NS ČR 
21

 Judikát 6 Cdo 5/94 VS v Praze 
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4. 8. 

 § 61 odst. 5 ZP - rozvázání pracovního poměru v případech, kdy není nutný souhlas  

                                   nebo projednání 

- s jinými případy rozvázání pracovního poměru je zaměstnavatel povinen seznámit 

odborovou organizaci ve lhůtách s ní dohodnutých. 

 

4. 9. 

 § 62 odst. 2, 3, 5 ZP - informování o výpovědi a hromadném propouštění 

(2) Před dáním výpovědí jednotlivým zaměstnancům je zaměstnavatel povinen o svém 

záměru včas, nejpozději 30 dnů předem, písemně informovat odborovou organizaci; rovněţ 

je povinen informovat o důvodech hromadného propouštění, počtu a profesním sloţení 

zaměstnanců, kteří mají být propuštěni, o počtu a profesním sloţení všech zaměstnanců, kteří 

jsou u zaměstnavatele zaměstnáni, době, v níţ se má hromadné propouštění uskutečnit, 

hlediscích navrţených pro výběr zaměstnanců, kteří mají být propuštěni, odstupném, 

popřípadě dalších právech propuštěných zaměstnanců.  

(3) Předmětem jednání s odborovou organizací je dosaţení shody zejména o opatřeních 

směřujících k předejití nebo omezení hromadného propouštění, zmírnění jeho nepříznivých 

důsledků pro zaměstnance, především moţnosti jejich zařazení ve vhodném zaměstnání na 

jiných pracovištích zaměstnavatele.  

(5) Zaměstnavatel je povinen prokazatelně doručit příslušnému úřadu práce (UP) písemnou 

zprávu o svém rozhodnutí o hromadném propouštění a výsledcích jednání s odborovou 

organizací nebo s radou zaměstnanců. Ve zprávě je povinen dále uvést celkový počet 

zaměstnanců a počet a profesní sloţení zaměstnanců, jichţ se hromadné propouštění týká. 

Jedno vyhotovení této zprávy doručí odborové organizaci nebo radě zaměstnanců. Odborová 

organizace mají právo se k písemné zprávě zaměstnavatele samostatně vyjádřit a toto 

vyjádření doručit příslušnému UP. Zaměstnavatel, na kterého byl prohlášen konkurs, je 

povinen doručit UP písemnou zprávu pouze na jeho ţádost. 

 

4. 10. 

 § 99 ZP - hromadná úprava pracovní doby, práce přesčas, moţnost nařizovat práci   

                        se zřetelem na BOZP  

- opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce přesčas, moţnost nařizovat 

práci ve dnech pracovního klidu a noční práci se zřetelem na BOZP je zaměstnavatel 

povinen předem projednat s odborovou organizací. 

 práva a nároky, vyplývající z právní úpravy pracovní doby, se významně dotýkají 

sociálních jistot a zájmů zaměstnanců 

 formou součinnosti projednávají odborové orgány (závodní výbory) s vedením 

zaměstnavatele všechny otázky, týkající se pracovní doby v ustanoveních ZP, kde je právo 

projednání, např. § 91 ZP - stanovení pracovní doby na dny pracovního klidu  

 pokud jsou některá opatření v pracovní době, kde se vyţaduje součinnost odborů, 

upravena v KS, nevyţaduje se k jejich uplatnění projednání s příslušným odborovým 

orgánem, tzn. v případě, ţe bude v KS upraven začátek a konec pracovní doby, 

nevyţaduje se k těmto otázkám součinnost (např. stanovisko, vyjádření) odborové 

organizace  

 

 

 

 

 



 

42 

 

4. 11. 

 § 105 odst. 1  ZP - povinnost  zaměstnavatele objasnit příčiny a okolnosti vzniku 

                                      pracovního úrazu  

- zaměstnavatel, u něhoţ k pracovnímu úrazu
22

 (PÚ) došlo, je povinen objasnit příčiny a 

okolnosti vzniku tohoto PÚ za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance 

dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace nebo zástupce pro BOZP a bez váţných 

důvodů neměnit stav na místě PÚ do doby objasnění příčin a okolností vzniku PÚ. O PÚ 

zaměstnance jiného zaměstnavatele zaměstnavatel podle věty první bez zbytečného odkladu 

uvědomí zaměstnavatele úrazem postiţeného zaměstnance, umoţní mu účast na objasnění 

příčin a okolností vzniku PÚ a seznámí ho s výsledky tohoto objasnění. 
 

Infarkt myokardu (srdečního svalu) bývá v odborné literatuře označován jako plod 

arteriosklerózy, která se můţe vyvíjet jiţ v mládí a postupuje věkem. Je tedy zásadně 

onemocněním, avšak za určitých okolností můţe být kvalifikován jako úraz a nastal-li 

v souvislosti s pracovním procesem, jako úraz pracovní. K tomu, aby infarkt myokardu byl 

uznán jako pracovní úraz, musí být splněny mj. tyto podmínky (podmínky úrazového děje): 
 

 náhlé vypětí sil, velká námaha a nezvyklé úsilí, kdy pracovní úkon přesahuje 

hranici obvyklé, kaţdodenně vykonávané práce, 

 obvykle těţká práce, konaná však za nepříznivých okolností, nebo 

 práce, na niţ organismus zaměstnance není uzpůsoben nebo na kterou 

zaměstnanec svými fyzickými schopnostmi nestačí.  
 

Bezprostřední příčinou infarktu je tedy psychické nebo fyzické trauma vzniklé na 

základě výše uvedené situace. V souladu s tímto výkladem posuzují soudy stejně námahu z 

tělesné práce i námahu z duševní práce. Za nepříznivé okolnosti se povaţují, např. nepříznivý 

momentální zdravotní stav zaměstnance, špatné počasí, neobvyklá poloha či pohyb při práci
23

.  

Na druhou stranu se nejedná o pracovní úraz, pokud zaměstnanec utrpí šok a třeba i 

ochrnutí části těla v důsledku jeho rozčilení poté, co mu bylo oznámeno, ţe s ním 

zaměstnavatel rozvazuje pracovní poměr. 
 

4. 12. 

 § 108 ZP - účast na řešení otázek souvisejících s BOZP 

(1) Zaměstnanci mají právo se účastnit na řešení otázek souvisejících s BOZP 

prostřednictvím odborové organizace nebo zástupce pro oblast BOZP. 

(2) Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci nebo zástupci pro oblast BOZP anebo 

přímo zaměstnancům umoţnit: 

a) účast při jednáních týkajících se BOZP anebo jim poskytnout informace o takovém 

jednání, 

b) vyslechnout jejich informace a návrhy na přijetí opatření týkajících se BOZP, 

zejména návrhy na odstranění rizik nebo jejich omezení, jenţ není moţno odstranit, 

  c) projednat: 1. podstatná opatření týkající se BOZP,  

   2. vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke sníţení jejich 

        působení, výkon prací v kontrolovaných pásmech a zařazení prací do 

        kategorií podle zvláštního právního předpisu
24

, 
                                                      
22

  nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor 

záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
23

 judikáty Nejvyššího soudu - rozhodnutí R 27/1962 a stanovisko R 11/1976 
24

  § 39 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění pozdějších právních předpisů 
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3. organizaci školení o právních a ost. předpisech k zajištění BOZP, 

 4. určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik dle 

zvláštního právního předpisu. 

(3) Zaměstnavatel je dále povinen odborovou organizaci nebo zástupce pro oblast BOZP  

anebo přímo zaměstnance informovat o: 

a) zaměstnancích určených k organizování poskytnutí první pomoci, k zajištění 

přivolání lékařské pomoci, hasičského záchranného sboru a Policie České republiky a 

k organizování evakuace zaměstnanců, 

  b) výběru a zajišťování pracovně lékařské péče, 

c) určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik podle zvláštního právního 

předpisu, 

d) kaţdé další záleţitosti, která můţe podstatně ovlivnit BOZP. 

(4) Odborová organizace nebo zástupce pro BOZP anebo zaměstnanci jsou povinni 

spolupracovat se zaměstnavatelem a s odborně způsobilými fyzickými osobami k prevenci 

rizik tak, aby zaměstnavatel mohl zajistit bezpečné a zdraví neohroţující pracovní 

podmínky a plnit veškeré povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy a opatřeními 

orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů
25

. 

(5) Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky BOZP na všech 

pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací nebo zástupcem 

zaměstnanců pro oblast BOZP a zjištěné nedostatky odstraňovat. 

(6) Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci a zástupci pro oblast BOZP zajistit školení 

umoţňující jim řádný výkon jejich funkce a zpřístupnit jim právní a ostatní předpisy k 

zajištění BOZP a doklady o: 

a) vyhledávání a vyhodnocení rizik, opatřeních k odstranění rizik a k omezení jejich 

působení na zaměstnance a k vhodné organizaci BOZP, 

  b) evidenci a hlášení pracovních úrazů a uznaných nemocí z povolání, 

c) výkonu kontroly a opatřeních orgánů, kterým přísluší výkon kontroly nad BOZP 

podle zvláštních právních předpisů. 

(7) Zaměstnavatel je povinen umoţnit odborové organizaci a zástupci pro oblast BOZP při 

kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů, 

přednést své připomínky. 

 

4. 13. 

 § 141 odst. 3 ZP - stanovení výplatního termínu mzdy po projednání s odborovou   

                                     organizací 

- nebyl-li pravidelný termín výplaty mzdy nebo platu sjednán v kolektivní smlouvě, určí jej 

zaměstnavatel v mezích období uvedeného v § 141 odst. 1 ZP po projednání s odborovou 

organizací. 

 

4. 14. 

 § 199 odst. 2 ZP - určení zaměstnanců, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance 

- vláda stanoví nařízením
26

 vlády okruh překáţek v práci, rozsah pracovního volna, případy, 

ve kterých se poskytuje náhrada mzdy nebo platu, včetně případného spolurozhodování 

odborové organizace o vyslání zaměstnanců na pohřeb spoluzaměstnance, a to i vůči 

zaměstnancům, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele, ale podle dohodnutých 

podmínek pro něj vykonávají práce v pracovní době, kterou si sami rozvrhují (§ 317 ZP); 

 

                                                      
25

  například zákon č. 251/2005 Sb. , o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 
26

  nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důleţitých osobních překáţek v práci 
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4. 15. 

 § 209 ZP odst. 2 (právo „veta“) - dohoda  mezi zaměstnavatelem a odborovou  

                                                              organizací o výši poskytované náhrady mzdy 

(1) O jinou překáţku v práci na straně jiného zaměstnavatele, neţ uvedeného v § 109 odst. 3, 

jde také tehdy, kdy zaměstnavatel nemůţe přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní 

pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po 

jím poskytovaných sluţbách (částečná nezaměstnanost). 

(2) Upraví-li v případech podle odstavce 1 dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou 

organizací výši poskytované náhrady mzdy, která přísluší zaměstnanci, můţe náhrada 

mzdy činit nejméně 60 % průměrného výdělku. 

 při nepřidělování práci z důvodu tzv. částečné nezaměstnanosti přísluší zaměstnanci 

náhrada mzdy 

 jedná se o situaci, kdy zaměstnavatel nemůţe přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu 

týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo 

omezení poptávky po jím poskytovaných sluţbách 

 bude-li v těchto případech existovat dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou 

organizací o výši poskytované náhrady mzdy, která přísluší zaměstnanci, můţe 

náhrada mzdy činit nejméně 60 % ø výdělku  

 v případě, ţe u zaměstnavatele nepůsobí odb. organizace uvedené je řešeno cestou UP 

 

4. 16. 

 § 217 odst. 1 ZP - rozvrh a čerpání dovolené  

- dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené vydaného 

s předchozím souhlasem odborové organizace tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou 

vyčerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou 

vzniklo, pokud v ZP není dále stanoveno jinak.  

- při stanovení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlíţet k provozním důvodům 

zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. 

- poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit 

nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce 

čerpané dovolené. 

- určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci 

alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. 

 

4. 17. 

 § 220 ZP - hromadné čerpání dovolené 

- zaměstnavatel můţe v dohodě s odborovou organizací určit hromadné čerpání dovolené, 

jestliţe je to nutné z provozních důvodů (z jiných neţ provozních důvodů není moţné); 

hromadné čerpání dovolené nesmí činit více neţ 2 týdny a u uměleckých souborů 4 týdny.    

 

4. 18. 

 § 225 ZP (právo „veta“) - spolurozhodování o přídělu FKSP (SF) a jeho čerpání 

- odborová organizace spolurozhoduje se zaměstnavatelem, který podle zvláštního právního 

předpisu (vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění 

pozdějších předpisů, dále jen FKSP) vytváří fond kulturních a sociálních potřeb, o přídělu 

do tohoto fondu a o jeho čerpání 

 v případě, ţe by zaměstnavatel tvořil FKSP a čerpal z něho bez souhlasu, jednalo by 

se mj. o porušení rozpočtové kázně se všemi důsledky pro zaměstnavatele 

 § 11 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci 
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Správa ţelezniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů, upravuje zřízení sociálního fondu (SF) v ČD, a.s., který se 

pouţívá ve prospěch zaměstnanců k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších 

potřeb 

 SF je tvořen přídělem ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a 

náhrady mzdy, blíţe upravují Zásady hospodaření se SF Českých drah, a.s., na rok 

2010 ČD (čj. 196/2009-KNPZ) a Zásady hospodaření se SF ČD Cargo, a.s. (č.j.:  

ORz19-A-2010; Statut ČD Cargo, a.s.) 

 

4. 19. 

 § 263 odst. 3 ZP - náhrada škody a obsah dohody o způsobu její úhrady 

- výši poţadované náhrady škody (NŠ) a obsah dohody o způsobu její úhrady s výjimkou 

náhrady nepřesahující 1.000 Kč je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou 

organizací. 

 

4. 20. 

 § 286 odst. 2 ZP - jednání za zaměstnance v PPV 

- působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, jedná za zaměstnance v PPV        

ve vztahu k jednotlivým zaměstnancům odborová organizace, jíţ je zaměstnanec členem.        

- za zaměstnance, který není odborově organizován, jedná v PPV odborová organizace           

s největším počtem členů, kteří jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru, neurčí-li tento 

zaměstnanec jinak. 

 

4. 21. 

 § 287 odst. 1 ZP - informování odborové organizace 

- zaměstnavatel je povinen informovat odborovou organizaci o: 

 vývoji mezd nebo platů, průměrné mzdy nebo platu a jejích jednotlivých sloţek včetně 

členění podle jednotlivých profesních skupin, není-li dohodnuto jinak, 

 záleţitostech uvedených v § 279 ZP  - zaměstnavatel je povinen informovat 

zaměstnance o: 

a) ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele a jejím pravděpodobném vývoji, 

b) činnosti zaměstnavatele, jejím pravděpodobném vývoji, jejích důsledcích        

na ţivotní prostředí a jeho ekologických opatřeních, 

c) právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách, vnitřním uspořádání a 

osobě oprávněné jednat za zaměstnavatele v PPV a uskutečněných změnách v 

předmětu činnosti zaměstnavatele, 

d) základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách, 

e) záleţitostech v rozsahu stanoveném v § 280 ZP, 

f) opatřeních, kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a 

zaměstnankyněmi a zamezení diskriminace, 

g) nabídce volných pracovních míst na dobu neurčitou, která by byla vhodná pro 

další pracovní zařazení zaměstnanců pracujících u zaměstnavatele v pracovním 

poměru uzavřeném na dobu určitou, 

h) BOZP při práci v rozsahu stanoveném v § 101 aţ § 106 odst. 1 ZP a § 108 a 

zvláštním zákonem, 

i) záleţitosti v rozsahu stanoveném ujednáním o zřízení evropské rady 

zaměstnanců nebo na základě jiného ujednaného postupu pro informace a 

projednání na nadnárodní úrovni nebo v rozsahu stanoveném v § 294 ZP, 
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 povinnosti uvedené v písm. a) a b) se nevztahují na zaměstnavatele, kteří 

zaměstnávají méně neţ 10 zaměstnanců. 

4. 22. 

 § 287 odst. 2 ZP - projednání s odborovou organizací 

 - zaměstnavatel je povinen projednat s odborovou organizací: 

 ekonomickou situaci zaměstnavatele, 

 mnoţství práce a pracovní tempo (§ 300), 

 změny organizace práce, 

 systém odměňování a hodnocení zaměstnanců, 

 systém školení a vzdělávání zaměstnanců, 

 opatření  k  vytváření  podmínek  pro  zaměstnávání  fyzických  osob (FO), zejména 

mladistvých, osob pečujících o dítě mladší neţ 15 let a FO se zdravotním postiţením, 

včetně podstatných záleţitostí péče o zaměstnance, opatření ke zlepšení hygieny práce 

a prac. prostředí, organizování sociálních, kulturních a tělových. potřeb zaměstnanců, 

 další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců, 

 záleţitosti uvedené v § 280 odst. 1 ZP : 

j) pravděpodobný hospodářský vývoj u zaměstnavatele, 

k) zamýšlené strukturální změny zaměstnavatele, jeho racionalizační nebo 

organizační opatření, opatření ovlivňující zaměstnanost, zejména opatření v 

souvislosti s hromadným propouštěním zaměstnanců dle § 62, 

l) nejnovější stav a strukturu zaměstnanců, pravděpodobný vývoj zaměstnanosti u 

zaměstnavatele, základní otázky pracovních podmínek a jejich změny, 

m) převod podle § 338 aţ 342 ZP, 

 k přechodu práv a povinností z PPV můţe dojít jen v případech stanovených 

ZP nebo zvláštním právním předpisem - dochází-li k převodu činnosti 

zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo k převodu úkolů 

zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a 

povinnosti z PPV v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele, 

 před přechodem práv a povinností z PPV k jinému zaměstnavateli jsou 

dosavadní zaměstnavatel a přejímající zaměstnavatel povinni informovat 

odborovou organizaci o této skutečnosti a projednat s nimi za účelem dosaţení 

shody: 

- stanovené nebo navrhované datum převodu, 

- důvody převodu, 

- právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance, 

- připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům. 

n) BOZP v rozsahu stanoveném v § 101 aţ § 106 odst. 1 ZP a § 108 ZP a 

zvláštním zákonem
27

, 

o) záleţitosti v rozsahu stanoveném ujednáním o zřízení evropské rady 

zaměstnanců nebo na základě jiného ujednaného postupu pro informace a 

projednání na nadnárodní úrovni nebo v rozsahu stanoveném v § 294. 

 povinnosti uvedené pod písm. a) aţ c) se nevztahují na zaměstnavatele, kteří 

zaměstnávají méně neţ 10 zaměstnanců. 

 

 

                                                      
27

  zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

BOZP při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

BOZP) 
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4. 23. 

 § 300 odst. 3 ZP - stanovení mnoţství poţadované práce a pracovního tempa, pokud  

      nejsou upraveny v KS    

- mnoţství poţadované práce a pracovní tempo, popřípadě zavedení nebo změnu normy 

spotřeby práce určuje zaměstnavatel, nejsou-li sjednány v kolektivní smlouvě, po projednání s 

odborovou organizací. 
 

4. 24. 

 § 306 odst. 4 ZP (právo „veta“) - vydaní nebo změna pracovního řádu  

- zaměstnavatel, u kterého působí odborová organizace, můţe vydat nebo změnit pracovní 

řád
28

 jen s předchozím písemným souhlasem odborové organizace, jinak je vydání nebo 

změna neplatné. 

 pracovní řád patří k důleţitým nástrojům řízení a organizace práce                   

u zaměstnavatele 

 blíţe rozvádí, v souladu s právními předpisy, ustanovení ZP podle zvláštních 

podmínek u konkrétního zaměstnavatele 

 pracovní řád nemůţe ukládat zaměstnancům další povinnosti nad rámec ZP, 

nelze v něm ani omezovat nebo zakládat nové právní nároky zaměstnanců 

 měl by blíţe rozpracovat pravomoci a kompetence vedoucích zaměstnanců a 

jejich postupy při rozhodování v PPV 

 pracovní řád musí být vydán pouze u zaměstnavatelů uvedených v § 301 odst. 

1 ZP (např. státní, veřejná správa apod.) 

 odborové organizace o otázce, zda vydat nebo nevydat pracovní řád, 

nespolurozhodují 

 MŠMT v dohodě s MPSV vydalo
 
 vyhlášku

29
, kterou stanovilo pracovní řád   

pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných MŠMT, krajem a obcí 

 pracovní řád je nezbytné rozlišovat od KS a vnitřního předpisu zaměstnavatele, 

které upravují pracovněprávní a mzdové nároky zaměstnanců 

 pracovní řád můţe být vydán jako celek nebo můţe mít více částí, které jsou 

vydávány průběţně  

 

4. 25. 

 § 321 ZP - kontrola nad dodrţováním pracovněprávních předpisů, včetně vnitřních   

                         předpisů a veškerých závazků vyplývajících z KS  

(1) Odborové organizace dbají o dodrţování ZP, zákona o zaměstnanosti (ZZ), právních 

předpisů o BOZP a ostatních pracovněprávních předpisů. 

(2) Odborové organizace mají právo vykonávat u zaměstnavatelů kontrolu                   

nad dodrţováním právních předpisů uvedených v odstavci 1, vnitřních předpisů a 

závazků vyplývajících z KS. Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci umoţnit 

výkon kontroly a za tím účelem jí zajistit:  
a)  vstup na svá pracoviště, 

b) předání potřebných informací a podkladů příslušnými vedoucími zaměstnanci a 

potřebnou součinnost k výkonu kontroly, 

                                                      
28

  např. Pracovní řád Českých drah, a.s., čj.: 61 474/2006-O10, přijato usnesením Představenstva ČD, a.s. č. 659 

ze dne 15.5.2007  
29

  kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí 

nebo dobrovolným svazkem obcí 
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c) podání zprávy o tom, jaká opatření byla přijata k odstranění závad zjištěných 

kontrolou nebo k provedení návrhů opatření, které podaly odborové organizace 

vykonávající kontrolu.      (zrušeno Nálezem US ČR) 

(3) Týká-li se kontrola osobních údajů zaměstnance, které jsou předmětem ochrany podle 

zákona na ochranu osobních údajů (ZOOÚ), je moţné údaje poskytnout jen s předchozím 

souhlasem zaměstnance.                                                                   (zrušeno Nálezem US ČR) 

(4) V objektech důleţitých pro obranu státu mohou vykonávat tuto kontrolu jen ty odborové 

organizace, kterým je podle zvláštních předpisů povolen vstup do takových zařízení. 

(zrušeno Nálezem US ČR) 

 

4. 26. 

 § 322 ZP - kontrola nad stavem BOZP u jednotlivých zaměstnavatelů 

(1) Odborové organizace mají právo vykonávat kontrolu nad stavem BOZP u jednotlivých 

zaměstnavatelů. Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci umoţnit výkon kontroly a      

za tím účelem jí: 

a) zajistit moţnost prověření toho, jak zaměstnavatel plní své povinnosti v péči            

o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zda soustavně vytváří podmínky pro BOZP; 

b) zajistit moţnost pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení zaměstnavatelů          

pro zaměstnance a kontrolovat hospodaření zaměstnavatelů s osobními ochrannými 

pracovními prostředky (OOPP), 

  c) zajistit moţnost prověření toho, zda zaměstnavatel řádně vyšetřuje PÚ, 

d) zajistit moţnost účastnit se zjišťování příčin PÚ a nemocí z povolání, popřípadě je 

objasňovat, 

  e) umoţnit zúčastňovat se jednání o otázkách BOZP. 

(2) Odborové organizace jsou oprávněny:                                   (zrušeno Nálezem US ČR) 

a) poţadovat závazným pokynem na zaměstnavateli odstranění závad v provozu          

na strojích a zařízeních, při pracovních postupech a v případě bezprostředního 

ohroţení ţivota nebo zdraví zaměstnanců zakázat další práci, 

b) zakázat práci přesčas a práci v noci, která by ohroţovala bezpečnost a ochranu 

zdraví zaměstnanců 

(3) O opatřeních provedených podle odstavce 2 jsou odborové organizace povinny neprodleně 

vyrozumět příslušný orgán kontroly podle zvláštních právních předpisů
30

. Poţádá-li o to 

zaměstnavatel orgán inspekce práce, je tento orgán povinen přezkoumat opatření odborové 

organizace; aţ do jeho rozhodnutí platí opatření odborové organizace. 

(zrušeno Nálezem US ČR) 

 

4. 27. 

 § 339 odst. 1ZP - povinnost dosavadního a přejímajícího zaměstnavatele informovat                           

a projednat s odborovou organizací před přechodem práv a                                      

 povinností  z  PPV 

- před přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů k jinému zaměstnavateli jsou 

dosavadní zaměstnavatel a přejímající zaměstnavatel povinni informovat odborovou 

organizaci o této skutečnosti a projednat s nimi za účelem dosaţení shody:  

a) stanovené nebo navrhované datum převodu, 

b) důvody převodu, 

c) právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance, 

d) připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům. 

 

                                                      
30

  zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů  
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4. 28. 

 § 348 odst. 3 ZP - neomluvené zameškání práce zaměstnancem 

- zda se jedná o neomluvené zameškání práce, určuje zaměstnavatel v dohodě s odborovou 

organizací 

 o tom, ţe nepřítomnost zaměstnance v práci je neomluvitelným zameškáním práce 

můţe zaměstnavatel rozhodnout pouze v dohodě s odborovou organizací 

 bez souhlasu odborovému orgánu nelze nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání 

povaţovat za neomluvené zameškání práce a nejedná se tedy o porušení povinnosti 

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci 

(dříve „pracovní kázeň“) 

 uvedený právní názor je potvrzen soudní judikaturou - rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 24.2.1998 sp. zn. 2 Cdon 1535/97 

 

4. 29. 

 § 369 odst. 2 ZP - způsob a výše NŠ 

- způsob a výši NŠ je zaměstnavatel povinen projednat bez zbytečného odkladu                    

s odborovou organizací a se zaměstnancem. 

 

4. 30. 

 § 200 odst. 5 a 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

- volby členů dozorčí rady za zaměstnance akciové společnosti a volební řád 

- (5) právo volit členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti                     

v pracovním poměru, a to přímo nebo, stanoví-li to volební řád, prostřednictvím volitelů;  

- zvolena můţe být pouze fyzická osoba, která je v době volby v pracovním poměru ke 

společnosti nebo je zástupcem nebo členem zástupce zaměstnanců podle zvláštního právního 

předpisu; 

- k platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci se vyţaduje, aby 

hlasování bylo tajné a aby se voleb zúčastnila alespoň polovina oprávněných voličů nebo 

zvolených volitelů; 

- zvolen je kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů, nestanoví-li volební řád            

pro zvolení většinu jinou; 

- volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci organizuje představenstvo po projednání       

s odborovou organizací, případně radou zaměstnanců tak, aby se jich mohl účastnit co 

nejvyšší počet voličů; 

- nedojde-li k projednání do dvou měsíců poté, co představenstvo odborové organizaci, 

popřípadě radě zaměstnanců předloţí návrh organizace voleb, projedná představenstvo 

organizaci voleb se zaměstnanci, kteří splňují podmínky podle odstavce 1; 

- návrh na volbu nebo odvolání člena dozorčí rady je oprávněno podat představenstvo, 

odborová organizace nebo rada zaměstnanců, která ve společnosti působí, nebo společně 

alespoň 10 % zaměstnanců, kteří splňují podmínku podle odstavce 1.  

- (7) Volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci připraví a schvaluje 

představenstvo společnosti po projednání s odborovou organizací; 
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5. PRÁVA  ODBOROVÝCH  ORGANIZACÍ - dle druhu oprávnění: 

 

Právní úprava garantuje orgánům odborových organizací k ochraně zájmů 

zaměstnanců následující práva:  

1.)  právo na informace,  

2.)  právo projednání,  

3.)  právo spolurozhodování,  

4.)  právo rozhodování. 

5.)  právo kontroly,  

 6.)  právo účasti na legislativním procesu.  

 

 

5. 1.   PRÁVO  NA  INFORMACE 

Uvedené právo v sobě zahrnuje povinnost zaměstnavatele poskytnout odborové 

organizaci informace v zákonem stanoveném okruhu.  

Určení, kdo, jakým způsobem, o čem a jak často bude za zaměstnavatele stanovené 

informace poskytovat, je vhodné upravit zejména v kolektivních smlouvách. Pravomoc 

zaměstnavatele rozhodnout výhradně na základě svého uváţení o poskytování informací však 

ţádným způsobem dotčena není. 

Zaměstnavatel poskytuje informace zpravidla o skutečnostech, které ještě nenastaly, 

ale o kterých zaměstnavatel uvaţuje, můţe se však jednat i o informace poskytované zpětně    

o tom, co se jiţ stalo.  

 

 § 38 odst. 3 ZP - zprávy o sjednaných nových pracovních poměrech 

 

 § 61 odst. 5 ZP  - rozvázání pracovního poměru v  případech, kdy není nutný souhlas 

      nebo projednání 

 

 § 62 odst. 2 ZP     - informování o výpovědi a hromadném propouštění 

 

 § 287 odst. 1 ZP  - informování odborové organizace (mzdy) 

 

 § 279 ZP   - informování odborové organizace, např. o ekonomické a finanční 

      situaci zaměstnavatele apod. 

 § 339 odst. 1 ZP  - povinnost dosavadního a přejímajícího zaměstnavatele informovat

       odborovou organizaci před přechodem práv a povinností z PPV 

 

 

5. 2.    PRÁVO  PROJEDNÁNÍ 

 Projednání je forma spolupráce mezi příslušným odborovým orgánem a 

zaměstnavatelem, kdy má zaměstnavatel zákonnou povinnost předloţit vyjmenované okruhy 

otázek příslušnému odborovému orgánu k posouzení předtím, neţ ve věci rozhodne. Sociální 

partneři se setkávají, jednají, diskutují a vyměňují si své názory, vnímají a vyvracejí své 

argumenty, vysvětlují vlastní přístupy a návrhy, odbory zejména předkládají různé náměty a 

doporučení. Právě zde se nachází těţiště sociálního dialogu v evropském pojetí. 

Právo ve věci rozhodnout po projednání s odbory má však samozřejmě pouze 

zaměstnavatel, který nese také ekonomické důsledky svých rozhodnutí, a to bez ohledu          

na závěr či výsledek projednání v příslušném odborovém orgánu.  
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Nesplnění povinnosti věc předem projednat v příslušném odborovém orgánu však je 

nesporně porušením právní povinnosti stanovené ZP, které můţe být postiţeno, případně         

i uloţením pokuty příslušným oblastním inspektorátem práce (OIP). 

Okruh otázek, které je zaměstnavatel povinen s odborovým orgánem projednat, je 

zákonem stanoven pouze fakultativním (příkladným) výčtem a můţe proto být především       

v kolektivních smlouvách sociálními partnery rozšířen. Zúţit okruh otázek, které je 

zaměstnavatel povinen s odborovým orgánem projednat, pod rozsah stanovený právní 

úpravou však ani v kolektivní smlouvě nelze.  

Zaměstnavatel je povinen projednat s odborovým orgánem především otázky, které se 

týkají pracovních podmínek všech nebo skupin zaměstnanců. 

  

 § 14 odst. 3 ZP  - stíţnost zaměstnance na výkon práv a povinností vyplývající z PPV 

  

 § 46 ZP   - převedení zaměstnance na jinou práci, neţ odpovídá pracovní smlouvě 

 

 § 61 odst. 1 ZP  - projednat   ukončení  pracovního poměru  výpovědí  nebo  okamţitým 

       zrušením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

 

 § 62 odst. 3, 5 ZP - jednání za účelem shody o hromadném propouštění 

 

 § 99 ZP   - hromadná  úpravy pracovní doby, práce přesčas, moţnost nařizovat  

       práci se zřetelem na BOZP 

  

 § 141 odst. 3 ZP  - stanovení výplatního termínu mzdy 

   

 § 263 odst. 3 ZP - výši  poţadované  NŠ  pokud přesahuje 1.000 Kč a obsah dohody o   

       způsobu její úhrady 

  

 § 287 odst. 2 ZP - projednání   s  odborovou organizací, např. ekonomickou situaci 

     zaměstnavatele apod. 

 

 § 280 odst. 1 ZP  - projednání s odborovou organizací, např. pravděpodobný hospodářský  

        vývoj u zaměstnavatele apod.   

 

 § 300 odst. 3 ZP - stanovení mnoţství poţadované práce a pracovního tempa, pokud 

         nejsou upraveny v KS    

 

 § 339 odst. 1ZP   - povinnost  dosavadního a přejímajícího zaměstnavatele informovat          

                                      a projednat s odborovou organizaci před přechodem práv a povinností   

                       z PPV 

 

 § 369 odst. 2 ZP  - způsob a výše NŠ 

 

 § 200 odst. 5 a 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník  

- volby členů dozorčí rady za zaměstnance akc. společnosti a vol. řád 
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5. 3.   PRÁVO  SPOLUROZHODOVÁNÍ 

Právo spolurozhodování je nejsilnějším oprávněním odborů, je však v zákoně 

minimálně frekventováno. Důvodem je, aby příliš jednostranně nezasahovalo do vztahů mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli. 

O spolurozhodování odborových orgánů se zaměstnavatelem se jedná tehdy, kdyţ 

zaměstnavatel můţe připravovaná opatření učinit pouze s předchozím souhlasem příslušného 

odborového orgánu nebo v dohodě s ním. Je přirozené, ţe zaměstnavatelské subjekty mají 

zájem, aby takových případů bylo co nejméně a naopak odbory jich, v zájmu všech 

zaměstnanců, poţadují více.  

Výčet případů, v nichţ mají odbory při hájení zájmů zaměstnanců v pracovněprávních 

vztazích právo spolurozhodování, je v českých právních předpisech taxativní (jmenovitě 

uvedený) a nelze jej rozšiřovat ani kolektivní smlouvou, ani jinou dohodou sociál. partnerů. 

Na rozdíl od informování či projednání, kde rozhoduje nakonec sám zaměstnavatel, 

jde u spolurozhodování o společné rozhodnutí zaměstnavatele a odborového orgánu. Pokud si 

zaměstnavatel nevyţádá předchozí souhlas k takovému rozhodnutí, jedná v rozporu 

s právními předpisy.  

Navíc jsou některá rozhodnutí zaměstnavatele učiněná bez souhlasu odborového 

orgánu neplatná - například výpověď nebo okamţité zrušení pracovního poměru dané 

odborovému funkcionáři či vydání pracovního řádu. 

 

 § 22 ZP   - uzavírání kolektivních smluv 

  

 § 39 odst. 4 ZP  - uzavírání  písemné  dohody  v níţ  se  vymezí váţné provozní  důvody  

na straně zaměstnavatele a důvody spočívající ve zvláštní povaze                                    

práce, pro které můţe zaměstnavatel uzavírat pracovní poměry             

na dobu určitou 

                       

 § 61 ZP odst. 2 aţ 4 ZP - (právo „veta“) - předchozí souhlas s výpovědí nebo okamţitým    

                                       zrušením pracovního poměru člena orgánu odborové organizace 

 

 § 108 ZP    - účast na řešení otázek souvisejících s BOZP (organizování prověrek) 

 

 § 199 odst. 2 ZP  -  určení zaměstnanců, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance 

 

 § 209 ZP odst. 2   - (právo „veta“)   -   dohoda    mezi   zaměstnavatelem   a   odborovou  

        organizací o výši poskytované náhrady mzdy 

 

 § 217 odst. 1 ZP  - rozvrh a čerpání dovolené  

 

 § 220 ZP    - hromadné čerpání dovolené, tj. tzv. celozávodní dovolená 

 

 § 225 ZP   - (právo „veta“) - spolurozhodování o přídělu FKSP (SF) a jeho čerpání 

 

 § 306 odst. 4 ZP  - (právo „veta“) - vydaní nebo změna pracovního řádu  

 

 § 348 odst. 3 ZP  - posuzování  neomluvené  zameškání   práce  zaměstnance  v  práci,        

                                       tj. neomluvená absence  
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5. 4.   PRÁVO  ROZHODOVÁNÍ 

Právem rozhodování odborové organizace (samostatného) se rozumí případy, kdy 

odborová organizace v případech stanovených právními předpisy rozhoduje a její rozhodnutí 

jsou závazná i pro třetí osoby, zejména pro zaměstnavatele.  

V českých ani evropských právních předpisech se však toto právo ve vztahu                 

k zaměstnavateli příliš nepouţívá. Ze svobody odborového sdruţování vyplývá, ţe odborová 

organizace zcela samostatně rozhoduje především o věcech, které se týkají jejího vzniku, 

vnitřního uspořádání, činnosti, majetku, výše příspěvků i případného zaměstnávání osob apod. 

Tyto pravomoci náleţí odborové organizaci jako právnické osobě na základě zákona               

o sdruţování občanů
31

. 

Samostatně odborové orgány v pracovněprávních vztazích podle ZP rozhodují jen       

ve výslovně uvedených případech v oblasti BOZP, ač jde o záleţitosti jinak spadající             

do pravomoci zaměstnavatele. Rozhodování odborového orgánu má v tomto případě 

preventivní charakter, aby bylo zabráněno vzniku případných škod, především na zdraví 

zaměstnanců.  

Odborový orgán zde můţe svým závazným pokynem poţadovat odstranění závad         

v provozu na strojích a zařízeních, při pracovních postupech a v případě bezprostředního 

ohroţení ţivota a zdraví zaměstnanců zakázat další práci. Můţe rovněţ zakázat práci přesčas 

a práci v noci, která by ohroţovala bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců. 

 

 § 322 odst. 2 písm. a) ZP  - zakázat  další   práci   v   případě   bezprostředního   ohroţení    

                                                  ţivota nebo zdraví zaměstnanců     (zrušeno Nálezem US ČR) 

 

 § 322 odst. 2 písm. a) ZP - poţadovat závazným pokynem na  zaměstnavateli  odstranění   

                                                  závad   v  provozu   na   strojích  a  zařízeních,  při  pracovních   

                                                  postupech                                        (zrušeno Nálezem US ČR) 

 

 § 322 odst. 2 písm. b) ZP - zakázat  práci  přesčas  a  práci  v  noci,  která by  ohroţovala  

         bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

(zrušeno Nálezem US ČR) 

 

 

5. 5.   PRÁVO   KONTROLY 

Odborovým orgánům rovněţ přísluší důleţité oprávnění dbát na dodrţování 

pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv. Vyuţitím těchto oprávnění mohou odbory 

zaměstnancům (ale i zaměstnavatelům) být velmi nápomocni.  

Významná oprávnění mají odborové orgány rovněţ při výkonu kontroly nad stavem 

BOZP, kde se spolupodílejí na zjišťování příčin pracovních úrazů, popřípadě tyto příčiny 

samostatně vyšetřují.  

 

 § 321 ZP - kontrola  nad   dodrţováním   pracovněprávních   předpisů,   včetně   vnitřních   

                          předpisů a veškerých závazků vyplývajících z KS (zrušeno Nálezem US ČR) 

 § 322 ZP - kontrola nad stavem BOZP u jednotlivých zaměstnavatelů 
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5. 6.   PRÁVO  ÚČASTI  NA  LEGISLATIVNÍM  PROCESU 

 

Z pohledu Evropské unie je v posledních letech velmi akcentované právo odborů       

na účast v legislativním procesu. Zástupci zaměstnanců mohou ovlivnit přípravu legislativy 

zejména v pracovněprávní a sociální oblasti a upozorňovat na problémy, které připravované 

návrhy zákonů podle jejich názorů neřeší, popřípadě je řeší nesprávně či nedostatečně.  

 

Zákoník práce garantuje účast odborových orgánů a zástupců zaměstnavatelů jednak 

při projednávání návrhů zákonů a ostatních právních předpisů, které se týkají hospodářských, 

výrobních, právních, mzdových a sociálních podmínek zaměstnanců. Mají moţnost uplatnit 

svůj názor a poţadavky a pokusit se získat pro jejich prosazení účinnou podporu, například 

lobbováním v parlamentu, prostřednictvím sdělovacích prostředků i důraznějších odborových 

akcí. Právě prostřednictvím tohoto oprávnění mohou odbory velmi účinně dosáhnout pro 

zaměstnance řady důleţitých úspěchů. Například v podobě vyšší mzdy, lepších pracovních 

podmínek apod. 

 

Příslušné státní orgány, zejména ministerstva, jsou povinny návrhy zákonů a právních 

předpisů předkládat centrálním odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů            

k vyjádření. Ty mohou uplatnit své připomínky a svá vyjádření, avšak konečné rozhodnutí 

přísluší výlučně orgánu, který má pravomoc k vydání či schválení příslušného právního 

předpisu. Důleţitým připomínkovým odborovým orgánem je především Českomoravská 

odborová konfederace (ČMKOS) a Asociace samostatných odborů (ASO). Výrazně jiţ 

ovlivnily právní rámec zaměstnaneckých vztahů ve prospěch zaměstnanců. Není to snadné, 

ale řadu potřebných věcí se jiţ podařilo v České republice touto cestou prosadit. 
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6. ÚŘAD  PRÁCE: (dále jen UP) je orgánem státní správy zabezpečující státní politiku 

zaměstnanosti v příslušných územních oblastech. K jejich základním úkolům patří: 

- činnost při zprostředkování zaměstnání uchazečů a zájemců o zaměstnání, jejich 

rekvalifikace, 

- zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejné prospěšné práce, 

- zabezpečuje poradenské sluţby, proplácení hmotné podpory v nezaměstnanosti a při 

rekvalifikaci, 

- vykonává kontrolní činnost v oblasti zaměstnanosti, včetně ukládání pokut při 

zjištěném porušení pracovněprávních předpisů v této oblasti.  

  

Státní podpora v nezaměstnanosti - je finanční výpomocí pro ty, kdo práci nemají, 

ale současně ji aktivně hledají nebo se účastní rekvalifikačních kurzů. Podmínkou je 

registrace na UP v místě trvalého bydliště (do tří pracovních dnů od skončení pracovního 

poměru) a náleţí uchazeči o zaměstnání, pokud byl v posledních 3 letech zaměstnán alespoň 

po dobu dvanácti měsíců.  

 

Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena nejdéle po dobu:  

- do   50 let věku   5 měsíců,  

- do   55 let věku   8 měsíců, 

- nad 55 let věku 11 měsíců.  

 

Výše podpory v nezaměstnanosti: 

 - první 2 měsíce podpůrčí doby  - 65 %, 

- další 2 měsíce podpůrčí doby  - 50 %, 

 - po zbývající podpůrčí dobu  - 45 %.  

 

Podpora není vyplácena, pokud uchazeč:  

- splňuje nárok na starobní důchod, 

- pobírá dávky nemocenského pojištění,  

- nastoupil vazbu nebo výkon trestu,  

- bez váţných důvodů odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání,  

- úmyslně maří součinnost s UP.  

 

 

7.  STÁTNÍ  ÚŘAD  INSPEKCE  PRÁCE: (Oblastní inspektoráty práce - OIP) byly 

zřízeny zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, jsou 

správními úřady a jsou řízeny Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). 

  

Inspektoráty práce - komplexně zabezpečují kontrolu nad dodrţováním pracovně-

právních vztahů vyplývajících z příslušných právních předpisů, které tyto záleţitosti upravují. 

   

Úřad a inspektoráty kontrolují dodrţování povinností vyplývajících z:  

- právních předpisů, z nichţ vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo 

radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva 

nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování 

zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům, s výjimkou 

právních předpisů o zaměstnanosti, 

- právních předpisů o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů,  

- právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku,  

- právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce,  
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- právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou 

ohroţení ţivota a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených 

technických zařízení,  

- právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců 

pečujících o děti, jakoţ i zaměstnanců, kteří prokázali, ţe převáţně sami dlouhodobě 

pečují o převáţně nebo úplně bezmocnou osobu,  

- právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti 

dětmi.  

  

Dále kontrolují: 

- dodrţování kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální 

pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, jakoţ i vnitřních 

předpisů podle ZP,  

  

Úřad vede - podklady a informace (informační systém o pracovních úrazech a rizicích 

při výkonu práce) o fyzické osobě, která utrpěla pracovní úraz, jimiţ jsou jméno a příjmení, 

datum narození, státní příslušnost, adresa místa trvalého pobytu a pohlaví, zaměstnavateli, 

jimiţ jsou označení zaměstnavatele, předmět jeho podnikání, místo, kde k pracovnímu úrazu 

došlo, a činnost, při které k pracovnímu úrazu došlo, pracovním úrazu, jímţ je druh zranění a 

zraněná část těla, druh pracovního úrazu, co bylo zdrojem pracovního úrazu, včetně jeho 

organizačních a technických příčin, a proč k pracovnímu úrazu došlo. 

 

 

8. ÚŘAD  PRO  OCHRANU  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ: (sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 

Praha 7, tel.: 234 665 111, fax: +420 234 665 444, dále jen ÚOOÚ) je nezávislým orgánem, 

který:  

 provádí dozor nad dodrţováním zákonem stanovených povinností při zpracování 

osobních údajů,  

 vede registr povolených zpracování osobních údajů,  

 přijímá podněty a stíţnosti občanů na porušení zákona,  

 poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů.  

Ve své činnosti se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ZOOÚ).  

Smyslem zákona o ochraně osobních údajů je Listinou základních práv a svobod 

(LZPS) zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho 

soukromého a osobního ţivota neoprávněným shromaţďováním, zveřejňováním nebo 

jiným zneuţíváním osobních údajů. V současné společnosti je vlivem rozvoje informačních 

technologií toto právo stále více narušováno.  

 

Některé pojmy: 

- osobním údajem /§ 4 písm. a) ZOOÚ/ je jakákoliv informace týkající se určeného nebo 

určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se povaţuje za určený nebo určitelný, jestliţe lze 

subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či 

více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, 

kulturní nebo sociální identitu, 

- citlivým údajem /§ 4 písm. b) ZOOÚ/ je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém 

nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, 

náboţenství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a 

http://www.uoou.cz/index.php?l=cz&m=left&mid=01:01&u1=&u2=&t=
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sexuálním ţivotě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také 

biometrický údaj, který umoţňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů, 

- anonymním údajem /§ 4 písm. c) ZOOÚ/ je takový údaj, který buď v původním tvaru, 

nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu 

údajů. 

 

Správní dozor 

Správní dozor je činnost, při které dozorující orgán (ÚOOÚ) sleduje chování 

nepodřízených subjektů a porovnává je s ţádoucím chováním. V návaznosti na zjištěný 

nesoulad potom vyuţívá nápravné nebo sankční prostředky.  

Správní dozor je dozorem správního úřadu nad nepodřízenou osobou; právní vztahy, 

které při dozoru vznikají, jsou ale vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Pro dozor se pouţívají 

různé názvy, např. dohled, dozor, inspekce nebo také kontrola.  

To, zda je chování kontrolovaného subjektu vyhodnoceno jako ţádoucí, je pouze 

výsledkem porovnání s povinnostmi stanovenými právním řádem, tj. nikoli s kritérii jako 

účelnost, efektivnost, hospodárnost a jinými, ledaţe by byla tato kritéria zahrnuta                   

do příslušného právního předpisu.  

Správní dozor můţe být dozorem předběţným, průběţným, anebo následným. 

V oblasti dozoru zaměřeného na dodrţování povinností při zpracování osobních údajů jde 

hlavně o kontrolu průběţnou.  

V případě činnosti ÚOOÚ jde dále o dozor jednorázový, který je prováděn na základě 

plánu dozorového orgánu či stíţnosti nebo podnětu zvenčí (tzv. incidentní dozor). Jeho 

opakem je dozor soustavný, který je vykonáván vůči předem určenému okruhu subjektů.  

ÚOOÚ je, jak je v oblasti dozoru nad zpracováním osobních údajů obvyklé, 

specializovaným dozorčím orgánem s poměrně úzce vymezenou věcnou působností a dozor je 

tedy jeho výlučnou nebo alespoň dominantní sloţkou činnosti. Takové úřady se obvykle 

označují jako inspekce.  

 

Správní dozor členíme do 2 základních fází: 

 fáze zjišťování a hodnocení - výkon kontroly,  

 fáze aplikace nápravných nebo sankčních prostředků - fakultativní fáze (nepovinná), 

která závisí na výsledku zjištění a hodnocení.  

 

 

9. VEŘEJNÝ  OCHRÁNCE  PRÁV  V  ČR: (tzv. ombudsman, dále jen ochránce práv) 

působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí, vykonávajících státní správu, 

pokud je takové jednání v rozporu s právem nebo sice právu neodporuje, ale je jinak vadné či 

nesprávné, tzn., ţe neodpovídá principům demokratického právního státu a principům dobré 

správy (špatné jednání a rozhodování orgánů státní správy) nebo jsou-li tyto orgány nečinné. 

Jeho činnost je upravena zákonem č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Ochránce práv je oprávněn zabývat se podněty, které směřují proti činnosti: 

- ministerstev a jiných správních úřadů s působností pro celé území státu a správních úřadů 

jim podléhajících, 

- České národní banky, pokud působí jako správní úřad, 

- Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 

- orgánů uzemní samosprávy (tj. obce a kraje) při výkonu státní správy (nikoliv při výkonu 

samosprávy) 

- obcí při výkonu státní správy, nikoli však tam, kde obce rozhodují ve vlastní působnosti, 

http://www.ochrance.cz/ombudsman/zakon.php
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- Policie České republiky, s výjimkou vyšetřování, kdy působí v trestním řízení, 

- Armády České republiky a Hradní stráţe, 

- Vězeňské sluţby České republiky, 

- zařízení, v nichţ se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova a 

ochranné léčení, 

- zdravotních pojišťoven, 

- orgánů soudu a státního zastupitelství při výkonu státní správy (zejména otázka průtahů v 

řízení, nečinnosti soudů a nevhodného chování soudců), nikoliv proti samotnému 

rozhodnutí státního zástupce nebo soudu,  

- má povinnost systematických preventivních návštěv všech míst a zařízení, kde se nacházejí 

nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě (mezinárodněprávní závazky ČR). 

 

Ochránce práv má rozsáhlá oprávnění provádět v jednotlivých věcech nezávislá 

šetření, nedává mu však právo nahrazovat činnost orgánů státní správy, a proto nemůţe měnit 

nebo rušit jejich rozhodnutí. Při zjištění pochybení však můţe poţadovat od úřadů či institucí, 

aby zjednaly nápravu. Významným oprávněním veřejného ochránce práv je, ţe není vázán 

návrhy stěţovatelů a můţe rozhodnout o zahájení šetření i z vlastní iniciativy. Funkční období 

ochránce práv je šestileté. 

 

Uvedené vymezení působnosti nedává ochránci práv právo vstupovat                          

do soukromoprávních vztahů či sporů (včetně sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, i 

kdyţ jejich zaměstnavatelem je stát). Nemůţe rovněţ zasahovat do rozhodovací činnosti 

soudů, není odvolacím místem proti jejich rozhodnutí a oprávněn zasahovat do činnosti 

výslovně vyjmenovaných institucí.  

 

Působnost ochránce práv se nevztahuje na: 

- soudy všech stupňů a typů v jejich rozhodovacích pravomocích, 

- rozhodovací činnost státních zastupitelství, 

- parlament, prezidenta republiky a vládu, 

- nejvyšší kontrolní úřad, 

- zpravodajské sluţby České republiky a orgány činné v trestním řízení. 

 

Kontakt na ochránce práv - sídlo: Údolní 39, PSČ 602 00 Brno; e-mail pro podávání podnětů: 

podatelna@ochrance.cz; - fax podatelny: 542 542 112; telefonická informační linka:              

542 542 888; -  telefon sekretariátů: 542 542 777; 542 542 666. 

 

10. SDRUŢENÍ  NA  OCHRANU  NÁJEMNÍKŮ  ČR: (dále jen SON) je jednotnou 

organizací působící na celém území ČR. Při uplatňování svých programových cílů vyuţívá 

SON svých poznatků z členství v Mezinárodním svazu nájemníků, spolupracuje se státními 

orgány všech stupňů, s orgány samosprávy, s právnickými a fyzickými osobami, které mají 

podobné cíle. 

 

Prosazuje - oprávněné poţadavky nájemců a uţivatelů bytů a význam nájemního 

bydlení pro občany při jednání s orgány státní správy a samosprávy. 

Předkládá - vlastní návrhy a náměty řešení v bytové oblasti, připomínkuje návrhy 

zákonů, vyhlášek a nařízení. 

Organizuje - poradny SON s cílem poskytnout odborné konzultace a pomoc 

potřebným v bytové problematice. 

Spolupracuje - při prosazování programových cílů především s odbory a dalšími 

partnery, kteří podporují program SON. 

mailto:podatelna@ochrance.cz
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PŘÍLOHY: 

 

11.  PŘEHLEDY  PRÁVNÍCH  PŘEDPISŮ: 

 

11. 1.  Pracovněprávní problematika: 

 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  

 

 zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku 

práce, ve znění pozdějších předpisů 

 

 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

 

 zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 

 

 zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační zákon, účinnost od 

1.9.2009) 

 

 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

 

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 

 zákon č. 120/90 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a 

zaměstnavateli, ve znění pozdějších předpisů 

 

 zákon č. 2/91 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů 

 

 nařízení vlády č. 370/2007 Sb., o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí příspěvku           

k řešení důsledků restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace 

Správa ţelezniční dopravní cesty (DSP) 

 

 nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby 

odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

 

 nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důleţitých 

osobních překáţek v práci 

 

 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách 

a správě, ve znění pozdějších předpisů 

 

 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejniţších úrovních zaručené mzdy, 

o vymezení ztíţeného pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíţeném 

pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 

 zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
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 vyhláška  MPSV  č. 462/2009 Sb.,  kterou  se  pro  účely  poskytování  cestovních náhrad 

mění sazba základní náhrady za pouţívání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví 

průměrná cena pohonných hmot (ze dne 16. prosince 2009)  

 

 

11. 2. Právo sociálního zabezpečení: 

 

 zákon č. 20/66 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 

 

 zákon č. 100/88 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 

 

 zákon č. 114/88 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 zákon č. 582/91 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 zákon č. 42/94 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

 

 zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 

 

 zákon č. 155/95 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

 

 vyhláška MPSV č. 182/91 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon 

ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 

 

 vyhláška MPSV č. 284/95 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů 

 

 zákon č. 110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů 

 

 zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

 

 vyhláška MPSV č. 626/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o pomoci v hmotné nouzi 

 

 zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, (účinnost 

od 1.1.2009) 

 

 zákon č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (účinnost od 1.1.2010) 

 

 vyhláška MPSV č. 451/2009 Sb., změna vyhlášky k provedení zákona o sociálním 

zabezpečení 
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 zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona  

o státním rozpočtu ČR na rok 2010 (tzv. úsporný balíček) 

 

 

11. 3. Předpisy upravující problematiku pracovních úrazů, nemocí z povolání a 

odškodňování: 

 

 Nařízení vlády č. 290/95 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 Vyhláška MZd. č. 342/97 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a 

vydává Seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

 Vyhláška MZd. č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztíţení společenského uplatnění 

(nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2002), ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb. (nabyla účinnosti 

dnem 28.2.2003) 

 

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., stanovení způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruhu orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a 

zasílá záznam o úrazu 

 

 Nařízení vlády č. 60/2003 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu 

na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu 

na výdělku) 

 

 

11. 4. Trestněprávní problematika: 

 

 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů 
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12. STÍŢNOSTI  K  ÚSTAVNÍMU  SOUDU (poslanecký a senátorský návrh): 

 

Návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (poslanci 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky) 

___________________________________________________________________________ 
 

§ 2 odst. 1                                           - práva a povinnosti v pracovněprávním vztahu (PPV)             

§ 4                                                      - zrušit princip delegace 

§ 13 odst. 2, písm. g)                         - zaměstnavatel nesmí poţadovat zajištění závazku z  

       PPV s výjimkou … 

§ 18 slova „§ 48, 49“                         - vypustit dva odkazy na občanský zákoník (ObčZ) 

§ 20                                                    - relativní neplatnost 

§ 24 odst. 2, věta druhá                     - kolektivní smlouva, vyjednávání - pluralita  

§ 33 odst. 3                                         - jmenování 

§ 38 odst. 2                                         - jmenování 

§ 46                                                    - převedení projednání s odbory 

§ 61 odst. 1                                         - projednání výpovědi 

§ 61 odst. 5                                         - oznamovací povinnost o pracovním poměru 

§ 73 odst. 1                                         - jmenování 

§ 73 odst. 2, počátek prvé věty - ve znění „Jestliţe je zaměstnavatelem jiná  právnická 

        nebo fyzická osoba neţ uvedená v … 

§ 33   odst. 3    - jmenování 

§ 278 odst. 1, část věty prvé  - slova „u něhoţ nepůsobí odborová organizace“ -    

        informace 

§ 281 odst. 1, závěr věty prvé - ve znění „u něhoţ nepůsobí odborová organizace“ 

§ 282 odst. 1, písm. c)   - zánik rady zaměstnanců uzavřením podnikové                        

                                                              kolektivní smlouvy (PKS) 

§ 282 odst. 2, část věty   - ve znění „aţ do doby uzavření PKS“  

§ 286 odst. 2, věta druhá                    - aţ do uzavření PKS 

§ 287                                              - informace a projednání s odbory 

§ 305 odst. 1, část věty   - prvé ve znění „u kterého nepůsobí odborové     

                                                             organizace“  

     - vnitřní předpis 

§ 305 odst. 1, věta druhá      - vnitřní předpis 

§ 306 odst. 4                                  - odbourat spolurozhodování o pracovním řádu 

§ 321 odst. 2, 3, 4                               - kontrola pracovního práva 

 

 

Návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (senátoři 

Senátu Parlamentu České republiky): 

___________________________________________________________________________ 

 

§ 322                                          - kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 

§ 325                                              - zánik závazků 

§ 326                                           - zánik závazků 

§ 342                                                  - smrt zaměstnavatele fyzické osoby 

§ 364 odst. 3, část věty za středník. - jmenování 
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13.  NÁLEZ  ÚSTAVNÍHO  SOUDU  ČR  K  ZÁKONÍKU  PRÁCE: 

  

Zrušena byla Nálezem Ústavního soudu ČR (US) ze dne 12.3.2008 (Pl. ÚS 82/06) 

ustanovení zákoníku práce (ZP): 

1. § 2 odst. 1 věty druhá, třetí a pátá (úprava odchylek od ZP),  

2. § 4 (princip delegace ustanovení občanského zákoníku),  

3. § 18 ve slovech „§ 48, 49“ (problematika odstoupení od smlouvy), 

4. § 20, 1. věta za středníkem ve slovech „to neplatí v případě právního úkonu 

směřujícího ke vzniku pracovního poměru nebo k uzavření dohody o práci 

konané mimo pracovní poměr“ (absolutní neplatnost právního úkonu), 

5. §  24 odst. 2 věta druhá (řešení nedohody více odborových organizací u KS),   

6. § 278 odst. 1 ve slovech „u něhoţ nepůsobí odborová organizace“ (informování, 

projednávání),  

7. § 281 odst. 1 ve slovech „u něhoţ nepůsobí odborová organizace“ (rada 

zaměstnanců),  

8. § 282 odst. 1 písm. c) a odst. 2 ve slovech „aţ do doby uzavření podnikové 

kolektivní smlouvy'' (zánik rady zaměstnanců uzavřením KS), 

9. § 305 odst. 1 část věty prvé ve slovech „u kterého nepůsobí odborová organizace“ 

a věta druhá (vnitřní předpis), 

10. §  321 odst. 2 aţ 4 (odborová kontrola),  

11. § 322 odst. 2 a 3 (závazný pokyn a zákaz práce v noci a práce přesčas). 

 

Tato ustanovení ÚS zrušil dnem, kdy byl Nález Ústavního soudu ČR Pl ÚS 82/06 

(dále jen „Nález Ústavního soudu“) ve věci návrhů poslanců a senátorů Parlamentu ČR      

na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, publikován             

ve Sbírce zákonů - tj. 14. dubna 2008, Nález č. 116/2008 Sb. 

 

K jednotlivým zrušeným ustanovením ZP: 

 

1. V § 2 odst. 1 se zrušují věty druhá, třetí a pátá (úprava odchylek od ZP) pro rozpor 

s čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny ústavních práv a svobod  

Nová úprava je obecně liberálnější neţ úprava předchozí. Z ústavněprávního 

hlediska je akceptovatelné, aby smluvní volnost účastníků nebyla neomezená, a to 

z důvodu respektování principu ochrany slabší strany pracovněprávního vztahu.  

 

Komentář: 

Zrušení se týká § 2 odst. 1, s výjimkou věty první a čtvrté, včetně dovětku               

ve prospěch zaměstnance. Ve svých důsledcích zvyšuje oproti současnému stavu náročnost 

při aplikaci ZP, zejména pokud půjde o subsidiárně používaná ustanovení občanského 

zákoníku. 

Jde o zásadní zásah do koncepce napadeného ustanovení a do koncepce ZP, který 

sám o sobě neodstraní výkladové problémy související s vymezením právního rámce 

odchylek od úpravy uvedené v ZP a nezvýší odkazem na výklad práva soudem 

proklamovanou seznatelnost práva a právní jistotu účastníků pracovněprávních vztahů.  
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Nově bude § 2 odst. 1 znít: 

 „(1) Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena 

odchylně od tohoto zákona, jestliţe to tento zákon výslovně nezakazuje nebo z 

povahy jeho ustanovení nevyplývá, ţe se od něj není moţné odchýlit.  Odchýlení není 

dále moţné od úpravy účastníků pracovněprávních vztahů, od ustanovení, která odkazují 

na pouţití občanského zákoníku, a není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, v náhradě 

škody. Odchýlení není také moţné od ustanovení ukládajících povinnost, to však neplatí, 

jestliţe jde o odchýlení ve prospěch zaměstnance. Odchýlení od ustanovení uvedených v 

§ 363 odst. 1, kterými se zapracovávají předpisy Evropských společenství, není 

moţné, to však neplatí, jestliţe jde o odchýlení ve prospěch zaměstnance.  Práva nebo 

povinnosti v pracovněprávních vztazích nemohou být upravena odchylně od tohoto 

zákona v případech uvedených v § 363 odst. 2.“.  

2.  § 4 se zrušuje (princip delegace ustanovení občanského zákoníku)  

ÚS námitkám vůči principu delegace vyhověl, protoţe neshledal tento princip v  ZP 

za upravený v souladu s principy právního státu.  

 

Komentář: 

Zrušení § 4 představuje nejvážnější právní zásah do koncepce nového ZP, která 

založila vztah ZP a občanského zákonu na principu delegace. Uvedeným krokem ÚS se 

tento vztah zásadně mění na vztah subsidiarity, tj. občanský zákoník bude v oblasti 

pracovněprávních vztahů používán ve všech případech, kdy nebude obsahovat ZP vlastní 

zvláštní právní úpravu (odchylnou od obecné úpravy obsažené v  občanském zákonu) nebo 

kdy tato zvláštní právní úprava bude nedostatečná. 

3. V § 18 se zrušují slova „§ 48, 49“ (problematika odstoupení od smlouvy, zejména od 

pracovní smlouvy) 

ÚS konstatoval, ţe pouţití institutu odstoupení od smlouvy s sebou nese vysokou 

míru sociální nejistoty, narušení zásady stability aj. Podstata právní  jistoty spočívá v tom, 

ţe se kaţdý můţe spolehnout na seznatelnost práva a předvídatelnost soudního rozhodnutí 

- to zde splněno není a je proto narušena právní jistota. Proto ÚS návrhu na zrušení části 

ustanovení § 18 vyhověl. 

 

Komentář: 

Nález ÚS v této otázce směřuje správným směrem a odstraňuje výkladové 

problémy, které se v praxi ojediněle vyskytly.  

 

Nově bude § 18 znít:                                    „§ 18 

Právní úkony se řídí § 34 aţ 39, § 40 odst. 3 aţ 5, § 41, 41a, 42a, 43, 43a, 43b, 

43c, 44, 45, 48, 49, 49a, 50a, 50b a 51 občanského zákoníku. Smlouva podle § 51 

občanského zákoníku však nesmí odporovat obsahu nebo účelu tohoto zákona.“  

 

4. V § 20 se zrušuje 1. věta za středníkem ve slovech „to neplatí v případě právního 

úkonu směřujícího ke vzniku pracovního poměru nebo k uzavření dohody o práci 

konané mimo pracovní poměr“ (absolutní neplatnost právního úkonu), 

 

Komentář: 

Zrušení 1. věty v ustanovení § 20 otevírá prostor pro široké obcházení ustanovení 

ZP vzniku a skončení pracovního poměru, a to jak formou „švarcsystému“, tak jiných 
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vztahů sjednaných podle občanského zákoníku, vzhledem k tomu, že umožní smluvním 

stranám se vyhnout jednáním ve shodě proti právnímu předpisu sankci neplatnosti. To 

povede též k obcházení předpisů o živnostenském podnikání a k únikům na odvodech na 

zdravotní a sociální pojištění. 

 

Nově bude § 20 znít:                                  „§ 20 

 Jde-li o důvod neplatnosti právního úkonu, povaţuje se právní úkon za platný, 

pokud se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti  nedovolá.; to neplatí v 

případě právního úkonu směřujícího ke vzniku pracovního poměru nebo k uzavření 

dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Neplatnosti se nemůţe dovolat ten, kdo ji 

sám způsobil. Totéţ platí, nebyl-li úkon učiněn ve formě, kterou vyţaduje dohoda 

účastníků.“ 

5. V § 24 odst. 2 se zrušuje věta druhá (řešení nedohody více odborových 

organizací u KS)  

ÚS konstatoval, ţe nejdůleţitějším právem odborů je právo na kolektivní vyjednávání 

k zajištění sociálního smíru prostřednictvím mechanismu sociální komunikace a 

demokratického řešení sporů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Z principu rovnosti vyplývá, 

ţe ve vztahu k tomuto právu nesmí být ţádná odborová organizace diskriminována. Navrţené 

řešení konfliktu nelze z ústavního hlediska akceptovat, a proto soud k námitce navrhovatele 

pro rozpor s čl. 27 odst. 2 Listiny napadené ustanovení ZP zrušil. 

 

Komentář: 

Jde o opatření, které ovlivní velmi negativně kolektivní vyjednávání, zejména o 

mzdách a platech. Navíc v situaci, kdy ÚS změnou provedenou v § 305 odst. 1 ZP umožnil 

zaměstnavatelům upravit mzdová nebo platová nebo ostatní práva v pracovněprávních 

vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec i u zaměstnavatelů, u kterých působí odborová 

organizace, se v praxi výrazně zmenší ochota zaměstnavatelů uzavírat kolektivní smlouvy 

a neúměrně posílí pozice malých odborových organizací a tzv. žluťáckých odborů, které 

budou moci snadno jednání uzavření kolektivní smlouvy zablokovat či zcela zmařit.  

S ohledem na to, že od ustanovení § 24 odst. 2 není podle § 363 odst. 2 možné se 

odchýlit, bude možné kolektivní smlouvu uzavřít platně pouze v  případě, že s tím budou 

souhlasit všechny odborové organizace působící u zaměstnavatele. Jedinou další 

alternativou je tzv. dohoda o jiném postupu uzavřená mezi odborovými organizacemi 

působícími u zaměstnavatele a zaměstnavatelem, jejímž obsahem je úprava jiného postupu 

při kolektivním vyjednávání (např. že kolektivní smlouvu za všechny zaměstnance uzavře 

pouze některá z odborových organizací, popř. že každá odborová organizace bude se 

zaměstnavatelem uzavírat vlastní kolektivní smlouvu). V  případě „jiného postupu“ je však 

vždy nutné zohlednit zásadu zákazu diskriminace, pokud jde o zaměstnance  

 

Nově bude § 24 odst. 2 znít: 

 „(2) Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, jedná zaměstnavatel 

o uzavření kolektivní smlouvy se všemi odborovými organizacemi; odborové organizace 

vystupují a jednají s právními důsledky pro všechny zaměstnance společně a ve 

vzájemné shodě, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem jinak. Jestliţe se 

odborové organizace neshodnou na postupu podle věty první, je zaměstnavatel oprávněn 

uzavřít kolektivní smlouvu s odborovou organizací nebo více odborovými organizacemi, 

které mají největší počet členů u zaměstnavatele.“. 
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6. V § 278 odst. 1 se zrušují slova „u něhoţ nepůsobí odborová organizace“ 

(informování, projednávání)  

7. V § 281 odst. 1 se zrušují slova „u něhoţ nepůsobí odborová organizace" (rada 

zaměstnanců) 

8. V § 282 odst. 1 se zrušuje písm. c) a odst. 2 ve slovech „aţ do doby uzavření 

podnikové kolektivní smlouvy“ (zánik rady zaměstnanců uzavřením KS)  

K bodům 6 aţ 8: 

ÚS konstatoval, ţe uvedená ustanovení se týkají všech zástupců zaměstnanců. Rady 

zaměstnanců nemají ani právní subjektivitu, ani právo kolektivně vyjednávat, česká právní 

úprava jednoznačně upřednostňuje odborové organizace, rada zaměstnanců je jen alternativou 

pro případ, kdy odbory nepůsobí - zaměstnanci tedy nemají moţnost výběru pro realizaci 

práva na projednávání a informace, je jim vnucována jediná moţnost, odborová organizace, a 

to i při existenci organizace sloţené ze tří osob 

 

Komentář: 

Nálezem ÚS bude v České republice zaveden tzv. duální systém zastupování 

zaměstnanců, který ve svých důsledcích směřuje v podmínkách České republiky k oslabení 

pozice odborů.  

S ohledem na nové znění ustanovení § 282 odst. 2 ZP bude účelné využívat možnost 

dohodnout se s radou zaměstnanců a se zaměstnavatelem o konkrétním způsobu 

součinnosti a o formách plnění stanovených povinností zaměstnavatele vůči všem 

zástupcům zaměstnanců (společná jednání apod.).  

Po změnách, které vyplývají z Nálezu ÚS k ustanovením uvedeným v bodech 6 až 9, 

budou uvedená ustanovení ZP znít: 

 

§ 278 odst. l:  

„(1) K zajištění práva na informace a projednání si mohou zaměstnanci 

zaměstnavatele, u něhoţ nepůsobí odborová organizace, zvolit radu zaměstnanců, 

popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle § 281.“ 

 

§ 281 odst. 1: 

 „(1) Radu zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci je moţné zvolit u zaměstnavatele, u něhoţ nepůsobí odborová organizace. Rada 

zaměstnanců má nejméně 3, nejvýše 15 členů. Počet členů je vţdy lichý. Celkový počet 

zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci závisí na celkovém počtu 

zaměstnanců zaměstnavatele a na rizikovosti vykonávaných prací; je moţné však ustavit 

nejvýše jednoho zástupce na 10 zaměstnanců. Počet členů rady zaměstnanců a zástupců 

pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci určí zaměstnavatel po projednání s 

volební komisí ustavenou podle § 283 odst. 2.“ 

§ 282 odst. 1 a 2: 

 „(1) Rada zaměstnanců a funkce zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci zaniká dnem 

a) uplynutí volebního období, pokud není v tomto zákoně dále stanoveno jinak, 

b) kdy počet členů rady zaměstnanců klesl na méně neţ 3. 

c) uzavření podnikové kolektivní smlouvy. 
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 (2) Jestliţe u zaměstnavatele působí rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a začne u něj působit odborová organizace, plní 

zaměstnavatel stanovené povinnosti vůči všem zástupcům zaměstnanců aţ do doby 

uzavření podnikové kolektivní smlouvy, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem o 

jiném způsobu součinnosti.“ 

9. V § 305 odst. 1 se zrušuje část věty prvé ve slovech „ u kterého nepůsobí odborová 

organizace“ a věta druhá (vnitřní předpis), 

ÚS konstatoval, ţe úprava týkající se vnitřního předpisu byla napadena pro omezení 

vlastnického práva. Poukázal na skutečnost, ţe ze současné dikce vyplývá, ţe kdyţ u 

zaměstnavatele působí odborová organizace, o níţ ani zaměstnavatel neví, mohl by 

zaměstnavatel vydat vnitřní předpis, aniţ by věděl, ţe tento předpis je neplatný, a není tedy 

v takovém případě schopen zajistit soulad vnitřního právního předpisu s právním předpisem, 

k němuţ ho zákon zavazuje.  

 

Komentář: 

Jde o zásadní změnu, která ve svých důsledcích negativně postihne kolektivní 

vyjednávání, sníží ochranu zaměstnanců a výrazně posiluje ÚS kritizované vrchnostenské 

postavení jedné ze stran v pracovněprávních vztazích.  

 

Po změnách, které vyplývají z Nálezu ÚS bude § 305 odst. 1 ZP znít: 

„(1) U zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová organizace, můţe vnitřní 

předpis stanovit mzdová nebo platová práva a ostatní práva v pracovněprávních 

vztazích, z nichţ je oprávněn zaměstnanec. Vnitřní předpis můţe stanovit práva podle věty 

první také tehdy, jestliţe to na něj bylo kolektivní smlouvou přeneseno. Vnitřní předpis 

nesmí ukládat povinnosti jednotlivým zaměstnancům.“ 

10. V § 321 se zrušují odstavce 2 aţ 4 (odborová kontrola)  

ÚS vyhověl námitkám navrhovatelů s ohledem na skutečnost, ţe odborům byla 

napadenými ustanoveními svěřena činnost, která patří státní správě. Kontrolní 

pravomoc odborů je proto neproporcionální, byla by tím narušena rovnost i zasaţeno 

do vlastnického práva. Tímto postojem soudu však nebude dotčeno právo na informace 

v oblasti BOZP.  

 

Komentář: 

Nálezem ÚS bylo zrušeno právo odborových organizací vykonávat u 

zaměstnavatelů kontrolu nad dodržováním ZP, zákona o zaměstnanosti, právních předpisů 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatních pracovněprávních předpisů, vnitřních 

předpisů a závazků vyplývajících z kolektivních smluv. Je zřejmé, že v  důsledku tohoto 

kroku se zhorší výkon kontrolní činnosti v této oblasti. 

Tyto otázky bude proto třeba řešit v rámci kolektivního vyjednávání. Nález ÚS 

umožnil zaměstnavateli upravovat tyto otázky vnitřním předpisem, aniž by vzal v  úvahu 

zájmy zaměstnanců. Současně bude nutné prohloubit spolupráci s  inspektoráty práce a 

obracet se na ně v případě porušování pracovněprávních předpisů.  

 

Nově bude § 321 ZP znít:                              „§ 321 

(1) Odborové organizace dbají o dodrţování tohoto zákona, zákona o 

zaměstnanosti, právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

ostatních pracovněprávních předpisů. 
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(2) Odborové organizace mají právo vykonávat u zaměstnavatelů kontrolu nad 

dodrţováním právních předpisů uvedených v odstavci 1, vnitřních předpisů a závazků 

vyplývajících z kolektivních smluv. Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci 

umoţnit výkon kontroly a za tím účelem jí zajistit 

a) vstup na svá pracoviště, 

b) předání potřebných informací a podkladů příslušnými vedoucími zaměstnanci a 

potřebnou součinnost k výkonu kontroly, 

c) podání zprávy o tom, jaká opatření byla přijata k odstranění závad zjištěných 

kontrolou nebo k provedení návrhů opatření, které podaly odborové organizace 

vykonávající kontrolu. 

 (3) Týká-li se kontrola osobních údajů zaměstnance, které jsou předmětem 

ochrany podle zvláštního zákona 49) , je moţné údaje poskytnout jen s předchozím 

souhlasem zaměstnance. 

 (4) V objektech důleţitých pro obranu státu mohou vykonávat tuto kontrolu jen ty 

odborové organizace, kterým je podle zvláštních předpisů povolen vstup do takových 

zařízení.“. 

11.  V § 322 se zrušují odstavce 2 a 3 (závazný pokyn, zákaz práce přesčas a v noci)  

ÚS konstatoval, ţe kontrola odborů v oblasti BOZP je součástí obhajoby sociálních 

práv zaměstnanců na uspokojivé pracovní podmínky, a proto by zaměstnanci měli mít 

právo kontrolovat BOZP. ÚS nevyhověl návrhu na zrušení ustanovení § 322 odst. 1 a 4  

ZP.  

Zaměstnavatel musí na základě § 322 odst. 1 bezprostředně reagovat na 

upozornění odborů v otázce porušení povinností v oblasti BOZP a zabránit tak sám 

bezprostřednímu ohroţení ţivota nebo zdraví zaměstnanců, popřípadě ohroţení BOZP.  

 
Komentář: 

Nálezem ÚS bylo zrušeno právo odborových organizací vykonávat u zaměstnavatelů 

kontrolu nad dodržováním právních předpisů uvedených v § 321 odst. 1 ZP, vnitřních předpisů a 

závazků vyplývajících z kolektivních smluv, s výjimkou kontroly nad stavem BOZP u jednotlivých 

zaměstnavatelů, která bude i nadále odbory vykonávána a její náklady hrazeny státem. 

Zde však odňal ÚS odborům účinné nástroje, které sloužily k  ochraně života a zdraví 

zaměstnanců při jejich bezprostředním ohrožení (požadovat závazným pokynem na zaměstnavateli 

odstranění závad v provozu na strojích a zařízeních, při pracovních postupech a v případě 

bezprostředního ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců zakázat další práci, a právo zakázat 

práci přesčas a práci v noci, která by ohrožovala bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců). 

Bude proto účelné usilovat o zapracování podmínek součinnosti zaměstnavatelů s  odborovými 

organizacemi do kolektivních smluv.  

 

Nové znění:                                              „§ 322 

(1) Odborové organizace mají právo vykonávat kontrolu nad stavem 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů. Zaměstnavatel 

je povinen odborové organizaci umoţnit výkon kontroly a za tím účelem jí  

a) zajistit moţnost prověření toho, jak zaměstnavatel plní své povinnosti v péči o 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zda soustavně vytváří podmínky pro 

bezpečnou a zdraví neohroţující práci, 

b) zajistit moţnost pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení zaměstnavatelů 

pro zaměstnance a kontrolovat hospodaření zaměstnavatelů s osobními 

ochrannými pracovními prostředky, 
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c) zajistit moţnost prověření toho, zda zaměstnavatel řádně vyšetřuje pracovní 

úrazy, 

d) zajistit moţnost účastnit se zjišťování příčin pracovních úrazů a nemocí z 

povolání, popřípadě je objasňovat, 

e) umoţnit zúčastňovat se jednání o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci.  

(2) Odborové organizace jsou oprávněny  

a) poţadovat závazným pokynem na zaměstnavateli odstranění závad v provozu na 

strojích a zařízeních, při pracovních postupech a v případě bezprostředního 

ohroţení ţivota nebo zdraví zaměstnanců zakázat další práci, 

b) zakázat práci přesčas a práci v noci, která by ohroţovala bezpečnost a ochranu 

zdraví zaměstnanců. 

 (3) O opatřeních provedených podle odstavce 2 jsou odborové organizace povinny 

neprodleně vyrozumět příslušný orgán kontroly podle zvláštních právních předpisů 36) . 

Poţádá-li o to zaměstnavatel orgán inspekce práce, je tento orgán povinen přezkoumat 

opatření odborové organizace; aţ do jeho rozhodnutí platí opatření odborové organizace.  

 (4) Náklady vzniklé výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při 

práci hradí stát.“   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

14.  PRINCIPY  ZÁKONÍKU  PRÁCE  PO NÁLEZU  ÚSTAVNÍHO  SOUDU  ČR: 

 

1.)   VYMEZENÍ   POJMU    ZÁVISLÉ   PRÁCE: 

- vykonávána ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti zaměstnance, 

 -  výlučně osobně zaměstnancem pro zaměstnavatele, 

 -  dle pokynů zaměstnavatele,  

-  jménem zaměstnavatele, za mzdu (nebo odměnu za práci), 

 -  v pracovní době (jinak stanovené či dohodnuté),  

-  na pracovišti zaměstnavatele, 

 -  na náklady zaměstnavatele, 

-  na odpovědnost zaměstnavatele.  

 

2.)  VZTAH    NA   OBČANSKÝ   ZÁKONÍK:       

 

 DELEGAČNÍ  PRINCIP - ObčZ se pouţije, pokud to ZP DOVOLÍ   (zrušeno US ČR) 

 
 

 PRINCIP  SUBSIDIARITY - (podpůrný) - kde ZP věc NEŘEŠÍ  

 

 

3.)   ZÁSADA  -  „CO  NENÍ  ZAKÁZÁNO,  JE  DOVOLENO“:                

 

- práva a povinnosti - upraveny - odchylně - „jinak neţ je upraveno“   - např. § 67 ZP 

 

 NELZE  SE  ODCHÝLIT: 

- od - konkrét. ustanovení ZP, kde je formulován výslovný zákaz /§ 13-2 písm. f), g) ZP/ 

 

- od - účastníků PPV (§ 6 a § 7 ZP),                                              (zrušeno Nálezem US ČR) 

 

- od - právní úpravy pouţití občanského zákoníku (ObčZ),     (zrušeno Nálezem US ČR) 

 

- od - právní úpravy náhrady škody,                                            (zrušeno Nálezem US ČR) 

 

- od - ustanovení, ukládajících povinnosti v PPV,                       (zrušeno Nálezem US ČR) 

 

- od - ustanovení  - § 363/1 ZP -  předpisy EU,    

 

- od - ustanovení  - § 363/2 ZP -  kdy „je zakázáno se odchýlit“(zrušeno Nálezem US ČR) 

 

- od - ustanovení -  z jejichţ povahy (kogentní) je zakázáno se odchýlit.          (zrušeno US 

§§  880  (cca 4000  §§) 

 

 

OBČANSKÝ ZÁKONÍK 

§§  396  (cca 450  §§) 

 

ZÁKONÍK PRÁCE §§ 106 

§§ 106 


