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Změny v právních předpisech

Změna vyhlášky o hodnocení 
kvality a bezpečí lůžkové zdravotní 
péče
Vyhláška č. 262/2016 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality 
a bezpečí lůžkové zdravotní péče, vyšla 
v částce 101/2016 Sb., rozeslané dne 8. 8. 
2016, s účinností od 23. 8. 2016.

Změna zákona o státním podniku
Zákon č. 253/2016 Sb., kterým se mění zákon 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění poz
dějších předpisů, vyšel v částce 99/2016 Sb., 
rozeslané dne 5. 8. 2016, s účinností od  
1. 1. 2017.

Změna zákona o právu 
shromažďovacím
Zákon č. 252/2016 Sb., kterým se mění zákon 
č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve 
znění pozdějších předpisů, vyšel v částce 
98/2016 Sb., rozeslané dne 3. 8. 2016, 
s účinností od 1. 11. 2016.

Sdělení o změně seznamu 
výzkumných organizací 
přijímajících pracovníky ze třetích 
zemí
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělo
výchovy č. 249/2016 Sb., o vyhlášení aktu
alizovaného seznamu výzkumných organi
zací schválených pro přijímání výzkumných 
pracovníků ze třetích zemí, vyšlo v částce 
97/2016 Sb., rozeslané dne 3. 8. 2016, s účin
ností od 3. 8. 2016.

Vyhláška, kterou se stanoví seznam 
činností zakázaných těhotným 
příslušnicím
Vyhláška č. 238/2016 Sb., kterou se stanoví 
seznam činností zakázaných těhotným pří

slušnicím, příslušnicím do konce devátého 
měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí, 
vyšla v částce 93/2016 Sb., rozeslané dne  
27. 7. 2016, s účinností od 27. 7. 2016.

Změna vyhlášky o určování výše 
náhrady za bolest příslušníkům 
bezpečnostních sborů
Vyhláška č. 225/2016 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při ur
čování výše náhrady za bolest a za ztížení 
společenského uplatnění příslušníků bezpeč
nostních sborů, vyšla v částce 88/2016 Sb., 
rozeslané dne 21. 7. 2016, s účinností od  
21. 7. 2016.

Změna nařízení o odškodňování 
bolesti a ztížení uplatnění
Nařízení vlády č. 224/2016 Sb., kterým se  
mě ní nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o od
škodňování bolesti a ztížení společenského 
uplatnění způsobené pracovním úrazem 
nebo nemocí z povolání, vyšlo v částce 
88/2016 Sb., rozeslané dne 21. 7. 2016, 
s účinností od 21. 7. 2016.

Zákon o prodejní době 
v maloobchodě a velkoobchodě
Zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v ma
loobchodě a velkoobchodě, vyšel v částce 
87/2016 Sb., rozeslané dne 20. 7. 2016, 
s účinností od 1. 10. 2016.

Zákon o Sbírce zákonů 
a mezinárodních smluv
Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů 
a mezinárodních smluv a o tvorbě právních 
předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů 
a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zá
konů a mezinárodních smluv), vyšel v částce 
87/2016 Sb., rozeslané dne 20. 7. 2016, 
s účinností od 1. 1. 2020.

Zákon o ochraně veřejného zdraví. Komentář
Ivo Krýsa, Zdena Krýsová
Komentář k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění poslední novely 
– zákona č. 267/2015 Sb.
Cena: 550 Kč, 300 s., vazba brožovaná. 
Publikaci si můžete objednat na obchod.wolterskluwer.cz.
.

KNIŽNÍ TIP
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Předsmluvní odpovědnost v pracovněprávních 
vztazích
JUDr. Eva Benešová, LL.M.

Od 01. 01. 2014 byl do českého právního řádu zakotven institut předsmluvní 
odpovědnosti při jednání o uzavření smlouvy, který předchozí soukromoprávní 
úprava postrádala. Výjimkou byly pouze některé skutkové podstaty předsmluvní 
odpovědnosti. Jmenovat lze například ustanovení o ochraně důvěrných informací 
sdělených si účastníky při kontraktačním jednání v § 271 tehdy platného obchodního 
zákoníku (dále jen „ObchZ“)1 či odpovědnost za škodu způsobenou neplatností 
právního úkonu v ustanovení § 42 občanského zákoníku z roku 1964 (dále jen 
„ObčZ“) a v ustanovení § 268 ObchZ. 

V praxi se institut předsmluvní odpovědnosti objevil řídce též v judikaturní činnosti 
našich soudů. Příkladem lze jmenovat rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 
(dále jen „NS“), sp. zn. 29 Odo 1166/2004, ze dne 11. 10. 2006, ve kterém NS 
uznal, že odpovědnost za škodu porušením předsmluvní povinnosti – neuzavřením 
smlouvy, vzniklou straně, která byla v dobré víře ohledně uzavření této smlouvy, 
může nést strana, která v poslední chvíli odmítne závazek uzavřít. Takovouto 
odpovědnost bylo možné dle NS opřít o „prevenční“ ustanovení § 415 a ustanovení 
§ 420 ObčZ. Za zmínku stojí taktéž usnesení NS, sp. zn. 25 Cdo 2863/2012, ze 
dne 28. 03. 2013, ve kterém se NS vyjádřil k zásadě smluvní volnosti. Dle NS 
lze chování potenciálního smluvního partnera za situace, kdy jednání o uzavření 
smlouvy dospělo do stadia, kdy jedna ze stran byla v důsledku chování druhé strany 
v dobré víře, že smlouva bude uzavřena, a druhá strana ukončí jednání o uzavření 
smlouvy, aniž k tomu měla legitimní důvod, považovat za protiprávní jednání, jelikož 
nerespektuje zásadu smluvní volnosti a rovného postavení účastníků smlouvy.2

Ze shora uvedených důvodů proto bylo namístě stanovit v novém občanském 
zákoníku (dále také „OZ“) následky porušení poctivosti v právním styku v případech, 
kdy někdo zahájí jednání o smlouvě s jiným jen na oko nebo v takovém jednání 
pokračuje, aniž má úmysl smlouvu uzavřít, anebo když jednání o smlouvě téměř 
uzavřené bez příčiny přeruší. Stejně tak je třeba pamatovat i na případy výměny 
informací směřujících k uzavření smlouvy, stvrzujících, že výsledkem kontraktace 
bude smlouva, a osvědčujících zájem smlouvu uzavřít. Výměna informací, často 
důvěrné povahy, však zavazuje stranu, které byly sděleny, k udržení důvěrnosti tak, 
aby informace nebyly zneužity k tíži toho, kdo je poskytl. Porušení zásad poctivého 
jednání3 při jednání o uzavření má vést k povinnosti nahradit škodu z toho vzniklou, 
případně k vydání bezdůvodného obohacení.
Na základě principu subsidiarity OZ k zákoníku práce (dále také „ZP“) se institut 
předsmluvní odpovědnosti uplatní i při jednáních v rámci procesu uzavírání 
pracovněprávních smluv (pracovní smlouvy, dohod konaných mimo pracovní poměr, 
dohody o změně pracovního poměru či dohody o jeho rozvázání). Cílem této práce 
je zamyšlení nad možnou aplikací tohoto institutu v oblasti pracovního práva, 
praktickými otázkami jeho použitelnosti a poukázáním na některé nejasnosti, 
na které s největší pravděpodobností odpoví až judikatura NS.

JUDr. Eva Benešová, LL.M. je advokátkou v Nezkusilová – Benešová, advokátní kancelář
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Smluvní svoboda a předsmluvní odpovědnost v zákoníku práce
Zákoník práce je samostatným kodexem v oblasti pracovního práva, který je zákonem 
speciálním ve vztahu k občanskému zákoníku, z čehož vyplývá i jeho aplikační 
přednost před použitím úpravy občanského zákoníku. To znamená, že občanského 
zákoníku se využije pouze tehdy, bude-li samostatná pracovněprávní úprava dané 
oblasti/problematiky v zákoníku práce chybět. Výhodou této samostatné kodifikace 
by pak měla být především snazší přístupnost a srozumitelnost, především pro 
jeho aplikaci zaměstnavateli a zaměstnanci.4 Nesmíme ovšem zapomínat, že 
ustanovení občanského zákoníku se na pracovněprávní vztahy použije způsobem, 
který je vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.5 To 
znamená, že v případě, kdy by byl daný institut v rozporu s těmito zásadami, k jeho 
aplikaci se nepřistoupí.

Skutkové podstaty předsmluvní odpovědnosti
Nový občanský zákoník rozlišuje několik případů, u kterých se uplatní institut 
předsmluvní odpovědnosti.6 Obecně lze říci, že předsmluvní odpovědnost je 
postavena na principu dobré víry osob, jednajících o uzavření smlouvy. Ta strana, 
která nejedná v dobré víře, je pak povinna nahradit druhé straně škodu vzniklou 
takovýmto jednáním. Autonomie vůle má svůj limit v podobě poctivého jednání 
obou smluvních stran.
Níže se pokusím jednotlivé případy předsmluvní odpovědnosti aplikovat na praktické 
ukázky z oblasti pracovního práva, které potkávají nemalý počet zaměstnavatelů 
a zaměstnanců. Na schůzkách personalistů pořádaných např. LMC či Business 
Brunche PhDr. Františka Horníka je stále více aktuálním tématem řešení otázky, 
kdy kandidáti mnohdy odmítají pracovní nabídky „hodinu“ před dohodnutým 
termínem podpisu pracovní smlouvy, či se, v tom horším případě, k podpisu 
pracovní smlouvy bez omluvy vůbec nedostaví, či ještě hůře, pracovní smlouvu 
dokonce podepíšou, ale v den nástupu do práce se vůbec neobjeví. Závěrem pak 
poukážu na problematiku určení rozsahu kompenzované škody.

Vyjednávání o smlouvě naoko
Dle ustanovení § 1728 odst. 1 OZ „každý může vést jednání o smlouvě 
svobodně a neodpovídá za to, že ji neuzavře, ledaže jednání o smlouvě zahájí 
nebo v takovém jednání pokračuje, aniž má úmysl smlouvu uzavřít.“ Zákon na 
tomto místě předpokládá poctivost stran v kontrakčním procesu. Pokud z projevu 
jedné smluvní strany vyplývá zájem na uzavření určité smlouvy, ačkoli vůle k jejímu 
uzavření chybí, půjde o nepoctivé jednání, „jednání naoko“ a druhé straně, která 
důvěřovala takovémuto projevu, vznikne právo na náhradu újmy.7 Cílem tohoto 
ustanovení je zamezit situacím, kdy jedna strana chce druhou stranu zmást či ji 
pozdržet v určitém jednání za účelem vlastního prospěchu. Vyloučen není ani zlý 
úmysl.

Příklad č. 1
Jako modelový příklad č. 1 lze uvést situaci, kdy zaměstnavatel X, konkurent 
zaměstnavatele Y, zahájí jednání o pracovní smlouvě se zaměstnancem (špičkovým 
odborníkem), o kterého projevil zájem zaměstnavatel Y, a to na pozici, kterou má 
zaměstnavatel X již obsazenou. Snahou zaměstnavatele X je účelově znemožnit, 
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popř. prodloužit možný nástup zaměstnance ke konkurenci. Zaměstnavatel Y je 
pod tlakem rychlého obsazení místa a na pozici přijme tedy jiného zaměstnance. 
Následně zaměstnavatel X ukončí jednání o uzavření smlouvy, jelikož svého cíle 
dosáhl. Znemožnil přijetí zaměstnance ke svému konkurentovi.
Jsem názoru8, že v takovémto případě má zaměstnanec právo na náhradu škody, 
kte rá mu vznikla jednáním zaměstnavatele X, jelikož nebýt nepoctivého jednání to-
hoto zaměstnavatele, došlo by k uzavření pracovní smlouvy se zaměstnavatelem Y.

Porušení informační povinnosti

V ustanovení § 1728 odst. 2 OZ je účastníkům kontrakčního procesu uložena 
povinnost „sdělit si vzájemně všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví 
nebo vědět musí, tak aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít 
platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít.“ 
Na tomto místě dodávám, že informační povinnost nic nemění na stávající úpravě 
ochrany zaměstnance, jak ji zná zákoník práce.9 Zaměstnavatel i nadále nesmí 
vyžadovat po zaměstnanci takové informace, které nijak nesouvisejí s výkonem 
práce (např. informace o sexuální orientaci, náboženství nebo těhotenství). Pokud 
některá ze stran poruší informační povinnost a druhé straně tímto vznikne škoda, 
uplatní se nárok na náhradu škody plynoucí z předsmluvní odpovědnosti.

Příklad č. 2
Jako modelový příklad č. 2 lze uvést situaci, ke které v praxi dochází velmi často. 
Uchazeč o pracovní pozici sdělí při výběrovém řízení zaměstnavateli záměrně 
nepravdivé údaje o jeho dosavadních pracovních zkušenostech, znalostech a jiných 
předpokladech požadovaných zaměstnavatelem na danou pozici. Zaměstnavatel 
se rozhodne tohoto uchazeče přijmout. Posléze se ukáže, že řada údajů uvedených 
zaměstnancem neodpovídá skutečnosti.
I v této situaci vzniká zaměstnavateli nárok na náhradu škody, která mu mohla 
vzniknout nečekanými výdaji na doškolení tohoto zaměstnance, popř. odložením 
realizace projektu, na který byl zaměstnanec přijat jako kvalifikovaný odborník.

Ukončení jednání o smlouvě 

V pořadí třetí případ předsmluvní odpovědnosti, se kterým je spojeno právo na 
náhradu škody, je upraven v ustanovení § 1729 odst. 1 OZ. Dle komentovaného 
ustanovení odpovídá za škodu ta strana, která bez spravedlivého důvodu 
ukončila jednání o smlouvě v situaci, kdy se již její uzavření jevilo jako vysoce 
pravděpodobné.
V praxi se bude jednat o případy, kdy u smluvních stran bude panovat shoda 
ohledně běžných náležitostí pracovní smlouvy, jakými jsou mzda a jiné odměny 
s výkonem práce spojené, náplň práce, pracovní doba nebo dovolená, a strany 
vyjádří vůli smlouvu uzavřít, avšak k uzavření přesto z vůle jedné strany nedojde. 
Stejně tak se předsmluvní odpovědnost uplatní v případech, kdy již pracovní poměr 
existuje, nicméně zaměstnavatel se zaměstnancem vyjednává změnu pracovní 
smlouvy, např. zvýšení mzdy nebo změnu pracovního poměru z doby určité na 
dobu neurčitou, k nimž nakonec zaměstnavatel nepřistoupí.
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Klíčovou otázkou pak bude zajisté konkretizace spravedlivého důvodu a určení 
hranice, kdy se uzavření smlouvy bude jevit jako vysoce pravděpodobné. 
Odpověď na tyto otázky občanský zákoník neposkytuje, bude tedy zajímavé vyčkat 
na rozhodnutí NS, zda vnese jasná pravidla do určování odpovědnosti za porušení 
této povinnosti.10

Příklad č. 3
Na modelovém příkladu č. 3 nastíním případ, kdy spravedlivý důvod pro 
ukončení smlouvy dán bude. Představme si situaci, která zde byla popsána 
v případě předchozím, tedy situaci, kdy uchazeč o zaměstnání uvádí nepravdivé 
a neúplné informace, které ale zaměstnavatel později zjistí z jiných zdrojů a právě 
tyto informace jsou rozhodující pro přijetí uchazeče na danou pozici. K přijetí 
zaměstnance samozřejmě z tohoto důvodu nedojde.
Jsem názoru, že za této situace svědčí zaměstnavateli spravedlivý důvod 
a zaměstnavatel je oprávněn ukončit jednání o uzavření pracovní smlouvy.

Zneužití získaných informací
Poslední případ, se kterým zákon spojuje nárok na náhradu škody z porušení 
předsmluvní odpovědnosti, je stanoven v ustanovení § 1730 OZ. Jedná se 
o situaci, kdy jedna ze smluvních stran prozradí nejen třetí osobě, ale v případě 
bezdůvodného rozšíření informace i jiným důvěrné údaje nebo sdělení, které 
se strany dozvěděly v průběhu jednání o smlouvě. Komentované ustanovení 
navíc stanoví, že dojde-li k porušení této povinnosti a k obohacení prozrazující 
strany, je tato povinna vydat prospěch, který byl tímto nezákonným jednáním 
získán. Byť zde není výslovně zmíněno právo na náhradu újmy, nelze z této 
absence dovodit, že by zde nebylo, jelikož povinnost ochrany důvěrných informací 
je zákonnou povinností a při jejím porušení se uplatní právo na náhradu škody dle 
ustanovení § 2910 OZ. Zde jsem ovšem názoru, že limitace, která se aplikuje dle  
§ 1729 odst. 2 OZ, nenalezne v případě této skutkové podstaty uplatnění.
Za důvěrné údaje nebo sdělení lze považovat takové údaje nebo sdělení, ohledně 
nichž z prohlášení druhé strany nebo okolností jednání o smlouvě vyplývá, že 
nesmí být druhou stranou zneužity či prozrazeny. Důvěrné údaje nebo sdělení 
nesmějí být použity v rozporu s účelem jejich poskytnutí.
Na tomto místě je zajímavé porovnat názory některých odborníků publikujících 
o pracovněprávní problematice. Většina z nich je zajedno, že tato část předsmluvní 
odpovědnosti nenalezne v pracovněprávních vztazích širší uplatnění, když 
poukazují zejména na to, že při jednání o uzavření smlouvy většinou nedochází 
k vzájemnému seznamovaní s citlivými údaji zaměstnavatele či zaměstnance.11 
Tento názor ovšem sdílím pouze zčásti. Souhlasím, že při jednání o uzavření 
nové pracovní smlouvy opravdu nedochází k vzájemnému sdělovaní důvěrných 
informací. Opakem ovšem může být situace, kdy již pracovněprávní vztah existuje 
a strany smlouvy jednají o jeho změně.

Příklad č. 4
Jako modelový příklad č. 4 lze uvést situaci, kdy zaměstnavatel zvažuje zapojení 
svého stávajícího zaměstnance, se kterým je nadmíru spokojen, do nového 
projektu, jenž obsahuje zcela novou obchodní strategii firmy. Tento pak využije 
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nových poznatků a pod vidinou lákavé finanční odměny předá tyto informace 
významnému konkurentovi.

Náhrada škody

Úskalí v případě předsmluvní odpovědnosti, nejen dle mého názoru, nalezneme 
nepochybně při určení rozsahu kompenzovatelné škody. Úpravu této otázky 
poskytuje ustanovení § 1729 odst. 2 OZ, dle kterého „strana, která jedná 
nepoctivě, nahradí druhé straně škodu, nanejvýš však v tom rozsahu, který 
odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech.“ I když nový 
občanský zákoník na žádném svém místě nedefinuje obrat „ztráta z neuzavřené 
smlouvy“, lze za použití konfrontace s ustanovením § 2952 OZ, které člení škodu 
na skutečnou škodu a na to, co poškozenému ušlo, tedy ušlý zisk,12 postupovat 
obdobně. Řada odborné veřejnosti tak dovozuje, že komentované ustanovení 
poskytuje pouze rozsahovou limitaci nahraditelné škody, nikoli však limitaci 
druhovou. Tzn., že vždy se bude poskytovat náhrada za skutečnou škodu a ušlý 
zisk13 s tím omezením, že výše náhrady bude vždy limitována výši „abstraktního“ 
ušlého zisku.14 
Zde tedy narážíme na první výkladový problém dané právní úpravy a vyvstává tak 
otázka, na jaké případy lze pravidla předsmluvní odpovědnosti použít.
Dle důvodové zprávy k novému občanskému zákoníku našel zákonodárce inspiraci 
v tzv. Gandolfiho evropském zákoníku smluv (Code europeén des contrats; CEC). 
CEC ve svém čl. 6 odst. 4 pojednává o rozsahu kompenzované škody, když 
oproti OZ vymezuje limit pro náhradu škody druhově, a to jako marně vynaložené 
náklady a ztrátu obdobné obchodní příležitosti, tedy ušlý zisk. Dle CEC lze tak 
požadovat náhradu škody také v podobě ušlého zisku, nikoli jako dle OZ jakéhosi 
„abstraktního ušlého zisku“ stanovit omezení její výše. Důvodová zpráva tak tuto 
odchylku od CEC bez vysvětlení pomíjí, což je bezesporu nemalou chybou, která 
přinese v praktickém životě řadu komplikací, a bude nutné vyčkat až na sjednocující 
úpravu pomocí judikaturní činnosti NS.
Uvážíme-li, že zde opravdu existuje jakási limitace ušlého zisku, bylo by možné 
komplikace15 spatřovat především v nemožnosti aplikace předsmluvní odpovědnosti 
na takový okruh smluv, jejichž cílem není realizace zisku (např. státní správa, 
krajská a územní samospráva či církve).
Druhým problémem, který vyvstává při výkladu komentovaného ustanovení, je 
limitace škody při ztrátě z neuzavřené smlouvy v „obdobných případech“. I zde se 
jedná o matoucí ustanovení, které bude objasněno až rozhodovací praxí NS.

Náhrada škody v praxi

Na tomto místě se pokusím na shora uvedených modelových případech poukázat 
na další úskalí při určování výše náhrady škody. Bezpochyby bude záležet také na 
tom, zda poškozeným bude zaměstnanec nebo zaměstnavatel.

Modelový příklad č. 1 – jednání naoko
Vyčíslení škody bude záležet na řadě faktorů. Příkladem lze uvést výši slíbené 
mzdy, délku pracovního poměru (doba určitá/neurčitá) nebo náklady vynaložené 
na přijímací pohovor. Zapomínat nesmíme ani na limitaci dle § 1729 odst. 2 OZ. 
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Představme si tedy, že uchazeči byla přislíbena nadstandardní mzda ve výši  
90 000 Kč měsíčně a délka trvání pracovního poměru na dobu jednoho roku. 
V obdobných případech dosahují zaměstnanci mzdy ve výši 50 000 Kč měsíčně. 
Ušlý zisk lze vyčíslit jako součin měsíční mzdy a délky pracovního poměru,  
tj. 12 x 90 000 Kč. Celkem ušlý zisk 1 080 000 Kč. Uchazeč o zaměstnání by 
mohl však požadovat pouze maximum, které by získal neuzavřením smlouvy 
v obdobných případech, tedy 12 x 50 000 Kč, tj. 600 000 Kč. Jaká výše by zde byla 
v případě smlouvy na dobu neurčitou, si netroufám předvídat. Dalším nárokem 
uchazeče by mohla být náhrada nákladů vynaložených na přijímací pohovor jako 
skutečné škody, která zaměstnanci vznikla. Ani zde ovšem není situace jednoduchá, 
když dle NS16 nelze obvykle vynaložené náklady považovat za skutečnou škodu, 
jelikož s takovýmito náklady je nutné vždy počítat, a náhrada škody se poskytne 
pouze v případě nákladů, které se této kategorii vymykají.

Modelový příklad č. 2 – porušení informační povinnosti
K faktorům pro vyčíslení škody náleží dle zvolené varianty výše nákladů na 
proškolení pracovníka, popř. ztráta v podobě ušlého zisku z důvodu nerealizování 
zamýšleného projektu.
Ztotožníme-li se s výkladem, který navíc zaujímá většina odborníků, kdy bude 
záležet na tom, zda zaměstnavateli ujde protiprávním jednáním zisk, pak pouze 
u druhé varianty lze uvažovat o tom, že zaměstnavateli z důvodu porušení pravidel 
předsmluvní odpovědnosti bude příslušet právo na náhradu škody, když z důvodu 
nerealizování nového inovačního projektu nerozmnoží svůj majetek. Jak se bude 
ovšem ušlý zisk vyčíslovat, potažmo jak se bude porovnávat k obdobným případům, 
kdy takovýto projekt může být unikátní, si opět netroufám předvídat.
V řadě případů ovšem zaměstnavatelům žádný zisk neujde, jelikož situaci bude 
možné řešit náhradním způsobem (najmutím externisty, práce přesčas ostatních 
zaměstnanců apod.). Tito zaměstnavatelé budou vyloučeni z okruhu osob, které 
budou uplatňovat náhradu škody.

Závěrem
Upravit předsmluvní odpovědnost bylo zajisté žádoucí. Podoba, která se však tomuto 
institutu dostala, obzvláště pak určování výše náhrady škody, nebyla zákonodárcem 
zvolena příliš šťastně. Jsem tak názoru, že se žádná velká revoluce v procesu 
uzavírání pracovních smluv konat nebude a tento institut bude v pracovněprávní 
oblasti užíván jen zřídka. Obzvláště za situace, kdy ZP zná rozvázání pracovního 
poměru ve zkušební době. Stejně tak tomu bude s vyčíslováním vzniklé škody, kdy 
v řadě případů ušlý zisk nenastane a smluvní straně, obzvláště zaměstnavatelům, 
nárok na náhradu škody nebude příslušet. Vedle toho vyvstává také otázka, zda 
subsidiární použití ustanovení občanského zákoníku o předsmluvní odpovědnosti 
nebude v rozporu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.
Nezbývá tedy než vyčkat, zda se institut předsmluvní odpovědnosti nedočká 
novelizace, kterou by si zajisté zasloužil, popř. zda předsmluvní odpovědnost 
nebude samostatně upravena v zákoníku práce. Bude tedy třeba vyčkat také na 
judikaturu Nejvyššího soudu, která by na řadu otázek mohla přinést odpověď.
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Poznámky:
1 Zákon č. 513/1991 Sb. Zde byla koncepce plně přejata do občanského zákoníku.
2 Závěry NS jsou aplikovatelné i za účinnosti nového občanského zákoníku.
3 § 6 OZ
4 ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva. Analýza limitů podpůrné působ-

nosti obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012, s. 25. 
5 § 1a ZP
6 § 1728–1730 OZ
7 Komentované ustanovení neobsahuje na rozdíl od § 1729 odst. 2 OZ žádná pravidla ani limitace 

pro určení výše újmy. Dle beckovského komentáře i zde dochází k povinnosti nahradit újmu 
v důsledku nepoctivého jednání při uzavírání smlouvy, kdy tato uzavřena nebyla. V těchto pří-
padech se tak fakticky také uplatní stejné omezení jako v ustanovení § 1729 odst. 2 OZ Totéž 
bude platit i u odst. 2 § 1728 OZ

8 Stejný názor sdílí řada odborníků, kteří se k dané problematice v posledních rocích hojně vyja-
dřovali.

9 Podobně Randlová, N.; Hořejší, L. Nový občanský zákoník v personální praxi. Personalistika 
a pracovní právo. LINDE Praha a.s., 2013, č. 12, s. 3.

10 Stejně tak odborná veřejnost. Např. Macek, D.
11 Např. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. nebo Mgr. Daniel Vejsada.
12 Podobně také JANOŠ, R. Předsmluvní odpovědnost de lege lata a de lege ferenda. Právní 

fórum, 2011, č. 8, s. 348.
13 Dle NS lze ušlý zisk definovat jako „rozmnožení majetku, ke kterému vlivem porušení povinnosti 

nedošlo, ačkoli by k němu při pravidelném běhu věcí došlo.“ Např.: rozsudek NS ze dne 13. 11. 
2012, sp. zn. 28 Cdo 5171/2008.

14 Podobně také MATULA, Z. K některým aspektům předsmluvní odpovědnosti dle nového občan-
ského zákoníku, www.e-pravo.cz, 12. 09. 2013.

15 Stejně tak Matula, Z.
16 Rozsudek NS ze dne 11. 10. 2006, sp. zn. 29 Odo 1166/2004.

Zákon o inspekci práce. Komentář
Jaroslav Stádník, Petr Kieler, Martin Štefko

Komentář k zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve 
znění 17. novely – zákona č. 81/2015 Sb. Účelem komentáře 
je poukázat na význam zákona o inspekci práce, který stále není 
plně doceněn, ač dopustí-li se za-městnavatel některého ze 
správních deliktů upravených právě v tomto zákoně, mohou jej 
postihnout poměrně významné sankce.
Autorský kolektiv má zkušenosti z legislativního prostředí i apli-
kační praxe. Zatímco JUDr. Jaroslav Stádník a Mgr. Petr Kieler 
organizačně a metodicky zajišťovali realizaci kontrolní činnosti, 

resp. také rozhodovali v následně zahájených správních řízeních o udělení sankcí za 
správní delikty, doc. Martin Štefko často hájí zájem kontrolovaných subjektů na dodržení 
zákonnosti a zjištění materiální pravdy ze strany kontrolních orgánů.
Cena: 599 Kč, 316 s., vazba brožovaná
Publikaci si můžete objednat na obchod.wolterskluwer.cz nebo ji koupíte u svého knihkupce.

KNIŽNÍ TIP
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Co vás zajímá z oblasti sociálního pojištění:
Výplata dávek nemocenského pojištění
I. část

Ing. Květoslava Cimlerová, Mgr. Šárka Chotěborská

Oblast sociálního pojištění zahrnuje velké množství tematických okruhů, které jsou 
více či méně zajímavé z pozice osob, kterých se dotýkají. Tento článek přináší exkurz 
do problematiky výplaty dávek nemocenského pojištění tak, aby přinesl odpovědi 
na nejčastěji se vyskytující dotazy. Jedná se o další řadu témat, která na základě 
ohlasů veřejnosti shledáváme jako atraktivní a nejčastěji dotazovaná. V dalších 
číslech časopisu se zaměříme i na ostatní témata podle vašeho zájmu.

Je pravda, že někteří zaměstnanci nemají nárok na nemocenské dávky?

Ano. Především záleží na tom, zda je zaměstnanec účasten nemocenského 
pojištění. Účast na nemocenském pojištění vzniká osobám, jejichž sjednaný 
příjem byl nižší než rozhodný příjem 2 500 Kč (nebo nebyl příjem sjednán 
vůbec) jen v těch měsících po dobu trvání takového zaměstnání, ve kterých 
dosáhly alespoň částky rozhodného příjmu (tzv. zaměstnání malého rozsahu). 
Pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele (či 
jeho právního nástupce) více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných 
příjmů dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku rozhodného příjmu 2 500 Kč, 
bude účasten pojištění. Účast na pojištění trvá v tomto případě nejvýše po dobu 
trvání takových zaměstnání v příslušném kalendářním měsíci. V takovém měsíci, 
kdy účast na pojištění vznikla, nárok na dávky náleží. Pokud by však účast na 
pojištění nevznikla, nevzniká ani nárok na dávky.
Nemocenského pojištění nejsou dále např. sami o sobě účastni studenti a žáci 
a důchodci, kteří nevykonávají výdělečnou činnost. Nejde totiž o osoby, které 
v době nemoci přicházejí o výdělek. I nadále nejsou nemocensky pojištěny osoby, 
které vykonávají práci na základě dohody o provedení práce, pokud je jejich příjem 
nižší nebo roven částce 10 000 Kč za měsíc.
Do okruhu pojištěných osob nespadají tzv. neuvolnění členové zastupitelstev 
územních samosprávných celků a městských částí nebo městských obvodů 
územně členěných měst a hlavního města Prahy. Vynětí z českého systému 
nemocenského pojištění se týká také lidí, kteří jsou pojištěni v jiném státě, protože 
pracují pro zaměstnavatele požívajícího diplomatických výsad a imunit. Podobné je 
to u zaměstnanců pracujících v mezinárodních organizacích. Zpravidla jsou pojištěni 
ve zvláštním systému této mezinárodní organizace, musí však jejím prostřednictvím 
písemně požádat příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (dále jen 
OSSZ) o vynětí z pojištění v České republice.
Nárok na nemocenské nevzniká také tomu, kdo si úmyslně přivodil dočasnou 
pracovní neschopnost. V poloviční výši náleží nemocenské, pokud si pojištěnec 

Ing. Květoslava Cimlerová a Mgr. Šárka Chotěborská jsou odbornice pro oblast nemocenského 
pojištění
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přivodil dočasnou pracovní neschopnost jako bezprostřední následek své opilosti 
nebo zneužití omamných prostředků nebo psychotropních látek, při spáchání 
úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku či účastí ve rvačce.

Co je to tzv. souběh pojištění a jak se projeví při výplatě dávek?
Souběh pojištění znamená, že pojištěnec vykonává současně několik činností, ze 
kterých je nemocensky pojištěn. Například se jedná o dva pracovní poměry nebo 
pracovní poměr a samostatnou výdělečnou činnost. V takovém případě se nárok 
na dávku posuzuje v každém pojištění samostatně, ale dávka ze všech pojištění 
náleží jen jednou.
To znamená, že se sečtou denní vyměřovací základy pro výpočet dávek ze všech 
pojistných poměrů a součet se pro výpočet dávky upraví (redukuje podle redukčních 
hranic) tak, jako by se jednalo o jeden pojistný poměr.

Jaké povinnosti má zaměstnavatel v souvislosti s nemocenským 
pojištěním zaměstnanců a uplatňováním nároku na dávky?

Zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, musí v nemo-
cenském pojištění splnit ohlašovací a oznamovací povinnost. To znamená přihlásit se 
do registru zaměstnavatelů, případně se z něj odhlásit, oznamovat nástup a výstup 
do/ze zaměstnání svých zaměstnanců, musí přijímat od svých zaměstnanců žádosti 
o dávky nemocenského pojištění a předkládat je spolu s dalšími potřebnými podklady 
u příslušné OSSZ, spolupracovat s orgány nemocenského pojištění a platit pojistné 
na sociální zabezpečení. V období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní 
neschopnosti nebo karantény poskytuje zaměstnanci náhradu mzdy.

Jak se počítají nemocenské dávky? Výše nemocenského mi připadá nízká 
na to, že to má být 60 % mzdy.

Základem pro výpočet dávek nemocenského pojištění je denní vyměřovací základ 
(DVZ). To je zjednodušeně řečeno průměrný denní příjem za rozhodné období – 
zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla sociální 
událost (např. dočasná pracovní neschopnost). Příjmy (vyměřovací základy) 
v tomto období se sečtou, vydělí se počtem kalendářních dnů (do tohoto počtu se 
nezapočítávají tzv. vyloučené dny, to jsou např. dny, kdy náležela některá z dávek 
nemocenského pojištění nebo omluvené neplacené volno) a získaná částka tvoří 
DVZ. Ten se dále redukuje prostřednictvím tří tzv. redukčních hranic.
Redukční hranice pro rok 2016 činí:
– 1. redukční hranice 901 Kč
– 2. redukční hranice 1 351 Kč
– 3. redukční hranice 2 701 Kč.
Z částky do 901 Kč se započítává 90 % (100 % pro výpočet peněžité pomoci 
v mateřství), z částky od 902 Kč do 1 351 Kč se započítává 60 %, z částky od  
1 352 Kč do 2 701 Kč se započítává 30 %, k částce nad 2 701 Kč se nepřihlíží.
Procentní sazba pro výpočet dávek se počítá:
– u nemocenského jako 60 % DVZ,
– u ošetřovného jako 60 % DVZ,
– u peněžité pomoci v mateřství jako 70 % DVZ.
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Pomocí kalkulaček pro výpočet dávek nemocenského pojištění umístěných na 
webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – viz http://www.mpsv.
cz/cs/13622 – lze orientačně stanovit výši dávek nemocenského, ošetřovného 
a peněžité pomoci v mateřství.
Současně s dávkou obdrží zaměstnanec písemné oznámení o druhu vyplácené 
dávky, o její denní výši, výši denního vyměřovacího základu a době, za kterou 
byla dávka vyplacena. Oznámení se uvádí zpravidla formou sdělení příjemci na 
výpisu z účtu nebo formou sdělení na poštovní poukázce (tzv. zpráva pro příjemce). 
Pokud zaměstnanec nesouhlasí se zaslaným oznámením, může podat písemnou 
žádost o vydání rozhodnutí příslušné OSSZ ve lhůtě do 30 dnů ode dne výplaty 
dávky nebo ode dne doručení písemného oznámení o ukončení výplaty dávky. 
V ní uvede důvody nesouhlasu s výsledkem tohoto řízení a požádá o vydání 
rozhodnutí o dávce. Proti rozhodnutí se pak může v zákonné lhůtě (do 15 dnů po 
jeho doručení) odvolat. O odvolání rozhoduje příslušné pracoviště České správy 
sociálního zabezpečení.

Jak dlouhé můžu dostat vycházky, když mám „neschopenku“?

Ošetřující lékař může povolit vycházky nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, 
a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Rozhodnutí, zda a jak je vymezí, je plně 
v jeho kompetenci. Jejich rozsah musí odpovídat zdravotnímu stavu pacienta 
a nesmí narušovat stanovený léčebný režim. Ve výjimečných případech může 
ošetřující lékař povolit, aby si vážně nemocný volil dobu vycházek podle svého 
aktuálního zdravotního stavu. K tomu je nutný písemný souhlas příslušné OSSZ na 
základě žádosti ošetřujícího lékaře. Jedná se o mimořádně náročný léčebný plán, 
probíhající intenzivní léčbu, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný 
zdravotní stav.

Bydlím v nájemním bytě a majitel mi zakázal umístit zvonek na dveře 
u domu. Proběhla u mě kontrola, která se ke mně do bytu nedostala a nyní 
mě OSSZ postihuje, přestože jsem byl doma. Můžu se nějak bránit?

Mezi základní povinnosti dočasně práce neschopného zaměstnance patří dodržovat 
režim dočasně práce neschopného pojištěnce (tj. mimo jiné povinnost zdržovat se 
v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu vycházek) 
a umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu a poskytnout nezbytnou součinnost 
k provedení kontroly příslušnému orgánu, zejména označit potřebnými údaji místo 
pobytu. Pokud tak nemůže z jakéhokoli důvodu učinit, např. proto, že majitel domu 
si toto nepřeje, měl by takový pojištěnec tuto situaci nahlásit svému ošetřujícímu 
lékaři, potažmo na příslušnou OSSZ a také zaměstnavateli. Pokud tak neučinil 
a bylo mu doručeno oznámení o zahájení řízení ve věci porušení léčebného 
režimu, může se k uvedené věci vyjádřit písemně nebo do protokolu u OSSZ, 
případně předkládat důkazy před vydáním rozhodnutí. Tímto důkazem může být 
např. i potvrzení majitele bytu o zákazu instalace zvonků. Pokud již bylo vydáno 
rozhodnutí, může se v uvedené lhůtě proti rozhodnutí odvolat.
Z výše uvedeného vyplývá, že je vždy nutné s OSSZ komunikovat. Doporučujeme 
proto v takových situacích neprodleně kontaktovat OSSZ a situaci do protokolu 
vysvětlit, případně předložit konkrétní důkazy.
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Jsem na rodičovské dovolené, pobírám rodičovský příspěvek 
a onemocněla jsem. Pracovní poměr mi stále trvá. Mám nárok na 
nemocenské? Zaměstnavatel mi vyplatil náhradu mzdy, ale OSSZ tvrdí, že 
na nemocenské nemám nárok.

Podle § 28 odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ZNP), skutečně nemocenské nenáleží za dobu, v níž 
zaměstnanec neměl mít příjem, protože čerpal a měl sjednané neplacené volno. 
Nemocenské se v takových případech vyplácí až ode dne následujícího po dni, kdy 
skončila doba sjednaného neplaceného volna (teprve od tohoto dne uchází příjem). 
Tento postup vychází z principu, že nemocenské dávky nahrazují ucházející příjem. 
Pokud bylo sjednáno neplacené volno, žádný příjem v této době neucházel.
Po dobu volna se nemocenské nevyplácí, avšak podpůrčí doba (od vzniku dočasné 
pracovní neschopnosti nebo karantény) plyne podle § 26 ZNP, popřípadě podle § 28 
ZNP. Po dobu, po kterou se v době pracovního volna nemá vyplácet nemocenské, 
se nevyplácí ani náhrada mzdy nebo platu v období prvních 14 kalendářních dnů 
dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (pokud volno mělo v tomto období 
trvat).
Obdobně se postupuje i při výplatě ošetřovného. Podle § 40 odst. 5 ZNP se 
ošetřovné nevyplácí za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno bez náhrady 
příjmu.
Výplata náhrady mzdy je zcela v kompetenci zaměstnavatele, a proto záleží na 
zaměstnavateli, zda bude požadovat vrácení proplacené částky.
Pokud lékař nerozhodne o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, dočasná 
pracovní neschopnost stále trvá, ačkoli výplata nemocenského nenáleží.
Doporučujeme proto předložit na OSSZ písemnou dohodu se zaměstnavatelem, ve 
které bude uvedeno období na sjednané neplacené volno. Tento doklad bude pro 
OSSZ rozhodující pro zahájení výplaty nemocenského.

Pracuji u soukromníka a mám problém s výplatou nemocenského. Jak 
dlouhou lhůtu má zaměstnavatel na předání lístků na peníze OSSZ? Někdy 
mi připadá, že je záměrně zadržuje.

Dávky se vyplácejí nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce následujícího po dni, ve kterém 
byly kompletní podklady pro výplatu dávek doručeny OSSZ (§ 110 odst. 3 ZNP). 
Povinnost zaměstnavatele přijímat žádosti o dávky a další podklady potřebné pro 
stanovení nároku na dávky a jejich výplatu svých zaměstnanců upravuje § 97 
odst. 1 ZNP. Současně ukládá zaměstnavateli povinnost předávat tyto podklady 
neprodleně OSSZ. V případě nesplnění této povinnosti se zaměstnavatel dopouští 
přestupku, případně správního deliktu (podle § 131, respektive 136 ZNP), za který 
lze uložit pokutu.
Aby však OSSZ mohla rozhodnout o případném přestupku nebo o správním 
deliktu, musí být prokázáno, kdy zaměstnanec zaměstnavateli potřebné podklady 
předal a zda a kdy zaměstnavatel tyto podklady předložil u OSSZ. Doporučujeme 
proto, aby si zaměstnanec uchovával kopie dokladů, které předal zaměstnavateli, 
a nechal si je potvrdit podacím razítkem a uschoval pro případné prokazování.
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Pracuji na částečný pracovní úvazek. Pokud onemocním nebo budu 
pečovat o nemocnou dceru, bude se mi nějak snižovat výše dávky?

Při  výpočtu výše nemocenského se postupuje u všech pojištěnců shodně bez 
ohledu na jejich pracovní úvazek a rozvržení pracovní doby. Nemocenské náleží 
každému nemocensky pojištěnému zaměstnanci, který splní podmínky nároku na 
nemocenské od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. 
Vyplácí se za kalendářní dny bez ohledu na to, na které dny měl zaměstnanec 
rozvrženou pracovní dobu. Obdobně se postupuje i při výpočtu ošetřovného. 
Rovněž ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny. Náleží však již od prvního dne 
trvání potřeby ošetřování. Výše nemocenského a ošetřovného  jsou ovlivněny 
zejména výší započitatelného příjmu zaměstnance (vyměřovacího základu) 
v rozhodném období. Vzhledem k tomu, že osoby s nižším pracovním úvazkem 
dosahují zpravidla nižších příjmů, je i výše jejich dávky tomu odpovídajícím 
způsobem nižší než u zaměstnanců pracujících na stejné pozici na plný pracovní 
úvazek.

Pobírám nemocenské již skoro rok a moje pracovní neschopnost stále 
trvá. Je pracovní neschopnost nebo podpůrčí doba stále omezená dobou 
jednoho roku, nebo je možné ji prodloužit o nezbytně nutnou dobu 
k doléčení? Prosím o informaci, jak mám postupovat a zda mne vyzve 
OSSZ, nebo mám sám podnikat nějaké kroky.

Podpůrčí dobou se rozumí doba, po kterou lze poskytnout dávku nemocenského 
pojištění. U nemocenského podpůrčí doba začíná 15. dnem trvání dočasné pracovní 
neschopnosti a trvá maximálně 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné 
pracovní neschopnosti. V období prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti 
náleží náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem. Od 15. dne dočasné pracovní 
neschopnosti se vyplácí nemocenské, jehož výše činí 60 % redukovaného denního 
vyměřovacího základu po celou dobu trvání téže dočasné pracovní neschopnosti.
Do podpůrčí doby se započítávají i předchozí období pracovních neschopností, 
pokud spadají do období 380 kalendářních dnů před vznikem stávající dočasné 
pracovní neschopnosti. Započítávají se veškeré pracovní neschopnosti bez ohledu 
na skutečnost, zda byla či nebyla poskytována náhrada mzdy či nemocenské 
a rovněž bez ohledu na příčinu vzniku pracovní neschopnosti (tj. nesleduje se, zda 
se jednalo o pracovní úraz, nemoc z povolání apod.).
Za předpokladu, že je podpůrčí doba téměř vyčerpána, přičemž zdravotní 
stav nedovoluje ukončení dočasné pracovní neschopnosti, lze uplatnit žádost 
o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby podle ustanovení § 27 
ZNP. Rozhodnout o poskytování nemocenského po uplynutí podpůrčí doby je 
možné v případech, u kterých lze očekávat, že pojištěnec v krátké době (nejdéle 
do 350 kalendářních dnů) od uplynutí podpůrčí doby nabude pracovní schopnost.
Po vyčerpání podpůrčí doby může OSSZ na žádost pojištěnce prodloužit 
poskytování nemocenského. Prodloužení výplaty nemocenského nesmí být delší 
než na 3 mě síce. Prodlužovat výplatu nemocenského lze však i opakovaně a doba, 
o kterou se tímto způsobem prodlužuje výplata nemocenského, může činit maximálně  
350 dnů. Podat žádost o prodloužení poskytování nemocenského je vhodné měsíc 
před vyčerpáním podpůrčí doby, a to z důvodu, aby nedošlo k pozastavení výplaty 
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dávky (s ohledem na standardní dobu správního řízení, která činí 30 dnů). Žádost 
však může pojištěnec podat i po vyčerpání podpůrčí doby nejpozději do 3 měsíců 
ode dne, kterým podpůrčí doba uplynula, ovšem za předpokladu, že pracovní 
neschopnost nebyla ukončena.
Nemocenské po uplynutí podpůrčí doby lze tedy poskytovat pouze na základě 
žádosti pojištěnce. Žádný orgán k tomuto úkonu pojištěnce vyzývat nebude.

Jsem na rodičovské dovolené do tří let věku dítěte. Mohu přitom nastoupit 
do zaměstnání na částečný úvazek? Pokud nastoupím na měsíc či dva 
a potom na mateřskou dovolenou s druhým dítětem, z čeho se mi bude 
počítat peněžitá pomoc v mateřství?

V případě, že nastoupíte do svého původního zaměstnání na zkrácený úvazek 
a vznikne vám nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání 
v období do 4 let věku předchozího dítěte, za denní vyměřovací základ pro stanovení 
nové peněžité pomoci v mateřství se považuje denní vyměřovací základ zjištěný 
pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní 
vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství (§ 19 
odst. 3 ZNP). Vyšší denní vyměřovací základ však nelze použít v situaci, kdy dojde 
k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v průběhu ochranné lhůty po skončení 
zaměstnání.

Máme podezření, že jeden z našich zaměstnanců v dočasné pracovní 
neschopnosti nedodržuje léčebný režim. Můžeme požádat o kontrolu?

Zaměstnavatel je oprávněn dát OSSZ podnět ke kontrole dodržování režimu 
dočasně práce neschopného pojištěnce, jde-li o jeho zaměstnance. Místní 
příslušnost okresní správy k této kontrole se přitom řídí místem pobytu práce 
neschopného zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti. V době 
prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti může zaměstnavatel rovněž sám 
provést kontrolu toho, zda se jeho dočasně práce neschopný zaměstnanec zdržuje 
v místě pobytu a zda dodržuje povolené vycházky. Zjistí-li porušení režimu dočasně 
práce neschopného pojištěnce, je povinen pak o tom sepsat písemný záznam 
a stejnopis tohoto záznamu je povinen předat dočasně práce neschopnému 
pojištěnci, OSSZ a ošetřujícímu lékaři dočasně práce neschopného zaměstnance.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Zákon o životním a existenčním 
minimu. Praktický komentář.
Systém pomoci v hmotné nouzi a jeho právní úprava doznala za poslední roky význam-
ných změn a jeho vývoj i nadále pokračuje. Komentář poskytuje všem zájemcům infor-
mace a pomoc s výkladem a praktickou aplikací této právní úpravy a pokouší se tak co 
nejvíce snížit riziko možných chyb. 
Cena 520 Kč, 336 s., vazba pevná. 
Publikaci si můžete objednat na obchod.wolterskluwer.cz nebo ji koupíte u svého knihkupce.

KNIŽNÍ TIP
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Změna zákona o zdravotních službách 
Mgr. MUDr. Dagmar Záleská

Prvního července tohoto roku nabyla účinnosti novela zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování provedená zákonem  
č. 147/2016 Sb.

Změny se týkají dvou oblastí – Národního zdravotnického informačního systému 
a pitvy. V následujícím výkladu se zaměříme na první zmíněnou oblast.

Národní zdravotnický informační systém
Národní zdravotnický informační systém (NZIS) je jednotný celostátní informační 
systém veřejné správy, který funguje na základě zákona o zdravotních službách 
od 1. 4. 2012. Je určený ke zpracování údajů o zdravotním stavu obyvatelstva, 
o činnosti poskytovatelů zdravotních služeb a jejich ekonomice, o zdravotnických 
pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.
Od 1. 7. 2016 se v něm nově zpracovávají i informace o úhradách zdravotních 
služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Původní účel informačního 
systému, kterým je získání informací o rozsahu a kvalitě poskytovaných zdravotních 
služeb pro řízení zdravotnictví a tvorbu zdravotní politiky, byl rozšířen o záměr 
zajistit transparentnost poskytování a financování zdravotních služeb, rovný 
přístup ke zdravotním službám a hodnocení indikátorů kvality a bezpečnosti 
zdravotních služeb.
Správcem NZIS byl ustanoven Ústav zdravotnických informací a statistiky České 
republiky (ÚZIS), který je organizační složkou státu. Nově se zřizuje Národní registr 
zdravotnických pracovníků, Národní registr hrazených zdravotních služeb, Národní 
diabetologický registr a Národní registr intenzivní péče.
Národní registr zdravotnických pracovníků byl v zákoně o zdravotních službách 
zakotven již od počátku jeho účinnosti, tj. od 1. 4. 2012. Vedení registru tímto 
způsobem však shledal Ústavní soud protiústavním pro rozpor s čl. 10 odst. 3 Listiny 
základních práv a svobod, který zakotvuje právo na ochranu před neoprávněným 
shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů. Původní právní 
úprava registru zdravotnických pracovníků, resp. příslušná ustanovení zákona 
o zdravotních službách byla z uvedeného důvodu Ústavním soudem s účinností 
od 10. 12. 2012 zrušena, a to nálezem pléna Ústavního soudu sp. zn. 437/2012 
uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 160/2012 Sb.
Nově zakotvený Národní registr zdravotnických pracovníků byl navržen jako 
zcela neveřejný, osobní data by neměla být nikde analyzována ani prezentována. 
Statistiky generované z primárních záznamů by měly být vždy anonymní. Přístup 
k registru mají jen zákonem vyjmenované subjekty, a to pouze v mezích zákonem 
stanoveného účelu.
Národní registr zdravotnických pracovníků obsahuje údaje o zdravotnických 
pracovnících, včetně hostujících osob a osob, které způsobilost k výkonu 

Mgr. MUDr. Dagmar Záleská je advokátkou se zaměřením na zdravotnické právo
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zdravotnického povolání získaly mimo území České republiky, v následujícím 
rozsahu:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnického pracovníka a jeho akade-

mický titul, vědecká hodnost a vědecko-pedagogický titul,
b) datum a místo narození,
c) pohlaví,
d) rodné číslo, bylo-li přiděleno, v případě cizinců číslo cestovního dokladu nebo 

jiného průkazu totožnosti,
e) státní občanství,
f) označení odbornosti nebo odborností, včetně specializovaných a zvláštních 

odborných způsobilostí, a datum jejich získání podle jiných právních předpisů, 
v případě uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných 
právních předpisů označení odbornosti nebo odborností a datum jejich uznání,

g) identifikační údaje vzdělávacího zařízení, akreditovaného zařízení nebo pově-
řené organizace, ve kterých zdravotnický pracovník získal odbornou, specializo-
vanou nebo zvláštní odbornou způsobilost, v případě uznání způsobilosti k vý-
konu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů identifikační údaj 
uznávajícího orgánu,

h) údaj, zda se jedná o hostující nebo usazenou osobu,
i) v případě hostující osoby datum oznámení, na základě kterého může podle ji-

ného právního předpisu vykonávat zdravotnické povolání,
j) v případě zdravotnických pracovníků, kterých se týká specializační příprava 

nebo kteří jsou v průběhu aprobačního řízení, údaj, zda se jedná o zdravot-
nického pracovníka zařazeného do specializačního vzdělávání nebo přípravy 
k aprobační zkoušce, a obor specializačního vzdělávání nebo aprobační 
zkoušky,

k) identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, u kte-
rého zdravotnický pracovník vykonává zdravotnické povolání, a druh a forma 
zdravotní péče, ve kterém zdravotnické povolání vykonává,

l) adresu místa trvalého pobytu zdravotnického pracovníka, jde-li o cizince, ad-
resu hlášeného pobytu, a další kontaktní údaje, například telefonní číslo, adresu 
elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky, pokud adresu a další kon-
taktní údaje zdravotnický pracovník sdělil,

m) záznamy o
1. pravomocných rozhodnutích o zákazu výkonu zdravotnického povolání,
2. vyloučení z komory.

Obsah Národního registru zdravotnických pracovníků je přístupný pouze 
a) vzdělávacímu zařízení, akreditovanému zařízení, ministerstvu nebo pově-

řené organizaci, které jsou editorem údajů o zdravotnickém pracovníkovi 
v rozsahu odstavce 1 písm. f) a g),

b) poskytovateli zdravotních služeb nebo poskytovateli sociálních služeb 
v rozsahu údajů o jeho zaměstnancích, včetně hostujících osob, podle od-
stavce 1 písm. a) až j) a l) až m), a to za účelem zajištění poskytování zdravot-
ních služeb a ověřování plnění požadavků na personální zabezpečení poskyto-
vaných zdravotních služeb,
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c) komoře v rozsahu údajů podle odstavce 1 vedených o jejích členech, za účelem 
výkonu její činnosti,

d) zdravotní pojišťovně v rozsahu údajů podle odstavce 1 písm. a), b), f), g), i), j) 
a l), a to za účelem provádění veřejného zdravotního pojištění,

e) ministerstvu v rozsahu údajů podle odstavce 1 písm. f) až m), a to za účelem 
výkonu státní správy v oblasti kontroly dostupnosti a kvality zdravotních služeb,

f) příslušnému správnímu orgánu v rozsahu údajů podle odstavce 1 písm. a), 
b), f) a g) až m), a to za účelem výkonu jeho činnosti,

g) Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv v rozsahu údajů o lékařích, zubních lé-
kařích a farmaceutech podle odstavce 1 písm. a), b), f), j) a l), a to za účelem 
výkonu státní správy v oblasti lékové politiky,

h) zdravotnickému pracovníkovi v rozsahu údajů o něm vedených.
Do Národního registru zdravotnických pracovníků předávají údaje
a) písm. a), d), f), g) a j) vzdělávací zařízení, akreditovaná zařízení a pověřené 

organizace, které tímto provádějí prvotní zápis zdravotnického pracovníka 
do registru,

b) písm. a) až e) Ministerstvo vnitra a Policie České republiky,
c) písm. g) až j) Ministerstvo zdravotnictví a pověřené organizace,
d) písm. j), k) a m) poskytovatel zdravotních služeb a poskytovatel sociálních 

služeb,
e) písm. l) zdravotnický pracovník dobrovolně,
f) písm. m) bodu 1 soud nebo příslušný správní orgán,
g) písm. m) bodu 2 komora.
Národní registr zdravotnických pracovníků je Ministerstvo zdravotnictví povinno 
zřídit do 1. 7. 2017.

Národní registr hrazených zdravotních služeb

Nově se zřizuje Národní registr hrazených zdravotních služeb, který obsahuje 
údaje o obsahu, datu a čase poskytnutí zdravotní služby, o fyzické nebo právnické 
osobě, která zdravotní službu poskytla, o pojištěnci, kterému byla zdravotní služba 
poskytnuta, a o provedených úhradách zdravotních služeb z veřejného zdravotního 
pojištění.
Do Národního registru hrazených zdravotních služeb předává údaje zdravotní 
pojišťovna, která zdravotní službu uhradila, a to v následujícím rozsahu:
a) identifikační údaje zdravotní pojišťovny, která úhradu zdravotních služeb pro-

vedla,
b) identifikační údaje
1. poskytovatele zdravotních služeb, včetně identifikace pracoviště,
2. poskytovatele sociálních služeb,
c) rozsah zdravotních služeb, o jejichž poskytování a úhradě uzavřela zdravotní 

pojišťovna s poskytovatelem zdravotních služeb nebo poskytovatelem sociál-
ních služeb smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,

d) údaje o personálním zabezpečení a věcném a technickém vybavení poskyto-
vatele zdravotních služeb, který zdravotní službu poskytl,
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e) vymezení zdravotních služeb, za které byla úhrada provedena,
f) výši úhrady za zdravotní služby poskytnuté zdravotní pojišťovnou,
g) typ úhrady a
h) období, v němž byly poskytnuty zdravotní služby, za které zdravotní pojišťovna 

poskytla úhradu,
i) identifikační číslo pojištěnce, kterému byla poskytnuta zdravotní služba,
j) specifikaci zdravotní služby poskytnuté pojištěnci, včetně uvedení data poskyt-

nutí zdravotní služby.
Národní registr hrazených zdravotních služeb je Ministerstvo zdravotnictví povinno 
zřídit do 1. 1. 2017.

Národní diabetologický registr
V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta; 
sociodemografické údaje (věk, pohlaví, zaměstnání) ovlivňující zdravotní stav pa-
cienta, rizikové a prognostické faktory onemocnění, údaje vztahující se k one  moc-
nění a jeho léčbě, osobní a rodinná anamnéza pacienta související s onemocněním, 
včetně klasifikace typu a stavu diabetu a laboratorních hodnot, poskytování 
dispenzární péče a o úmrtí pacienta; údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele 
diagnostikujícího, léčícího a poskytujícího dispenzární péči. Po uplynutí 25 let po 
úmrtí pacienta jsou osobní údaje anonymizovány.

Národní registr intenzivní péče
V registru jsou rovněž zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci 
pacienta; sociodemografické údaje (věk, pohlaví, zaměstnání) ovlivňující 
zdravotní stav pacienta, rizikové a prognostické faktory onemocnění, údaje 
vztahující se k onemocnění a jeho léčbě, osobní a rodinná anamnéza pacienta 
související s onemocněním, diagnóza onemocnění včetně laboratorních hodnot, 
poskytování dispenzární péče a o úmrtí pacienta; údaje potřebné pro identifikaci 
poskytovatele diagnostikujícího a poskytujícího akutní lůžkovou péči, intenzivní 
a následnou intenzivní péči. Po uplynutí 5 let po úmrtí pacienta jsou osobní údaje 
anonymizovány.
Oba registry je Ministerstvo zdravotnictví povinno zřídit do 1. 7. 2017.

Zaměstnavatelé a opravný Přehled ve zdravotním 
pojištění
Ing. Antonín Daněk

Zaměstnavatelé jsou povinni podávat zdravotním pojišťovnám Přehledy o platbě 
pojistného od července 1998, což je z historického hlediska odlišnost například 
od správy sociálního zabezpečení, kde byly tyto Přehledy vyžadovány již dříve. Je 
neoddiskutovatelné, že tyto Přehledy představují pro zdravotní pojišťovny zdroj 

Ing. Antonín Daněk je odborníkem na zdravotní pojištění
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důležitých dat, na jehož základě lze informativně celkem snadno mj. analyzovat 
platební morálku zaměstnavatele.

Lhůta pro předložení Přehledu
Formulář „Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele“ (dále jen Přehled) podává 
zaměstnavatel zdravotní pojišťovně za příslušný kalendářní měsíc nejpozději do  
20. dne následujícího kalendářního měsíce. Pokud tento 20. den připadne na 
sobotu, neděli nebo svátek, lze tento Přehled předat zdravotní pojišťovně ještě 
nebližší následující pracovní den. Stejná lhůta platí i pro úhradu pojistného za 
příslušný kalendářní měsíc.

Údaje uváděné na Přehledu
Přehled podávaný zaměstnavatelem obsahuje součet vyměřovacích základů 
zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny, úhrnnou výši pojistného 
vypočtenou jako součet pojistného jednotlivých zaměstnanců (13,5 % z vyměřovacího 
základu, zaokrouhleno na celou korunu směrem nahoru) a počet zaměstnanců, ke 
kterým se údaje vztahují. Do celkového počtu zaměstnanců se zahrnují například i ti 
zaměstnanci, jimž nebyl v příslušném měsíci, za který se pojistné platí, zúčtován 
žádný příjem (například nemoc, žena na mateřské nebo osoba na rodičovské   stále 
vedená jako zaměstnanec apod.). Pokud má zaměstnanec u téhož zaměstnavatele 
více příjmů, zakládajících účast na zdravotním pojištění, započítává se takový 
zaměstnanec do Přehledu pouze jedenkrát, neboť zákon hovoří o počtu zaměstnanců, 
nikoli o počtu pracovněprávních vztahů. Zaměstnavatelé povinni podávat Přehledy 
všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou jejich zaměstnanci pojištěni.

Opravný Přehled
Je pravdou, že ať už chybou zaměstnavatele, nebo dodatečně provedenou 
úpravou, která vyplynula z okolností, dochází ke změnám v některém z údajů anebo 
ve všech údajích uváděných za daný kalendářní měsíc na příslušném Přehledu. 
Z tohoto důvodu je zapotřebí oznámit zdravotní pojišťovně nové (správné) údaje, 
které jsou nutné pro výkon její úřední činnosti.
V dalším textu bych na základě poznatků a zkušeností z praxe uvedl charakteristiku 
některých případů, vyžadujících potřebu podání opravného Přehledu. Zaměstnavatel 
podává opravný Přehled například v situaci, kdy:
– nezahrnul některé plnění do vyměřovacího základu zaměstnance (zaměstnanci 

bylo poskytnuto nepeněžní bezúplatné plnění podle Vyhlášky o FKSP v hodnotě 
3 400 Kč – „nadlimitní“ částka 1 400 Kč podléhá zdanění i odvodu pojistného 
na zdravotní pojištění, což zaměstnavatel neučinil). Naopak také mohl 
zaměstnavatel odvést pojistné z plnění, které tomuto odvodu nepodléhalo, 
například odvedl pojistné z odstupného, na které vznikl nárok podle zákoníku 
práce, čímž vznikl přeplatek na pojistném;

– nesprávně odvedl pojistné ze skutečné výše příjmu a dodatečně provedl dopočet 
do minimálního vyměřovacího základu (příjem zaměstnance pracujícího na 
zkrácený pracovní úvazek činil v roce 2015 stabilně 9 500 Kč, od ledna 2016 
zaměstnavatel neprováděl dopočet do minimálního vyměřovacího základu);

– po skončení některé z dohod, která výší příjmu nezaložila vznik zaměstnání, 
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zúčtoval na základě této dohody odměnu a v součtu výše odměny a příjmu 
v posledním kalendářním měsíci trvání této dohody bylo dosaženo částky 
potřebné pro vznik zaměstnání (na základě dohody o provedení práce 
s pravidelným příjmem 10 000 Kč, trvající od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2016, je do 
července zúčtována odměna 2 000 Kč – v měsíci dubnu vznikne zaměstnání, 
proto se za tento měsíc navýší počet zaměstnanců, což vyžaduje potřebu 
podání opravného Přehledu, pojistné z úhrnu příjmů 12 000 Kč je odvedeno za 
červenec);

– zapomněl započítat do celkového počtu zaměstnanců osobu, ačkoliv byla jako 
zaměstnanec v zákonné osmidenní lhůtě přihlášena a pojistné bylo řádně 
odváděno;

– v případě trvající dohody o pracovní činnosti poklesl příjem pod rozhodnou 
částku (dohoda o pracovní činnosti byla sjednána od 4. 1. 2016 do 31. 12. 2016 
s příjmem 4 000 Kč, v měsíci dubnu příjem poklesl na 2 200 Kč, v ostatních 
měsících příjem vždy činil alespoň 2 500 Kč – zaměstnavatel měl použít kód „O“ 
k datu 31. 3. a kód „P“ k datu 1. 5. a pokud tak učinil dodatečně, měl vzniklou 
situaci relevantně dořešit i podáním opravného Přehledu);

– se opožděně dozvěděl o tom, že jeho zaměstnanec změnil zdravotní pojišťovnu. 
Tím, že zaměstnavatel s odstupem času zjistil nesrovnalost v počtu zaměstnanců 
u příslušných zdravotních pojišťoven, podá návazně každé z nich (oběma) za 
jednotlivé měsíce opravný Přehled. Fakticky se totiž změnily hodnoty ve všech 
třech oznamovaných skutečnostech, tedy nejen v počtu zaměstnanců, ale 
i v úhrnu vyměřovacích základů a v částkách pojistného;

– prohraje se zaměstnancem soudní spor o neplatnost rozvázání pracovního 
poměru. Na období neplatné výpovědi je zaměstnavatel povinen zaměstnance 
dodatečně zpětně přihlásit. Pokud byl zaměstnanec odhlášen u zdravotní 
pojišťovny například k datu 31. 3. 2014, musí jej zaměstnavatel se zpětnou 
platností přihlásit u zdravotní pojišťovny prostřednictvím formuláře Hromadné 
oznámení zaměstnavatele kódem „P“ k datu 1. 4. 2014. Protože zpětně dochází 
ke změně v počtu zaměstnanců a zpravidla i ve výši vyměřovacího základu 
a v částce pojistného (dodatečný odvod pojistného z minimálního vyměřovacího 
základu za jednotlivé měsíce), podává zaměstnavatel za každý měsíc, ve kterém 
ke změně dochází, opravný Přehled;

– zaměstnanec ze státu Evropské unie, případně z Norska, Islandu, Lichtenštejnska 
nebo ze Švýcarska až po několika měsících doručil českému zaměstnavateli 
přenositelný dokument A1. Pokud občan s trvalým pobytem v některém z těchto 
států předloží českému zaměstnavateli formulář A1, vstoupí český zaměstnavatel 
z hlediska zdravotního pojištění neprodleně v kontakt se zdravotní pojišťovnou 
(institucí provádějící zdravotní pojištění), u které je tento zaměstnanec ve své 
zemi pojištěn. U příslušné (kontaktní) pobočky se přihlásí český zaměstnavatel 
k placení pojistného a dále bude vůči této instituci plnit všechny zákonné 
povinnosti, vyplývající z legislativy tohoto státu v oblasti zdravotního pojištění, 
které zaměstnavatel na základě dané skutečnosti podléhá. Pokud zaměstnavatel 
v případě souběhu zaměstnání nesprávně (byť neúmyslně) odvádí pojistné 
české zdravotní pojišťovně, musí v souladu s výše uvedeným postupem 
neprodleně přesměrovat platby pojistného příslušné zdravotní pojišťovně do 
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příslušného členského státu, dále doplatit této zdravotní pojišťovně dlužné 
pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce a následně pak požádat českou 
zdravotní pojišťovnu o vrácení takto vzniklého přeplatku na pojistném. Přeplatek 
vrátí zdravotní pojišťovna (případně i na základě provedené kontroly) v zákonné 
lhůtě za předpokladu, že vůči plátci neeviduje žádný splatný závazek. Součástí 
tohoto procesu je i podání opravných Přehledů české zdravotní pojišťovně.

Opravu za každý měsíc
Platí zásada, že opravný Přehled podává zaměstnavatel za každý kalendářní 
měsíc, ve kterém se zpětnou platností dochází ke změně některého ze tří zde 
oznamovaných údajů. Na základě Přehledu podaného zaměstnavatelem nezjistí 
zdravotní pojišťovny výši hrubé mzdy jednotlivých zaměstnanců (s výjimkou případu, 
kdy je zaměstnán pouze jeden zaměstnanec), mohou však snadno porovnat 
údaje týkající se počtu zaměstnanců, uváděné zaměstnavatelem, s evidencí ve 
svém informačním systému. Některé zdravotní pojišťovny používají i ten postup, 
že v určitém období porovnávají údaje o počtu zaměstnanců ve svém informačním 
systému s počtem zaměstnanců uváděných na Přehledu a v případě nesrovnalostí 
řeší vzniklou situaci se zaměstnavateli.

Pohledávky zdravotních pojišťoven
Opravné Přehledy podávají zaměstnavatelé (i osoby samostatně výdělečně 
činné) proto, že zdravotní pojišťovny musí disponovat validními údaji. Průběžná 
kvantifikace pohledávek je pro ně velmi důležitá, neboť s ohledem na smlouvy 
sjednané s poskytovateli a jimi vykazované hrazené služby musí přesně vědět, na 
jaký objem finančních prostředků mají ze zákona nárok. Tyto prostředky by měly 
v plné výši obdržet, a pokud nejsou evidované pohledávky plátci pojistného řádně 
uhrazeny, musí je zdravotní pojišťovny uplatňovat, tedy vyměřovat a v případě 
nezaplacení i vymáhat.

Přechod práv a povinností a hromadné  
propouštění
Nataša Randlová

Publikace se věnuje úpravě přechodu práv a povinností a s ním 
často souvisejícího hromadného propouštění, a to jak na straně 
převádějícího zaměstnavatele, tak zaměstnavatele nabývajícího. 
Obě tyto úpravy jsou obsaženy v českém zákoníku práce a jsou 
harmonizovány s evropskými směrnicemi týkajícími se těchto 
oblastí. Prostor je také věnován porovnání české právní úpravy  
s úpravou některých států Evropské unie, zejména v těch oblas-
tech, kde dle názoru autorky Česká republika nevyužila všechny 
možnosti evropských směrnic a klíčových rozhodnutí Soudního 
dvora Evropské unie.

Cena: 249 Kč, 140 s., vazba brožovaná
Publikaci si můžete objednat na obchod.wolterskluwer.cz nebo ji koupíte u svého knihkupce.

KNIŽNÍ TIP
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Dovolená zaměstnanců
II. část
Ing. Růžena Klímová

V minulém čísle jsme se věnovali zjišťování nároku na dovolenou za kalendářní rok, 
výpočtu poměrné části dovolené a případnému určení dovolené za odpracované 
dny. V tomto čísle budeme pokračovat příklady výpočtu nároku na dovolenou 
u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou.

Dovolená zaměstnanců s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou  
(§ 213 ZP)

Čerpá-li dovolenou zaměstnanec s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou 
na jednotlivé týdny nebo na období celého kalendářního roku, přísluší mu tolik 
pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu jeho 
dovolené připadá v celoročním průměru.
Dochází-li u zaměstnance v průběhu kalendářního roku ke změně rozvržení 
pracovní doby, přísluší mu za tento rok dovolená v poměru, který odpovídá délce 
příslušného rozvržení pracovní doby.

Příklad č. 7
Zaměstnanec pracuje v nerovnoměrně rozvržené pracovní době po celý rok. Naše 
roční výměra dovolené činí 4 týdny. Jak spočítám nárok zaměstnance na dovolenou?
Především je nutné znát počet směn na období celého roku. Pokud počet 
plánovaných směn bude činit 183, pak se nárok spočte podle vzorce: ps : pt x pd,
kde ps je počet směn podle harmonogramu směn nerovnoměrného týdenního 
rozvržení pracovní doby, pt je počet týdnů v období, na které byla pracovní doba 
nerovnoměrně rozvržena, pd je počet týdnů dovolené, na které má zaměstnanec 
právo.
Předpokládejme, že v daném roce je 365 kalendářních dnů. Průměrný počet týdnů 
v roce: 365 : 7 = 52,1429 týdne. Průměrný počet směn připadajících na jeden týden 
183 : 52,1429 = 3,51. Nárok na dovolenou 3,51 x 4 = 14,04 dne, po zaokrouhlení 
14,5 dne.

Příklad č. 8
Zaměstnanec pracoval po část roku v rovnoměrně rozvržené pracovní době a část 
roku v nerovnoměrně rozvržené pracovní době. Ke změně došlo k 1. 7. Roční 
výměra dovolené je 4 týdny. Počet plánovaných směn na II. pololetí činil 94 směny. 
Jaký bude nárok na dovolenou?
Nárok na dovolenou je nutné stanovit zvlášť za každý režim samostatně. V daném 
případě má zaměstnanec stále nárok na 4 týdny dovolené, ale v rovnoměrně 
rozvržené pracovní době se jedná o 20 dnů a v případě nerovnoměrně rozvržené 
pracovní doby se bude jednat o 94 x 2= 188 počet směn na celý rok, počet týdnů 
v roce: 52,1429.
188 : 52,1429 x 4 =14,42 dne, po zaokrouhlení 14,5 dne.

Ing. Růžena Klímová je odbornicí na mzdy
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Pokud pracoval 1/2 roku v rovnoměrně rozvržené pracovní době, nárok činí za tuto 
dobu 10 dnů.
Za druhou část roku vzniká nárok 7,25 dne, celkem činí nárok 17,25 dne, 
zaokrouhleno 17,5 dne. Aby nedocházelo ke zvýhodňování jedné strany 
(zaměstnanec a zaměstnavatel) vůči druhé (zaměstnavatel a zaměstnanec), 
bylo by nutné při změně režimu pracovní doby nařídit vyčerpání příslušné části 
dovolené. Vzhledem k tomu, že provozní důvody zpravidla neumožní vyčerpat 
příslušnou část dovolené bezprostředně před změnou režimu pracovní doby, 
uchylují se zaměstnavatelé k přepočtu zůstatků dovolených, jak dále uvedeno.
V praxi je možné se setkat s přepočítáváním nároku na dovolenou z důvodu 
odstranění disproporcí, které vznikají při změně režimu pracovní doby (rovnoměrně 
rozvržená x nerovnoměrně rozvržená).
Představme si, že zaměstnanec již vyčerpal 6 dnů v rámci rovnoměrně 
rozvržené pracovní doby. Pro přepočet je nutné znát délku směn rovnoměrného 
a nerovnoměrného pracovního režimu. Uvažujme tedy, že délka směny byla  
8 hodin a nyní je 12 hodin. Koeficient přepočtu je 8 : 12 = 0,667. Šest dnů dovolené 
v rámci rovnoměrného rozvržení po přepočtu na nerovnoměrně rozvrženou dobu 
pak činí 6 x 0,667 = 4,002, po zaokrouhlení 4,5 dne. Zůstatek dovolené je tedy 
14,5 – 4,5 = 10 dnů (pro nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu). V případě, že 
zaměstnanec bude přecházet opačně, z nerovnoměrně rozvržené pracovní doby 
do rovnoměrně rozvržené, bude jeho nárok na dovolenou činit 20 dnů a pokud již 
vyčerpal nějakou dovolenou v rámci nerovnoměrného režimu, bude se vyčerpaná 
dovolená přepočítávat koeficientem 12:8 = 1,5. Vyčerpal-li 7 dnů, pak přepočet činí 
7 x 1,5 = 10,5 a zůstatek dovolené je 20 – 10,5 = 9,5 dne.
Tento způsob přepočtu se používá i v případě zůstatku dovolené z předchozího 
kalendářního roku, pokud došlo ke změně pracovního režimu k počátku nového roku.
Například zaměstnanec měl zůstatek dovolené v rozsahu 7 dnů, který se vázal na 
nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu (směny 11 hodin). Od 1. ledna pracuje 
v rovnoměrně rozvržené pracovní době se směnami 7,75 hodiny a má nárok na  
4 týdny dovolené. Koeficient přepočtu pro zůstatek dovolené z roku předchozího  
11 : 7,75 = 1,419. Zůstatek 7 dnů dovolené bude přepočten na 7 x 1,419 = 9,93 dne, 
po zaokrouhlení 10. Celkový počet dnů dovolené 20 + 10 = 30.
Ačkoliv výše uvedený přepočet je logický, spravedlivý a odstraňuje neodůvodněné 
zvýhodnění jedné strany pracovněprávního vztahu vůči druhé, není pro tento 
postup právní opora.

Odpracovaná doba pro účely dovolené

Pro účely dovolené se jako výkon práce neposuzuje doba zameškaná pro důležité 
osobní překážky v práci, tj. nemoc, ošetřování člena rodiny, apod. Doba čerpání 
mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou 
do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, 
a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci 
z povolání vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 
se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce. Též se jako výkon práce 
posuzuje doba zameškaná pro důležité osobní překážky v práci uvedené v nařízení 
vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních 
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překážek v práci., tj. např. doba nepřítomnosti v práci z důvodu vlastní svatby, účasti 
na pohřbu rodiče, atd. Podle § 348 ZP se jako výkon práce posuzuje doba čerpané 
dovolené, doba, kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno za práci přesčas nebo 
za práci ve svátek, doba, kdy zaměstnanec nepracuje proto, že svátek připadl na 
jeho obvyklý pracovní den, za který se mu poskytuje náhrada mzdy nebo poměrná 
část mzdy nebo platu, doba překážek v práci na straně zaměstnavatele s výjimkou 
přerušení práce pro nepříznivé povětrnostní vlivy.

Příklad č. 9
Zaměstnanec má pracovní poměr na dobu neurčitou a v letošním roce odpracoval 
pouze 1 měsíc, protože byl od 1. února v pracovní neschopnosti z důvodu 
pracovního úrazu až do konce roku. Jaký bude jeho nárok na dovolenou?
Zde je nutné vzít v úvahu skutečnost, že za odpracovaný den se pro účely nároku 
na dovolenou považuje nejen svátek, ale i doba, po kterou zaměstnanec nemohl 
pracovat z důvodu pracovní neschopnosti, která vznikla následkem pracovního 
úrazu nebo nemoci z povolání. Zaměstnanec bude mít nárok na nekrácenou roční 
výměru dovolené.
Pro zjištění, zda jsou splněny podmínky vzniku práva na dovolenou, se posuzuje 
zaměstnanec, který je zaměstnán po stanovenou týdenní pracovní dobu, jako by 
v kalendářním týdnu pracoval 5 pracovních dnů, i když jeho pracovní doba není 
rozvržena na všechny pracovní dny v týdnu; to platí i pro účely krácení dovolené, 
s výjimkou neomluvené nepřítomnosti v práci.

Příklad č. 10
Zaměstnanec pracuje po celý rok v nerovnoměrně rozvržené pracovní době ve 
směnách 12 hodin dlouhých. Jak se posuzuje podmínka pro nárok na roční výměru 
dovolené týkající se odpracování 60 dnů?
Tento zaměstnanec se posuzuje jako by v jednotlivých kalendářních týdnech 
pracoval 5 dnů. Jestliže od 1. 1. kalendářního roku do 24. 3. kalendářního roku 
odpracuje všechny plánované směny (třebaže je jich pouze 50), má pro účely nároku 
na roční výměru dovolené podmínku 60 dnů splněnou. (V daném kalendářním 
roce bylo v lednu 23 dnů, v únoru 21 dnů, v březnu od 1. 3. do 24. 3. se jednalo  
o 16 dnů.) Podmínka 60 dnů byla splněna k 24. 3. kalendářního roku.
Za nepřetržité trvání pracovního poměru se považuje i skončení dosavadního 
a bezprostředně navazující vznik nového pracovního poměru zaměstnance 
k témuž zaměstnavateli.

Příklad č. 11
Zaměstnanec rozvázal pracovní poměr v úterý dne 3. 5. kalendářního roku a s týmž 
zaměstnavatelem uzavřel nový pracovní poměr od středy dne 4. 5. kalendářního 
roku. Protože se jedná o nepřetržité trvání pracovního poměru pro účely dovolené, 
jaký průměrný výdělek bude použit v případě, kdy bude zaměstnanec čerpat 
dovolenou již v tomto měsíci?
Tato situace je posuzována jako nepřetržité trvání pracovního poměru pouze pro 
účely stanovení nároku na dovolenou, nikoliv však pro účely výpočtu průměrného 
výdělku. V případě potřeby použít průměrný výdělek již v měsíci květnu v rámci 
nového pracovního poměru bude použit pravděpodobný výdělek.

(Pozn. red.: V příštím čísle budeme pokračovat krácením dovolené.)
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Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v zodpovědné firmě
I. Úvod do BOZP pro personalisty

RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D.

Mezi hlavní cíle podnikání firem patří bezesporu vytváření zisku. Žijeme ale 
v postmoderní společnosti, kde hmotný úspěch jednoho nelze činit na úkor újmy 
na zdraví druhého. V každé organizaci, která ctí zodpovědnou firemní politiku nebo 
se hlásí k principům společenské odpovědnosti, by proto otázky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) měly patřit mezi prioritní témata. Ne 
vždy tak tomu ale skutečně je.

Mnoho manažerů se totiž naivně domnívá, že postačí pouze vyhovět legislativním 
požadavkům a  “mají splněno“. Hovoříme-li ale o BOZP, je nutné zdůraznit, že žádný 
právní předpis nemůže pojmout takto širokou oblast náležitě a dokonale. Život totiž 
přináší řadu situací, které nelze rigidně svázat nějakým právním ustanovením. 
Nezřídka se jedná o situace, které jsou stěží předvídatelné (z pohledu ohrožení 
zdraví se bavíme o tzv. neidentifikovaných rizicích), anebo se naopak vyskytují tak 
běžně, že si jejich nebezpečný potenciál už ani nepřipouštíme (tzv. skrytá rizika). 
Obé mohou snadno skončit zraněním nebo i úmrtím člověka. O životě a smrti 
často rozhodne pouhá jedna vteřina, ukvapené nebo zkratovité jednání či úmyslné 
podcenění situace. Lze se ale následně smířit s konstatováním: „…nešlo tomu 
zabránit!“?
Drtivé většině úrazů se vždy dá účinně předcházet přijetím vhodných preventivních 
a ochranných opatření, dobrou organizací práce a kvalitní péčí o pracovní 
prostředí. Jak se ale tohoto náročného tématu zhostit na celopodnikové úrovni? 
Na tuto složitou otázku se pokusíme zodpovědět prostřednictvím seriálu „Řízení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě“, který pro 
čtenáře časopisu PSK nově připravil erudovaný autorský tým Znaleckého ústavu 
bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. Účelem tohoto prvního článku bude seznámit 
čtenáře z řad personalistů o hlavních aspektech BOZP, vysvětlit základní pojmy 
a uvést toto téma do souvislostí s úkoly personalisty.

Právní východiska

V duchu ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod 
(dále jen „Listina“), má každá lidská bytost na území České republiky garantována 
základní práva, která mají zaručit její svobodný, důstojný a bezpečný život. 
Podle článku 31 uvedené Listiny má každý právo na ochranu svého zdraví. Toto 
jeho právo přitom nesmí být narušeno, a to ani v důsledku činnosti jiných osob. 
V tomto smyslu lze uvést odkaz na článek 11, odst. 3 Listiny, z něhož vyplývá, 
že právo na vlastnictví majetku nesmí být zneužito k újmě práv druhých anebo 
v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy, zejména pak nesmí výkon 
vlastnických práv poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí. S ohledem 

RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D. je ředitelem Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
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na pracovně právní oblast lze v Listině vyzdvihnout zejména ustanovení článku 28, 
který stanoví, že zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na 
uspokojivé pracovní podmínky. Navíc, podle článku 29, odst. 1 Listiny mají ženy, 
mladiství a osoby zdravotně postižené právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci 
a na zvláštní pracovní podmínky.
Podrobnosti k naplnění jednotlivých ustanovení Listiny pak stanovují zákony. Ty 
danou oblast v praktické rovině řeší někdy lépe, jindy hůře, ale taková je realita 
politického prostředí v našem státě. Vrátíme-li se k problematice ochrany zdraví 
při výkonu práce, je potřeba zdůraznit, že Listina nerozlišuje, zda se jedná o práci 
závislou či nikoli. Podle článku 26, odst. 1 Listiny má totiž každý právo na svobodnou 
volbu jak povolání, tak i na volbu, zda bude zaměstnancem či bude podnikat nebo 
provozovat jinou hospodářskou činnost. Ochrana zdraví v souvislosti s výkonem 
práce ale musí být zaručena všem, a to za podmínek stanovených zákony. Těmi 
hlavními jsou zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“) a zákon  
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (oba v platném znění).

Rozsah a význam BOZP

Zákoník práce v části páté zavádí pojem bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
Jedná se o souhrnný termín pro podmínky a faktory, které ovlivňují nebo mohou 
ovlivňovat zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných pracovníků včetně 
dočasných pracovníků a pracovníků dodavatelů, návštěvníků nebo jiných 
osob na pracovišti. V praktické rovině tento pojem zahrnuje stovky nejrůznějších 
povinností a úkolů, které vycházejí jak z předpisů o BOZP, tak i z charakteru rizik 
možného ohrožení života a zdraví osob, jež souvisejí s prováděnými pracovními 
činnostmi. Povinnost zajistit BOZP je ZP uložena zaměstnavateli; v rozsahu 
stanoveném v § 12 zákona č. 309/2006 Sb. se to týká ale též OSVČ. Zaměstnavatel 
je proto povinen dokonale znát všechna rizika plynoucí z činností prováděných 
na jeho pracovištích, nebo jeho zaměstnanci i mimo jeho (stabilní) pracoviště 
a současně také všechny předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.
Těmi jsou podle § 349, odst. 1 ZP: „předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy 
hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické 
normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy 
o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, 
chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, 
pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.“ Je tedy zřejmé, 
že firemní agenda týkající se BOZP rozhodně nekončí „pouhou“ implementací 
požadavků vyplývajících z právních předpisů, nýbrž je nutné uplatnit také příslušná 
ustanovení českých technických norem (ČSN), průvodní a provozní dokumentace 
k používaným strojům a zařízením, rozhodnutí správních orgánů a řadu dalších.
Zde je potřeba také varovat, že právní předpisy (tj. zákony a prováděcí předpisy) 
stanovují pouze základní, nikoli však za všech okolností postačující požadavky na 
zajištění náležité ochrany zdraví osob při výkonu práce. Další úskalí a časté dohady 
vyvolává používání ČSN. Podle § 4, odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. sice ČSN nejsou 
obecně závazné, nicméně se to netýká těch norem nebo jejich částí, které upravují 

PSK_09_16_zlom.indd   26 19.08.16   12:26



BOZP pro personalisty

PSK - 9  1. září 2016 str. 27

otázky související s ochranou života a zdraví, a jejichž porušením či nedodržením 
by mohlo dojít ke zranění nebo smrti. V praxi se jedná nejčastěji o bližší požadavky 
na bezpečný provoz, údržbu a kontroly či revize technických zařízení a součástí 
staveb a dále o opatření pro předcházení úrazů při provádění některých činností 
(např. skladování, manipulaci s nebezpečnými látkami a řady dalších).

Pracovní rizika a jejich řízení

Naprosto klíčovým a prvořadým cílem BOZP je předcházet rizikům odstraněním 
jejich zdrojů, popřípadě omezovat nežádoucí působení těch rizik, které nelze 
účinně odstranit vhodnými technickými nebo organizačními opatřeními. Souhrnně 
se tyto úkoly nazývají prevence rizik. Prevence rizik je založena na soustavném 
vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí a pracovních 
podmínek, zjišťování jejich příčin a zdrojů, uplatňováním všeobecných preventivních 
zásad a budováním dobré a trvale udržitelné kultury bezpečnosti. To na podnikové 
úrovni nelze realizovat ad hoc akty, nýbrž si to žádá systematický přístup. Nemusí 
se ale jednat přímo o certifikovaný systém řízení podle příslušného standardu 
(např. OHSAS 18001, ISO 31000, Bezpečný podnik), ale o soubor vzájemně 
provázaných interních procedur a předpisů, které zavedou jednoznačné přiřazení 
povinností a odpovědností za plnění úkolů na úseku BOZP na všech stupních 
řízení a definují konkrétní úkoly a termíny jejich provádění.
Pro efektivní předcházení úrazům a jiným mimořádným událostem je též nezbytné, 
aby měl zaměstnavatel zpracovánu přehlednou dokumentaci obsahující veškeré 
informace a pokyny týkající se BOZP a řešení provozních nehod (a pravidelně ji 
aktualizoval), sděloval všem zaměstnancům přiměřené a srozumitelné informace 
a pokyny potřebné pro zajištění bezpečné práce a soustavně vyžadoval a kontroloval 
jejich dodržování.
V zájmu každé firmy by také mělo být budování silné kultury bezpečnosti. Jedná 
se o soubor charakteristik a postojů organizace (tj. managementu) i jednotlivců (tj. 
zaměstnanců), které se vztahují k otázkám BOZP. Dobrá či špatná úroveň kultury 
bezpečnosti vždy odráží skutečné individuální i skupinové hodnoty, myšlení, 
schopnosti a vzorce chování jednotlivců i celých pracovních skupin vztahující 
se nejen k dodržování požadavků na BOZP, ale především k ceně lidského života 
jako takového.
Tam, kde si lidé neváží vlastního zdraví coby nejvyšší osobní hodnoty, resp. 
nejsou vedoucími pracovníky náležitě motivováni k tomuto sebeuvědomění, 
nelze pomýšlet na dosažení nejvyššího cíle, kterým je bezpečnost (v komplexním 
pohledu). Naopak ve firmách, kde se BOZP věnuje prioritní pozornost vycházející 
z jejího významu, lze očekávat, že každý pracovník bude vykonávat svou práci 
stanoveným a bezpečným způsobem, aniž by byl kýmkoli kontrolován. Pouze tehdy 
budou případné nehody spíše jevem ojedinělé náhody, nežli důsledkem lidských 
či organizačních chyb. Ostatně zejména v oblasti BOZP platí rčení, že „chování 
zaměstnanců zrcadlí chování managementu firmy“.

Závěr

Filozofie BOZP již dávno není omezena legislativními nařízeními, požadavky 
deklarovanými v různých příručkách či metodických pokynech resortních 
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ministerstev ani příkazy a zákazy udílenými vedoucími pracovníky. Dnes spíše než 
o bezpečnosti práce hovoříme o prevenci rizik, která je předpokladem k budování 
silné kultury bezpečnosti. Význam těchto pojmů jsme si v tomto článku vysvětlili 
a pozorný čtenář jistě pochopil, že zajišťovat agendu BOZP na podnikové úrovni 
rozhodně není nic jednoduchého. Svěřena by proto měla být odborníkovi (osoba 
odborně způsobilá v prevenci rizik), jehož nejbližším partnerem ve firmě bývá 
nejčastěji právě personalista. Ve vzájemné součinnosti a za současné podpory 
managementu na všech stupních řízení by tento tandem měl zavádět, udržovat 
a neustále rozvíjet systém řízení BOZP.
Mnoho firem stále žije v přesvědčení, že BOZP je přežitkem doby („…každý si má 
přeci své zdraví ochránit sám“) anebo, že je zbytečné do této oblasti investovat 
úsilí a prostředky („…doposud se nic nestalo, tak není potřeba nic dělat“). To je 
ale velmi krátkozraké a především rizikové smýšlení. V každé firmě, nezávisle na 
počtu zaměstnanců nebo provozovaných činnostech, se pracovníci, návštěvníci 
či klienti setkávají s nepřeberným spektrem rizik, které je různým způsobem 
ohrožují. Zodpovědnost za snižování rizik má přitom vždy zaměstnavatel, kterého 
reprezentují jeho vedoucí pracovníci na všech stupních řízení a v rozsahu svých 
funkcí. U nich bude také uplatňována případná trestně právní odpovědnost, 
v případě, že se „něco“ stane.
Je dobré nezapomínat na to, že riziko (podobně jako čert v onom staročeském 
přísloví) nikdy nespí, neustále působí a trpělivě čeká na příhodné podmínky, až 
se bude moci v plné šíři projevit. Abychom nedali rizikům (ani případným sankcím) 
šanci, probereme v tomto seriálu postupně všechny klíčové oblasti a témata, 
v nichž by se měl zodpovědný personalista náležitě orientovat.

Dovolujeme si vás pozvat na 4. odbornou konferenci

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě 2016
Termín a místo konání:  20. – 22. září 2016
Brno, Sněmovní sál Nové radnice, Dominikánské náměstí 196/1
Hlavní témata programu jednotlivých dní konference
20. 9. 2016 – zkušenosti s aplikací zákona o státní službě, trestní odpovědnost úředních osob v judi-
katuře NS, novela přestupkového zákona, zákon o registru smluv 
21. 9. 2016 – jednání v odborných sekcích: personalistika – např. změna předpokladů rozvázání pra-
covního poměru ze zdravotních důvodů dle judikatury NS, služební zákon – služebně-právní vztahy 
dle služebního zákona, odvolání proti rozhodnutí dle služebního zákona, nové trendy v kybernetické 
bezpečnosti, zákon o úřednících ÚSC a právní témata – např. zneužití zákona č. 106/1999 Sb. ve 
správním řízení, příspěvkové organizace – např. pravomoci zástupce statutárního orgánu, zdravot-
nictví – např. zvýšení ekonomické efektivnosti nemocnic. 
22. 9. 2016 – poskytování informací, efektivita veřejného sektoru – zpráva OECD o veřejné správě, 
nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí 
Více informací s přihláškou: www.klub-personalistu.cz/vzdelavani/konference

Partner konference 
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Neplatnost konkurenční doložky a promlčecí lhůta
JUDr. Petr Bukovjan

Když se řekne konkurenční doložka, ne každý zaměstnanec a ne každý zaměstnavatel 
jsou si jisti, co si pod tímto pojmem mají přesně představit. Chtějí-li se to dozvědět, 
musejí nahlédnout do ustanovení § 310 a § 311 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zjistí, že konkurenční doložka je o vzájemných závazcích (bývalého) za-
městnance a (bývalého) zaměstnavatele po skončení zaměstnání. Závazek 
zaměstnance spočívá v tom, že se po určitou dobu (nejdéle po dobu 1 roku) 
po skončení zaměstnání zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná 
s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní 
povahu. Tomu odpovídá závazek zaměstnavatele poskytnout za to zaměstnanci 
přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši jedné poloviny průměrného 
měsíčního výdělku zaměstnance za každý měsíc plnění závazku. Nadto může 
být mezi smluvními stranami v souladu s ustanovením § 346d odst. 7 zákoníku 
práce sjednána smluvní pokuta za porušení závazku zaměstnance. Ta musí být 
přiměřená povaze a významu sjednané konkurenční doložky.
Právní úpravou konkurenční doložky se Nejvyšší soud zabýval již mnohokrát. Ať už 
to byla otázka možnosti odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky 
(kdy a případně z jakých důvodů), jejího vymezení co do území nebo „sumáře 
zakázaných činností“ (jestli je to vůbec potřeba), nebo šlo o posouzení toho, 
kdy je výdělečná činnost bývalého zaměstnance po skončení zaměstnání 
z hlediska konkurenční doložky ještě přípustná a kdy už ne. V níže uvedeném 
případu se dovolací soud zabýval mj. dalšími důležitými parametry vztahujícími se 
ke konkurenční doložce, totiž:
1. jaké jsou předpoklady pro závěr, že neplatnost dvoustranného právního jed-

nání (v daném případě konkurenční doložky) způsobila jen jedna ze stran 
pracovního poměru, a

2. kdy začíná běžet promlčecí lhůta k uplatnění neplatnosti konkurenční  
doložky.

Odpověď na první otázku má význam z hlediska posouzení dle ustanovení § 579 
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle kterého „způsobil-li někdo 
neplatnost právního jednání, nemá právo namítnout neplatnost nebo uplatnit 
z neplatného právního jednání pro sebe výhodu“. Dříve to sám zákoník práce 
vyjadřoval pro pracovněprávní účely slovy, že neplatnosti se nemůže dovolat ten, 
kdo ji sám způsobil. Zapomenout nelze ani na pravidlo obsažené nyní v ustanovení 
§ 19 odst. 3 zákoníku práce, že neplatnost právního jednání nemůže být 
zaměstnanci na újmu, nezpůsobil-li ji výlučně sám.
Odpověď na druhou otázku směřuje k počátku promlčecí lhůty jako lhůty, v níž je 
nutné (relativní) neplatnost právního jednání namítnout, jinak právo oprávněného 
oslabí. Ve vztahu ke konkurenční doložce jde víceméně o to, zdali tato lhůta běží 
již od sjednání konkurenční doložky, nebo až od skončení zaměstnání, kdy se 
začnou závazky smluvních stran reálně uplatňovat.

JUDr. Petr Bukovjan je odborníkem na pracovní právo

PSK_09_16_zlom.indd   29 19.08.16   12:26



Ze soudní praxe

str. 30 1. září 2016 PSK - 9

Na obě výše uvedené otázky odpověděl Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze 
dne 4. 5. 2016, sp. zn. 21 Cdo 2569/2015 (v předmětné věci posuzoval dovolací 
soud případ podle předchozí právní úpravy, mám ale za to, že jeho závěry jsou 
využitelné i pro dnešní právní stav).

Popis případu

Zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele na základě pracovní (manažerské) 
smlouvy ze dne 28. 2. 2011 jako ředitel pro rozvoj obchodu. V této smlouvě 
byla současně dohodnuta též konkurenční doložka, v níž bylo mj. sjednáno, že 
zaměstnavatel od ní může odstoupit „kdykoliv po dobu trvání pracovního 
poměru zaměstnance, a to z jakéhokoliv důvodu i bez udání důvodu“.
Dne 11. 12. 2012 bylo zaměstnanci doručeno zaměstnavatelem odstoupení od 
konkurenční doložky, aby mu byla následně předložena výpověď z pracovního 
poměru podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce (pro nadbytečnost 
v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně) spolu s nabídkou 
dohody o rozvázání pracovního poměru. Tuto nabídku zaměstnanec přijal 
a pracovní poměr skončil ke dni 12. 12. 2012.
Dopisem ze dne 21. 6. 2013 se zaměstnanec dovolal neplatnosti odstoupení od 
konkurenční doložky. Namítal, že v odstoupení zaměstnavatele absentuje uvedení 
jakéhokoliv důvodu a že zaměstnavatel jednal šikanózně, neboť k odstoupení 
přistoupil den před rozvázáním pracovního poměru. V návaznosti na to vyzval 
zaměstnanec zaměstnavatele, aby mu v souladu s konkurenční doložkou vyplatil 
přiměřené peněžité vyrovnání, protože závazek z platné konkurenční doložky po 
skončení zaměstnání prý dodržel.
Zaměstnavatel požadavek zaměstnance odmítl. Zaměstnanci dal údajně 
dostatečně najevo, že ho konkurenční doložka nijak nezavazuje, a co do 
odstoupení od ní postupoval v režimu podmínek sjednaných v pracovní smlouvě 
(konkurenční doložce). Nejspíše aby tento svůj postoj zaměstnavatel ještě 
„stvrdil“, doručil dne 20. 1. 2014 zaměstnanci písemnost obsahující námitku 
neplatnosti konkurenční doložky pro její rozpor se zákonem (tento rozpor 
spočíval v tehdejší nemožnosti sjednat konkurenční doložku v případě, že se 
zaměstnancem byla v pracovní smlouvě dohodnuta zkušební doba; dnes už toto 
omezení neplatí).
V replice zaměstnanec poukázal na to, že znění konkurenční doložky zformuloval 
zaměstnavatel, a nemůže se proto dovolávat její neplatnosti (ve svůj prospěch). 
Navíc dle jeho vyjádření promeškal zaměstnavatel tříletou promlčecí lhůtu 
pro vznesení námitky neplatnosti konkurenční doložky, protože promlčecí 
lhůta začala běžet již okamžikem sjednání konkurenční doložky v pracovní 
smlouvě.

Z rozhodnutí soudu
1) K dovolání se relativní neplatnosti je oprávněn (legitimován) ten, kdo je práv-
ním úkonem (nyní právním jednáním) dotčen (ve svých právech a povinnostech 
vyplývajících z právního úkonu) a kdo (současně) neplatnost nezpůsobil sám. Re-
lativní neplatnost uplatňuje ten, kdo je k ní oprávněn (legitimován), proti účastní-
kům (druhému z účastníků) dotčeného právního úkonu, a to buď za řízení před 
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soudem nebo jiným orgánem (v žalobě nebo jiném úkonu adresovaném soudu 
nebo jinému orgánu), nebo i mimo rámec takového řízení (mimosoudně). Kdyby 
relativní neplatnost uplatnil někdo, kdo k tomu nebyl oprávněn (legitimován), 
k neplatnosti právního úkonu se nepřihlíží a právní úkon se (nadále) považuje 
za platný.
Při posouzení otázky, zda některý z účastníků smlouvy (dohody) sjednané 
v pracovněprávních vztazích sám způsobil její neplatnost, nelze vycházet 
bez dalšího (automaticky) ze závěru, že u dvoustranného právního úkonu jeho 
neplatnost nemohl (vůbec) způsobit jen jeden z jeho účastníků, když ke smlouvě 
(dohodě) je třeba vždy projevů vůle obou stran, neboť v takovém případě by 
se institut relativní neplatnosti u smluv (dohod) nemohl uplatnit již na základě 
argumentu, že bez souhlasné vůle účastníků nemohlo ke smlouvě (dohodě) 
dojít a že tedy již jejím samotným uzavřením spoluzpůsobily neplatnost smlouvy 
(dohody) vždy obě strany. V případě, že smlouva (dohoda) je postižena důvodem 
neplatnosti, je třeba se vždy – s přihlédnutím k okolnostem případu – zabývat tím, 
jak se účastníci konkrétně (fakticky) podíleli na utváření jejích obsahových 
náležitostí, zejména, kdo z nich a jak se „přičinil“ o to, že smlouva (dohoda) 
byla postižena vadou, která způsobuje její neplatnost. Ten, jehož účast na 
smlouvě (dohodě) spočívala v pouhém přijetí návrhu (oferty) druhého účastníka, 
tedy nemohl způsobit (spoluzpůsobit) neplatnost uzavřené smlouvy (dohody).
V projednávané věci odvolací soud dovodil, že neplatnost dohody o konkurenční 
doložce byla způsobena „opomenutím“ obou účastníků. Odvolací soud se však 
nezabýval tím, který z účastníků vůbec sjednání dohody o konkurenční 
doložce navrhl a jak se účastníci konkrétně (fakticky) podíleli na tom, že 
v jejich pracovní smlouvě byla obsažena (tehdy v rozporu se zákonem, protože 
současně byla sjednána zkušební doba).
2) Právo dovolat se relativní neplatnosti pracovněprávního úkonu se promlčuje ve 
tříleté objektivní promlčecí lhůtě (nyní dle ustanovení § 629 odst. 1 občanského 
zákoníku), která běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé (§ 619 odst. 
1 občanského zákoníku), tedy kdy poprvé mohla být neplatnost uplatněna u účast-
níků (druhého z účastníků) dotčeného právního úkonu.
Soudní praxe i právní teorie promlčením rozumí marné uplynutí lhůty stanovené 
v zákoně pro vykonání práva; znamená výrazné oslabení subjektivního práva 
oprávněného účastníka, neboť promlčením sice jeho nárok nezaniká, nemůže 
však být soudem přiznán, jestliže povinný před soudem čelí uplatněnému právu 
námitkou promlčení. Právo oprávněného účastníka trvá i nadále, stává se však 
prostřednictvím soudu nevymahatelným.
Dohoda o konkurenční doložce se sice sjednává za trvání pracovního poměru 
zaměstnavatele a zaměstnance, avšak – jak vyplývá z jejího smyslu a účelu – vždy 
pro dobu po skončení pracovního poměru, neboť závazek zaměstnance, že se 
po určitou dobu zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem 
činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, a závazek 
zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, vznikají 
a ve vztazích mezi účastníky se mohou uplatnit vždy až po skončení jejich 
pracovního poměru.
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Vzhledem k tomu, že podstatou institutu promlčení je oslabení možnosti přiznání 
práva soudem, protože nebylo uplatněno ve stanovené lhůtě, je pojmově vyloučeno, 
aby běh objektivní promlčecí lhůty k uplatnění práva dovolat se relativní neplatnosti 
dohody o konkurenční doložce mohl započít ještě předtím, než vůbec vznikla 
práva a povinnosti z konkurenční doložky, a aby tedy běh této promlčecí lhůty mohl 
skončit ještě dříve, než došlo k rozvázání pracovního poměru. Běh promlčecí 
lhůty k uplatnění relativní neplatnosti dohody o konkurenční doložce začíná 
běžet teprve dnem následujícím po dni, kterým skončil pracovní poměr 
účastníků. Dospěl-li tedy v projednávané věci odvolací soud k závěru, že dovolání 
se relativní neplatnosti dohody o konkurenční doložce učinil zaměstnavatel ještě 
před uplynutím promlčecí lhůty, je toto jeho rozhodnutí v souladu se zákonem.

Neplacené volno po rodičovské dovolené a SVČ
Zaměstnankyni skončila rodičovská dovolená, ale požádala zaměstnavatele 
o neplacené volno do 4 let věku dítěte. Z hlediska zdravotního pojištění ji 
zaměstnavatel nahlásil na pojišťovnu jako osobu, která celodenně osobně  
a řádně pečuje o jedno dítě do 7 let věku, tedy bez platby pojistného.
Následně zaměstnavatel obdržel ze zdravotní pojišťovny sdělení, že zadal 
špatný kód, a bylo mu oznámeno, že dotyčná paní je také OSVČ a řádně 
nepečuje o dítě. Zaměstnankyně toto zaměstnavateli nenahlásila.
Musí se pouze opravit kód nebo vznikla zaměstnavateli povinnost odvádět 
i v době neplaceného volna pojistné z minimálního vyměřovacího základu?
Pokud je samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů a nejsou splněny 
podmínky celodenní osobní a řádné péče, musí být v zaměstnání dodržen (i v případě 
neplaceného volna) minimální vyměřovací základ, pokud by zaměstnankyně 
nesplňovala některou z výjimek dle § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb.
V měsíci, ve kterém končila rodičovská dovolená (a tudíž začalo neplacené volno), 
musí být dodržena poměrná část minima s ohledem na počet kalendářních dnů 
trvání rodičovské dovolené – „státní kategorie“. V dalších měsících již musí být 
dodrženo plné minimum. Příslušné pojistné uhradí zaměstnankyně zaměstnavateli, 
který jej následně odvede v rámci hromadné platby za všechny zaměstnance.
Zaměstnavatel použil po skončení rodičovské dovolené kód „L“, jenže – s ohledem 
na okolnosti – neměl být tento kód použit vůbec, takže musí být zrušen. Řešením 
může být použití kódu „T“ ke stejnému datu, ke kterému byl nesprávně použit 
kód „L“, anebo prostě oznámit zdravotní pojišťovně, že zaměstnankyně sdělila 
nové okolnosti a tudíž nejsou splněny podmínky pro použití kódu „L“, takže toto 
podané oznámení zaměstnavatel ruší. Jinak se zdravotní pojišťovně nic dalšího 
neoznamuje.

Ing. Antonín Daněk

Poradenský servis
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● Pfiedsmluvní odpovûdnost 
v pracovnûprávních vztazích

● Co vás zajímá z oblasti sociálního poji‰tûní: 
V˘plata dávek nemocenského poji‰tûní – 
I. ãást

● Dovolená zamûstnancÛ - II. ãást

Pfiipravujeme:
● Proã (ne)odejít do pfiedãasného dÛchodu

K
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNù PRÁVNÍ KARTOTÉKA
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19. roãník 1. záfií 2016 ã. 9

Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Zákon o Ïivotním 
a existenãním minimu.
Zákon o sociálnû-právní ochranû dûtí
na 3. a 4. stranû obálky
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