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Vážená paní, vážený pane,

už zbývají jen dva a půl měsíce do začátku účinnosti nového zákoníku práce. Je nejvyšší 
čas připravit se na změny. Pokud si to také myslíte, jistě oceníte malou pomůcku, kterou 
jsme pro Vás připravili.

Na následujících stránkách bychom Vás rádi seznámili s některými změnami, upozornili 
Vás na možné chyby a na příkladech se Vám snažíme nová ustanovení ještě více přiblížit. 

Doufáme, že se Vám tyto informace budou hodit.

S přátelským pozdravem

Edita Fraňková
odborná redaktorka
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Rozdíly ve srovnání se současnou úpravou
§ 49  

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Zákon v tomto ustanovení stanoví písemnou formu dohody o skončení pracovního poměru 
pod sankcí neplatnosti a předpokládá, že smlouvu sepíše zaměstnavatel a jedno vyhotovení této 
smlouvy vydá zaměstnanci. Povinnou písemnou formou dohody o rozvázání pracovního poměru se 
zaměstnavatelům značně komplikuje situace, například (u některých dělnických profesí k tomu dochází 
poměrně často) pokud zaměstnanec oznámí či „vzkáže“ zaměstnavateli, že již do práce nepřijde 
a „končí“. V obdobných situacích (pokud tím nebyla zaměstnavateli způsobena škoda a on s tím 
souhlasil) se dosud vychází z toho, že pracovní poměr skončil bez zbytečných formalit ústní dohodou. 
Zaměstnavatel pak mohl zaměstnance odhlásit ze zdravotního a sociálního pojištění. Podle nové 
právní úpravy bude nezbytné zaměstnanci „psát“ neomluvené absence, skončit s ním pracovní poměr 
okamžitým zrušením, doručit mu do vlastních rukou tento právní úkon a teprve poté jej bude možné 
odhlásit ze zdravotního a sociálního pojištění. 

JUDr. Jaroslav Jakubka

Současná úprava Ustanovení Nový zákoník práce 

§ 43 ZP č. 65/1965 Sb.
dohoda o rozvázání 
pracovního poměru

§ 49
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§ 81-84 

Rozvržení pracovní doby 

Zaměstnavatel již není omezen při výběru rozvrhu pracovní doby. 
U nerovnoměrného rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel nově povinen 
vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a je povinen s ním 
seznámit zaměstnance nejpozději dva týdny před začátkem období, na něž je 
pracovní doba nerovnoměrně rozvržena. Se zaměstnancem se může dohodnout 
na tom, že k seznámení dojde v jiné době, může být delší, tedy např. měsíc 
předem, ale může být i kratší. Nelze se ani dohodou odchýlit od povinnosti 
zaměstnavatele vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby na celé 
zvolené období. 

JUDr. Věra Bognárová

Současná úprava Ustanovení Nový zákoník práce 
§ 84 odst. 1 ZP 
č. 65/1965 Sb.

rozvržení pracovní doby § 81 odst. 2

§ 84 odst. 2 ZP 
č. 65/1965 Sb.

maximální délka směny § 82

§ 85 ZP č. 65/1965 Sb.
nerovnoměrné rozvržení 
pracovní doby

§ 83 a § 84

§ 86 ZP č. 65/1965 Sb. kratší pracovní doba § 80

§ 87 a 88 ZP č. 65/1965 Sb.
začátek a konec  
pracovní doby

§ 81 odst. 1 a 3

§ 120 a 121 
Mzda při uplatnění konta pracovní doby

V zákoníku nově dochází k možnosti 
uplatnit v rámci nerovnoměrně 
rozvržené pracovní doby a zavedení 
konta pracovní doby i nový způsob 
odměňování zaměstnanců pracujících 
v tomto systému. Podmínkou pro 
uplatnění konta pracovní doby 
a v návaznosti na to i nového způsobu 
odměňování je vyslovení předchozího 
souhlasu všech zaměstnanců, 
jichž se bude zavedení konta pracovní 
doby týkat. V tomto systému se stanoví 
výše stálé mzdy buď v kolektivní 
smlouvě, nebo ve vnitřním předpisu, 
ale její výše nesmí být nižší než 
80 % průměrné mzdy. Pro každého 
zaměstnance musí být zaveden účet 
mzdy, na němž se vykazuje jednak 
stálá mzda a jednak skutečně dosažená 

mzda za příslušný měsíc. Vyrovnávací období by nemělo přesáhnout 26 týdnů 
a pouze výjimečně, umožní-li to kolektivní smlouva, může dosáhnout až 52 
týdnů. Na konci vyrovnávacího období nebo při ukončení pracovního poměru pak 
musí být vyrovnán rozdíl mezi součtem vyplacených stálých mezd a nárokem 
každého zaměstnance na dosaženou mzdu. Pokud vznikne rozdíl v neprospěch 
zaměstnance, musí mu zaměstnavatel chybějící mzdu doplatit. Za dobu, 

kdy zaměstnanec v tomto režimu nepracoval, mu nevzniká nárok 
na stálou mzdu ani na doplatek.
Institut konta pracovní doby podle současného zákoníku práce neexistuje. Nyní 
by měl tento institut pomoci překonat potíže podnikům se sezónní výrobou.

JUDr. Libor Hůla

Současná úprava Ustanovení Nový zákoník práce 
není v zákoně o mzdě 
č. 1/1992 Sb. 

mzda při uplatnění konta 
pracovní doby

§ 120 a 121

§ 147-149 
Pořadí srážek ze mzdy 

V paragrafech 147–149 se stanoví zásady, podle nichž lze provádět 
srážky ze mzdy. Jde o případy, 
— kdy tak stanoví zákon,
—  na základě dohody o srážkách ze mzdy uzavřené se zaměstnancem nebo 

k uspokojení závazků zaměstnance. 
Pořadí srážek upravuje § 147. Jde o
 a) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,
 b)  pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na politiku zaměstnanosti 

a pojistné na zdravotní pojištění,
 c)  zálohu na mzdu nebo plat, kterou je zaměstnanec povinen vrátit, protože 

nebyly splněny podmínky pro jejich výplatu,
 d)  nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady nebo jiné nevyúčtované zálohy,
 e) náhradu mzdy nebo platu za dovolenou, na niž zaměstnanec ztratil nárok.
Zvláštním předpisem se pak řídí výkon rozhodnutí (exekuce) nařízené 
soudem nebo jiným státním orgánem k tomu oprávněným.
Zároveň se v § 147 výslovně zakazuje, aby zaměstnavatel prováděl srážky 
ze mzdy za přijetí do zaměstnání nebo k úhradě smluvních pokut. Toto 
ustanovení se objevuje nově a zákon tak reaguje na praktiky některých 
zaměstnavatelů, kteří si vkládají do vnitřního předpisu pokuty nebo dokonce 
sazebníky pokut za nesplnění některých úkolů nebo za porušení některých 
ustanovení zaměstnavatele. Srážky ze mzdy k náhradě škody je možné provádět 
pouze na základě dohody o srážkách ze mzdy. 
Nové je i ustanovení, že je možné provádět srážky ze mzdy ve větším 
rozsahu, než připouští občanský soudní řád, ale pouze tehdy, 
nejde-li o srážky ve prospěch vlastního zaměstnavatele a nebude-li tím ohroženo 
provádění nebo krácení jiných srážek. Přednostními srážkami jsou srážky podle 
§ 147 odst. 1 písm. a) a b). Pořadí srážek pak upravuje § 279 a 280 občanského 
soudního řádu, na něž pak navazují § 148 a 149 zákoníku práce. 
V § 149 odst. 4 se pak stanoví postup, jaké pořadí se uplatňuje při provádění 
srážek u zaměstnance, který nastoupil k novému zaměstnavateli.

JUDr. Libor Hůla

Současná úprava Ustanovení Nový zákoník práce 
§ 13 nařízení vlády 
č. 108/1994 Sb.

pořadí srážek ze mzdy § 147-149

§ 12 zákona o mzdě 
č. 1/1992 Sb.

srážky ze mzdy § 147-149

§ 18 zákona o platu 
č. 143/1992 Sb.

srážky z platu § 145-149
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§ 216–223  
Společná ustanovení o dovolené

Nově se v zákoníku práce zakotvuje zaokrouhlování poměrné části dovolené, 
pokud činí necelý den. V takovém případě se poměrná část dovolené 
zaokrouhlí vždy na půlden.
Nově se zakotvuje též možnost čerpání dovolené až po skončení 
rodičovské dovolené, což je bezpochyby ve prospěch zaměstnankyň 
a usnadní to i administrativu zaměstnavatelům.

Hromadné čerpání dovolené nelze určit z jiných než provozních důvodů, a to ani 
tehdy, pokud by se zaměstnavatel na tom s odborovou organizací dohodl.
Při krácení dovolené se nově stanoví krácení dovolené za každých 
21 zameškaných směn, namísto nynějších 22, což je v neprospěch zaměstnance, 
ale v souladu s ostatními ustanoveními o dovolené.

JUDr. Hana d‘Ambrosová

Současná úprava Ustanovení Nový zákoník práce 
§ 106 ZP č. 65/1965 Sb. výklad pojmů § 216 odst. 1 a 2

§ 107 ZP č. 65/1965 Sb. krácení dovolené § 223

§ 108 ZP č. 65/1965 Sb.
určení doby čerpání 
dovolené

§ 217

§ 109 ZP č. 65/1965 Sb.
nečerpání a přesun 
dovolené

§ 218

§ 110 ZP č. 65/1965 Sb. přerušení dovolené § 219

§ 110a ZP č. 65/1965 Sb.
dovolená při změně 
zaměstnání

§ 221

§ 110b ZP č. 65/1965 Sb. náhrada za dovolenou § 222

§ 110c ZP č. 65/1965 Sb. zmocňovací ustanovení není

není v ZP č. 65/1965 Sb.
zaokrouhlování poměrné 
části dovolené

§ 216 odst. 5

§ 11 NV č. 108/1994 Sb. krácení dovolené § 223

§ 12 NV č. 108/1994 Sb. hromadná dovolená § 220

§ 40 NV č. 108/1994 Sb.
posuzování  
odpracovaných dnů

§ 216 odst. 3 a 4, 348

§ 234-235 
Kvalifikační dohoda

Zákoník práce zavádí označení „kvalifikační“ dohody. Dosud – s ohledem 
na absenci názvu – byl kromě názvu „kvalifikační dohoda“ používán též název 
„dohoda o zvýšení kvalifikace“, respektive „dohoda o prohloubení kvalifikace“. 
Významné je ustanovení, že závazek zaměstnance k setrvání 
v zaměstnání začíná od zvýšení kvalifikace. Toto určení doby běhu závazku 
bylo opomenuto v novele současného zákoníku práce, takže v některých 

případech mohlo být dovozováno, že 
závazek zaměstnance běží od podpisu 
dohody, pokud v dohodě nebyl počátek 
závazku dohodnut. Nově je na počítání 
běhu sjednané doby nutné vztáhnout 
§ 122 občanského zákoníku, jako by 
šlo o lhůtu. 
Zákon již neváže neplatnost 
dohody na absenci předepsaného 
obsahu. Neplatná by byla jen dohoda, 
která by nebyla uzavřena písemně. 
Zákon již rovněž neřeší možnost převzetí úhrady nákladů předchozímu 
zaměstnavateli dalším zaměstnavatelem, jestliže zaměstnanec nastoupí 
u jiného zaměstnavatele v průběhu platnosti závazku k setrvání v zaměstnání. 
Takovému ujednání mezi zaměstnavateli však zákon nebrání, stejně jako 
nebrání závazku zaměstnance k setrvání v zaměstnání u nového zaměstnavatele 
s tím, že pro případ jeho nesplnění by se zavázal k úhradě nákladů, které 
tento zaměstnavatel za něj zaplatil, respektive k úhradě jejich poměrné části. 
Platnost takové dohody by bylo nutné posuzovat pouze podle základních 
zásad pracovněprávních vztahů, konkrétně § 13 odst. 5 a § 14 odst. 1 ZP, 
které požadují soulad pracovněprávních vztahů s dobrými mravy. Délka doby 
závazku zaměstnance k setrvání v zaměstnání u dalšího zaměstnavatele by tedy 
bezpochyby musela být přiměřená výši nákladů, které za zaměstnance uhradil, 
při analogickém použití maximální přípustné doby v délce 5 let.

JUDr. Bořivoj Šubrt

Současná úprava Ustanovení Nový zákoník práce 
§ 143 ZP č. 65/1965 Sb. kvalifikační dohoda § 234 a 235

§ 356 
Formy průměrného výdělku

Úprava forem průměrného výdělku se oproti § 17 odst. 5 zákona č. 1/1992 Sb., 
o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, zjednodušila. 
Základní formou průměrného výdělku je pouze průměrný hodinový výdělek 
a nikoliv též průměrný denní (směnový) výdělek. Průměrný měsíční výdělek 
se zjišťuje z průměrného hodinového výdělku, pro což zákon stanoví jednoznačný 
závazný postup. Přepočtový koeficient vychází z počtu 365,25 dnů v průměrném 
roce, což při vydělení 12 a 7 představuje průměrný počet týdnů v měsíci 4,348. 
Toto číslo bude násobeno stanovenou týdenní pracovní dobou zaměstnance 
nebo jeho sjednanou kratší pracovní dobou. Vzorec pro přepočet průměrného 
hodinového výdělku (PHV) na průměrný měsíční výdělek (PMV) je následující:

 PMV = PHV x (TPD x 4,348)

přičemž TPD je stanovená týdenní pracovní doba nebo sjednaná kratší pracovní 
doba zaměstnance.
Průměrný čistý výdělek se zjišťuje výlučně v měsíční formě, a to stejným 
způsobem jako dosud, s upřesněním, že podmínky a sazby pro odečítané 
pojistné na sociální a zdravotní pojištění a zálohu na daň z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti se posuzují v měsíci, v němž se průměrný měsíční čistý výdělek 
zjišťuje. To má význam pro uvádění průměrného výdělku v potvrzení, které 
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při skončení pracovněprávního vztahu je zaměstnavatel povinen zaměstnanci 
na jeho žádost vydat k prokázání tohoto údaje úřadu práce pro účely podpory 
v nezaměstnanosti či podpory při rekvalifikaci (§ 313 odst. 2 ZP). 
Pro stanovení náhrady mzdy nebo platu v prvních 14 dnech pracovní 
neschopnosti (karantény) se v § 192 odst. 2 ZP nesprávně uvádí, že se průměrný 
výdělek upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro 
stanovení dávek nemocenského pojištění s tím, že se pro účely této úpravy redukční 
hranice stanovené pro nemocenské pojištění vynásobí koeficientem 1,4. V této 
souvislosti bylo i chybně prezentováno, že se takto bude upravovat průměrný denní 
výdělek. V důsledku jeho zrušení ale bude nutné upravovat průměrný hodinový 

výdělek, a to přiměřeně. Pokud zaměstnanec pracuje v rozdílně dlouhých směnách, 
nebylo by používání denního průměru ani spravedlivé.

JUDr. Bořivoj Šubrt

Současná úprava Ustanovení Nový zákoník práce 
§ 275 ZP č. 65/1965 Sb. průměrný výdělek § 351, 352, 356
§ 17 zákona o mzdě č. 
1/1992 Sb.

průměrný výdělek § 351-362

§ 166 až 172  
Náhrady při zahraniční pracovní cestě a výkonu práce 

v zahraničí v podnikatelské sféře

Pokud zaměstnanec uskuteční v kalendářním dni více zahraničních 
pracovních cest, nestanoví se výše stravného za každou zahraniční část 
pracovní cesty samostatně, jak tomu bylo dosud, ale za celkovou dobu strávenou 
v zahraničí v tomto kalendářním dni. Do tohoto souhrnu dob se však nezapočítávají 
doby trvání jednotlivých zahraničních pracovních cest trvající méně než 1 hod., 
protože tyto se připočítávají k tuzemským částem jednotlivých cest.
Jestliže zaměstnavatel prokazatelně nejpozději před pracovní cestou neinformuje 
zaměstnance o způsobu krácení stravného v případě, že budou na pracovní cestě 
zaměstnanci poskytnuta jídla charakteru snídaně, oběda či večeře, nemůže 
zaměstnavatel stravné zaměstnanci krátit anebo nepřiznat, a to ani 
v případě, kdy byla zaměstnanci poskytnuta v kalendářním dni bezplatně všechna 
uvedené jídla.
Pokud by zaměstnavatel poskytl zaměstnanci cestovní náhrady vyšší anebo 
jiné, než jsou stanoveny pro zaměstnance zaměstnavatele, který je státem, 
územním samosprávným celkem, státním fondem, příspěvkovou organizací, jejíž 
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 nebo školskou právnickou osobou zřízenou 
podle školského zákona (viz hlava III části sedmé zákoníku práce), šlo by 
u zaměstnavatele o částky daňově neuznatelné a u zaměstnance o příjmy, které 
jsou předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti.

Ing. Karel Janoušek

Současná úprava Ustanovení Nový zákoník práce 
§ 4 zákona o cestovních 
náhradách č. 119/1992 Sb.

druhy cestovních náhrad § 156, 161-164, 169, 171

§ 10 zákona o cestovních 
náhradách č. 119/1992 Sb.

zahraniční pracovní cesty § 166

§ 11 zákona o cestovních 
náhradách č. 119/1992 Sb.

cesty k návštěvě rodiny § 168

§ 12 zákona o cestovních 
náhradách č. 119/1992 Sb.

stravné
§ 170, 173, 174, 176 
a 179

§ 14 zákona o cestovních 
náhradách č. 119/1992 Sb.

náhrada za používání 
motorového vozidla

§ 167

§ 17 zákona o cestovních 
náhradách č. 119/1992 Sb.

přidělení k výkonu práce 
v zahraničí

§ 172, 181

§ 255 
Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů

Ani na základě písemného potvrzení, ani dohody o odpovědnosti za ztrátu 
svěřených předmětů nelze zaměstnanci svěřovat různá vybavení kanceláří nebo 
pracovišť nábytkem nebo osobní automobil, popřípadě i věci, k nimž mají volný 
přístup i jiné osoby než zaměstnavatel.

JUDr. Josef Hochman

Současná úprava Ustanovení Nový zákoník práce 
§ 178 ZP č. 65/1965 Sb. ztráta svěřených předmětů § 255, 256

Upozornění na možné chyby
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§ 49 
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Zákaz výpovědi
Zaměstnankyně rozváže pracovní poměr dohodou dne 1. prosince k 31. prosinci. Desátého prosince zjistí, že je v jiném stavu. 
Pracovní poměr jí skončí podle dohody o skončení pracovního poměru dne 31. prosince. Zákaz výpovědi se na ni nevztahuje. 

Chybějící odezva z jedné strany
Zaměstnanec odešle zaměstnavateli dopis, ve kterém žádá o skončení pracovního poměru dohodou k 31. říjnu. Tento dopis zůstane 
ze strany zaměstnavatele bez odezvy. Pracovní poměr dohodou nekončí, protože nedošlo k jejímu uzavření. 

§ 65-66 
Další případy skončení pracovního poměru

Pracovní neschopnost
Na skončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou nemá pracovní neschopnost žádný vliv. Pracovní poměr například 
skončil dnem 30. 6. a tento den by měl být také uveden v zápočtovém listu, i když nemocenské dávky zaměstnanec dostává 
až do skončení pracovní neschopnosti. Pokud by však zaměstnanec po skončení pracovní neschopnosti nastoupil opět do 
zaměstnání a pokračoval s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, změní se jeho pracovní poměr v pracovní poměr 
uzavřený na dobu neurčitou, pokud se zaměstnavatel nedohodne se zaměstnancem jinak. Zaměstnavatel je povinen do osmi 
dnů po skončení pracovního poměru zaměstnance odhlásit u příslušné správy nemocenského pojištění a u zdravotní pojišťovny. 

Zkušební doba
Ve zkušební době lze podle § 58 ZP pracovní poměr zrušit kdykoliv, tedy i v době pracovní neschopnosti, a to z jakéhokoli důvodu 
nebo bez uvedení důvodu. Nejde tedy o výpověď. Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru má být doručeno druhé straně 
alespoň tři dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit. Jde však o lhůtu pořádkovou, čili z jejího nedodržení nevyplývají žádné 
právní důsledky. 

§ 156–165  
Cestovní náhrady v podnikatelské sféře

Pracovní cesta ve dvou kalendářních dnech
Zaměstnanec nastoupil na pracovní cestu ve 13.00 hod. a ukončil ji druhý den v 4.30 hod. Podle dosavadní úpravy by příslušelo 
zaměstnanci stravné pouze za první den pracovní cesty nejméně 58 Kč (doba trvání pracovní cesty 5 až 12 hod.) a ve druhém 
kalendářním dni by za dobu trvání pracovní cesty 4 hod. 30 min. stravné zaměstnanci nepříslušelo. 
Nově se při pracovní cestě spadající do dvou kalendářních dnů doba trvání pracovní cesty posuzuje buď odděleně anebo v souhrnu 
a zaměstnanci přísluší stravné, které je pro něho výhodnější. V uvedeném případě tak bude zaměstnanci za celkovou dobu trvání 
pracovní cesty 15 hod. 30 min. příslušet stravné ve výši nejméně 88 Kč.

Krácení stravného
Zaměstnavatel stanovil ve vnitřním předpisu krácení stravného v maximální výši podle § 163 odst. 2 ZP. Zaměstnanec uskutečnil 
v kalendářním dni pracovní cestu od 4.00 hod. do 22.30 hod., tj. cestu trvající více než 18 hod. Na této pracovní cestě byla 
zaměstnanci poskytnuta bezplatně snídaně, oběd i večeře. Podle dosavadní úpravy by zaměstnanci stravné žádné nepříslušelo, 
protože zaměstnanci byla bezplatně zabezpečena na pracovní cestě strava v plném rozsahu. 
Podle nové úpravy se však stravné v uvedeném případě krátí nejvýše o 25 % za každé bezplatně poskytnuté jídlo, tj. při 
poskytnutí všech tří jídel celkem maximálně o 75 %. Zaměstnanci tak v uvedeném případě přísluší stravné ve výši nejméně 
25 % ze 138 Kč, tj. 34,50 Kč.
Pokud by tato pracovní cesta byla ukončena např. ve 21.50 hod. a trvala by tak celkem méně než 18 hod., činilo by krácení (podle 
jeho rozhodnutí) za každé poskytnuté jídlo 35 % a zaměstnanci by tak stravné za uvedených podmínek zaměstnavatel neposkytl. 

Příklady

Více informací
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§ 227-233 
Odborný rozvoj zaměstnanců

Rozlišení prohlubování a zvyšování kvalifikace
Zaměstnanec, který je v pozici ekonomického ředitele, má zájem studovat MBA. Protože toto studium doplní jeho kvalifikaci k výkonu sjednané práce, půjde 
o prohlubování kvalifikace (studium MBA není dosažením vyššího stupně vzdělání). 
Jiný zaměstnanec, vykonávající práci účetního, by chtěl rovněž absolvovat stejné studium, nicméně to není k výkonu jeho práce potřebné. Jestliže by ale 
zaměstnavatel měl záměr využít takto získanou kvalifikaci zaměstnance v budoucnu pro vyšší pracovní pozici, půjde o zvýšení kvalifikace. To bude v zájmu 
zaměstnavatele, takže zaměstnanci může být takové zvýšení kvalifikace umožněno. Vznikne mu tak nárok na poskytování pracovních úlev podle § 232 ZP. 
Jestliže by zaměstnavatel neměl záměr využít u tohoto zaměstnance v budoucnu této kvalifikace, nemohl by mu zvýšení kvalifikace podle zákoníku práce umožnit 
(nevznikaly by nároky podle § 232 ZP) a zaměstnanec by mohl studovat jen z vlastního zájmu a využít k tomu dovolenou na zotavenou nebo neplacené pracovní 
volno (není však vyloučeno, že mu zaměstnavatel dobrovolně v určitém rozsahu náhradu mzdy přizná). V takovém případě by se však nejednalo o zvyšování 
kvalifikace v rámci pracovněprávního vztahu, ale o privátní záležitost zaměstnance. 

§ 243-235 
Kvalifikační dohoda

Zaměstnanec se zavázal k setrvání v pracovním poměru po dobu 5 let po ukončení studia na vysoké škole, které mu hradil zaměstnavatel v rámci zvyšování 
kvalifikace. Sjednaný závazek nesplnil a ukončil pracovní poměr výpovědí bez uvedení důvodů. Do splnění závazku zbýval 1 rok 7 měsíců. Z částky skutečně 
vynaložených nákladů (maximálně však z celkové dohodnuté částky) na zvýšení kvalifikace je zaměstnanec povinen zaměstnavateli uhradit 31,666665 % 
(procentní vyjádření, které vyjadřuje podíl 19 měsíců nesplněného závazku ze 60 měsíců sjednaného závazku – 100/60 x 19). 

§ 236 
Stravování zaměstnanců 

Zaměstnanec má plánovanou směnu od 7 do 15.30 hodin. V 11 hodin odjede na vícedenní pracovní cestu. Nárok na stravné mu podle § 163 odst. 1 písm. 
a) nebo podle § 176 odst. 1 písm. a) ZP vznikne dovršením páté hodiny od začátku pracovní cesty. Protože tato skutečnost nastala až po ukončení směny, 
bude podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o daních z příjmů pro zaměstnavatele daňově uznatelný i příspěvek zaměstnanci na jídlo, které konzumoval před 
odjezdem na pracovní cestu. Pojem „směna“ je nutné posuzovat podle § 78 odst. 1 písm. c) ZP jako část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je 
zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat. Směnou ani její částí tedy není práce přesčas.
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Změny pracovního práva se dotknou všech firem, které mají alespoň jednoho zaměstnance. Patříte mezi ně? Nestačí Vám 
uvedené informace? Pak Vám nabízíme příručku, ze které jsou uvedené informace vybrány. 

Nový zákoník práce v praxiNový zákoník práce v praxi

650 stran za zaváděcí cenu 1970 Kč (2 970 Kč)

Kdo ji pro Vás napsal?
JUDr. Jaroslav Jakubka
JUDr. Bořivoj Šubrt
JUDr. Hana d‘Ambrosová
JUDr. Věra Bognárová
JUDr. Josef Hochman
Ing. Karel Janoušek
JUDr. Libor Hůla
Ing. Libuše Procházková

Je členěna do tří částí:
1. Aktuální informace
2. Komentář jednotlivých paragrafů zákoníku práce
3. Předpisy související – výklad dalších pracovněprávních předpisů

Čím je tato příručka výjimečná oproti jiným komentářům?
–  svou přehledností – komentář zákoníku práce má pevnou struktury  

a Vy snadno najdete hledanou informaci
 • úplné znění zákona
 • ustanovení související
 • komentář
 • rozdíly ve srovnání s dosavadní úpravou
 • upozornění na možné chyby
 • příklady
 • judikatura
–  obsahuje podrobný rejstřík do jednotlivých paragrafů zákoníku práce
–  nikdy nezastará – díky aktualizačnímu servisu rychle reagujeme 

na legislativní změny a Váš komentář bude stále aktuální

Více informací získáte na

komentář, příklady, judikatura a předpisy související

K příručce obdržíte CD-ROM, kde naleznete:
– úplná znění zákoníku práce 
–  úplná znění pracovněprávních a jiných souvisejících předpisů 
– nejdůležitější vzory pracovněprávních písemností s komentářem pro rok 2007

Navíc získáte dárek – publikaci Převodní 
můstek k novému zákoníku práce
–  rychle vyhledáte, jaký paragraf v novém  

zákoníku práce odpovídá číslu paragrafu 
ze současného zákoníku

V případě dotazů či nejasností můžete 
využívat bezplatného poradenského 
servisu.

Společná ustanovení

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI

září 2006

§ 355
str. 4

13

Judikatura
Neodpracoval-li zaměstnanec v rozhodném období

alespoň 22 dnů (podle právní úpravy platné do 

31. 12. 2006 – pozn. autora), může být pravděpodobný

výdělek zaměstnance zjištěn z hrubé mzdy, kterou za-

městnanec dosáhl od počátku rozhodného období,

jestliže se počet odpracovaných dnů blíží stanovené

hranici 22 dnů. V případě, že zaměstnanec nedosáhl

v rozhodném období žádný výdělek, je třeba jeho

pravděpodobný výdělek zjistit z hrubé mzdy, kterou

by zřejmě dosáhl.

21 Cdo 58/2005Nejvyšší soud ČR

Společná ustanovení

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI

září 2006

§ 355
str. 3

13

ních dnů v měsíci a změna je provedena analogicky,jako tomu je pro účely dovolené na zotavenou. Bližšíspecifikace postupu při zjišťování pravděpodobnéhovýdělku v zákoně má spíše metodický význam.

Upozornění na možné chyby
Jestliže by zaměstnanec (pokud by pracoval) obdrželmimořádnou odměnu nebo jinou obdobnou složkumzdy, je nutné ji považovat za obvyklou složku mzdya brát ji v úvahu pro zjištění pravděpodobného vý-dělku. Pravděpodobný výdělek by neměl zaměst-nance ani zvýhodnit ani znevýhodnit, oproti výpočtuprůměrného výdělku standardním způsobem. Je tovýdělek, kterého by pravděpodobně dosáhl, kdybyodpracoval alespoň 21 dnů v rozhodném období.

Příklad
Zjišťování pravděpodobného výdělku prvním způso-bem
Zaměstnanec odpracoval v rozhodném období 15 dnů.Přitom pracuje v jednosměnném provozu a v rovno-měrném rozvržení pracovní doby od pondělí do pátku.Mzda, kterou za tuto dobu dosáhl, má dostatečnou vy-povídací schopnost o výdělkové úrovni zaměstnancea postačuje proto k tomu, aby byl pravděpodobný vý-dělek zjištěn z této mzdy v podstatě standardním způ-sobem, tj. jejím vydělením odpracovanou dobou. Jest-liže by například v důsledku směnného pracovníhorežimu, do něhož je zaměstnanec zařazen, nemělamzda dostatečnou vypovídací schopnost (např. s ohle-dem na příplatky), bylo by nutné postupovat při zjiš-ťování pravděpodobného výdělku druhým způsobem,tj. zjistit mzdu, kterou by zaměstnanec zřejmě dosáhl.

!

P
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Společná ustanovení
NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI

září 2006

§ 355
str. 2

Ustanovení související

– Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

•  § 357 odst. 1 – průměrný výdělek v porovnání

s minimální mzdou

Komentář

Pravděpodobný výdělek je zvláštním způsobem zjiš-

tění průměrného výdělku. Ten bude takto zjišťován,

jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpra-

coval alespoň 21 dnů. Zákon stanoví dva způsoby

jeho zjištění, a to

– jednak z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstna-

nec dosáhl od počátku rozhodného období (jsou-li

tyto údaje za kratší dobu než 21 dnů dostatečně vy-

povídající),

– jednak z hrubé mzdy nebo platu, které by zaměst-

nanec zřejmě dosáhl (jestliže by pracoval).

Pro účely tohoto druhého způsobu zjištění pravděpo-

dobného výdělku zákon nově příkladmo uvádí možný

postup, a to s přihlédnutím k obvyklé výši jednotli-

vých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo s při-

hlédnutím ke mzdě či platu zaměstnanců, vykonáva-

jících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Jsou

však možné i jiné metody, například použití naposledy

zjištěného průměrného výdělku zaměstnance, jestliže

vychází z nezměněných parametrů, zejména výše sa-

zeb jednotlivých složek mzdy či platu.

Rozdíly ve srovnání s původní úpravou

Časová hranice, při níž je nutné zjišťovat průměrný

výdělek jako pravděpodobný, se snižuje z 22 dnů na

21 dnů. Toto číslo vyjadřuje průměrný počet pracov-

�
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Společná ustanoveníNOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI

§ 355
str. 1

září 2006

Úplné znění

§ 355
Pravděpodobný výdělek

Díl 3

Pravděpodobný výdělek

§ 355

(1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21

dnů, použije se pravděpodobný výdělek.

(2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu,

které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě

z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne

zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměst-

nance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou

práci nebo práci stejné hodnoty.

www.dashofer.cz/kzpwww.dashofer.cz/kzp
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VERLAG DASHÖFER
nakladatelství, spol. s r. o.
Na Příkopě 18
P. O. Box 756
111 21 Praha 1

Líbí se Vám takto zpracované informace? Líbí se Vám takto zpracované informace?   
Chcete ještě více informací a příkladů z praxe Chcete ještě více informací a příkladů z praxe 
aplikace zákona?aplikace zákona?

 Cena zítra Vaše cena dnes Spoříte
komentář Nový zákoník v praxi 2970 Kč 1970 Kč 1000 Kč

1. bonus Převodový můstek k novému ZP 290 Kč  0 Kč  290 Kč

2. bonus Aktuální znění nového ZP z Edice AZ na CD 300 Kč  0 Kč  300 Kč

3. bonus 100 stran příkladů z praxe navíc 500 Kč  0 Kč  500 Kč

Celkem za nabízené informace 4060 Kč 1970 Kč 2090 Kč

S tímto informačním bulletinem platíte méně než získáváte!S tímto informačním bulletinem platíte méně než získáváte!

Pokud objednáte ještě dnes, obdržíte Pokud objednáte ještě dnes, obdržíte komentář 67 dní před datem jeho účinnostikomentář 67 dní před datem jeho účinnosti. . 
Právě tolik dní budete mít navíc pro Vaše studium.Právě tolik dní budete mít navíc pro Vaše studium.

Rekapitulace Vašeho účtu:

Využijte poslední šanceposlední šance získat tento jedinečný

Pracovní poměr

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI

září 2006

§ 49
str. 4

2

tivní) odpovídající výpovědní době. V případech, kdyje rozvázání pracovního poměru odůvodněno organi-začními změnami, vzniká nárok na placené volno.Pracovní volna lze se souhlasem zaměstnavatele slu-čovat.

Zcela samostatným právním problémem je případnéprokazování, že dohoda o rozvázání pracovního po-měru byla uzavřena v tísni, čili nebyla uzavřena svo-bodně. Neplatnost takové dohody o rozvázání pra-covního poměru může zaměstnanec i zaměstnavateluplatnit u soudu ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdyměl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním pra-covního poměru.

Rozdíly ve srovnání s původní úpravou
Zákon v tomto ustanovení stanoví písemnou formudohody o skončení pracovního poměru pod sankcí ne-platnosti a předpokládá, že smlouvu sepíše zaměst-navatel a jedno vyhotovení této smlouvy vydá za-městnanci. Povinnou písemnou formou dohodyo rozvázání pracovního poměru se zaměstnavatelůmznačně komplikuje situace, například (u některýchdělnických profesí k tomu dochází poměrně často) po-kud zaměstnanec oznámí či „vzkáže“ zaměstnavateli,že již do práce nepřijde a „končí“. V obdobných si-tuacích (pokud tím nebyla zaměstnavateli způsobenaškoda a on s tím souhlasil) se dříve vycházelo z toho,že pracovní poměr skončil bez zbytečných formalitústní dohodou. Zaměstnavatel pak mohl zaměstnanceodhlásit ze zdravotního a sociálního pojištění. Podlenové právní úpravy bude nezbytné zaměstnanci „psát“neomluvené absence, skončit s ním pracovní poměrokamžitým zrušením, doručit mu do vlastních rukou
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stavu zaměstnance [je-li důvodem rozvázání pracov-ního poměru pracovní úraz nebo nemoc z povolání –§ 52 písm. d)]. Pokud zaměstnanec končí pracovnípoměr dohodou z důvodu uvedeného v § 52 písm. d)ZP, náleží mu odstupné podle § 67 odst. 1 ZP ve výšinejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Totoustanovení zákoníku práce může být pro mnohé menšízaměstnavatele likvidační. Nedojde-li k uzavření do-hody o rozvázání pracovního poměru, nemůže za-městnanci samozřejmě vzniknout ani nárok na od-stupné.

Podle § 21 odst. 2 ZP nemusí být projevy účastníkůprávního úkonu – smlouvy – na téže listině, dohodao rozvázání pracovního poměru může mít také po-dobu návrhu na jedné listině a jeho přijetí na jinélistině.

Platnost uzavřené dohody nelze úspěšně právně na-padnout například z toho důvodu, že byla uzavřenazaměstnancem, který je chráněn tzv. zákazem výpo-vědi podle § 53 ZP nebo osobou se zdravotním po-stižením. Tyto osoby nejsou chráněny před rozvázá-ním pracovního poměru dohodou o rozvázánípracovního poměru. Návrhem dohody je druhý účast-ník vázán, jakmile dojde druhé straně. Pouze do tétodoby může od návrhu odstoupit. Například návrh jepodán dopisem, účastník si to rozmyslí a pošle tele-gram či fax.

Zaměstnanec, který rozvazuje pracovní poměr doho-dou, má (podle přílohy nařízení vlády, kterým se sta-noví okruh a rozsah důležitých osobních překážekv práci) nárok na pracovní volno bez náhrady mzdyk vyhledání nového místa před skončením pracovníhopoměru, a to na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na je-den půlden v týdnu, po dobu (v tomto případě fik-
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•  § 48 – způsoby skončení pracovního poměru•  § 53 – zákaz výpovědi (na dohody o skončenípracovního poměru se tato ochrana nevztahuje)•  § 61 – povinnost zaměstnavatele seznamovat pří-slušný odborový orgán s ostatními způsoby roz-vazování pracovního poměru•  § 67, 68 – odstupné při skončení pracovního po-měru
•  § 71, 72 – podání soudní žaloby na neplatnostdohody o skončení pracovního poměru

Komentář
Dohodne-li se zaměstnanec se zaměstnavatelem narozvázání pracovního poměru, končí pracovní po-měr dnem, který byl v dohodě sjednán. Termínskončení pracovního poměru nemusí být určen jenstanovením konkrétního data, ale i jiným způsobem,který nevzbuzuje pochybnosti, jako například dnemnávratu zaměstnankyně z mateřské či rodičovské do-volené, ukončením určitých konkrétních prací, ukon-čením sezóny apod. Dohoda je uzavřena, jakmile sezaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnou na kon-krétní době skončení pracovního poměru.

Zákon dále stanoví, že pokud to požaduje zaměstna-nec, musí být důvody rozvázání pracovního poměruv dohodě výslovně uvedeny. Jde rovněž o nesmyslnéustanovení, protože obsah a text dohody schvalujípřed uzavřením obě smluvní strany. Pokud obsah do-hody jedné ze smluvních stran nevyhovuje, dohoduprostě neuzavře. Z hlediska zajištění důkazu může mítuvedení důvodu skončení pracovního poměru v do-hodě význam jen při skončení pracovního poměruz organizačních důvodů [§ 52 písm. a) až c)] či z tzv.zdravotních důvodů, pokud zhoršení zdravotního
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Úplné znění

§ 49
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Díl 2
Dohoda

§ 49(1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracov-ního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem.(2) Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a za-městnanec písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být uvedeny dů-vody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec.(3) Jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru vydá za-městnavatel zaměstnanci.

Ustanovení související
– Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce•  § 40 – změna sjednaných pracovních podmínekna základě dohody zaměstnance a zaměstnavatele

– 33 %komentář za zavádějící cenuzavádějící cenu 
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