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Úvodní slovo

Úvodní slovo
Čtvrté aktualizované vydání publikace obsahuje výklad zákoníku práce a souvisejících ustanovení občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Jedná se o unikátní
publikaci, která jako jediná pohlíží na právní řád jako na komplex předpisů, reaguje
na poměry v pracovním právu po přijetí nové soukromoprávní kodifikace a uživatelům poskytuje koncepční výklad právních norem, které se na jejich poměry vztahují,
tedy nejen předpisů pracovněprávních, ale i ustanovení občanského zákoníku, která
se na pracovněprávní vztahy rovněž použijí. Smyslem komentáře je podat uživateli
srozumitelný komentář právních norem, které se týkají oblasti pracovního práva.
Vychází přitom ze skutečnosti, že zákoník práce již není předpisem samostatným,
nýbrž funguje v úzkém sepětí s občanským zákoníkem. Ke správnému používání
pracovněprávních předpisů je již od nálezu Ústavního soudu (č. 116/2008 Sb.) nezbytná rovněž aplikace obecných ustanovení občanského zákoníku. Tento trend
je navíc od nabytí účinnosti občanského zákoníku a související doprovodné novely
zákoníku práce stále více prohlubován. Publikace se tak snaží uvést a vyložit předmětná ustanovení ve vzájemném sepětí tak, jak je to podle právního řádu nezbytné.
Tato publikace je určena všem, kteří se zabývají pracovněprávními vztahy a aplikují pracovněprávní předpisy, např. zaměstnavatelům, zaměstnancům, managementu společností, personalistům, mzdovým účetním, osobám profesně aplikujícím právo a studentům právních oborů.
Autorský tým je složen z předních odborníků na pracovní a občanské právo,
kteří předmětná ustanovení věcně nebo legislativně tvořili a touto problematikou
se zabývají rovněž při činnosti vzdělávací, publikační, vědecké i při samotné aplikaci práva v praxi.
Publikace vychází z právního stavu k 1. březnu 2018 a obsahuje všechny legislativní změny, které k tomuto datu nabyly účinnosti. Jejím smyslem je podat aktuální
a ucelený výklad předpisů vztahujících se na pracovní právo, tj. kromě zákoníku
práce především ustanovení občanského zákoníku.
Věříme, že vám tato jedinečná publikace bude dobrým průvodcem a pomocníkem v oblasti pracovního práva. Vítáme vaše podněty k jejímu obsahu, které využijeme při další práci na publikaci.
Za autory
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.,
vedoucí autorského kolektivu
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Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon é. 262/2006 Sb.,
zákoník práce,
ve zn÷ní zákona é. 585/2006 Sb., é. 181/2007 Sb., é. 261/2007 Sb.,
é. 296/2007 Sb., é. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu é. 116/2008 Sb.,
zákona é. 121/2008 Sb., é. 126/2008 Sb., é. 294/2008 Sb., é. 305/2008 Sb., é. 306/2008 Sb.,
é. 382/2008 Sb., é. 286/2009 Sb., é. 320/2009 Sb., é. 326/2009 Sb., é. 347/2010 Sb.,
é. 427/2010 Sb., é. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu é. 80/2011 Sb., zákona é. 180/2011 Sb.,
é. 185/2011 Sb., é. 341/2011 Sb., é. 364/2011 Sb., é. 365/2011 Sb., é. 367/2011 Sb.,
é. 375/2011 Sb., é. 466/2011 Sb., é. 167/2012 Sb., é. 385/2012 Sb., é. 396/2012 Sb.,
é. 399/2012 Sb., é. 155/2013 Sb., é. 303/2013 Sb., é. 101/2014 Sb., é. 182/2014 Sb.
é. 250/2014 Sb., é. 205/2015 Sb., é. 298/2015 Sb., é. 377/2015 Sb., é. 47/2016 Sb.,
é. 264/2016 Sb., é. 298/2016 Sb., é. 460/2016 Sb., é. 93/2017 Sb., é. 99/2017 Sb.,
é. 148/2017 Sb., é. 202/2017 Sb., é. 203/2017 Sb., é. 206/2017 Sb., é. 222/2017 Sb.,
é. 292/2017 Sb. a zákona é. 310/2017 Sb.*)
*)

Red. pozn.: Změny od 1. června 2018 jsou v textu jednotlivých ustanovení vyznačeny tučnou kurzívou.

v souvislostech se

zákonem é. 89/2012 Sb.,
obéanský zákoník,
ve zn÷ní zákona é. 460/2016 Sb.
a é. 303/2017 Sb.
(výÿatky)
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§ 4 ZP (§ 1 OZ)
Občanský zákoník se tak použije na pracovněprávní vztahy:
• nevylučuje-li to výslovně zákoník práce,
• nemá-li zákoník práce použitelnou úpravu,
• v souladu se základními zásadami pracovního práva (§ 1a ZP).
Související pĝedpisy
§ 1, § 1a, § 18 až § 20, § 346d ZP
zákon þ. 89/2012 Sb., obþanský zákoník

Judikatura
Nález ÚS Pl. ÚS 82/06, publikován ve Sbírce zákonĤ pod þ. 116/2008 Sb.

V SOUVISLOSTI S § 4 ZP
Díl 1
Soukromé právo
§1
(1) Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti
osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé právo. Uplatňování soukromého
práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.
(2) Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy,
veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu
osobnosti.

KOMENTÁŘ
Úvodní ustanovení občanského zákoníku poukazuje na typický rys soukromého práva, vyjadřuje
myšlenku právního dualismu a vymezuje rozsah dispozitivnosti právní úpravy.
K odstavci 1
První věta odstavce 1 vyjadřuje, co je pro soukromé právo příznačné. Právní systém kontinentální Evropy se začal zhruba od poloviny 18. století utvářet podle schématu označovaného jako
právní dualismus. Jeho podstatou je dělení práva na soukromé a veřejné. Pro soukromé právo
je charakteristické, že se vztahuje ke vzájemnému právnímu poměru osob, k jejich vzájemným
oprávněním a povinnostem. To vyjadřuje první věta komentovaného ustanovení. V ní se vyskytuje
slovo „právo“ dvakrát, nikoliv však ve stejném významu.
Výraz „soukromé právo“ poukazuje na právo v objektivním smyslu. Jako objektivní právo
označujeme to, co se obecně chápe jako právní řád. V jeho rámci, jak řečeno, rozlišujeme právo
soukromé a právo veřejné. Naproti tomu slova o vzájemných právech osob sledují odkaz na subjektivní práva (oprávnění), tj. možnosti osob chovat se určitým způsobem. Slovo „právo“ se tedy
vyskytuje v textu zákoníku ve dvou významech (jako polysém). Pracovní návrh osnovy obecné
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ZÁKON č. 262/2006 Sb., ZÁKONÍK PRÁCE
části občanského zákoníku (předložený odborné veřejnosti k oponentuře a diskuzi – návrh byl
uveřejněn v příloze časopisu Justiční praxe, 2002, č. 8) – se snažil oba významy slovním vyjádřením odlišit a subjektivní právo označoval jako oprávnění. Jakkoliv šlo o řešení teoreticky
správné1), narazilo na odpor.2) Proto byla zákonná osnova při dalších pracích redakčně upravena
s příklonem k převládající legislativní konvenci s tím, že se vyrozumí z kontextu, zda jde o právo
ve smyslu subjektivním nebo objektivním. Stejně tak ani zákoník práce výraz „oprávnění“ nepoužívá, nanejvýš volí obraty „je oprávněn“ (např. v § 286, § 305, § 347, § 363) apod.
Subjektivní práva a subjektivní povinnosti stanovují právní pravidla s normativním obsahem
(tj. pravidla způsobilá závazně založit oprávnění nebo uložit povinnost). Jejich souhrn představuje právní řád. Proto občanský zákoník v první větě označuje souhrn těch ustanovení právního
řádu, která upravují práva a povinnosti mezi osobami, za soukromé právo. Těmito ustanoveními se nemíní pouze ustanovení právních předpisů,3) nejde tudíž jen o právní pravidla obsažená v zákonech, ale o veškerá ustanovení normativní povahy, včetně ustanovení obsažených
v soukromých smlouvách, neboť i smlouva strany zavazuje (§ 1759 OZ) a má být splněna (§ 3
odst. 2 písm. d) OZ).
V soukromém právu jde o práva a povinnosti mezi osobami. Občanský zákoník obsahuje
obecnou úpravu osob ve své obecné části (část první, hlava II). Rozlišuje osoby fyzické – fyzickou
osobu většinou synonymicky pojmenovává jako člověka – a osoby právnické. Vzhledem k existenci zvláštních právních entit v zahraničních úpravách, které sice nejsou právnickými osobami,
ale příslušná zákonná úprava se k nim přesto v mnoha směrech chová, jako by jimi byly (takovými
entitami jsou např. švýcarské veřejné obchodní společnosti), přiznává jim ve stejném rozsahu
způsobilost nabývat práva a zavazovat se k povinnostem i náš právní řád (§ 3024 odst. 2 OZ).
Zdali je právnickou osobou také stát, se v právní vědě stále diskutuje. Občanský zákoník nemá
ambici tuto diskuzi autoritativně rozhodnout. Problém vyřešil pragmaticky tak, že stát se v oblasti soukromého práva za právnickou osobu považuje (§ 21).
Občanský zákoník tedy v první větě § 1 poukazuje, že se objektivní soukromé právo vztahuje
k oprávněním a povinnostem vznikajícím mezi osobami a že subjektivní práva a povinnosti mezi
osobami vznikají z právních pravidel s normativním obsahem, která jsou obsažena nejen v právních předpisech, ale také v soukromých smlouvách, popřípadě ve výrocích soudních rozhodnutí
(výjimečně i v rozhodnutích jiných orgánů veřejné moci). Soukromé právo tedy neupravuje vztahy
mezi orgánem veřejné moci a osobou (účastníkem) ani vztahy orgánů veřejné moci navzájem.
Proti formulaci první věty § 1 bylo někdy namítáno, že jde o deﬁnici, která do zákona nepatří.
V daném případě však o deﬁnici nejde, ustanovení odkazuje na základní rys soukromého práva, pomíjí
jeho další znaky (označované slovy jako symetrie, ekvivalence, rovnoprávnost, dispozitivnost atd.)
vyplývající z jiných ustanovení zákoníku. Pavel Holländer v posudku na návrh obecné části občanského zákoníku vypracovaném na žádost Ministerstva spravedlnosti poukázal, že jakkoliv
obsah uvedeného ustanovení „v konfrontaci s konkrétností a individuálností rozhodovaných věcí
je začasté neurčitý, jeho význam pro právní praxi spočívá v orientaci na hledání a uvědomění si
smyslu a účelu soukromého práva.“4) To má význam i pro oblast pracovního práva, kde se typické
rysy soukromého práva významně projevují zejména v individuálním pracovním právu, v úpravě
individuálních pracovních poměrů, neboť i tu jde o vzájemná oprávnění a povinnosti osob. Tak
například hledisko symetrie a ekvivalence se promítá do § 1a odst. 1 písm. c) a d) ZP v tom smyslu, že pracovní smlouva zakládá zaměstnavateli právo požadovat po zaměstnanci řádný výkon
práce a zaměstnanci naopak povinnost řádně a v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele
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Zákonný zástupce nebo opatrovník však může přijetí takového daru, dědictví
nebo odkazu odmítnout; k odmítnutí se vyžaduje schválení soudu.

§ 465
(1) Soud jmenuje opatrovníka člověku, je-li to potřeba k ochraně jeho
zájmů, nebo vyžaduje-li to veřejný zájem. Soud jmenuje opatrovníka zejména
tomu, koho ve svéprávnosti omezil, tomu, o kom není známo, kde pobývá,
neznámému člověku zúčastněnému při určitém právním jednání nebo tomu,
jehož zdravotní stav mu působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv.
(2) Odůvodňují-li to okolnosti, může soud opatrovníku uložit, aby
se v přiměřeném rozsahu pojistil pro případ, že při výkonu své funkce způsobí
opatrovanci nebo jiné osobě škodu.

§ 645
Vyžaduje-li se, aby osoba měla zákonného zástupce nebo opatrovníka,
počne promlčecí lhůta běžet ohledně práva takové osoby nebo ohledně práva
proti ní až ode dne, kdy zákonného zástupce nebo opatrovníka získá. Již započatá lhůta běží dále, avšak neskončí dříve, než uplyne jeden rok po odpadnutí
překážky.

Zastoupení dítěte
§ 892
(1) Rodiče mají povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních,
ke kterým není právně způsobilé.
(2) Rodiče zastupují dítě společně, jednat však může každý z nich; ustanovení § 876 odst. 3 platí obdobně.
(3) Rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů
mezi ním a dítětem nebo mezi dětmi týchž rodičů. V takovém případě jmenuje
soud dítěti opatrovníka.

Péče o jmění dítěte
§ 896
(1) Rodiče mají povinnost a právo pečovat o jmění dítěte, především
je jako řádní hospodáři spravovat. S peněžními prostředky, o kterých lze předpokládat, že nebudou zapotřebí k úhradě výdajů souvisících s majetkem dítěte,
musí bezpečně nakládat.
(2) Při právním jednání, které se týká jednotlivé součásti jmění dítěte,
vystupují rodiče jako jeho zástupci; ustanovení § 892 odst. 3 platí obdobně.
(3) Poruší-li rodiče povinnost pečovat o jmění dítěte jako řádní hospodáři,
nahradí dítěti škodu z toho vzniklou společně a nerozdílně.
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§ 7 ZP (OZ – Člověk jako zaměstnanec a jeho zastoupení)

KOMENTÁŘ
Způsobilost člověka uzavřít pracovní poměr či obdobný závazek
Občanský zákoník stanoví, za jakých podmínek se může člověk zavázat k závislé práci pro jinou
osobu a stát se zaměstnancem. Primárně přitom nerozhoduje otázka rozumové a volní vyspělosti, neboť zákoník stanoví, že stačí dovršení 15. roku věku. S jistou výhradou (viz níže) můžeme
říci, že zákoník nyní předpokládá, že každý patnáctiletý člověk je již dostatečně vyzrálý k tomu,
aby samostatně uzavřel pracovní smlouvu. Nicméně, pracovní smlouva sice může být uzavřena
již v den 15. narozenin nezletilého, jako den nástupu do práce však nesmí být sjednán den předcházející dni ukončení povinné školní docházky.
Patnáctiletá osoba může trpět duševní poruchou, čímž se vymyká předpokladu zákonodárce
(např. šestnáctileté dítě, které trpí Downovým syndromem, rozhodně není na takové úrovni vyspělosti jako jeho zdraví vrstevníci). V takovém případě již občanský zákoník nepředpokládá,
že je postiženému jmenován opatrovník, ale až do dovršení zletilosti za něj jedná zákonný zástupce (většinou rodič – § 892 odst. 1). Zde musíme přijmout závěr, že takový člověk nemůže
sám uzavřít pracovní smlouvu (byť by byly podmínky zákoníku splněny) a zavázat se sám k výkonu závislé práce.
Pravidlo o tom, že patnáctileté dítě je plně způsobilé k uzavření pracovní smlouvy, se do našeho právního řádu dostalo v roce 1950 a za jeho zavedením vidíme jasnou snahu totalitního státu uvolnit pouto mezi rodiči a dětmi a umožnit volnou dispozici s pracovní silou dítěte bez ohledu na názor rodičů. Dobové publikace to nijak nezastírají, když např. Kovářík píše,
že při určování minimálního věku pro vstup do zaměstnání se uplatní i řada dalších vlivů a faktorů,
např. potřeba pracovních sil, dosažený stupeň společensko-ekonomického vývoje, tradice apod.1)
Občanský zákoník se tento přístup snažil nejprve změnit, novelou č. 460/2016 Sb. se však vše
navrátilo v původní stav.
Je-li dítě mladší 15 let nebo sice starší, ale nemá ukončenou povinnou školní docházku, nemůže
vstoupit do pracovního poměru (ani do obdobného závazku); pracovní smlouvu za něj nemůže uzavřít ani zákonný zástupce. Takové dítě však může vykonávat uměleckou, kulturní, sportovní nebo
reklamní činnost, avšak jen na základě jednotlivého povolení vydaného pro určité dítě, určitou
činnost a určitého provozovatele. Smlouvu o výkonu činnosti dítě uzavírá prostřednictvím svého
zákonného zástupce (blíže viz § 121 a násl. zákona o zaměstnanosti).
1)

KOVÁŘÍK, Jan In WITZ, Karel et al.: Československé pracovní právo. Učebnice. 1. vyd. Praha: Orbis, 1967,
str. 98.

Zastoupení zaměstnance
Někteří zaměstnanci potřebují zástupce, aby za ně jednal, jiní si ho zvolí dobrovolně, protože
se necítí být k určitému jednání dostatečně odborně vybaveni. I v případě zastoupení zaměstnanců platí v obecné rovině stejná pravidla jako při zastoupení zaměstnavatelů. Zde bych však
připomněl navíc § 437 OZ, podle kterého zastoupit jiného nemůže ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného, ledaže při smluvním zastoupení zastoupený o takovém rozporu
věděl nebo musel vědět. Příkladem může být uzavírání pracovní smlouvy mezi člověkem omezeným ve svéprávnosti a jeho rodičem (zákonným zástupcem), který by se měl stát jeho zaměstnavatelem.
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§ 32
za vstupní lékařské prohlídky, stanoví zákon o specifických zdravotních službách
v § 59, ve znění novel č. 47/2013 Sb. a č. 202/2017 Sb., že:
> Jde-li o osobu ucházející se o zaměstnání, postupuje se při posuzování její zdravotní způsobilosti k práci obdobně jako při posuzování zdravotní způsobilosti
zaměstnanců v rámci pracovnělékařských služeb s tím, že:
• vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb (jímž je podle § 54 odst. 1 téhož zákona poskytovatel v oboru
všeobecné praktické lékařství nebo v oboru pracovní lékařství), s nímž má
zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu, nebo u registrujícího poskytovatele, ke kterému vyslal zaměstnavatel osobu ucházející se o zaměstnání,
nestanoví-li jiný právní předpis (např. § 247 ZP) jinak a jde-li o práce uvedené
v § 54 odst. 2 písm. b) – tedy práce zařazené pouze do kategorie první podle
zákona o ochraně veřejného zdraví – a není-li součástí této práce činnost,
pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny prováděcím právním předpisem
podle § 60 (vyhláška č. 79/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.) nebo
jinými právními předpisy (např. zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu);
• zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před vznikem:
1. pracovního poměru,
2. právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která
je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 (vyhláška
č. 79/2013 Sb.) nebo jinými právními předpisy (např. pro řidiče z povolání podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu); zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat také, má-li pochybnosti
o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce
nebo dohody o pracovní činnosti, nebo
3. vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu;
• osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou
k výkonu práce, k níž má být zařazena, pokud se nepodrobí vstupní lékařské
prohlídce podle bodu 1, 2 nebo 3.
V tomto směru tedy došlo od 1. listopadu 2017 zákonem č. 202/2017 Sb. (novelou zákona o specifických zdravotních službách) oproti původní právní úpravě
vstupních lékařských prohlídek ke změně v tom směru, že tuto prohlídku
je nutné zajistit před vznikem pracovněprávního vztahu, nikoliv před uzavřením
příslušné smlouvy (dohody), jak tomu bylo do 31. října 2017. Tato změna může
působit problémy zejména tam, kde je pracovní smlouva uzavřena s velkým časovým předstihem před sjednaným dnem nástupu do práce (tedy před vznikem
pracovního poměru), jako je tomu např. u budoucích absolventů škol. Pokud
by totiž po uzavření pracovní smlouvy byla vstupní lékařskou prohlídkou konstatována zdravotní nezpůsobilost k výkonu sjednané práce, přesto by pracovní
135

ZÁKON č. 262/2006 Sb., ZÁKONÍK PRÁCE
poměr ke sjednanému dni nástupu do práce podle pracovní smlouvy vznikl.
Proto v případech, kdy půjde o uzavření pracovní smlouvy s velkým časovým
odstupem přede dnem vzniku pracovního poměru (tedy s odloženým dnem nástupu do práce) a vstupní lékařská prohlídka bude prováděna až po jejím uzavření, bude vhodné v takové pracovní smlouvě sjednat možnost odstoupení
od této pracovní smlouvy zaměstnavatelem a současně je nutné sjednat i důvody pro toto odstoupení v případě, že zaměstnanec do určité doby před vznikem pracovního poměru neosvědčí vstupní lékařskou prohlídkou, že je způsobilý vykonávat sjednanou práci. Samotné odstoupení od pracovní smlouvy musí
být provedeno písemně a samozřejmě doručeno druhé smluvní straně, přičemž
k odstoupení může dojít jen v době před vznikem pracovního poměru. Smluvní
odstoupení od smlouvy se řídí § 2001 až § 2005 OZ.
> Výše uvedená novela zákona o specifických zdravotních službách přinesla
od 1. listopadu 2017 změny také v úhradě vstupních lékařských prohlídek. Vstupní
lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel osobě
ucházející se o zaměstnání vstupní lékařskou prohlídku uhradí, jestliže s ní uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah. Věta první a druhá se nepoužije, jestliže se osoba ucházející se o zaměstnání s případným zaměstnavatelem dohodne
na úhradě vstupní lékařské prohlídky, i v případě neuzavření pracovněprávního
nebo obdobného vztahu, anebo stanoví-li právní předpis jinak. Vstupní lékařskou
prohlídku, jde-li o posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání k práci v noci, hradí vždy případný zaměstnavatel (pozn.: kdo je zaměstnancem pracujícím v noci, stanoví § 78 odst. 1 písm. k) ZP). Nyní tedy není již možné,
aby se zaměstnavatel s uchazečem o zaměstnání, jemuž vznikne pracovněprávní
vztah, dohodl např. na tom, že se zaměstnavatel bude na úhradě vstupní prohlídky
podílet jen zčásti nebo že úhradu zaměstnanci provede po uplynutí zkušební doby,
nedojde-li v jejím průběhu ke zrušení pracovního poměru, apod.
I nadále platí, že svobodná volba lékaře je pro oblast poskytování pracovnělékařských služeb vyloučena (§ 56 písm. a) a b) zákona o specifických zdravotních službách) a občan tuto volbu může provést jen ohledně svého ošetřujícího odborného
či registrujícího lékaře. V otázkách posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu
konkrétní práce v konkrétních pracovních podmínkách u konkrétního zaměstnavatele je povinen podrobit se vyšetření (lékařské prohlídce) a posouzení zdravotního
stavu u zaměstnavatelem určeného poskytovatele pracovnělékařských služeb (jeho
smluvního poskytovatele, popř. u registrujícího lékaře při zařazení v kategorii první
a splnění další podmínky – viz výše), jinak zaměstnanec porušuje své povinnosti
z pracovněprávního vztahu. To platí o všech typech pracovnělékařských prohlídek
vyjmenovaných v § 9 odst. 1 vyhlášky č. 79/2013 Sb. – tedy nejen vstupních, ale též
periodických, mimořádných, výstupních a následných.
Zákon o specifických zdravotních službách v § 44 odst. 7 stanoví, že lékařský posudek ukončením pracovněprávního vztahu nepozbývá platnosti, je-li:
> posuzovanou osobou nejdéle do 3 měsíců ode dne ukončení pracovněprávního vztahu uzavřen nový pracovněprávní vztah se stejným zaměstnavatelem,
a to s výkonem stejné práce a za stejných pracovních podmínek, nebo
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pak skončí až uplynutím 30 dnů od doručení této zprávy (k tomu blíže § 63 ZP
a komentář k němu).
Související pĝedpisy
§ 2, § 48, § 50, § 51a, § 52 až § 54, § 57, § 58, § 61, § 63 ZP

Judikatura
VýpovČdní lhĤta je zákonným dĤsledkem výpovČdi. Nemusí být proto ve výpovČdi správnČ uvedena, má-li
být výpovČć platná, a nemusí být výslovnČ vĤbec uvedena. Neuvede-li tedy organizace nebo pracovník
ve výpovČdi výpovČdní lhĤtu vĤbec nebo ji uvede nesprávnČ, není výpovČć neplatná, avšak pracovní
pomČr konþí uplynutím zákonné výpovČdní lhĤty podle ustanovení § 45 odst. 2 zák. práce.
S III, str. 70

§ 51a
Byla-li výpověď ze strany zaměstnance dána v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, platí, že pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni
nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo dni nabytí
účinnosti přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

KOMENTÁŘ K § 51A ZP
Zákoník práce tímto ustanovením realizuje zásadu zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, kdy dává zaměstnanci možnost, aby nemusel přejít k přejímajícímu zaměstnavateli, pokud si to nepřeje. Předmětné ustanovení tak specifickým způsobem krátí výpovědní dobu tak, aby skončila dnem předcházejícím dni
přechodu práv a povinnosti. Zkrácení výpovědní doby oproti obecné úpravě v § 51
se vztahuje pouze na případ, kdy zaměstnanec dá zaměstnavateli výpověď v souvislosti s přechodem práv a povinností (zaměstnanec nechce, aby byl převeden k jinému zaměstnavateli a dává z toho důvodu výpověď).

Pĝíklad
ZamČstnanci bylo dne 15. bĜezna 2018 oznámeno, že dochází k pĜechodu práv a povinnosti
k 1. kvČtnu 2018 a v této souvislosti bude jeho pĜejímajícím zamČstnavatelem spoleþnost Alfa, s.r.o.
ZamČstnanec nechce být v pracovním pomČru u této spoleþnosti, tak dá dne 24. bĜezna 2018
zamČstnavateli výpovČć z pracovního pomČru a ve výpovČdi uvede, že ji dává v souvislosti
s pĜechodem práv a povinností. VýpovČdní doba, a tedy i pracovní pomČr zamČstnance skonþí
již 30. dubna 2018.
Související pĝedpisy
§ 1, § 1a, § 48, § 50, § 51, § 69 až § 72, § 338 až § 345 ZP
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§ 111
§ 111
Minimální mzda
(1) Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu podle § 3. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než
minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí
a za práci v sobotu a v neděli.
(2) Výši základní sazby minimální mzdy a dalších sazeb minimální mzdy odstupňovaných podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance a podmínky
pro poskytování minimální mzdy stanoví vláda nařízením, a to zpravidla s účinností
od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen. Základní sazba minimální mzdy činí nejméně 12 200 Kč*) za měsíc nebo 73,20 Kč*) za hodinu; další sazby minimální mzdy nesmí být nižší než 50 % základní sazby minimální mzdy.
(3) Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek
a) ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou
minimální měsíční mzdou nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou; použití hodinové nebo
měsíční minimální mzdy se sjedná, stanoví nebo určí předem, jinak se pro účely
doplatku použije minimální hodinová mzda,
b) k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou
minimální měsíční mzdou, nebo
c) k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na 1 hodinu
a příslušnou minimální hodinovou mzdou.
*)

Red. pozn.: Úprava sazby je provedena s účinností od 1. ledna 2018 nařízením vlády č. 286/2017 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené
mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém
pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

KOMENTÁŘ K § 111 ZP
Zákoník práce zaručuje zaměstnancům všech zaměstnavatelů, aby bez ohledu
na způsob jejich hospodaření (obchodní společnost, družstvo (obchodní korporace),
fyzická osoba, spolek, organizační složka státu, obec apod.), bez ohledu na formu
základního pracovněprávního vztahu, ve kterém konají pro zaměstnavatele práci
(pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce),
a bez ohledu na výkonnostní či jiná kritéria hodnocení výsledků své práce, obdrželi
mzdu (plat, odměnu z dohody) alespoň ve výši minimální mzdy. Do mzdy (platu)
se pro tyto účely nezahrnuje mzda (plat) za práci přesčas, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, příplatek za práci v noci, příplatek za práci ve svátek
a příplatek za práci v sobotu a v neděli.
Minimální mzda představuje nejnižší přípustnou úroveň odměny za práci v základních pracovněprávních vztazích (tj. nejnižší cenu práce), a je proto univerzálním nástrojem ochraňujícím zaměstnance všech zaměstnavatelů před nepřiměřeně
nízkým oceněním jejich práce. Tato forma ochrany se plně uplatní u zaměstnanců
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odměňovaných mzdou v případě, že u zaměstnavatele probíhá kolektivní vyjednávání, resp. tam, kde jsou vnitřní mzdové poměry sjednány v kolektivní smlouvě.
Zákonná úprava ovšem předpokládá, že v těchto případech budou mzdy sjednány
ve výši přesahující úroveň stanovené minimální mzdy, a proto lze z tohoto hlediska
minimální mzdu pokládat za určitý základ (spodní hranici) pro kolektivní vyjednávání o mzdách.
U zaměstnanců odměňovaných mzdou, pokud pracují v podnicích, ve kterých
neprobíhá kolektivní vyjednávání nebo v kolektivní smlouvě nejsou mzdy sjednány, a také u zaměstnanců odměňovaných platem, se minimální mzda neuplatňuje
bezprostředně, ale prostřednictvím nejnižších úrovní zaručené mzdy (§ 112 ZP).
Nejnižší úrovně zaručené mzdy se odvíjejí od stanovené úrovně minimální mzdy
a představují tak zvýšenou formu ochrany zaměstnanců, pokud jde o výši jejich odměny za práci. Uvedené nástroje státní mzdové politiky tak představují „dvojí standard ochrany“ před nepřiměřeně nízkým oceněním práce.
S ohledem na skutečnost, že ani odměna z dohody nesmí poklesnout pod hranici
minimální mzdy 73,20 Kč za hodinu, a pokud by se tak stalo, zaměstnavatel by byl
povinen zaměstnanci poskytnout doplatek, lze z praktických důvodů doporučit, aby
tato odměna byla v dohodách sjednávána přinejmenším v uvedené výši.
Za základní sazbu minimální mzdy stanoví zákoník práce částky 48,10 Kč za hodinu, resp. 7 955 Kč za měsíc. Ke stanovení základní sazby minimální mzdy nad
uvedenou úroveň a ke stanovení dalších sazeb minimální mzdy (pro zaměstnance
s omezeným pracovním uplatněním) je zmocněna vláda. Poslední úprava základních sazeb minimální mzdy na základě citovaného zákonného zmocnění byla provedena s účinností od 1. ledna 2018.
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě
za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví základní sazbu měsíční minimální mzdy ve výši 12 200 Kč (pro stanovenou pracovní
dobu 40 hodin týdně) a hodinovou sazbu minimální mzdy ve výši 73,20 Kč. Zvláštní
(nižší) sazba minimální mzdy již s účinností od 1. ledna 2017 citovaným nařízením
vlády stanovena není. U všech zaměstnanců bez rozdílu je tedy od uvedeného data
aplikována jednotná výše základní sazby minimální mzdy.
Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody výše příslušné sazby minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek. Doplatek,
který je zaměstnavatel za stanovených podmínek povinen zaměstnanci poskytnout,
se pokládá za součást mzdy (platu nebo odměny z dohody). U platu je pro kalkulaci
výše doplatku rozhodná stanovená měsíční sazba minimální mzdy, u odměny z dohody se uplatní sazba hodinová. U mzdy vychází zákonná úprava z předpokladu,
že forma doplatku bude sjednána, stanovena nebo určena předem. Pouze pro případ, že se tak nestane, stanoví zákoník práce zaměstnavatelům povinnost poskytovat zaměstnancům doplatek do výše hodinové sazby minimální mzdy.
Problematice minimální mzdy se podrobněji věnuje komentář k nařízení vlády
č. 567/2006 Sb.
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Zvláštním případem překážky v práci z důvodu péče o dítě do 10 let věku je situace, kdy potřeba této péče vznikne, jestliže se fyzická osoba, která o dítě jinak
pečuje, musela podrobit vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto tato
osoba nemůže o dítě pečovat.
K překážce v práci z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o dítě do 10 let věku
nebo ošetřování jiného člena domácnosti je třeba upozornit, že se od 1. června 2018
v souvislosti se zavedením dlouhodobého ošetřovného po dobu poskytování dlouhodobé péče podle zákona č. 310/2017 Sb., kterým se mění zákon o nemocenském
pojištění a další související zákony, zařazuje do § 47 i tato překážka a znamená tak,
že po jejím odpadnutí je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance na původní
práci a pracoviště, dále se tato překážka stává ochrannou dobou podle § 53, v níž
nelze dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z některých výpovědních důvodů, a současně i dobou, která se pro účely dovolené podle § 216 odst. 2 posuzuje
jako odpracovaná.
Související pĝedpisy
§ § 47, § 53, § 192 až § 198, § 216, § 347 odst. 4 a 5, § 363 ZP
§ 39 a § 57 zákona þ. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištČní
zákon þ. 258/2000 Sb., o ochranČ veĜejného zdraví a o zmČnČ souvisejících zákonĤ
zákon þ. 310/2017 Sb., kterým se mČní zákon o nemocenském pojištČní a další související zákony
(úþinnost od 1. þervna 2018)

§ 191a
Zaměstnavatel není povinen udělit písemně souhlas s nepřítomností zaměstnance
v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče v případech podle § 41a až 41c zákona
o nemocenském pojištění, jen v případě, že prokáže, že tomu brání vážné provozní
důvody.

KOMENTÁŘ K § 191a ZP
Tímto novým ustanovením se do zákoníku práce s účinností od 1. června 2018 promítá nový typ překážky v práci na straně zaměstnance spočívající v poskytování
dlouhodobé péče jiné fyzické osobě, která takovou péči podle lékařského potvrzení
potřebuje. Uvedená překážka má pevnou vazbu na novou dávku nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné – zavedenou do zákona o nemocenském pojištění
rovněž s účinností od 1. června 2018 zákonem č. 310/2017 Sb. a poskytovanou pojištěnci po dobu dlouhodobé péče. Tato překážka se liší od překážek vyjmenovaných
v § 191, po dobu jejichž trvání je zaměstnavatel automaticky povinen pomluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, a to tím, že se u ní předpokládá souhlas zaměstnavatele s uvolněním zaměstnance. Zaměstnavatel může souhlas zaměstnanci neudělit
jen z vážných provozních důvodů, které je nutno chápat ve světle soudní judikatury jako důvody, které znemožňují provoz zaměstnavatele nebo jej vážně ztěžují
a které by nebylo možné ani přijetím vhodných personálních, organizačních, tech460

§ 271c
městnanosti je třeba posoudit, zda postižený zaměstnanec nenastoupil do zaměstnání z důvodu, že o další zaměstnání nejeví zájem, nebo z důvodu, že pro něho není
vhodné zaměstnání. Pokud odmítne nastoupit do zaměstnání bez vážného důvodu,
zaměstnavatel mu neuhradí škodu do výše částky, kterou si takto opomenul vydělat.
Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a náhrada po skončení
pracovní neschopnosti jsou individuálními právy, která náležejí v odlišných sociálních situacích poškozenému a slouží ke kompenzaci ztráty jeho příjmu způsobené
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Oba tyto náhrady tak nemohou být
z téhož důvodu poskytovány vedle sebe.
Související pĝedpisy
§ 1a, § 2, § 111, § 192 až § 194, § 271k až § 271u ZP

Judikatura
6 Cz 9/92, R 29/2001, R 64/2003, 21 Cdo 2452/2003

§ 271c
Náhrada za bolest a ztížení spoleéenského uplatn÷ní
(1) Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se poskytuje zaměstnanci
jednorázově, a to nejméně ve výši podle právního předpisu vydaného k provedení odstavce 2.
(2) Vláda stanoví nařízením výši náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění odpovídající vzniklé újmě, způsob určování výše náhrady v jednotlivých případech
a postupy při vydávání lékařského posudku včetně jeho náležitostí ve vztahu k posuzované činnosti.

KOMENTÁŘ K § 271c ZP
Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění je náhrada, na základě níž
je poškozenému zaměstnanci poskytnuta náhrada nemajetkové újmy, kterou utrpěl
v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Jedná se o osobní plnění,
které smrtí zaměstnance zaniká a jejímž smyslem je odškodnit určitý stupeň bolesti
a omezení zaměstnance v pracovním i osobním uplatnění. Na základě praktické aplikace tohoto ustanovení soudy zaniká nárok na tuto náhradu smrtí zaměstnance,
i když zaměstnavatel před smrtí postiženého zaměstnance tento nárok uznal a provedl úkony směřující k plnění této náhrady (srov. R 31/1973).
Bolestné a ztížení společenského uplatnění jsou jednorázové náhrady, jejichž
minimální výše je upravena nařízením vlády o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění (č. 276/2015 Sb.). Rozhodující pro celkovou výši náhrad je stanovení počtu bodů podle sazeb bodového ohodnocení pro bolest (příloha č. 1 a 2)
a ztížení společenského uplatnění (příloha č. 3 a 4), které určí lékař. Výše odškodnění je určena částkou 250 Kč za jeden bod. Bolestné se poskytuje za útrapy způsobené poškozením zdraví, léčením, odstraňováním následků, rehabilitací a za celkové fyzické a psychické utrpení. U ztížení společenského uplatnění vzniká nárok
na náhradu při anatomických nebo funkčních změnách organismu, odškodnění
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za ztráty, které se projevují v životních úkonech poškozeného, jeho společenských
a životních potřebách, a všechny újmy v životě soukromém.
Bodové ohodnocení je stanoveno lékařským posudkem, který vypracuje ošetřující lékař zaměstnance. V případě nemoci z povolání vydává lékařský posudek lékařské zařízení oprávněné k posuzování nemocí z povolání, jehož posuzující lékař
posudek vypracoval.
Související pĝedpisy
§ 1a, § 2, § 269 ZP
naĜízení vlády þ. 276/2015 Sb., o odškodĖování bolesti a ztížení spoleþenského uplatnČní zpĤsobené
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Judikatura
R 31/1973

§ 271d
Úéeln÷ vynaložené náklady spojené s lééením
Účelně vynaložené náklady spojené s léčením přísluší tomu, kdo tyto náklady vynaložil.

KOMENTÁŘ K § 271d ZP
Zaměstnanci, který utrpěl škodu následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, vzniká podle zákoníku práce rovněž nárok na náhradu nákladů spojených s léčením. Tato náhrada spočívá v úhradě hotových výdajů, které zaměstnanec uplatní
následně poté, co je vynaložil. Základním předpokladem pro jejich poskytnutí
je účelnost nákladů vynaložených na léčení. Jedná se především o náklady, které
vznikly poškozenému úhradou za léky, pobyt v nemocnici, náklady za návštěvy rodinných příslušníků, dietní stravování (R 8/1977), příp. náklady vynaložené na zajištění péče o postiženého jinou osobou. Výše uvedené nároky musí být shledány
účelnými, což znamená, že musely přispět k léčení, zlepšení rekonvalescence,
resp. zdravotního stavu postiženého.
Související pĝedpisy
§ 1a, § 2, § 269 ZP

Judikatura
R 8 /1977, 21 Cdo 424/2003
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§ 346d
(1) Zástavním právem není možné zajistit dluh ze základního pracovněprávního
vztahu, který má zaměstnanci vzniknout vůči zaměstnavateli teprve v budoucnu. Zástavní právo není možné zřídit k věci, k níž zaměstnanci vznikne vlastnické právo teprve
v budoucnu.
(2) Zaměstnavatel ani zaměstnanec nesmějí zadržet movitou věc druhé smluvní
strany k zajištění dluhu vzniklého ze základního pracovněprávního vztahu.
(3) Zaměstnance ani zaměstnavatele není možné zavázat k uzavření smlouvy
se třetí osobou, mají-li být jejím obsahem práva a povinnosti zaměstnance nebo zaměstnavatele.
(4) Pohledávku ze základního pracovněprávního vztahu, kterou má zaměstnanec
vůči zaměstnavateli nebo zaměstnavatel vůči zaměstnanci, není možné postoupit na jiného. Pracovní smlouvu ani dohodu o práci konané mimo pracovní poměr není možné
postoupit.
(5) Dluh, který má zaměstnanec vůči zaměstnavateli nebo zaměstnavatel vůči
zaměstnanci, nesmí převzít jiná osoba.
(6) Zaměstnanci se nemohou zavázat k plnění povinnosti společně a nerozdílně.
(7) Smluvní pokuta smí být ujednána, jen stanoví-li to tento zákon.

KOMENTÁŘ K § 346d ZP
Toto nové ustanovení je reakcí zákoníku práce na subsidiární použití občanského
zákoníku na pracovněprávní vztahy (§ 4 ZP). Zákoník práce jakožto předpis speciální vylučuje použití některých institutů občanského zákoníku, které nejsou v souladu se smyslem a účelem pracovněprávních vztahů, resp. zásadami pracovního
práva (§ 1a ZP). Jedná se o případy, kdy by docházelo k výraznému snížení míry
ochrany zaměstnance, rozporu s obsahem a účelem pracovněprávního vztahu
nebo k přístupu třetích osob do základního pracovněprávního vztahu.
Pracovněprávní vztahy mají jistá specifika oproti jiným soukromoprávním vztahům, smluvní volnost subjektů (dohodou se odchýlit od zákona) je v pracovním
právu omezena z důvodu specifického předmětu těchto vztahů – osobního výkonu
podřízené práce. Postavení zaměstnance by tak měla být poskytována zvláštní
ochrana, a to jak co do pracovních podmínek, tak do zvýšené stability zaměstnání.
V duchu této zásady by ustanovení zákoníku práce měla obsahovat úpravu, která garantuje takové postavení zaměstnance a měla by být i v tomto směru interpretována.
Zejména použitím institutů smluvní pokuty, zástavního práva na dluh nebo na věc,
které vzniknou teprve v budoucnu, by tato ochrana a nebyla v dostatečné míře realizována a tak odstavec 1 a 7 použití těchto institutů v pracovním právu vylučují. Dále
aplikace zadržovacího práva by nepřiměřeně oslabila ochranu postavení zaměstnance při výkonu práce, na druhé straně by zaměstnavateli neumožnila bezpečně
realizovat svou činnost prostřednictvím práce zaměstnance, proto odstavec druhý
použití zadržovacího práva v pracovním právu zakazuje.
Pracovněprávní vztahy jsou postaveny na osobním vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a mají převážně hvězdicovitý charakter, při němž koná pro za-
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§ 346d ZP
městnavatele stejnou práci větší počet zaměstnanců, kteří jsou ve stejném postavení,
jejich výběr však záleží toliko na zaměstnavateli, bez možnosti samotných zaměstnanců aplikovat svou autonomii vůle. Použití institutu společných dluhů a pohledávek na pracovněprávní vztahy bylo v rozporu s účelem a povahou těchto vztahů.
Rovněž tak společné a nerozdílné plnění, stejně jako odpovědnost, by oslabovaly
nejen ochranu zaměstnance, ale i jeho svobodu vůle při volbě společně odpovědných osob. Odstavec 6 tak závazek zaměstnanců k plnění povinností společně a nerozdílně zakazuje.
Vztah zaměstnavatele a zaměstnance má povahu vztahu dlouhodobého vykazujícího silné osobní vazby, stejně jako vysokou míru vzájemné důvěry mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (viz zásada uspokojivých a bezpečných pracovních
podmínek a zásada jednání v souladu se zájmy zaměstnavatele). Pracovní právo
upravuje toliko dva subjekty jeho základních pracovněprávních vztahů. V rámci
těchto vztahů synallagmatické povahy dochází k výrazné vzájemné fixaci těchto
smluvních stran. Zaměstnanec je povinen konat práci osobně, práce je konaná
jménem zaměstnavatele, na jeho náklady a odpovědnost. Obě smluvní strany jsou
vzájemně nenahraditelné a jejich změna v podstatě nepřichází v úvahu (jediným
velmi specifickým případem je převod zaměstnavatele, což zákon v zájmu zaměstnance za přísných podmínek přechodu všech práv a povinností připouští a váže jen
na jeho vůli). Veškerá práva a povinnosti se odehrávají mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a bylo by v rozporu se smyslem a účelem těchto vztahů, aby do práv
a povinností smluvních stran místo zaměstnavatele a zaměstnance vstupovaly třetí
osoby. Institut smlouvy ve prospěch třetí osoby, postoupení pohledávky a převzetí
dluhu by byly v rozporu se smyslem a účelem pracovněprávních vztahů, a proto odstavce 3 až 5 jejich použití pro pracovněprávní vztahy zakazují.
Související pĝedpisy
§ 1a, § 2, § 4, § 4a, § 18 až § 20 ZP

V SOUVISLOSTI S § 346d ZP
Pracovní poměr je obligací, závazkem, který se (není-li v zákoníku práce stanoveno jinak) řídí občanským zákoníkem, stejně jako další závazky, které vznikají mezi stranami vystupujícími v pracovním právu. Z tohoto důvodu je třeba zabývat se obecnými pravidly závazkového práva, přitom se nevěnuje těm ustanovením, jejichž použitelnost je pro subjekty pracovněprávních vztahů
nízká, nulová či výslovně vyloučena.
Ustanovení obecné části závazkového práva dopadají na všechny pracovněprávní vztahy,
ať vznikají z jakéhokoliv důvodu, a to jak na individuální, tak i kolektivní pracovněprávní vztahy.
Tato pravidla je proto nutné mít na paměti např. při úpravě pracovního poměru, obligací založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo vztahů, jejichž obsahem je povinnost nahradit újmu způsobenou zaměstnancem či zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem
práce.
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Vznik závazku
§ 1721
Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit.

Obecná ustanovení
§ 1759
Smlouva strany zavazuje. Lze ji změnit nebo zrušit jen se souhlasem všech
stran, anebo z jiných zákonných důvodů. Vůči jiným osobám smlouva působí
jen v případech stanovených v zákoně.

§ 1790
Závazek nelze změnit bez ujednání věřitele a dlužníka, ledaže zákon stanoví jinak.

Odstoupení od smlouvy
§ 2001
Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon.

§ 2004
(1) Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
(2) Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam,
může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
(3) Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo
k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky
do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.

KOMENTÁŘ
Klíčovými pojmy obligačního práva jsou závazek (závazkový právní vztah, obligace), pohledávka,
dluh, věřitel a dlužník. Závazek považujeme za právní pouto, na základě kterého je jedna strana
(věřitel) oprávněn požadovat určité plnění a druhá strana (dlužník) je povinna plnit (§ 1721 OZ).
Co má být plněno, je dluh, kdo plní, je dlužník. Věřitel je ten, komu má být plněno, jeho právo
na plnění je pohledávka. Zákoník práce užívá jako synonymum pro obligaci slovní spojení „pracovněprávní vztah“. Žádná ze stran obligace nemůže jednostranně druhé straně ukládat povinnosti ani zřizovat práva (§ 1759 OZ). Výjimku z tohoto pravidla může stanovit pouze zákon (samozřejmě i zákoník práce). Ke změně existujícího závazku je třeba v první řadě souhlasu obou
stran (§ 1790 OZ). Bez souhlasu jedné strany dochází ke změně podle občanského zákoníku
např. při postoupení pohledávky, podle zákoníku práce např. při převedení na jinou práci (§ 41).
Obligace můžeme dělit podle různých hledisek. Pro naše potřeby je nejpodstatnější rozdělení
podle trvání povinnosti k plnění na závazky s opakujícím se či trvalým plněním a na závazky s jed-
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chápat v rozsahu definice zdravotní péče podle § 2 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 2
písm. a) až č) zákona č. 372/2011 Sb.
2.

Pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce
Pracovní volno na nezbytně nutnou dobu se poskytne zaměstnanci, který se podrobil
pracovnělékařské prohlídce, vyšetření nebo očkování souvisejícím s výkonem práce
v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného
orgánu ochrany veřejného zdraví.

KOMENTÁŘ K BODU 2
Jde o překážku v práci, která má vazbu na § 103 odst. 1 písm. d) a e) ZP. Svobodná volba lékaře zaměstnancem je v případě poskytovatele pracovnělékařských
služeb vyloučena a zaměstnanec je tak povinen se na pokyn zaměstnavatele podrobit úkonům v rámci pracovnělékařských služeb u poskytovatele těchto služeb, který
je ve smluvním vztahu k zaměstnavateli. K tomu se připomíná, že právní úprava
závodní preventivní péče byla s účinností od 1. dubna 2012 nahrazena ucelenou
právní úpravou obsaženou v § 53 až § 60 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, a vedle toho dne 3. dubna 2013 nabyla účinnosti také vyhláška
č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče,
obsahující mimo jiné základní výčet, popř. periodicitu jednotlivých druhů pracovnělékařských prohlídek.
Vzhledem k charakteru těchto pracovnělékařských prohlídek a vyšetření souvisejících s výkonem práce je třeba připomenout, že by je zaměstnanec měl absolvovat především v rámci své pracovní doby, neboť jen v této době může zaměstnavatel
zaměstnanci ukládat povinnost, aby se jim podrobil, ledaže výjimečně (např. u řidičů veřejné hromadné dopravy) by to povaha jejich práce během směny vylučovala.
Ostatně podle § 103 odst. 1 písm. d) ZP je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům se těmto pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením podrobit. Naopak
nepodrobení se zaměstnance těmto pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením
nebo očkování na pokyn zaměstnavatele lze považovat za porušení povinnosti zaměstnancem vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a může založit i právní fikci nezpůsobilosti zaměstnance dále konat
dosavadní práci se všemi důsledky z toho vyplývajícími. K pracovnělékařským prohlídkám lze odkázat na podrobnější komentář k zákoníku práce, konkrétně k § 32
nebo § 224.
U této překážky v práci je také poněkud jiná konstrukce náhrady mzdy nebo
platu jinak obvyklá pro ostatní jiné překážky v práci, neboť v tomto případě zaměstnavatel uhradí zaměstnanci podle § 103 odst. 1 písm. e) ZP případnou ztrátu
na výdělku, a to ve výši průměrného výdělku, popř. ve výši rozdílu mezi náhradou
mzdy nebo platu podle § 192 ZP nebo nemocenským a průměrným výdělkem. Posledně uvedený případ může nastat zcela výjimečně za situace, kdy se zaměstnanec
na pokyn svého zaměstnavatele v souvislosti s výkonem práce podrobí vyšetření,
které však trvá déle než 1 den a zaměstnanec by byl po tuto dobu např. hospitalizován, a proto uznán dočasně práce neschopným.
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3.

Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků
Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou
dobu pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných
dopravních prostředků, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas místa pracoviště
jiným přiměřeným způsobem.

4.

Znemožnění cesty do zaměstnání
Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše
na 1 den se poskytne zaměstnanci těžce zdravotně postiženému pro znemožnění
cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem, který tento zaměstnanec používá.

KOMENTÁŘ K BODŮM 3 A 4
V obou případech se jedná o překážku v práci, kdy zaměstnanec nemohl včas dosáhnout místa výkonu práce z objektivních důvodů spočívajících v dopravním provozu nebo v povětrnostních vlivech. V prvém případě bez náhrady mzdy nebo platu,
ve druhém případě – s ohledem na odkázanost osoby těžce zdravotně postižené
na dopravu individuálním dopravním prostředkem – s náhradou mzdy nebo platu.
5.

Svatba
Pracovní volno se poskytne na 2 dny na vlastní svatbu, z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu; náhrada mzdy nebo platu přísluší však pouze za 1 den. Pracovní
volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne rodiči na 1 den k účasti na svatbě
dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy nebo
platu dítěti při svatbě rodiče.
Náhrada mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž zaměstnancům uvedeným v § 317 zákoníku práce.

KOMENTÁŘ K BODU 5
Jedinou změnu, kterou proti tradiční úpravě tímto nařízením vlády doznala tato překážka v práci, je skutečnost, že při vlastní svatbě zaměstnanci sice i nadále přísluší pracovní volno na 2 dny (z toho 1 den k účasti na svatbě), avšak náhrada mzdy nebo platu
přísluší pouze za jeden z těchto dní. Právní předpis však nestanoví, za který z těchto
dnů má náhrada příslušet, což může znamenat problém v situaci, kdy podle rozvrhu
směn připadá zaměstnanci na každý z těchto dvou dnů jiný počet hodin ve směně. Zaměstnavatel by měl tento nedostatek řešit s přihlédnutím k obecné zásadě, že výkon
práv a povinností v pracovněprávních vztazích nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiného účastníka těchto právních vztahů a nesmí
být v rozporu s dobrými mravy – tedy např. tak, že zaměstnanci poskytne náhradu
odpovídající průměrnému počtu hodin z obou směn. Jestliže zaměstnanci připadá
svatba na den, který není jeho pracovním dnem, zůstává mu zachováno právo pouze
na 1 den pracovního volna, a to vždy s náhradou mzdy nebo platu.

793

§4–§5
nimální mzdy a nejnižších úrovních zaručené mzdy zohlednit vlivy, které omezují
pracovní uplatnění zaměstnance.
„Snížené sazby“ minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy „zohledňující vlivy, které omezují pracovní uplatnění zaměstnance“, byly stanoveny do 31. prosince 2016 jen pro zaměstnance se zdravotním postižením – poživatele invalidního
důchodu pro invaliditu prvního, druhého a třetího stupně. S účinností od 1. ledna 2017 byla úprava nižších sazeb minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené
mzdy bez náhrady zrušena. Od tohoto data se proto uplatňuje pouze jedna sazba
minimální mzdy, což se samozřejmě promítlo i do shodné úpravy v oblasti nejnižších úrovní zaručené mzdy, a tyto nástroje státní mzdové politiky představující
ochranu zaměstnanců před nepřiměřeně nízkým oceněním jejich práce jsou nastaveny shodně pro všechny zaměstnance bez rozdílu.
§5
Sazby minimální mzdy a nejnižší úrovn÷ zaruéené
mzdy pąi jiné délce pracovní doby
(1) Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby5) než 40 hodin se hodinové sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zkrácení týdenní pracovní
doby zvyšují.
(2) Zaměstnanci, který má sjednánu kratší pracovní dobu6) nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní
pracovní době, se měsíční sazby minimální mzdy a nejnižší úroveň zaručené mzdy snižují
úměrně odpracované době.
5)
6)

§ 79 zákoníku práce.
§ 80 zákoníku práce.

KOMENTÁŘ K § 5
Sazby minimální mzdy i nejnižších úrovní zaručené mzdy jsou stanoveny pro 40hodinovou stanovenou týdenní pracovní dobu. Při jiné délce stanovené týdenní pracovní
doby se měsíční sazby nemění, hodinové sazby se úměrně zvyšují.
Přepočet hodinové sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy
v případě jiné délky stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin (§ 79 ZP) je upraven tak, aby zaměstnanci s touto jinou délkou stanovené týdenní pracovní doby nebyli
znevýhodněni proti zaměstnancům se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin. Hodinové sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy se v takovém případě zvyšují v poměru, který se zjistí jako podíl stanovené týdenní pracovní
doby ke zkrácené stanovené týdenní pracovní době (viz následující přehled).
Při přepočtu měsíčních sazeb minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené
mzdy v případě zaměstnance, který má sjednanou kratší pracovní dobu, se uvedené
měsíční sazby krátí, a to v poměru sjednané kratší pracovní doby ke stanovené pracovní době 40 hodin týdně. (Podle § 80 ZP v případě ujednání o kratší pracovní době
přísluší zaměstnanci mzda nebo plat, které odpovídají této kratší pracovní době.)
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Neodpracuje-li zaměstnanec v měsíci všechny směny vyplývající pro něj ze stanoveného harmonogramu, snižují se měsíční sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní
zaručené mzdy v poměru pracovní doby, kterou zaměstnanec odpracoval, k pracovní
době, kterou podle rozvrhu pracovní doby (§ 84 ZP) odpracovat měl.
Stanovené hodinové sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy
ve vztahu ke stanovené týdenní pracovní době (§ 79 ZP) uvádí následující přehled:
Hodinové sazby minimální mzdy ve vztahu ke stanovené týdenní pracovní době
Týdenní pracovní doba
v hodinách

Minimální mzda v Kÿ/hod.
(zaokrouhleno na celé haléĝe)

40
38,75
37,5

Základní sazba
73,20
75,56
78,08

Hodinové sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy ve vztahu ke stanovené
týdenní pracovní době
Týdenní pracovní doba Nejnižší úrovnč zaruÿené mzdy v Kÿ/hod.
v hodinách
(zaokrouhleno na celé haléĝe)

40
38,75
37,5
40
38,75
37,5
40
38,75
37,5
40
38,75
37,5
40
38,75
37,5
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Základní sazba
1. skupina prací
73,20
75,56
78,08
2. skupina prací
80,80
83,40
86,18
3. skupina prací
89,20
92,07
95,14
4. skupina prací
98,50
101,67
105,06
5. skupina prací
108,80
112,30
116,05

§1

Naąízení vlády é. 341/2017 Sb.,
o platových pom÷rech zam÷stnancč ve veąejných službách a správ÷
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. b) až f), § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb.,
zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.:

§1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle § 109
odst. 3 zákoníku práce za práci plat,
a) kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd,
b) způsob zařazování do platových tříd,
c) podmínky pro určení započitatelné praxe,
d) okruh uvedených zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif
zvláštním způsobem,
e) stupnice platových tarifů,
f) výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí,
g) rozdělení prací podle pracovních podmínek do skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví a podle obtížnosti
práce a výši zvláštního příplatku pro jednotlivé skupiny.

KOMENTÁŘ K § 1
Rozsah působnosti nařízení vlády je vymezen odkazem na § 109 odst. 3 ZP, neboť
okruh zaměstnanců, na které se vztahuje, je shodný s okruhem zaměstnanců, kterým zaměstnavatelé podle citovaného ustanovení poskytují plat. Těmito zaměstnavateli jsou stát (organizační složky státu), územní samosprávné celky (obce
a kraje), státní fondy, příspěvkové organizace (pokud jejich náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů),
školské právnické osoby zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona a regionální rady
regionu soudržnosti.
Plat se neposkytuje zaměstnancům zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 ZP,
jsou-li tito zaměstnanci cizími státními příslušníky s místem výkonu práce mimo
území České republiky.
Blíže viz komentář k § 109.
Související pĝedpisy
§ 109 odst. 1 a 3, § 122 ZP
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Pąíloha é. 1 k naąízení vlády é. 341/2017 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance
uvedené v § 5 odst. 1 (v Kč měsíčně)
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