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ZÁKON
ze dne 21. dubna 2006
zákoník práce
ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., se
zapracovanými změnami dle vyhlášky č. 357/2007 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., ve
znění nálezu Ústavního soudu č. 116/2008 Sb., ve znění zákonů č. 121/2008 Sb., č. 126/2008
Sb., č. 294/2008 Sb., č. 305/2008 Sb. a č. 382/2008 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Všeobecná u anovení

HLAVA I

Předmě úpravy a vymezení pracovněprávních vz ahů

Tento zákon
a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a
zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními,
b) upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy. Právní vztahy kolektivní povahy, které
souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními,
c) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1),
d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene
a).
-----------------------------------------------------------------1) Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 14. října 1991
vinn i zamě nava ele inf rm va
zamě nance
dmínkách rac vní ml uvy neb rac vníh
měru.
Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 bliž vání rávních řed i ů člen kých á ů
ýkajících e hr madnéh r
uš ění.
Směrnice Rady 99/70/ES ze dne 28. června 1999 rámc vé d h dě
rac vních měrech na
d bu urči u uzavřené mezi rganizacemi UNICE, CEEP a EKOS.
Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. r ince 1997 rámc vé d h dě čá ečném rac vním
úvazku uzavřené mezi rganizacemi UNICE, CEEP a EKOS.
Směrnice Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994 zřízení evr ké rady zamě nanců neb vy v ření
u u r inf rm vání zamě nanců a r jednání e zamě nanci v dnicích ů bících na
území S lečen ví a ku inách dniků ů bících na území S lečen ví.
Směrnice Rady 97/74/ES ze dne 15. r ince 1997, k er u e bla ů bn i měrnice
94/45/ES zřízení evr ké rady zamě nanců neb vy v ření
u u r inf rm vání
zamě nanců a r jednávání e zamě nanci v dnicích ů bících na území S lečen ví a
ku inách dniků ů bících na území S lečen ví r zšiřuje na S jené král v ví Velké Bri ánie
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a Severníh Ir ka.
Směrnice Rady 2006/109/ES ze dne 20. li
adu 2006, k er u e z dův du ři u ení Bulhar ka
a Rumun ka u ravuje měrnice 94/45/ES zřízení evr ké rady zamě nanců neb vy v ření
u u r inf rm vání zamě nanců a r jednání e zamě nanci v dnicích ů bících na
území S lečen ví a ku inách dniků ů bících na území S lečen ví.
Směrnice Evr kéh arlamen u a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, k er u e an ví
becný rámec r inf rm vání zamě nanců a r jednávání e zamě nanci v Evr kém
lečen ví.
Čl. 13 měrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, k er u e d lňuje a u evr ké
lečn i hledem na za jení zamě nanců.
Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 bliž vání rávních řed i ů člen kých á ů
ýkajících e zach vání ráv zamě nanců v ří adě řev dů dniků, záv dů neb čá í dniků
neb záv dů.
Směrnice Evr kéh arlamen u a Rady 96/71/ES ze dne 16. r ince 1996 vy ílání rac vníků
v rámci
ky vání lužeb.
Směrnice Rady 96/34/ES ze dne 3. června 1996 rámc vé d h dě r dič v ké d v lené uzavřené
mezi rganizacemi UNICE, CEEP a EKOS.
Směrnice Evr kéh arlamen u a Rady 2003/88/ES ze dne 4. li
adu 2003 něk erých
a ek ech ú ravy rac vní d by.
Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994
chraně mladi vých rac vníků.
Směrnice Rady 91/383/EHS ze dne 25. června 1991, k er u e d lňují a ření r zle šení
bez ečn i a chrany zdraví ři ráci zamě nanců v rac vním měru na d bu urči u neb v
d ča ném rac vním měru.
Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 zavádění a ření r zle šení bez ečn i a
chrany zdraví zamě nanců ři ráci.
Směrnice Rady 89/656/EHS ze dne 30. li
adu 1989 minimálních žadavcích na bez ečn a
chranu zdraví r
užívání
bních chranných r ředků zamě nanci ři ráci ( ře í
am a ná měrnice ve my lu čl. 16 d . 1 měrnice 89/391/EHS).
Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 zavádění a ření r zle šení bez ečn i a
chrany zdraví ři ráci ěh ných zamě nankyň a zamě nankyň krá ce
r du neb k jících
zamě nankyň (de á á am a ná měrnice ve my lu čl. 16 d . 1 měrnice 89/391/EHS).
Směrnice Rady 75/117/EHS ze dne 10. ún ra 1975 bliž vání rávních řed i ů člen kých á ů
ýkajících e u la ň vání zá ady ejné dměny za ráci r muže a ženy.
Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. ún ra 1976 zavedení zá ady r vnéh zacházení r muže a
ženy, kud jde
ří u k zamě nání, db rnému vzdělávání a
u u v zamě nání a
rac vní
dmínky.
Směrnice Evr kéh arlamen u a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, k er u e mění
měrnice Rady 76/207/EHS zavedení zá ady r vnéh zacházení r muže a ženy, kud jde
ří u k zamě nání, db rnému vzdělávání a
u u v zamě nání a
rac vní dmínky.
Směrnice Evr kéh arlamen u a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 zavedení zá ady
r vných říleži í a r vnéh zacházení r muže a ženy v bla i zamě nání a v lání.
Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, k er u e zavádí zá ada r vnéh zacházení
bami bez hledu na jejich ra u neb e nický ův d.
Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. li
adu 2000, k er u e an ví becný rámec r r vné
zacházení v zamě nání a v lání.
Směrnice Evr kéh arlamen u a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 ú ravě rac vní
d by
b vyk návajících m bilní činn i v ilniční d ravě.
Směrnice Rady 2005/47/ES ze dne 18. července 2005 d h dě mezi S lečen vím evr kých
železnic (CER) a Evr k u federací rac vníků v d ravě (ETF) něk erých a ek ech
rac vních dmínek m bilních rac vníků
ky ujících in er erabilní ře hraniční lužby v
železniční d ravě.
Čl. 15 měrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, k er u e d lňuje a u evr ké
druž evní
lečn i hledem na za jení zamě nanců.
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(1) Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od
tohoto zákona, jestliže to tento zákon výslovně nezakazuje nebo z povahy jeho ustanovení
nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit. Odchýlení od ustanovení uvedených v § 363
odst. 1, kterými se zapracovávají předpisy Evropských společenství, není možné, to však
neplatí, jestliže jde o odchýlení ve prospěch zaměstnance.
(2) K odchylné úpravě práv nebo povinností podle odstavce 1 může dojít smlouvou a za
podmínek stanovených tímto zákonem též vnitřním předpisem.
(3) Odchylná úprava práv týkající se mzdových, popřípadě platových práv a ostatních práv v
pracovněprávních vztazích (§ 307) nemůže být nižší nebo vyšší, než je právo, které
stanoví tento zákon, kolektivní smlouva, popřípadě vnitřní předpis jako nejméně nebo nejvýše
přípustné.
(4) Za závislou práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a
podřízenosti zaměstnance, se považuje výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro
zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za
práci, v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti
zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho
odpovědnost.
(5) Za závislou práci podle odstavce 4 se považují také případy, kdy zaměstnavatel na
základě povolení podle zvláštního právního předpisu (dále jen "agentura práce") dočasně
přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v
pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit
svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní
činnosti u jiného zaměstnavatele (dále jen "uživatel") a zaměstnanec se zaváže tuto práci
konat podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance
agentury práce, uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem.
(6) Práce fyzických osob ve věku do 15 let nebo starších 15 let do skončení povinné školní
docházky je zakázána. Tyto osoby mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo
sportovní činnost za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.

Závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu podle tohoto
zákona, není-li upravena zvláštními právními předpisy 2). Základními pracovněprávními
vztahy podle tohoto zákona jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o
pracích konaných mimo pracovní poměr.
-----------------------------------------------------------------2) Na říklad zák n č. 218/2002 Sb., lužbě á ních zamě nanců ve rávních úřadech a
dměň vání ěch zamě nanců a a ních zamě nanců ve rávních úřadech ( lužební zák n),
ve znění zdějších řed i ů, zák n č. 361/2003 Sb., lužebním měru ří lušníků
bez ečn ních b rů, ve znění zdějších řed i ů.
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zrušen

(1) Na vztahy vyplývající z výkonu veřejné funkce se tento zákon vztahuje, pokud to
výslovně stanoví nebo pokud to stanoví zvláštní právní předpisy.
(2) Jestliže je veřejná funkce vykonávána v pracovním poměru, řídí se tento pracovní poměr
tímto zákonem.
(3) Pracovní vztahy mezi družstvem a jeho členy se řídí tímto zákonem, nestanoví-li zvláštní
právní předpis jinak 3).
(4) Na pracovněprávní vztahy justičních čekatelů, státních zástupců, právních čekatelů a na
zaměstnance vykonávající ve správních úřadech státní správu jako službu, kterou Česká
republika poskytuje veřejnosti podle služebního zákona, se tento zákon vztahuje, jen pokud
to výslovně stanoví nebo pokud to stanoví zvláštní právní předpisy 4).
(5) Pracovněprávní vztahy čekatelů připravujících se na výkon státní služby, úředníků
územních samosprávných celků, akademických pracovníků vysokých škol, pedagogických
pracovníků 4a), ředitelů veřejných výzkumných institucí, velitelů plavidel a členů posádek
plavidel provozujících námořní plavbu 4b), zaměstnanců v Probační a mediační službě,
advokátů vykonávajících advokacii v pracovním poměru 4c), asistentů soudců 4d),
asistentů státních zástupců 4e), veřejného ochránce práv a zástupce veřejného ochránce
práv se řídí tímto zákonem, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak 5).
-----------------------------------------------------------------3) § 226 bch dníh zák níku.
4) Zák n č. 6/2002 Sb.,
udech a udcích, ří edících a á ní rávě udů a změně
něk erých dalších zák nů (zák n
udech a udcích), ve znění zdějších řed i ů.
Zák n č. 283/1993 Sb.,
á ním za u i el ví, ve znění zdějších řed i ů.
Služební zák n.
4a) Zák n č. 563/2004 Sb., edag gických rac vnících a změně něk erých zák nů, ve znění
zdějších řed i ů.
4b) § 68 zák na č. 61/2000 Sb., nám řní lavbě.
4c) § 15a zák na č. 85/1996 Sb., adv kacii, ve znění zák na č. 79/2006 Sb.
4d) § 36a zák na č. 6/2002 Sb., ve znění zák na č. 79/2006 Sb.
4e) § 32a zák na č. 283/1993 Sb.,
á ním za u i el ví, ve znění zák na č. 121/2008 Sb.
5) Služební zák n.
Zák n č. 312/2002 Sb., úřednících územních am rávných celků a změně něk erých zák nů,
ve znění zdějších řed i ů.
Zák n č. 111/1998 Sb., vy kých šk lách a změně a d lnění dalších zák nů (zák n
vy kých šk lách), ve znění zdějších řed i ů.
Zák n č. 349/1999 Sb., Veřejném chránci ráv, ve znění zdějších řed i ů.
Zák n č. 257/2000 Sb., Pr bační a mediační lužbě a změně zák na č. 2/1969 Sb., zřízení
mini er ev a jiných ú ředních rgánů á ní rávy Če ké re ubliky, ve znění zdějších
řed i ů, zák na č. 65/1965 Sb., zák ník ráce, ve znění zdějších řed i ů, a zák na č.
359/1999 Sb.,
ciálně- rávní chraně dě í (zák n Pr bační a mediační lužbě).
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HLAVA II

Úča níci pracovněprávních vz ahů

DÍL 1
Zamě nanec

(1) Způsobilost fyzické osoby jako zaměstnance mít v pracovněprávních vztazích práva a
povinnosti, jakož i způsobilost vlastními právními úkony nabývat těchto práv a brát na sebe
tyto povinnosti vzniká, pokud není v tomto zákoně dále stanoveno jinak, dnem, kdy fyzická
osoba dosáhne 15 let věku; zaměstnavatel však s ní nesmí sjednat jako den nástupu do práce
den, který by předcházel dni, kdy tato fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku.
(2) Zbavení nebo omezení způsobilosti zaměstnance k právním úkonům se řídí § 10
občanského zákoníku.

DÍL 2
Zamě nava el

(1) Zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická osoba,
která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu.
(2) Zaměstnavatel vystupuje v pracovněprávních vztazích svým jménem a má odpovědnost
vyplývající z těchto vztahů.

Právní postavení zaměstnavatelů, kteří jsou právnickými osobami, se řídí § 18, 19,
19a, 19b, 19c, 20, 20a, 20f, 20g, 20h, 20i a 20j občanského
zákoníku.

Jestliže je účastníkem pracovněprávních vztahů Česká republika (dále jen "stát") 6), je
právnickou osobou a je zaměstnavatelem. Za stát, jako příslušná v pracovněprávních vztazích,
jedná a práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů vykonává organizační složka státu 7)
, která za stát v pracovněprávním vztahu zaměstnance zaměstnává.
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-----------------------------------------------------------------6) Na říklad zák n č. 219/2000 Sb., maje ku Če ké re ubliky a jejím vy u
vz azích, ve znění zdějších řed i ů.
7) § 3 a 51 zák na č. 219/2000 Sb.

vání v rávních

(1) Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích jako
zaměstnavatel vzniká narozením. Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat
práv a brát na sebe povinnosti v pracovněprávních vztazích jako zaměstnavatel vzniká
dosažením 18 let věku.
(2) Zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům fyzické osoby, která je
zaměstnavatelem, se řídí § 10 občanského zákoníku.

(1) Právní úkony právnické osoby, která je zaměstnavatelem v pracovněprávních vztazích,
se řídí § 20 občanského zákoníku.
(2) Právní úkony fyzické osoby, která je zaměstnavatelem, činí v pracovněprávních vztazích
tato osoba; místo ní je mohou činit osoby jí pověřené.
(3) Právní úkony v pracovněprávních vztazích činí v případech uvedených v § 9 vedoucí
organizační složky státu; další zaměstnanci tak mohou činit za podmínek stanovených
zákonem o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
(4) Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na
jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným
zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu
účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je rovněž vedoucí organizační složky státu.

DÍL 3
Za oupení

Zastoupení v pracovněprávních vztazích se řídí § 22, 23, 24, 31, 32, 33,
33a a 33b občanského zákoníku.

HLAVA III

Základní zá ady pracovněprávních vz ahů
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(1) Pracovněprávní vztahy podle tohoto zákona mohou vzniknout jen se souhlasem fyzické
osoby a zaměstnavatele.
(2) Zaměstnavatel
a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance,
b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace
zaměstnanců,
c) musí dodržovat zásadu poskytování stejné mzdy nebo platu a jiných peněžitých plnění a
plnění peněžité hodnoty, popřípadě odměny za stejnou práci a za práci stejné hodnoty,
d) musí poskytovat zaměstnanci informace v pracovněprávních vztazích a zajišťovat
projednání s ním,
e) musí seznamovat zaměstnance s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy,
f) nesmí zaměstnanci za porušení povinnosti vyplývající mu z pracovněprávního vztahu
ukládat peněžní postihy ani je od něho požadovat; to se nevztahuje na škodu, za kterou
zaměstnanec odpovídá,
g) nesmí požadovat ani sjednat zajištění závazku v pracovněprávním vztahu, s výjimkou
konkurenční doložky a srážek z příjmu z pracovněprávního vztahu,
h) může dočasně přidělit zaměstnance k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osobě jen
podle § 2 odst. 5, s výjimkou případů prohlubování nebo zvyšování kvalifikace u jiné
právnické nebo fyzické osoby (§ 230 odst. 5 a § 231 odst. 3).
(3) Zaměstnanec v pracovním poměru má právo na přidělování práce v rozsahu stanovené
týdenní pracovní doby, s výjimkou kratší pracovní doby (§ 80) nebo konta pracovní doby
(§ 86 a 87), jakož i na rozvržení pracovní doby před zahájením práce, není-li v tomto
zákoně dále stanoveno jinak.
(4) Zaměstnanec v dalším pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr u téhož zaměstnavatele nemůže vykonávat práce, které jsou stejně
druhově vymezeny. U zaměstnavatele, jímž je stát, se věta první použije jen v případě, že se
jedná o výkon práce v téže organizační složce státu.
(5) Zaměstnavatelé jsou povinni pečovat o vytváření a rozvíjení pracovněprávních vztahů v
souladu s tímto zákonem, s ostatními právními předpisy a s dobrými mravy.

(1) Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů nesmí bez právního
důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiného účastníka pracovněprávního vztahu a
nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
(2) Zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo
znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících z
pracovněprávních vztahů.
(3) Zaměstnavatel je povinen projednat se zaměstnancem nebo na jeho žádost s odborovou
organizací nebo radou zaměstnanců anebo zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
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při práci stížnost zaměstnance na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních
vztahů. Tím není dotčeno právo zaměstnance domáhat se svých práv u soudu.

(1) Odborové organizace jsou oprávněny vystupovat v pracovněprávních vztazích, včetně
kolektivního vyjednávání podle tohoto zákona, za podmínek stanovených zákonem nebo
sjednaných v kolektivní smlouvě.
(2) Za odborovou organizaci jedná orgán určený jejími stanovami 8).
-----------------------------------------------------------------8) § 6 d . 2 í m. d) zák na č. 83/1990 Sb., druž vání bčanů.

HLAVA IV

Rovné zacházení, zákaz di kriminace a dů ledky porušení práv a
povinno í vyplývajících z pracovněprávních vz ahů

(1) Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde
o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a
plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného
postupu v zaměstnání.
(2) V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. Pojmy přímá
diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn
k diskriminaci a navádění k diskriminaci a případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné,
upravuje antidiskriminační zákon.
(3) Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, pokud z povahy pracovních činností
vyplývá, že toto rozdílné zacházení je podstatným požadavkem nezbytným pro výkon práce;
účel sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený. Za
diskriminaci se rovněž nepovažují opatření, jejichž účelem je odůvodněno předcházení nebo
vyrovnání nevýhod, které vyplývají z příslušnosti fyzické osoby ke skupině vymezené
některým z důvodů uvedených v antidiskriminačním zákonu.

Právní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích upravuje
antidiskriminační zákon.
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HLAVA V

Právní úkony

Právní úkony se řídí § 34 až 39, § 40 odst. 3 až 5, § 41, 41a, 42a, 43,
43a, 43b, 43c, 44, 45, 49a, 50a, 50b a 51 občanského zákoníku.
Smlouva podle § 51 občanského zákoníku však nesmí odporovat obsahu nebo účelu tohoto
zákona.

Další případy nepla no i právního úkonu v pracovněprávních
vz azích

(1) Neplatný je právní úkon, kterým se zaměstnanec předem vzdává svých práv.
(2) Neplatnost právního úkonu nemůže být zaměstnanci na újmu, pokud neplatnost
nezpůsobil výlučně sám; vznikne-li zaměstnanci následkem takového neplatného právního
úkonu škoda, je zaměstnavatel povinen ji nahradit.
(3) Právní úkon, k němuž nebyl udělen předepsaný souhlas příslušného orgánu, je neplatný,
jen stanoví-li to výslovně tento zákon, popřípadě zvláštní zákon. Požaduje-li tento zákon, aby
právní úkon byl s příslušným orgánem pouze projednán, není právní úkon neplatný, i když k
tomuto projednání nedošlo.

Jde-li o důvod neplatnosti právního úkonu, považuje se právní úkon za platný, pokud se ten,
kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolat ten,
kdo ji sám způsobil. Totéž platí, nebyl-li úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje dohoda
účastníků.

(1) Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje tento zákon, je neplatný, jen
stanoví-li to výslovně tento zákon. Právní úkon je neplatný pro nedostatek formy také tehdy,
vyžaduje-li to dohoda účastníků. Ustanovení věty druhé není možné použít v případě
pracovní smlouvy.
(2) Pro uzavření smlouvy písemnou formou stačí, dojde-li k písemnému návrhu a k jeho
písemnému přijetí. Projevy účastníků nemusí být na téže listině, není-li v tomto zákoně dále
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stanoveno jinak.

Kolek ivní mlouva

Právo uzavřít kolektivní smlouvu za zaměstnance má pouze odborová organizace.

(1) Především v kolektivní smlouvě je možné upravit mzdová nebo platová práva a ostatní
práva v pracovněprávních vztazích, jakož i práva nebo povinnosti účastníků této smlouvy.
Kolektivní smlouva nemůže ukládat povinnosti jednotlivým zaměstnancům.
(2) Účastníky kolektivní smlouvy jsou zaměstnavatel nebo více zaměstnavatelů, nebo jedna
nebo více organizací zaměstnavatelů a jedna nebo více odborových organizací.
(3) Kolektivní smlouvu není možné nahrazovat smlouvou podle § 51 občanského
zákoníku.
(4) Kolektivní smlouva je
a) podniková, je-li uzavřena mezi zaměstnavatelem nebo více zaměstnavateli a odborovou
organizací nebo více odborovými organizacemi působícími u zaměstnavatele,
b) vyššího stupně, je-li uzavřena mezi organizací nebo organizacemi zaměstnavatelů 10) a
odborovou organizací nebo odborovými organizacemi.
(5) Postup při uzavírání kolektivní smlouvy, včetně řešení sporů mezi účastníky, upravuje
zvláštní právní předpis 11).
-----------------------------------------------------------------10) § 16 d . 2 zák na č. 83/1990 Sb., ve znění zák na č. 300/1990 Sb.
11) Zák n č. 2/1991 Sb., k lek ivním vyjednávání, ve znění zdějších řed i ů.

(1) Odborová organizace uzavírá kolektivní smlouvu také za zaměstnance, kteří nejsou
odborově organizováni.
(2) Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, jedná zaměstnavatel o uzavření
kolektivní smlouvy se všemi odborovými organizacemi; odborové organizace vystupují a
jednají s právními důsledky pro všechny zaměstnance společně a ve vzájemné shodě,
nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem jinak.
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(1) Kolektivní smlouva je závazná pro její účastníky.
(2) Kolektivní smlouva je závazná také pro
a) zaměstnavatele, kteří jsou členy organizace zaměstnavatelů, která uzavřela kolektivní
smlouvu vyššího stupně, a pro zaměstnavatele, kteří v době účinnosti kolektivní smlouvy z
organizace zaměstnavatelů vystoupili,
b) zaměstnance, za které uzavřela kolektivní smlouvu odborová organizace nebo odborové
organizace,
c) odborové organizace, za které uzavřela kolektivní smlouvu vyššího stupně odborová
organizace.
(3) Zaměstnanec má právo předkládat podněty ke kolektivnímu vyjednávání o kolektivní
smlouvě a má právo být informován o průběhu tohoto vyjednávání.
(4) Práva, která vznikla z kolektivní smlouvy jednotlivým zaměstnancům, se uplatňují a
uspokojují jako ostatní práva zaměstnanců z pracovního poměru nebo dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr.

(1) Kolektivní smlouva může být uzavřena na dobu určitou nebo na dobu neurčitou s
výpovědní dobou v délce 6 měsíců, která začíná prvním dnem měsíce následujícího po
doručení písemné výpovědi účastníku kolektivní smlouvy. Kolektivní smlouvu je možné
vypovědět nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data její účinnosti. Je-li ukončení doby podle věty
první vázáno na splnění podmínky, musí kolektivní smlouva obsahovat také údaj o nejzazší
době její účinnosti.
(2) Účinnost kolektivní smlouvy začíná prvním dnem období, na které byla kolektivní
smlouva uzavřena, a končí uplynutím tohoto období, pokud doba účinnosti některých práv
nebo povinností není v kolektivní smlouvě sjednána odchylně.

(1) Podniková kolektivní smlouva je neplatná v té části, která upravuje práva a povinnosti z
pracovněprávních vztahů zaměstnanců v menším rozsahu než kolektivní smlouva vyššího
stupně.
(2) Kolektivní smlouva musí být uzavřena písemně a podepsána účastníky na téže listině,
jinak je neplatná.

Pro kolektivní smlouvu se nepoužije ustanovení § 41a, 42a, 43a, 43b, 43c, 44
a 49 občanského zákoníku.
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Účastníci kolektivní smlouvy jsou povinni s obsahem kolektivní smlouvy seznámit
zaměstnance nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

ČÁST DRUHÁ

Pracovní poměr

HLAVA I

Po up před vznikem pracovního poměru

(1) Výběr fyzických osob ucházejících se o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných
požadavků nebo zvláštních schopností je v působnosti zaměstnavatele, nevyplývá-li ze
zvláštního právního předpisu 12) jiný postup; předpoklady kladené zvláštními právními
předpisy na fyzickou osobu jako zaměstnance tím nejsou dotčeny.
(2) Zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru
od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které
bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy.
-----------------------------------------------------------------12) Na říklad zák n č. 451/1991 Sb., k erým e an ví něk eré další řed klady r výk n
něk erých funkcí ve á ních rgánech a rganizacích Če ké a Sl ven ké Federa ivní Re ubliky,
Če ké re ubliky a Sl ven ké re ubliky, ve znění zdějších řed i ů.

Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit fyzickou osobu s
právy a povinnostmi, které by pro ni z pracovní smlouvy, popřípadě ze jmenování na pracovní
místo vyplynuly, a s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci
konat, a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci,
která má být předmětem pracovního poměru.

V případech stanovených zvláštním právním předpisem je zaměstnavatel povinen zajistit,
aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila vstupní lékařské prohlídce.

HLAVA II
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Pracovní poměr, pracovní mlouva a vznik pracovního poměru

(1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem,
není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.
(2) Jestliže zvláštní právní předpis nebo stanovy vyžadují, aby se obsazení pracovního místa
uskutečnilo na základě volby příslušným orgánem, považuje se zvolení za předpoklad, který
předchází sjednání pracovní smlouvy.
(3) Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v případech
stanovených zvláštním právním předpisem 16a); nestanoví-li to zvláštní právní předpis,
zakládá se pracovní poměr jmenováním pouze u vedoucího
a) organizační složky státu 7),
b) organizačního útvaru organizační složky státu,
c) organizačního útvaru státního podniku 13),
d) organizačního útvaru státního fondu 14),
e) příspěvkové organizace 15),
f) organizačního útvaru příspěvkové organizace,
g) organizačního útvaru v Policii České republiky 16).
(4) Jmenování podle odstavce 3 provede ten, kdo je k tomu příslušný podle zvláštního
právního předpisu 16b); nevyplývá-li příslušnost ke jmenování ze zvláštního právního
předpisu, provede je u vedoucího
a) organizační složky státu 7) vedoucí nadřízené organizační složky státu,
b) organizačního útvaru organizační složky státu vedoucí této organizační složky státu 7),
c) organizačního útvaru státního podniku ředitel státního podniku 13),
d) organizačního útvaru státního fondu, v jehož čele stojí individuální statutární orgán,
vedoucí tohoto fondu 14),
e) příspěvkové organizace zřizovatel,
f) organizačního útvaru příspěvkové organizace 15) vedoucí této příspěvkové organizace,
g) organizačního útvaru v Policii České republiky 16) policejní prezident.
-----------------------------------------------------------------7) § 3 a 51 zák na č. 219/2000 Sb.
13) Zák n č. 77/1997 Sb.,
á ním dniku, ve znění zdějších řed i ů.
14) Na říklad zák n č. 256/2000 Sb., S á ním zeměděl kém in ervenčním f ndu a změně
něk erých dalších zák nů (zák n S á ním zeměděl kém in ervenčním f ndu), ve znění zdějších
řed i ů, zák n č. 211/2000 Sb., S á ním f ndu r zv je bydlení a změně zák na č. 171/1991
Sb.,
ů bn i rgánů Če ké re ubliky ve věcech řev dů maje ku á u na jiné
by a
F ndu nár dníh maje ku Če ké re ubliky, ve znění zdějších řed i ů, ve znění zdějších
řed i ů, zák n č. 104/2000 Sb., S á ním f ndu d ravní infra ruk ury a změně zák na č.
171/1991 Sb.,
ů bn i rgánů Če ké re ubliky ve věcech řev dů maje ku á u na jiné
by
a F ndu nár dníh maje ku Če ké re ubliky, ve znění zdějších řed i ů, ve znění zdějších
řed i ů.
15) § 54 zák na č. 219/2000 Sb., ve znění zdějších řed i ů.
§ 27 zák na č. 250/2000 Sb., r z č vých ravidlech územních r z č ů.
16) Zák n č. 283/1991 Sb., P licii Če ké re ubliky, ve znění zdějších řed i ů.
16a) Na říklad § 2 d . 6 a 7 zák na č. 312/2002 Sb., ve znění zdějších řed i ů, § 102
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d . 2 í m. g) a § 103 d . 3 zák na č. 128/2000 Sb.,
bcích ( becní zřízení), ve znění
zdějších řed i ů, § 59 d . 1 í m. c) a § 61 d . 3 í m. b) zák na č. 129/2000 Sb.,
krajích (kraj ké zřízení), ve znění zdějších řed i ů, § 68 d . 2 í m. v) a § 72 d . 3 í m.
b) zák na č. 131/2000 Sb., hlavním mě ě Praze, ve znění zdějších řed i ů, § 7 d . 4 a § 8
d . 1 zák na č. 245/2006 Sb., veřejných nezi k vých ú avních zdrav nických zařízeních a
změně něk erých zák nů, § 10 vyhlášky č. 394/1991 Sb.,
avení, rganizaci a činn i
fakul ních nem cnic a dalších nem cnic, vybraných db rných léčebných ú avů a kraj kých
hygienických anic v řídící ů bn i mini er va zdrav nic ví Če ké re ubliky, § 131 zák na č.
561/2004 Sb.,
ředšk lním, základním, ředním, vyšším db rném a jiném vzdělávání (šk l ký
zák n), § 14 d . 3 zák na č. 201/2002 Sb., Úřadu r za u vání á u ve věcech
maje k vých, § 17 d . 2 zák na č. 341/2005 Sb., veřejných výzkumných in i ucích, § 8 d . 1
í m. a) a § 9 d . 4 zák na č. 483/1991 Sb., Če ké elevizi, § 8 d . 1 í m. a) a § 9 d .
4 zák na č. 484/1991 Sb., Če kém r zhla u, § 8 d . 1 í m. b) zák na č. 517/1992 Sb.,
Če ké i k vé kanceláři, § 9 d . 2 zák na č. 256/2000 Sb., § 6 d . 5 zák na č. 211/2000 Sb.,
§ 8 d . 4 zák na č. 104/2000 Sb., § 12 d . 2 a 3 zák na č. 77/1997 Sb., § 24 d . 3
zák na č. 250/2000 Sb.
16b) Na říklad § 148 d . 18 zák na č. 435/2004 Sb., zamě nan i, § 48 zák na č.
251/2005 Sb., in ekci ráce, čl. II b d 17 zák na č. 274/2003 Sb., k erým e mění něk eré
zák ny na ú eku chrany veřejnéh zdraví, § 9 d . 3 zák na č. 256/2000 Sb.

(1) Pracovní smlouva musí obsahovat
a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,
b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána,
c) den nástupu do práce.
(2) Není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad,
je pravidelným pracovištěm místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Jestliže je však
místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec,
ve které nejčastěji začínají pracovní cesty zaměstnance.
(3) Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně.
(4) Jedno vyhotovení písemné pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen vydat
zaměstnanci.

(1) Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku
pracovního poměru (§ 36 odst. 1). Zkušební dobu je možné sjednat rovněž v souvislosti
se jmenováním na pracovní místo vedoucího zaměstnance (§ 33 odst. 3). Sjednaná
zkušební doba nemůže být dodatečně prodlužována, není-li dále stanoveno jinak. Zkušební
dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce,
popřípadě v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího
zaměstnance (§ 33 odst. 3). Zkušební dobu není možné sjednat, jestliže pracovní poměr
již vznikl.
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(2) O dobu překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby,
se zkušební doba prodlužuje.
(3) Zkušební doba musí být sjednána písemně, jinak je neplatná.

(1) Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do
práce, popřípadě dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího
zaměstnance.
(2) Jestliže zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, aniž mu v tom bránila
překážka v práci, nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele o této překážce, může
zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit.

(1) Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z
pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to
nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru; to platí i o změnách těchto údajů.
Informace musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li
právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li
fyzickou osobou,
b) bližší označení druhu a místa výkonu práce,
c) údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené,
d) údaj o výpovědních dobách,
e) údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení,
f) údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu
výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu,
g) údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení
účastníků těchto kolektivních smluv.
(2) Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance k výkonu práce na území jiného státu, je povinen jej
předem informovat o předpokládané době trvání tohoto vyslání a o měně, ve které mu bude
vyplácena mzda nebo plat.
(3) Informace uvedené v odstavci 1 písm. c), d) a e) a v odstavci 2, týkající se
měny, ve které bude zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat, mohou být nahrazeny odkazem
na příslušný právní předpis, na kolektivní smlouvu nebo na vnitřní předpis.
(4) Povinnost písemně informovat zaměstnance o základních právech a povinnostech
vyplývajících z pracovního poměru se nevztahuje na pracovní poměr na dobu kratší než 1
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měsíc.
(5) Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a s právními a
ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci
dodržovat. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy.

(1) Od vzniku pracovního poměru je
a) zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za
vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a
dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo
stanovené vnitřním předpisem,
b) zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní
smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z
pracovního poměru.
(2) Pro pracovní poměr založený jmenováním platí ustanovení o pracovním poměru
sjednaném pracovní smlouvou.
(3) Zaměstnavatel je povinen předkládat odborové organizaci ve lhůtách s ní dohodnutých
zprávy o nově vzniklých pracovních poměrech.

(1) Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání.
(2) Trvání pracovního poměru mezi týmiž účastníky je možné sjednat celkem na dobu
nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru; to platí i pro každý další pracovní
poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Jestliže od skončení
předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba alespoň 6 měsíců, k
předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se nepřihlíží.
(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na případy, kdy dochází k pracovnímu poměru na
dobu určitou
a) podle zvláštního právního předpisu nebo kdy zvláštní právní předpis stanoví pracovní
poměr na dobu určitou jako podmínku pro vznik dalších práv 17),
b) z důvodu náhrady dočasně nepřítomného zaměstnance na dobu překážek v práci na straně
zaměstnance.
(4) Jsou-li dány vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele nebo důvody spočívající
ve zvláštní povaze práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, nepostupuje se podle odstavce
2 za podmínky, že v písemné dohodě zaměstnavatele s odborovou organizací budou tyto
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důvody blíže vymezeny; ustanovení § 51 občanského zákoníku v tomto případě není možné
použít. Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit vnitřním předpisem jen v
případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace.
(5) Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na dobu určitou,
ačkoliv nebyly splněny podmínky stanovené v odstavcích 2 až 4, a oznámil-li
zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho
dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Návrh na určení, zda
byly splněny podmínky uvedené v odstavcích 2 až 4, může jak zaměstnavatel, tak i
zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr
skončit uplynutím sjednané doby.
(6) Ustanovení odstavců 2 až 5 se nevztahují na pracovní smlouvu zakládající pracovní
poměr na dobu určitou sjednanou mezi agenturou práce 18) a zaměstnancem za účelem
výkonu práce u uživatele (§ 2 odst. 5, § 308 a 309).
-----------------------------------------------------------------17) Na říklad § 37 d . 1 zák na č. 155/1995 Sb., důch d vém
řed i ů.
18) § 66 zák na č. 435/2004 Sb., zamě nan i.

jiš ění, ve znění

zdějších

HLAVA III

Změny pracovního poměru

(1) Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a
zaměstnanec na jeho změně. Změnu pracovní smlouvy je nutné provést písemně. Za změnu
pracovního poměru se považuje také jmenování na vedoucí pracovní místo podle § 33 odst.
3, k němuž dojde po vzniku pracovního poměru.
(2) Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je
zaměstnanec povinen jen v případech uvedených v tomto zákoně.
(3) Ustanovení § 37 platí přiměřeně i zde.

Převedení na jinou práci, pracovní ce a a přeložení
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(1) Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci,

Tisk © 1997-2

8 ATLAS consulting, spol. s r.o.

- 18 -

