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Informace uvedené v tomto bulletinu jsou 
prezentovány na základě našeho nejlepšího 
přesvědčení a poznatků získaných v době, kdy byl 
tento text dán do tisku. Nicméně, konkrétní informace 
vztahující se k tématům uvedeným v tomto bulletinu 
by měly být konzultovány dříve, než na jejich základě 
bude učiněno investiční rozhodnutí. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Aktuality v legislativě 

Novela zákoníku práce 

V Poslanecké sněmovně čeká na projednání ve 3. čtení očekávaná 
rozsáhlá novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen 
„Novela“). Novela přináší celou řadu změn, ze kterých nejvýznamnější 
budou popsány níže. 

První důležitou změnou je změna koncepce stanovení práva na 
dovolenou a její délku. Novelou má zaniknout typ dovolené za 
odpracované dny. Dovolená se tak bude z hlediska typů členit již jen na 
dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část nebo na 
dodatkovou dovolenou.  

Zásadní koncepční změna přináší odpadnutí podmínky pro vznik nároku 
na dovolenou spočívající v povinnosti odpracovat šedesát dnů a délku 
odvozovat od počtu kalendářních měsíců, namísto toho je nová koncepce 
založena na odpracované týdenní pracovní době zaměstnance, z níž se 
odvozuje jeho právo na dovolenou, k níž se poměřuje i čerpání této 
dovolené (při tom se respektuje výměra dovolené stanovená v týdnech 
dovolené za kalendářní rok). Novelizací této části zákona předkladatel 
reagoval na dlouhodobou kritiku ze stran zaměstnanců i odborné 
veřejnosti a snažil se najít spravedlivější přístup pro čerpání dovolené. 

Krácení dovolené se upravuje pouze pro případ neomluveného 
zameškání směny zaměstnancem. Krátit půjde jen o počet neomluveně 
zameškaných hodin (dosud bylo možné krátit dovolenou o 1-3 dny za 
jednu neomluvenou směnu), neomluvená zameškání kratších částí 
jednotlivých směn lze sčítat.  

Dále se má zavést možnost převedení části dovolené, na kterou vzniklo 
právo v příslušném kalendářním roce a která přesahuje 4 týdny, do 
následujícího roku, a to na základě písemné žádosti zaměstnance. 

Hlavní novinkou však je zavedení tzv. sdíleného místa. Jedná se o 
zásadní průlom do pravidla, že směny zaměstnance určuje 
zaměstnavatel. Díky institutu sdíleného pracovního místa může 
zaměstnavatel uzavřít se dvěma nebo více zaměstnanci s kratší pracovní 
dobou a se stejným druhem práce dohody, na základě kterých si budou 
zaměstnanci na sdíleném pracovním místě sami rozvrhovat pracovní 
dobu do směn po vzájemné dohodě tak, aby každý z nich na základě 
společného rozvrhu pracovní doby naplnil průměrnou týdenní pracovní 
dobu nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období. 

Novela též výrazně zasáhne do konceptu přechodu práv a povinností 
z pracovněprávních vztahů, který je nyní velice široký, a více ho přiblíží 
unijní úpravě, což umožní více vycházet z evropské judikatury.  
K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů bude docházet, 
jen pokud převod činnosti kumulativně naplní nově stanovené znaky, 
které lze popsat jako definici hospodářské jednotky. 

Další změny se týkají doručování písemností. Osobně bude povinnost 
doručovat zaměstnanci pouze na pracovišti zaměstnavatele. Dále se 
stanoví určitá míra odpovědnosti  zaměstnance v oblasti písemného 
oznámení změny jeho aktuální doručovací adresy. Také se navrhuje 
stanovit zvláštní podmínky pro doručování do datové schránky (ovšem jen 
s písemným souhlasem zaměstnance).  
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V neposlední řádě Novela implementuje směrnici EP a Rady 
(EU) 2018/957, která prohlubuje práva vyslaných zaměstnanců 
zejména při dlouhodobém vyslání (12, resp. 18 měsíců) a 
přeshraničním vysílání agenturních zaměstnanců. 

Nově publikovaná judikatura 

Povinnosti zaměstnavatelů 

(Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 252/2019-243, 
ze dne 22. října 2019) 

Nejvyšší soud se v předmětném sporu zabýval vymezením 
předmětu institutu dočasného přidělení, jeho rozdíly oproti 
agenturnímu zaměstnávání a závěry z toho plynoucími. Spor 
vznikl, když se polský občan (dále jen „žalobce“) domáhal 
odškodnění pracovního úrazu s následnou téměř dvouletou 
pracovních neschopností na polské společnosti, která skrze svoji 
českou pobočku najímala pracovníky pro výkon práce horníka 
v podzemí. 

Jako nejproblematičtější aspekt případu se jevil fakt, že na 
sjednaném místě výkonu práce neexistoval žádný důl, dále že 
ve skutečnosti zaměstnanci polské společnosti pracovali téměř 
výhradně v dolech společnosti OKD a.s. (prostřednictvím 
institutu dočasného přidělení) a také to, že oproti zaměstnancům 
OKD a.s. dostávali podstatně menší mzdu (což se stalo i jádrem 
sporu, neboť ze mzdy byla vypočtena i výše odškodnění za 
pracovní úraz). 

Soudy nižších instancí nejprve dali žalobci za pravdu, když 
potvrdili odškodnění ve výši vypočtené na základě průměrné 
mzdy zaměstnanců OKD a.s. na srovnatelné pozici. Vycházeli 
z toho, že i za předpokladu, že by byl zaměstnanec pouze 
dočasně přidělen na práci u jiné společnosti, nesměly by být 
mzdové podmínky horší, než jsou nebo by byly u srovnatelného 
zaměstnance zaměstnavatele, ke kterému byl žalobce dočasně 
přidělen. 

Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, který prvoinstanční 
rozsudek potvrdil, bylo podáno žalovaným dovolání, kterému 
Nejvyšší soud vyhověl, rozsudky zrušil a věc vrátil k projednání 
k okresnímu soudu. Jeho argumentace byla založena na tom, že 
žádný z nižších soudů se nezabýval otázkou, pro koho 
doopravdy žalobce vykonával práci, kdo žalobci ukládal pracovní 
úkoly, organizoval, řídil a kontroloval jeho práci, vytvářel příznivé 
pracovní podmínky a další.  

Nejvyšší soud na závěr obšírně popsal klíčové rozdíly mezi 
dočasným přidělením zaměstnance a agenturním 
zaměstnáváním. Teprve po důsledném posouzení a rozlišení 
těchto dvou institutů v každém konkrétním případě je možné 
seznat, mezi jakými stranami existuje pracovněprávní či jiný 
vztah a co z toho pro kterou ze stran vyplývá. 

Souběh okamžitého zrušení pracovního poměru 
a výpověď pro stejný skutek 

(Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 3541/2019-197, 
ze dne 11. prosince 2019) 

V rozsudku z konce roku 2019 se Nejvyšší soud vyjádřil k otázce 
možnosti souběhu okamžitého zrušení pracovního poměru a 

výpovědi pro stejný skutek – porušení pracovní povinnosti. 
Základem sporu byla žaloba na určení neplatnosti dvou 
zmíněných právních jednání zaměstnavatele vůči zaměstnanci. 
Ten se měl dopustit porušení povinností vyplývajících z právních 
předpisů zvlášť hrubým způsobem tím, že naváděl jemu 
podřízené zaměstnance k tomu, aby evidovali fiktivní 
objednávky v interním systému s cílem vyhrát interní firemní 
soutěž na základě nejvyššího počtu objednaných služeb 
z ostatních poboček zaměstnavatele. 

Na toto zaměstnavatel reagoval tím, že dotyčnému zaměstnanci 
doručil současně okamžité zrušení pracovního poměru a 
výpověď z pracovního poměru. Zaměstnanec se dovolával 
neplatnosti těchto právních jednání zaměstnavatele s odkazem 
na to, že jsou navzájem podmíněná a že z každého pro něj 
plynou jiné důsledky a tedy neví, které se na něj uplatní. 

Soudy nižších instancí tuto žalobu zamítly s tím, že okamžité 
zrušení pracovního poměru je platné, a tedy že otázka platnosti 
výpovědi není relevantní. S tímto vyjádřil souhlas i Nejvyšší 
soud, když uvedl, že za daných okolností pracovní poměr 
žalobce skončil na základě platného okamžitého zrušení, a tak 
že platnost výpovědi již nebylo možné zkoumat. Nejvyšší soud 
nedovodil ani neurčitost právního jednání zaměstnavatele, neboť 
vůle zaměstnavatele, byť projevená nestandardním způsobem, 
byla zřejmá a jednoznačná, tedy ukončit pracovní poměr. 

Nejvyšší soud uzavřel s tím, že platnost právního jednání 
zaměstnavatele směřujícího k rozvázání pracovního poměru 
okamžitým zrušením zůstala nezpochybněna, neboť žalobce 
v dovolání jiný důvod neplatnosti než neurčitost neuvedl. 
Platnost výpovědi, podle níž by pracovní poměr měl zaniknout 
až později, by bylo možné zkoumat pouze za předpokladu, že by 
měl žalobce na takovém určení naléhavý právní zájem, což 
nenastalo. 

Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány na základě našeho 
nejlepšího přesvědčení a poznatků získaných v době, kdy byl tento text dán 
do tisku. Nicméně konkrétní informace vztahující se k tématům uvedeným v 
tomto bulletinu by měly být konzultovány dříve, než na jejich základě bude 
učiněno jakékoliv rozhodnutí. Informace uvedené v tomto bulletinu současně 
nelze chápat jako vyčerpávající popis relevantní problematiky a veškerých 
možných konsekvencí, a nemělo by na ně být plně spoléháno v jakýchkoliv 
rozhodovacích procesech ani by neměly být považovány za náhražku 
specifické právní rady, které by byla relevantní pro konkrétní okolnosti. 
Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář ani kterýkoliv právník uvedený 
jako autor těchto informací neodpovídají za jakoukoliv újmu, která by mohla 
vzniknout ze spoléhání se na zde uveřejněné informace. Dále si dovolujeme 
poznamenat, že na některé záležitosti v tomto bulletinu uváděné mohou 
existovat různé právní názory z důvodu nejednoznačnosti příslušných 
ustanovení, a v budoucnu může převážit jiný než námi uváděný výklad. 

Své připomínky laskavě zasílejte na e-mailovou adresu: 
Kristina.Kupkova@weinholdlegal.com nebo prostřednictvím faxu na číslo 
+420 225 385 444 k rukám Jmeno Prijmeni, anebo kontaktujte osobu, s níž 
jste obvykle ve spojení. 
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