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novené pracovní doby zaměstnance (s 2l0 ZP). Náfuada mzdy (ve
vfši pruměmého vfdělku) se ale poskytuje jen v/jimečně - jestliže
v drisledku zprisobu odměřování (napŤ. tikolovou nebo podílovou
mzdou) zaměstnarrci mzda ušla.Jinak se mu mzdanekrátí, cožvždy
platí u platu. 

BoŘlVoJ ŠugRr

Dovolená
(s zt 1 aŽ223zPl-

Zísadavětší smluvní volnosti nového zákoníku práce se promítá i do
ustanovení o dovolené ajejím če1pání. Oproti pŤedchozí právní irpra-
vě tak zaměstnavatelé v sou]<romé sféŤe mohou starrovit vyšší rozsďr
dovolené i v individuátní smlouváclr (dÍíve tak mohli učinit
pouze ve vniÉrrím pňedpisu nebo kolekťvní smlouvě) a zákonnou čtyŤ-
b/denní dovolenou mohou proďouát i o dny, nikoli pouze o celé
tÍ,du:ryjako pŤed rokem 2007. Nově také docháá ke konkretizaci ně-
kterych spornfch ustanovení pŤedchoá právní írpravy, zejména v ob-
lasti če1pání dovolené.

Druhy dovolené
Nol.y zákoník práce i nadá]e stanovuje:
l dovolenou za kďendáiní rok v základni vÍměŤe čtyri tyd'y
(s 213 zP),
l dovoleno\ za odpracovarré dny, která zaměstnanci náleil', pokud
u jednoho zaměshravatele neodpracovď v kďendďrrím roce ďespoř
60 dn (S214ZP),
l dodatkovou dovolenou pro zaměstnance konajíci prárce zdravt
škoďivé nebo zvlášé obÉžné (92IíZP).

No'y zái<onk práce zrušil tal. dďší dovolenou v trvání maxi-
málně jednoho Ťd'" pro některé zaměshrance s nerovnoměrně roz-
vrženou pracovní dobou a ty, jejíd. ptáce podstahrě záiŠna povětr-
nostníc,lr vlivech. kotože zaměstnavatel nvní m že svobodně zwšovat
nároky zaměsbrancti na dovolenou (s v/jimkou zaměstnavatelri v tzv.
rozpočtové sféŤe odměřujícíchplatem), mriže takovou dovolenou sám
zavésta stanovit pro ni podmínky.

\ffměra dovolené
Zaměstnarr ec,ktety u zaměstnavatele byl nepŤehžitě zaměsbrán po do-
bu ďespoř 60 dn v kďendáiním roce, má nárok na dovolenoa ?a"
kďendáŤrrí rok ve vÍměŤe nejméně čtyŤi tyd"y, pŤípadně najejí po.
měrnou čás! a to I/pza|<aždy ce kďendáiní měsíc nepŤebržitého
trvání pracovního poměru (s 2l2 odst. 1 ZP).U zaměsbravatelri odmě-
řujících platem činí vfměra dovolené pět t'.fdnti' bez moárosti ji dále
proďužovat.

Pokud zaměstnanec v pruběhu kďendáiního měsíce znténi z*
měsÚravatele a pracovní poměry na sebe bezprosůedně navazují
(!. mezi skončenym anásledn;im pracovním poměremjsou maximál-
ně dny pracovního klidu, nikoli pracovní den), náleá muL/ndovole-
né i zatento měsíc, pŤičemž hrto dovolenouje nově povinen poslqyt-
nout noqf zaměstrravatel (s 212 odsr 3 ZP). Poďe píedchoá írpravy
tuto dovolenou za darrf měsíc poskytlten zaměshravatel, unéhožza-
měshranec pracoval po větší část měsíce; pokud však ke změně pra-
covního poměru došlo pŤesně v polovině měsíce, poskytl dovolenou
novy zanésbravatel. Zaměsbravatelé by měli s touto změnou počítat
a pŤípadně sjednávat den nástupu do práce t"l.' 

"by 
touto zrněnou

nebyli negativně ovlivněni (nebyli povinni poskybrout zadarry měsíc
dovolenou zaměstnanci, kter..f u nich pracoval ťebajenjeden pracov-

"í 
d"").
Pokud pracovní poměr zaměshrance trvď méně než 60 dnri v ka-

lendáiním roce, má tento zaměstnanec poďe S2I4ZP právo na dovo-
lenou porrze za odpracovarré d'y, a to na Lf 

,,dovo|ené za kalendáÍní
rokzakaždych2l odpracovan;ich dní v roce (poďe pÍedchoúto zá-

koníku prace zak'aždych22 odpratovanfch dnri v roce)' Tato změna
lépe vyjadŤuje pruměm/ počet pracovních dní v jednom kďendď.
nímměsíci.

Úp*,,u dodatkové dovolené v novém zákoníku práce ztstávábez
podstatrrějších změn (s 2l5 ZP).

Čerpání dovo|ené
Norn.f zakoník prace stanoví v praviďech pro če1pání dovolenéjen díl-
čizmény.ZásaÁnizměny, které v pŤedchozím zákoníku prace učinila
novela írčinná k 1. Ťíjnu 2004,zustávají zachovány i 'y'í a v někter./ch
pŤípadech jsou odstraněny vfkladove problémy privodní .iP*'y.

Rovněž i po 1. lednu 2007 teďy ptaÉ,,že zaměstravatel je povinen
určit zaměsbrarrci če'pa''í dovolené ďeqpoř v rozsahu 

"q,r ry-
dnri v kďendáĚním roce (dále jen "standardní dovolená"), pokud na ni
má zaměstranec právo a pracovní poměr trvď po celf kďendáĚní rok
(S 218 odst. l ZP).

Pokud zaměstnavatel neurčí zaměstnanci če1pání této standardní
dovolené v pŤíslušném kďendáiním roce pro naléhavé provozrrí dri-
vody nebo pro pŤekážky v praci na strarrě zaměstnance (nemoc, ma-
teŤská dovolená" apod.), je povinen její čeqpání určit nejpozdéjív ná-
sledujícím kďendáÍním roce. Neučiní-li tak nejpozději do 3l. Ťíjna
následujícího kďendáÍního roku, plafr, že zaměstnanec nastupuje na
nevyče1panou standardní dovolenou od prvního pracovního dne ná-
sledujícího měsíce. Neurčí-li tedy napŤíklad zaměstnavatel čerpaní
standardní dovolené z roku 2006 nejpozději do 31. Ťíjna 2ffi7, nashr-
puje zaměstnanec na nevyče1panou část této dovolené od l. listopadu
2007. Aby zaměshravatelé pŤedešli hromadnému nástrrpu zaměstnan-
cri na dovolenou v listopadu daného roku, je nutné, ubyji* do konce
Ťíjnaurčili če1pání lořské starrdardní dovolené do konce darrého roku
(napŤ. na období vánočních svátkti). PŤitom ale platí, že zaměstranec
v daném roce če1pánejprve starou dovolenou.

Pokud zaměsbnanec nevyčerpá lořskou standardní dovolenou do
konce následujícího kďendáŤního roku, právo nani (nebo najejí pro-
placení) mu zanikne (S 2l8 odst.4 ZP). NevyčerPaÍrou starrdardní do-
volenou lze proplacetpouze v souvislosti s ukončením pracovního po-
měru (s222 odsL2ZP).

Nově právo na tuto standardní dovolenou však nezarrikne, pokud
zaměsbranci vjejím vyče1pání brárrí čerpárrí roďčovské dovolené
(s 218 odst. 3 ZP).v takovém pŤípadě určí zaměstnavatel zaměstnanci
če1pání standardní dovolené po skončení rodičovské dovolené. Tato
anénazabraní ďívějšímu negativnímu d sledku, kdy zaměshranci na
roďčovské dovolené v souvislosti s pňijetím zrrríněné novely od l. Ťíj-
na2004 pŤišli o nevyče1parrou dovolenou z minu ch let

Vfše uvedené praviďo o zániku práva se rovněž netykádovolené,
na kterou má zaměstnanec právo nad standardní rozsah čtyr t.Ídn
v pňíslušném roce. Thkovou dovolenou mriže zaměshranec če1pat
i v da]ším kďendďním roce (tedy napÍ. páLy t'.fden dovolené za
rok 2006 mtiže vyčerpat až do konce roku 2008, pokud s tím souhlasí;
nesouhlasí-li, dostane ji proplacenou Po skončení roku 2007).

Tzv. standardní dovolenou ne|zezaněřovat s její minimální \.J'mě-
rou 4 tÝdrly za kďendáiní rok.Jde o standard pro ričely če1parrí _ {.
o povinné če1pání dovolené. 7'nanená ta, že jako nadstandardní je
v každém roce posrrzovana jakakoliv dovolená (i zpŤedchozího roku),
pŤesahující atÍ,rJr;ry.

Dobu dovolené určuje zaměsÍravatel poďe rozrrrhu čerpárrí do.
volené, vydarrého s pŤedchozím souhlasem odborové organizace, po-
kud u něj ptisobí. Zaměsfuravatel je povinen ozrrámit zaměstnanci
určenou dovolenou ďeqpoř 14 dnri pŤederr1 pokud se se zaměst-
nancem nedohodne na zkrácení této doby (podmínka pŤedchoá-
ho zákoníku prárce,aby se zkrácením lhrity čtrnácti dnri pro určení čer-
pání dovolené musel souhlasit odborov.f orgán, byla zrušena). Nově je
zaměshravatel povinen urÚt zaměstranci čerpání dovolené písemně
(s 217 odst. l ZP). Dobu če1pání dovolené musí zaměstnavatel určit
s pŤihlédnutím k oprávněnfm zájmrim zaměsbrance i ke sv'.im pro-
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Vozním dtivodrim, a pokud dovolenou určuje v několika částech, mu-
sí ďespoř jedna část činit nejméně dva tÝfuy vcelku, pokud se nedo.
hodne se zaměsforarrcem jinak.

LADIsLAVA JASANsKÁ

péče o zaměstnance
$224aŽ247 zP)

Péče o zaměsfounce, nazyvarlá též podnikovou sociá]ní politikou, je
lryznamnou součástí fizeru lidsk/ch zdrojri. Zíkontk práce upravuje
některé pracovní podmínky zaměshrarrcr\ jejich odbornf rozvoj, sha-
vování a zvlašhrí pracovní podmínky někter"/ch skupin zaměsbranc .

Pracovní pod mínky zaměstnanc
Zákon proklamuje povinnost zaměsfoiavatelri v,7vaiet pracovní pod-
mínky, které umožřují bezpečnf vfkon práce (ačkoliv samu bezpeč-
nost a ochranu zdravl pii práci upravuje na jiném místě, je vzájemná
souvislost zÍejmá). V tomto směru zmiriuje zejménazťuovánt,írdržbu
a zlepšení zaílzent pro zaměshrarrce, zlepšení vzhledu a Írpravy pra.
covišé, vytváŤení podmínek pro trávení volného času a zajištění pra-
covně lékďské péče (S 224 odst.IZP). S v,Íjimkou posledně uvedené-
ho jde jen o deklarovárizáméru' jukÍ- se má čirrnost zaměsbravatele
orientovat.

Zaměstnavatel m že zaměshrarrci poskybrout odměnu zejmé-
na pŤi dowšení 50 let věku, pÍi odchodu do drichodu a Za pomoc
pŤi ruznfch mimoňádn/ch událostech fiestliže ta nemá povahu prá-
ce zaměshrance). Thkové odměny, zejména věrnoshrí a stabilizační
povahy mohou b;ft poskytovány i pŤi jinfch živohrích a pracov-
ních rn.,íročích a dďších pŤíležitostech (5 224 odst. 2 ZP).Právrri,ripra-
va v rámci péče o zaměsfoiance deklaruje, že se nejedná o mzdu
či pla! ďe o benefity nemzdové povahy, které nejsou poskytovány
zaprárci.

Povinnost zajistit bezpečnou usďrornr svrškri a osobníďr pŤed-
mětú, které zaměshranci obvykle nosí do zaměstnárrí, je oproti diívěj-
šímu zákoníku práce zilžena (s 226). Zíkontoiž jtžnezmiriuje tuto po-
vinnos| pokud jde o obvyklé dopravní prosfiedky' To má drisledky
v oblasti nahrady škody (s 267 ZP).

odbornf rozvoj zaměstnanc
Ikomě zďkolení azaučent a odborné praxe absolventu škol, v nichž
se právní Írprava prakticky nezměnila, jsou pŤesněji vymezena pra-
viďa prohlubování kvalifikace a z:,,|,šen kvďifikace.

Prohlubování kvalifikace je definováno tak, že jde o její pruběžné
doplřování, které umožřuje zaměstnarrci v.fkon sjednané práce - po-
važuje se za ně i její udržování a obnovování (s 230 ZP).J e vÍuÍnokv|,-
konu sjednané práce. Zaměshrarrec má povinnost si kvďifikaci pro-
hlubovat a zaměstnavatel je oprávněn její konkrétní prohloubení
zaměsfirarrci uložir Učast na prohlubování kvalifikace je vfkonem
práce, za|<tery pŤísluší mzda nebo plat (včehrě za pŤípadnou prá-
ci pŤesčas). Nákludy nese zaměsfiravatel, avšak požadujeJi zaměstna-
nec, aby mohl prohlubování kvďifikace absolvovat ve finančně ná-
ročnější formě, mrjže se na těchto nákladech podílet (nikoliv však
snížením nebo neposkyurutím mzdy či plahr).

zvfšením kvaliÍikace je změna její hodnoty , čimž se rozumí i její
získání nebo rozšíŤení - je jím vždy stuďum k dosažení vyššího stup.
ně vzdělání (s 23l až 233 ZP). Zanéshrarrec tím má získat pŤedpo-
klady stanovené právními pŤedpisy nebo požadavky nezbynré pro
Íá,e,Ý v,fkon sjednané práce (s 205 ZP). Thkové zv',fšení kvďifikace
musí byt v souladu s pofiebou zaměstnavatele. PŤi zvyšování kvďifika-
ce pŤísluší zaměsblanci fiestliže zaměstnavatel kladně rozhoď o po-
skytování pracormího volna a hmotného zabezpečení, popŤ. byla-li

Prfloha l Zákoník práce

mezi nimi uzavŤena kvďifikační dohoda) pracovní volno s náhra-
dou mzdy, popŤípadě bez ni, miÍ'imátně v pŤípadech a rozsahu po-
ďe S 232 ZP frímbyla nahrazena zastarďá vytrláška č. 140/1968 Sb.,
o pracormích ulevách a hospodáŤském zabezpečení studujících pii
zaměsfurání).

Záil<|adnim voďtkem pro rozlišení, jde-li o zrryšování nebo pro-
hlubovfurí kvďifikace, je skutečnost zda školení či stuďum j" po-
ďebné k'r'.fkonu práce, kterou zaměstnanec poďe pracovní smlouvy
(nebo ve funkci, dornžbyljmenovarr) vykonává.Jestliže ano, jde zpra-
viďa o prohlubování kvďifrkace, nejde-li o podmínku,Lykající se no-
vě pfijatého zaměshrance.Je-li však ričelem pŤechod na práci jiného
druhu, jde o zrryšování kvalifikare. Zvyšovárrím je ale vždy studium
k dosažení vyššího stupně vzdělání.

Správné rozlišení, zdajde v konkrétrím pňípadě o zvyšovárrí kvďi-
fikace, nebo jen o její prohlubování, je vÍznamné pro možnost sjedná-
ní kvďifikačrrí dohody (s 234 a S 235 ZP).Tu je mohté uzavŤít pro
pŤípady zvyšovíni kvďifikace kdykoliv, avšak pro prohloubení kvďi.
fikace jen tehdy, jestliže pŤedpokládarré náklady mají dosáhnout ďes-
poř 75 000 Kč (poďe pŤedchozího zákoníku práce - 100 000 Kč). ko
zaměshravatele je duleáté, že se dohodou zaměsbranec zavazuje mimo
jiné sekvat u zaměsbravatele po určitou dobu, nejdéle 5 let v Pracov-
ním poměru, nebo uhraďtmu náklady spojené se zryšovárrím (even-
tuálně prohlubováním) kvďifikace, popŤ. jejich poměrnou čas| ne-
splnil-|i závazek jen zčásti. Dohoda musí blt uzavŤena písemně, jinak
by byla neplatná.

Závodní stravování
Zaměshravatel je povinen sfravování zaměshranc m pouze umožnig
nikoliv zajistit. Jestliže zaměsbrancrim ávodní stravování poslqytu-
je, je ťeba" aby to bylo dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo sta-
noveno ve vnifirrím pŤedpizu (s 236 ZP). Mohou tam b;ft určeny
i podmínky pro vzrrik nároku zaměstnance, v.fše finančního pŤíspěvku
zaměstnavatele, bližší vymezení okruhu zaměstnancri, jimž se posky-
hrje, organizace sfuavování, zprisob provádění (ve vlastním zaílzettí, od
jiného dodavatele či shavenkami) afinancování zaměstnavatelem, po-
kud nejsou $o záležitosti pro některé zaměstravatele upraveny práv-
ním pŤedpisem.

Zákon o darrích z pŤíjmri (S 24 odst. 2 písm. j) bod a) stanoví - pŤe-
devším pro podnikatelské zubjekty - moárost zahmovat část v',fda-
j (čast ceny jíďa) do nákladri zaměsbravatele (dariovou rrzrratelnost
..yd{.i)' což se v zásadě neb.fká hodnoty potravin. Na ni je možné
piispívat ze sociáIních a obdobnfch fondri nebo fondri kultrrrních a so-
ciá]ních pofieb (FKSP)' resP. ze zisku. Zajišfuje-li zaměshravate| zá-
vodní shavování prosÉednictvím jinÍch zubjektú, a to i formou po-
ukazek do resta:rační ch zanzent,nikoliv ve vlasbním zaŤízení, mriže od
l. ledna 2007 uplatrrit jako daĚově uznatelny pfispěvek na sbavová.
ní, pokud pŤítomnost zaměsbrarrce v práci během směny bnrá
ďespoř 3 hodiny.

NoÚ zákoník práce stanovil možnost dohodnout v kolektivní
smlouvě nebo určitve vniďním pŤedpisu poskytovárrí cenově zvj,hod-
něného shavování bfva$m zaměstrrarrc m-d chodc m a zaměst-
narrcťrm po dobu dovolené a dočasné pracovní nesďropnos-
ti. Zaměsbravatelé v režimu zákona o daních z pŤíjmri ovšem nemají
možnost tukoÚ'yduj hradit z nákladri, pokud stravování neposky-
tují ve vlasfurím za(lzeni. Vyhlašky o závodním stravování pro někte-
ré zaměshravatele ve veňejnych službách a správě (č. 430/2001 Sb.
ač.84/2005 Sb.) tuto možnost (v rozporu se zákonem) uznávajíjen ve
vztahu k drichodcrim.

Zv|áštní pracovní podmínkv
někten.f ih za městna ncÚ
Co se t'.fče pracovních podmínek osob se zdravotrrím postižením,
odkazuje nov.f zákoník práce na zákon o zaměstnarrosti (S 67 až 84 zá-
kona č. 435/2004 Sb.). Zakon obsahuje některé zákazy prací v podze-
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