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Přidělování práce během trvání sporu o neplatnost výpovědi 

 (Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 862/2018 ze dne 
16. ledna 2019) 
 
V uvedeném sporu obdržel zaměstnanec od zaměstnavatele výpověď pro 
nadbytečnost. Po určité době, kdy již několik měsíců trval soudní spor ohledně 
neplatnosti této výpovědi, obdržel tento zaměstnanec další výpověď pro závažné 
porušení povinností, které spočívalo v tom, že poté, co byl zaměstnanec několik 
měsíců po podání první výpovědi vyzván k nástupu do práce, tuto výzvu ignoroval, a 
tím měl porušit své pracovní povinnosti. Soud prvního stupně konstatoval, že zatímco 
první výpověď byla skutečně pro její podání v ochranné době neplatná, u výpovědi 
druhé žalobu na určení její neplatnosti zamítl s tím, že zaměstnanec skutečně porušil 
své povinnosti tím, že na výzvu do práce nenastoupil. Odvolací soud rozsudek potvrdil. 
V dovolání se zaměstnanec hájil tím, že zaměstnavatel během výpovědní doby po něm 
práci nevyžadoval a jeho práce nebyla potřebná, jelikož bylo jeho pracovní místo 
zrušeno. Podle Nejvyššího soudu je zaměstnavatel, který dá neplatnou výpověď pro 
nadbytečnost zaměstnanci, jenž trvá na tom, aby jej zaměstnavatel dále zaměstnával, 
povinen zaměstnanci dále přidělovat práci, aniž by to mělo vliv na opodstatněnost 
výpovědního důvodu. 
 

 

• Přerušení pracovní cesty 

25.6.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer 

Přerušení pracovní cesty je možné. Ovšem má to svá pravidla.  

V zákoníku práce je uveden postup při přerušení pracovní cesty z důvodu na straně 
zaměstnance, a to takového přerušení, po kterém již nenásleduje výkon práce, 
anebo obdobné přerušení pracovní cesty před začátkem výkonu práce. To však 
neznamená, že zaměstnanci nemůže být povoleno přerušení pracovní cesty ze 
soukromých důvodů během pracovní cesty. Při předem dohodnutém přerušení 
pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance přísluší zaměstnanci: 

• náhrada jízdních výdajů (§ 160 ZP) v prokázané výši, nejvýše však do výše, která by 
zaměstnanci náležela v případě, že by k přerušení pracovní cesty nedošlo; 

• náhrada prokázaných výdajů za ubytování (§ 162 odst. 2 ZP) od okamžiku začátku 
výkonu práce při přerušení pracovní cesty před nástupem k výkonu práce, příp. do 
okamžiku ukončení výkonu práce při přerušení pracovní cesty po ukončení výkonu 
práce. Zaměstnavatel není po dobu přerušení pracovní cesty povinen výdaje za 
ubytování hradit. 

• stravné od okamžiku začátku výkonu práce při přerušení pracovní cesty před nástupem 
k výkonu práce, příp. do okamžiku ukončení výkonu práce při přerušení pracovní cesty 
po ukončení výkonu práce (uvedené doby lze dohodnout i jinak). Podle § 163 odst. 5 
ZP zaměstnanci stravné nepřísluší po dobu přerušení pracovní cesty z důvodu na 
straně zaměstnance. 
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• zahraniční stravné (§ 170 odst. 6 ZP) od okamžiku začátku výkonu práce při přerušení 
pracovní cesty před nástupem k výkonu práce, příp. do okamžiku ukončení výkonu 
práce při přerušení pracovní cesty po ukončení výkonu práce. 

Vzhledem k uvedenému musí být při vyúčtování cestovních náhrad v souvislosti s 
povoleným přerušením pracovní cesty uvedena také doba začátku, příp. ukončení 
výkonu práce. 

Během přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance tedy 
zaměstnanci přísluší jen náhrada jízdních výdajů do místa, kam byl na pracovní cestu 
vyslán. Ostatní náhrady za dobu uvedeného přerušení pracovní cesty zaměstnanci 
nepřísluší, a to ani náhrada výdajů za ubytování, náhrada prokázaných nutných 
vedlejších výdajů, stravné, zahraniční stravné ani kapesné. To se týká i doby 
cestování (doby jízdy v dopravním prostředku) do místa, kam byl na pracovní cestu 
vyslán, příp. zpět. Tato doba je totiž součástí doby přerušení pracovní 
cesty, tj. soukromé doby strávené na cestě, a není prakticky součástí pracovní cesty. 
Uvedené přerušení vždy v zásadě bezprostředně navazuje na výkon práce nebo 
předchází výkonu práce. Proto také cestovní náhrady zaměstnanci přísluší v zásadě 
až od začátku výkonu práce, příp. do ukončení výkonu práce podle toho, zda bylo 
přerušení pracovní cesty povoleno před nebo po ukončení výkonu práce. Neposkytují 
se tedy od okamžiku, kdy měl zaměstnanec podle příkazu k pracovní cestě 
na pracovní cestu nastoupit, ani od odjezdu dopravního prostředku, ale až 
od okamžiku skutečného začátku výkonu práce (do skutečného okamžiku ukončení 
výkonu práce), kterou byl zaměstnanec na pracovní cestu vyslán vykonat.  

Podle § 163 odst. 5 ZP (§ 170 odst. 6 ZP) lze sice pro stanovení výše stravného 
(zahraničního stravného) dohodnout i jinou dobu než okamžik zahájení či ukončení 
výkonu práce, nicméně měla by to být doba, která má nějakou souvislost se zahájením 
(ukončením) výkonu práce. Stravné (zahraniční stravné) tak lze poskytnout 
např. za dobu od začátku pracovní doby zaměstnance v den zahájení výkonu práce, 
od odchodu z místa ubytování v den zahájení výkonu práce do místa, kde má 
zaměstnanec práci vykonat apod. a při povoleném přerušení pracovní cesty 
po ukončení výkonu práce pak např. do konce pracovní doby zaměstnance nebo 
příchodu do místa, kde je ubytován. V žádném případě však ne od původně 
předpokládané doby nástupu na pracovní cestu nebo jejího ukončení, ani odjezdu 
(příjezdu) dopravního prostředku, který měl zaměstnanec k pracovní cestě použít. 
Jednak by se takovým způsob zcela odstranila návaznost na zahájení (ukončení) 
výkonu práce a prakticky by tak došlo k obcházení zákona. 

Z praktických důvodů a k zamezení vzniku případných možných komplikací a sporů 
při určování výše nároku zaměstnance na cestovní náhrady je vhodné stanovit 
(dohodnout) co nejpřesněji nejen podmínky konání pracovní cesty, ale také podmínky 
přerušení pracovní cesty. 
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GDPR a právo odborů na informace  

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost obecné nařízení Evropského parlamentu a 
rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, z něhož se mimo jiné 
dovozuje pravidlo tzv. minimalizace osobních údajů a pravidla zákonnosti jejich 
zpracování. Podle § 38 odst. 3 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen 
předkládat u něj působící odborové organizaci zprávy o nově vzniklých 
pracovních poměrech. Dále je podle § 61 odst. 5 zákoníku práce zaměstnavatel 
povinen seznámit odborovou organizaci s jinými případy skončení pracovního 
poměru (jedná se o právo odborů znát informace o pracovních poměrech 
skončených na základě dohody o rozvázání pracovního poměru nebo zrušením 
ve zkušební době).  

Po nabytí účinnosti GDPR byl odborový svaz konfrontován s případy, kdy někteří 
zaměstnavatelé doslova ze dne na den změnili zaběhnutou praxi a s odkazem na 
GDPR přestali odborovým organizacím předávat jmenné seznamy zaměstnanců, kteří 
nově nastoupili do pracovního poměru, případně kteří byli propuštěni. 

Uvedení zaměstnavatelé začali nově předávat odborům informace o nástupech a 
výstupech pouze v anonymizované podobě. Z takto obecné (anonymní) informace se 
odborová organizace nedozvěděla prakticky nic, respektive dozvěděla se jen to, že 
k zaměstnavateli nastoupilo do pracovního poměru poměru například pět 
všeobecných sester a se dvěma lékaři byl pracovní poměr ukončen. 

Přitom informace o vzniku pracovního poměru konkrétního zaměstnance, případně o 
jeho skončení, představují pro činnost odborových organizací informace zásadního 
významu, neboť vědomost o nástupu konkrétního nového zaměstnance i o jeho 
odchodu ze zaměstnání (a tím pádem třeba i o ukončení členství v odborové 
organizaci) jsou základní podmínkou pro výkon práv a povinností odborové 
organizace. 

V té souvislosti je třeba připomenout, že odborová organizace je ze zákona oprávněna 
a současně povinna plnit roli zástupce všech zaměstnanců (§ 276 zákoníku práce) a 
vystupovat na ochranu jejich práv a oprávněných zájmů bez ohledu na členství 
zaměstnance v odborové organizaci. Odborová organizace zastupuje na základě 
zákoníku práce jednotlivé zaměstnance (včetně těch, kteří nejsou odborově 
organizováni) například v případě projednání výpovědi nebo okamžitého zrušení 
pracovního poměru (§ 61 odst. 1), při šetření pracovního úrazu (§ 105), rovněž 
kolektivní smlouvu uzavírá odborová organizace za všechny zaměstnance (§ 24 odst. 
1). 

Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, jedná za zaměstnance v 
pracovněprávních vztazích ve vztahu k jednotlivým zaměstnancům ta odborová 
organizace, jíž je zaměstnanec členem. 

Za zaměstnance, který není odborově organizován, jedná v pracovněprávních 
vztazích odborová organizace s největším počtem členů, kteří jsou u zaměstnavatele 
v pracovním poměru, neurčí-li tento zaměstnanec jinak (§ 286 odst. 6). 
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Pouze včasná informace o nástupu konkrétního zaměstnance (vzniku konkrétního 
pracovního poměru) tak umožňuje odborové organizaci reálně naplňovat její roli 
zástupce všech zaměstnanců. Přitom po zástupci odborové organizace nelze 
spravedlivě požadovat, aby obcházel jednotlivá oddělení a sám na vlastní pěst „pátral“ 
například po nově příchozí všeobecné sestře, která by se mu měla dobrovolně 
„přihlásit“. 

Z uvedených důvodů podal Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR dva 
dotazy na příslušné instituce, a sice na Ministerstvo práce a sociálních věcí a na Úřad 
pro ochranu osobních údajů. Uvedené instituce dospěly k následujícím závěrům: 

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor pracovněprávní legislativy, ve svém 
dopise ze dne 19. 9. 2018, č. j. MPSV-2018/175792-523/1 k dotazu OSZSP ČR sdělilo, 
že „…pokud jde o obsah informace o vzniku nebo rozvázání pracovního poměru, není 
pouze uvedení počtu vzniklých nebo rozvázaných pracovních poměrů dostačující, 
jelikož nedochází k naplnění smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce. Účelem 
předmětných ustanovení je, aby byla odborová organizace dostatečným způsobem 
informována o vzniku a rozvázání pracovního poměru konkrétního zaměstnance a 
mohla dostatečně naplňovat své poslání v ochraně práv a oprávněných zájmů 
zaměstnanců. Proto by informace podaná zaměstnavatelem měla obsahovat 
základní identifikační údaje zaměstnance (jméno a příjmení), údaj o jeho 
pracovním zařazení a údaj o dni vzniku nebo rozvázání pracovního poměru. 
V kolektivních smlouvách je možné sjednat podrobnosti poskytování informace, 
například lhůtu pro předložení zprávy odborové organizaci, jakož i další povinnosti 
zaměstnavatele, např. rozšíření informace i na nově uzavřené dohody, případně na 
skončení pracovního poměru uplynutím doby, na jakou byl sjednán apod.“ 

2. obdobně i Úřad pro ochranu osobních údajů k dotazu OSZSP ČR ve svém 
stanovisku ze dne 12. 12. 2018, č.j. UOOU-08510/18-3 uvedl, že „…Jestliže k naplnění 
předmětného účelu stanoveného příslušnými ustanoveními zákoníku práce postačuje, 
aby informace poskytovaná zaměstnavatelem odborové organizaci, která u něj působí, 
o nově vzniklých pracovních poměrech u tohoto zaměstnavatele a o jiných případech 
skončení pracovního poměru u něj obsahovala základní identifikační údaje 
předmětného zaměstnance, jimiž jsou jeho jméno, příjmení, údaj o jeho pracovním 
zařazení a údaj o dni vzniku nebo rozvázání jeho pracovního poměru, pak tyto 
osobní údaje tohoto zaměstnance jsou odpovídajícími osobními údaji k naplnění 
předmětného účelu stanoveného příslušnými ustanoveními zákoníku práce a jejich 
zpracování je zákonné dle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů, k jejichž zpracování také dochází dle tohoto ustanovení 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů; tedy bez souhlasu tohoto 
zaměstnance.“ 

Z uvedeného je zřejmé, že odborové organizace by se zásadně neměly spokojit s tím, 
aby jim – se zástupným odkazem na GDPR – byly ze strany zaměstnavatelů 
poskytovány jen obecné údaje o celkových počtech nově nastoupivších nebo 
propuštěných zaměstnanců. Pro takovýto přístup nedává zákoník práce ani GDPR 
žádný podklad. Ačkoli to § 38 odst. 3 ani § 61 odst. 5 zákoníku práce nestanoví 
výslovně, z povahy věci (i s odkazem na výše uvedená stanoviska gesčních autorit 
veřejné správy) je zřejmé, že informace předávané odborové organizaci o 
zaměstnancích, kteří nově nastoupili do pracovního poměru, případně kteří byli 
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propuštěni, musí být konkrétní. To v praxi znamená, že musí být poskytnuta formou 
jmenného seznamu, z něhož bude patrné, kteří konkrétní zaměstnanci (identifikovaní 
jménem a příjmením) na které pracoviště (např. úsek, oddělení apod.) nastoupili nebo 
ze kterého byli propuštění, a kdy (jaký den) se tak stalo. 

 

Fotografie zaměstnanců 

16.7.2019, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/) 
Fotografie zaměstnanců  

Možná si také kladete otázku, zda či za jakých podmínek lze pořizovat a zveřejňovat 
fotografie zaměstnanců. Jak na ni odpovídá Úřad pro ochranu osobních údajů? 

Předně si je nutné uvědomit, že ne každé pořízení a zveřejnění fotografie osoby je 
zpracováním osobních údajů podle GDPR. 

Základní právní úpravou pro zacházení s fotografií člověka je zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Zachytit podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit 
jeho totožnost, je možné až na výjimky jen s jeho svolením (§ 84 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník). Dle občanského zákoníku lze dále zachytit podobu 
člověka bez jeho souhlasu i pro výkon či ochranu jiných práv nebo právem chráněných 
zájmů jiných osob. 

Zveřejňuje-li zaměstnavatel fotografie zaměstnanců z pořádaných firemních akcí na 
svých webových stránkách, jde o záležitost nespadající do GDPR, ale do práva 
občanského. 

V rámci zpracování osobních údajů zaměstnavatelem jsou typickými situacemi, kdy 
zaměstnavatel pracuje s fotografiemi: vyhotovení zaměstnaneckých průkazů nebo 
uvedení pracovních pozic na internetových stránkách. Typickým právním důvodem pro 
taková zpracování fotografií jsou oprávněné zájmy zaměstnavatele podle čl. 6 odst. 1 
písm. f) GDPR. Zaměstnavatel musí vždy zaměstnanci vysvětlit okolnosti, které vedou 
zaměstnavatele k vyžadování fotografie a sdělit mu způsoby jejího využití. 

GDPR a ochrana osobních údajů 2019 v praxi - v aktualizovaném vydání publikace 
naleznete novinky, které se v oblasti ochrany osobních údajů udály rok po přijetí 
Obecného nařízení a dotýkají se mzdové a personální oblasti.  Renomovaní autoři Vás 
seznámí s novým zákonem o zpracování osobních údajů, s výsedky kontrolní činnosti 
Úřadu pro ochranu osobních údajů, s připravovaným nařízením ePrivacy a předloží 
užitečné komentované vzory. 

 

 

 

http://www.uoou.cz/
https://www.dashofer.cz/gdpr-a-ochrana-osobnich-udaju-v-praxi-productusgdpr01/


6 
 

Volno k vyhledání nového zaměstnání 

22.7.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer 
Volno k vyhledání nového zaměstnání  

Pracovní volno, které zaměstnanec potřebuje k vyhledání nového místa, patří mezi 
jiné důležité osobní překážky v práci. 

Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se zaměstnanci poskytne před 
skončením pracovního poměru, a to na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden 
v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. 

V tomto případě není rozhodující důvod skončení pracovního poměru ani způsob 
jeho rozvázání. Právo na pracovní volno má tedy zaměstnanec i tehdy, byla-li 
uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru nebo i v případě zrušení pracovního 
poměru ve zkušební době, ale také před skončením pracovního poměru na dobu 
určitou. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat. 

Náhrada mzdy nebo platu za dobu pracovního volna přísluší jen před skončením 
pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 
písm. a) až e) ZP. 

 

Následky nesprávného odůvodnění výpovědi z pracovního poměru 

23.7.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer 

Následky nesprávného odůvodnění výpovědi z pracovního poměru 

Jaké jsou či mohou být? Finanční, právní - a značné. 

Není-li výpověď z pracovního poměru řádně odůvodněna, je neplatná. V této 
souvislosti je však nutné připomenout, že zaměstnanec může u soudu napadnout 
neplatnost právního jednání vedoucího ke skončení pracovního poměru výpovědí 
pouze ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Pokud 
výpověď z pracovního poměru obsahuje chybu, avšak zaměstnanec nepodá do dvou 
měsíců žalobu u soudu, považuje se takové rozvázání pracovního poměru nadále za 
bezvadné.  
 
Pokud zaměstnavatel považuje některé z rozvázání pracovního poměru za sporné a 
chce se ujistit, že zaměstnanec nevyvolal soudní spor, může se obrátit s dotazem, zda 
na něj byla podána žaloba, a to na okresní soud v místě svého sídla a v místě 
pracoviště dotčeného zaměstnanec, pokud se liší od sídla zaměstnavatele. Je vhodné 
tak učinit po uplynutí doby tří měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Někteří 
zaměstnanci totiž žaloby podávají k okresním soudům podle svého bydliště a následně 



7 
 

ještě několik týdnů zabere, než spis doputuje k místně příslušnému soudu (lhůta pro 
podání žaloby je v tomto případě zachována). Pokud dotázaný soud odpoví 
zaměstnavateli, že žaloba nebyla podána, může si zaměstnavatel definitivně 
oddechnout. 
 
V opačném případě čeká zaměstnavatele soudní spor, který včetně případného 
projednání a rozhodnutí o odvolání trvá obvykle 1-2 roky. V tomto soudním sporu 
zaměstnavatel má nejen tvrdit, ale i prokázat, že rozvázání pracovního poměru bylo z 
formálního i obsahového hlediska bez chyb. Pokud zaměstnavatel není ve sporu 
úspěšný a zaměstnanec mu oznámil, že trvá na dalším zaměstnávání, pak má 
zaměstnavatel povinnost dotčenému zaměstnanci zaplatit náhradu mzdy a umožnit 
návrat do zaměstnání, případně s ním nově a platně rozvázat pracovní poměr (viz 
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. března 2011, sp. zn. 21 Cdo 591/2010). 
 
Soud může výši náhrady mzdy spravedlivě upravit, avšak soudy k této úpravě 
přistupují pouze na návrh zaměstnavatele, nikoliv automaticky. Zaměstnavatel může 
vznést námitky proti náhradě mzdy za dobu, kdy dotčený zaměstnanec nemohl 
práci konat, jelikož mu v tom bránila překážka na jeho straně, například dočasná 
pracovní neschopnost. Pro období delší než prvních 6 měsíců je možné vznést 
námitku, že povinnost k poskytnutí náhrady mzdy v plné výši by byla nepřiměřená. 
Avšak k této námitce má zaměstnavatel uvést tvrzení a označit důkazy, že 
zaměstnanec měl (anebo mu bylo nabídnuto a v přijetí zaměstnanci nebránila žádná 
vážná překážka) zaměstnání se stejnými anebo výhodnějšími pracovními a mzdovými 
podmínkami, než měl v dosavadním zaměstnání (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze 
dne 7. prosince 2011, sp. zn. 21 Cdo 3218/2010). Na druhou stranu je však nutné 
upozornit na skutečnost, že náhrada mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru 
zásadně nepodléhá valorizaci (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 9. prosince 
2010, sp. zn. 21 Cdo 4886/2009). 
 
Mezi další finanční náklady související s neplatným rozvázáním pracovního poměru 
obvykle patří také platba úroků z prodlení a náhrady nákladů soudního řízení, v 
některých případech také náhrada újmy, vznikla-li prokazatelně na straně 
zaměstnance. Finanční náhrada za neplatné rozvázání pracovního poměru pravidelně 
dosahuje u řadových zaměstnanců statisícových a u manažerů miliónových částek. 
Navíc zaměstnavatel je povinen dotčeného zaměstnance dále zaměstnávat dle 
původní pracovní smlouvy, což je zejména u dlouhých a vyhrocených sporů těžko 
představitelné. Vedle náhrady mzdy proto zaměstnavateli zpravidla nezbývá, než 
sáhnout ještě hlouběji do kapsy a zaměstnanci nabídnout dohodu o rozvázání 
pracovního poměru s nadstandardním odstupným anebo odchodným. 
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eNeschopenky a další změny v nemocenském pojištění od roku 2020 

Dne 13. června 2018 vláda předložila sněmovně návrh novely zákona 
o nemocenském pojištění a dalších souvisejících zákonů (dále jen „Novela“). 
Novela byla schválena Poslaneckou sněmovnou jako zákon č. 164/2019 Sb. 
a dne 18. června 2019 ji podepsal prezident. 
Nejvýznamnější změnou, kterou Novela přináší, je zavedení povinného 
elektronického postupu při informování o dočasné pracovní neschopnosti 
a karanténě, tzv. eNeschopenky. Původně měla být eNeschopenka zavedena 
pouze dobrovolně s účinností od 1. července 2019, Novela však účinnost 
odkládá až na 1. ledna 2020 a zavádí povinnost všech ošetřujících lékařů 
zasílat ČSSZ neschopenky v elektronické formě, a to nejpozději do 
1 pracovního dne ode dne vzniku pracovní neschopnosti. V listinné formě 
budou lékaři moci informace odesílat již pouze v případech technických 
problémů (výpadek elektřiny či IT systémů). Zaměstnanci však budou nadále 
dostávat a zaměstnavatelům předávat rozhodnutí o dočasné pracovní 
neschopnosti (neschopenky) v papírové formě. 
Díky elektronizaci by mělo dojít k urychlení celého procesu, kdy již 
zaměstnavatelé nebudou muset čekat na podklady k dočasné pracovní 
neschopnosti svého zaměstnance přibližně týden, ale obdrží je od OSSZ 
neprodleně po vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Konkrétně OSSZ na 
žádost podanou v elektronické podobě zaměstnavateli automaticky sdělí, že: 
a) obdržela rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, který 
je evidován v registru pojištěnců, 
b) zda v rozhodnutí ošetřující lékař vyznačil podezření na pracovní úraz, cizí 
zavinění pracovní neschopnosti či požití alkoholu/návykových látek, 
c) místo pobytu zaměstnance a rozsah a dobu povolených vycházek, 
d) kontaktní údaje ošetřujícího lékaře a poskytovatele zdravotních služeb, 
který rozhodnutí vydal. 
Tato změna by zaměstnavatelům měla usnadnit kontrolu dodržování režimu 
dočasně práce neschopných zaměstnanců, tj. zda se v době dočasné pracovní 
neschopnosti zdržují na adrese uvedené v rozhodnutí a dodržují stanovenou 
dobu vycházek. Tuto kontrolu mohou zaměstnavatelé vykonávat pouze v době 
prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, během kterých 
poskytují zaměstnanci náhradu mzdy. Časový prostor pro provedení kontroly 
je tak při současném postupu zasílání dokumentů pro zaměstnavatele velice 
krátký. 
Kromě samotné eNeschopenky bude elektronická forma zavedena i pro další 
komunikaci v oblasti nemocenského pojištění. Zaměstnavatelé tak nově budou 
muset posílat podklady pro výpočet nemocenského OSSZ neprodleně po 
uplynutí 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti v elektronické podobě. 
Pokud elektronické odeslání znemožní prokazatelné objektivní technické 
důvody, budou moci podklady OSSZ zaslat v listinné podobě s uvedením 
důvodu tohoto postupu. Dále například v případě žádosti o změnu pobytu 
zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti do ciziny či schvalování 
zvláštního režimu vycházek budou ošetřující lékaři s OSSZ nově komunikovat 
rovněž pouze elektronicky. 
Novela byla schválena a vyhlášena ve sbírce zákonů a bude účinná od 1. ledna 
2020 s výjimkou některých ustanovení, které nabývají účinnosti dnem 
vyhlášení Novely nebo 1. ledna 2022. 
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Stravenkový paušál místo stavenek 

Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o daních z příjmů, která zavede 
stravenkový paušál.  

Zaměstnanec by dostával peníze na stravu přímo. Paušál bude alternativou k 
současnému režimu se stravenkami, který zůstane zachován, příspěvek od 
zaměstnavatele bude i nadále osvobozen od daní i pojistných odvodů. Na podporu 
stravování tak dosáhne i čtvrtina zaměstnanců, tedy asi milion lidí, kteří dosud 
stravenky nedostávají. Ministerstvo financí to dnes uvedlo v tiskové zprávě. 
Stravenkové firmy podle něj mají na trhu oligopol a většinu zisků ve stovkách milionů 
ročně vyvádějí do zahraničí mateřským společnostem. 

"Chceme dát možnost milionu lidí, aby i oni mohli využít příspěvky na stravování. 
Zároveň nevidím žádný důvod pro to, aby naši malí a střední podnikatelé financovali 
zisky zahraničních korporací, které mají svůj byznys postavený na prodeji a výkupu 
paralelní měny. A to nemluvím, o tom, že stravenka, která propadne, se celá stává 
čistým příjmem takového stravenkáře," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za 
ANO). 

Po změně dnešního systému podle ministerstva již dlouho volají provozovatelé hospod 
a restaurací, kteří platí na úkor své marže provize pět až sedm procent stravenkářským 
společnostem. Návrh má podle MF podporu Asociace hotelů a restaurací ČR a 
Asociace českého tradičního obchodu. 

Daňové zvýhodnění na stravování je dnes možné využívat dvojím způsobem. 
Zaměstnavatel buď pro své zaměstnance zajistí stravu například v podnikové jídelně, 
nebo jim poskytuje poukazy, za které si jídlo mohou opatřit sami. V obou případech je 
daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele až 55 procent ceny jídla či poskytnuté 
stravenky a zbylých 45 procent si hradí zaměstnanec sám z čisté výplaty. Původním 
smyslem zvýhodnění byla podpora závodního stravování, kterou dnes má necelá 
polovina zaměstnanců, přibližně 1,8 milionu za 4,3 milionu. Stravenky dostává 1,5 
milionu zaměstnanců a čtvrtina benefit nevyužívá vůbec. 

Antimonopolní úřad zahájil loni správní řízení ohledně možné kartelové dohody mezi 
třemi největšími dodavateli stravenek Chèque Déjeuner, Sodexo a Edenred. Firmy 
jsou přesvědčeny, že zákon neporušily. Stravenky jsou podle průzkumů 
nejoblíbenějším firemním benefitem. Na trhu se stravenkami v poslední době roste 
konkurence. Stravenkovou platební kartu spustily třeba řetězce Lidl a Kaufland, 
předloni na trh vstoupila také investiční skupina Arca Capital s Gusto Kartou. 

Podle vyjádření Lukáše Malíka z Gusto Karty  by se zavedením zdvojeného systému 
administrativa neubyla. "Naopak, každý zaměstnanec by se musel transparentně 
vyjádřit, jakou variantu příspěvku chce využívat. Navíc platí, že pro část zaměstnanců 
tvoří oddělený příspěvek formu rodinného rozpočtování. Příspěvek na stravování je na 
jídlo, je na něj určen," uvedl Malík. 
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Neplatnost doručení výpovědi z pracovního poměru  

 

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. listopadu 2018, sp. zn. 21 Cdo 
2036/2017) 
Nejvyšší soud se v dané věci zabýval doručováním výpovědi z pracovního poměru 
zaměstnanci. Jeho závěry však lze vztáhnoutna doručování jakýchkoliv důležitých 
písemností v souladu s § 334 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), jako jsou zejména písemnosti týkající 
se vzniku, změn a skončení pracovního poměru či dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr nebo mzdový výměr. Žalobci (zaměstnanci) byla doručena výpověď 
ze dvou pracovních poměrů u žalovaného (zaměstnavatele) z důvodu nadbytečnosti 
v důsledku organizačních změn dle § 52 písm. c) zákoníku práce. Žalobce se následně 
domáhal určení neplatnosti výpovědi mj. z důvodu, že mu výpověď nebyla doručena a 
řádným způsobem oznámena. Žalovaný se pokusil doručit žalobci výpovědi v pátek 
14. ledna 2011 na pracovišti, avšak žalobce nebyl na pracovišti zastižen, jelikož zrovna 
čerpal dovolenou. Žalovaný tedy podal ještě tentýž den výpověď k poštovní přepravě 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Pokus o doručení poštou 
uskutečněný dne 17. ledna 2011 byl neúspěšný, takže byla žalobci ve schránce 
zanechána výzva k vyzvednutí písemnosti s poučením. Výpověď však nebyla 
žalobcem vyzvednuta a byla vrácena zpět odesílateli (žalovanému). Ačkoliv soud 
prvního stupně a odvolací soud považovaly doručení výpovědí žalobci za řádně 
uskutečněné, Nejvyšší soud se s jejich závěrem neztotožnil. Podle Nejvyššího soudu 
totiž zaměstnavatel nepostupuje při výběru způsobu doručení do vlastních rukou podle 
vlastní úvahy, ale musí striktně dodržovat postup stanovený v zákoníku práce. K 
doručení prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jiného provozovatele 
poštovních služeb tedy smí přistoupit jen v případě, není-li možné, aby písemnost 
doručil zaměstnanci sám na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen, příp. 
aby mu písemnost doručil prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. 
Pro posouzení, zda v konkrétním případě bylo či nebylo možné, aby zaměstnavatel 
písemnost určenou do vlastních rukou doručil zaměstnanci sám, tak může soud 
přihlédnout například k tomu, zda zaměstnanec byl vůbec (objektivně) prostředky 
zaměstnavatele dosažitelný, zda zaměstnavatel takový pokus učinil, co bylo důvodem 
neúspěšného doručení, zda mělo smysl učinit další pokus o doručení, jak naléhavé 
bylo doručení písemnosti, zda bylo možné očekávat, že doručení prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb bude úspěšnější než opakované doručování 
zaměstnavatelem apod. V daném případě navíc nižší soudy podle Nejvyššího soudu 
nevzaly v potaz, že se jednalo o pátek a že se žalovaný mohl pokusit o doručení do 
bydliště žalobce i v sobotu nebo neděli, příp. v pondělí, kdy měl být již žalobce na 
pracovišti, zatímco k doručení výpovědi prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb nemohlo dojít dříve než v pondělí. Jelikož tedy žalovaný nepostupoval v 
souladu s § 334 a násl. zákoníku práce, nebyla výpověď podle Nejvyššího soudu řádně 
doručena, a tudíž byla označena za neplatnou. S ohledem na závěry vyplývající z 
tohoto rozsudku tedy doporučujeme před předáním výpovědi či jiné důležité 
písemnosti určené zaměstnanci k odeslání poštou důkladně zkoumat a případně 
konzultovat, zda byly splněny všechny podmínky stanovené v § 334 a násl. zákoníku 
práce (tj. zejména, zda skutečně není možné doručit písemnost zaměstnanci osobně). 
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Implementace evropské směrnice o rovnováze mezi prací a soukromým 

životem 

23.8.2019, Zdroj: ČTK, Verlag Dashöfer 
Implementace evropské směrnice o rovnováze mezi prací a soukromým životem 

Česko musí do tří let promítnout do svých zákonů novou evropskou směrnici o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a její pravidla zavést do praxe. 

Česká republika si ale může  stejně jako ostatní členské státy určit či ponechat lepší 
podmínky. 

Směrnice upravuje toto: 

1) otcovská dovolená 

• aspoň deset proplácených pracovních dnů 
• příspěvek aspoň ve výši nemocenské, podle doporučení ale spíš ve výši 

mateřské 
• v ČR otcovská trvá sedm dnů a činí 70 procent základu příjmu jako mateřská, v 

nemoci se v prvním měsíci vyplácí 60 procent základu příjmu 

2) rodičovská dovolená 

• právo žádat o čerpání pružné rodičovské, tedy například střídáním dnů volna a 
práce či v kratší pracovní době 

• dva měsíce nepřenosné s takovým příspěvkem, aby se rodiče vystřídali a 
neklesla životní úroveň rodiny 

• aspoň čtyřměsíční placená rodičovská nejvýš do osmi let věku dítěte 
• v ČR rodičovská nyní činí celkem 220.000 korun a tuto částku je možné čerpat 

až do čtyř let dítěte, u dvojčat a vícerčat je to 330 000 korun 

3) pečovatelská dovolená 

• pět dní za rok 
• právo na volno kvůli vyšší moci při úrazu či nemoci blízkých 

V ČR je možné získat až tříměsíční dlouhodobé ošetřovné, příspěvek činí 60 procent 
základu příjmu. 

4) pružné uspořádání práce 

•  právo pro rodiče a pečující o starší či nemocné blízké žádat o pružnou pracovní 
dobu, částečný úvazek či práci z domova. 
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Závodní stravování a jeho právní úprava 

1.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer 
Závodní stravování a jeho právní úprava 

Oblíbenost benefitů podmiňuje věk, pracovní zařazení, profese, ale závodní stravování 
je důležité pro všechny kategorie zaměstnanců.  

Podle § 236 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům 
ve všech směnách stravování. Zaměstnavatelé se však mohou rozhodnout, že 
zaměstnancům stravování nejen umožní, jak jim ukládá zákon, ale že jim toto 
stravování poskytnou. Zaměstnavatelé totiž mohou podle § 236 odst. 2 zákoníku práce 
ve vnitřním předpisu stanovit, že zaměstnancům se stravování poskytuje a mohou v 
něm stanovit podmínky pro vznik práva na stravování, výši finančního příspěvku 
zaměstnavatele, bližší vymezení zaměstnanců (bývalých zaměstnanců), kterým se 
stravování poskytuje, organizaci tohoto stravování, způsob jeho provádění a 
financování zaměstnavatelem, pokud nejsou tyto otázky upraveny obecně nebo pro 
určený okruh zaměstnavatelů zvláštním předpisem. Tím nejsou dotčeny daňové 
předpisy. 

Cenově zvýhodněné stravování může být poskytováno bývalým zaměstnancům, 
kteří u zaměstnavatele pracovali do odchodu do starobního nebo invalidního důchodu 
pro invaliditu třetího stupně, zaměstnancům po dobu čerpání jejich dovolené nebo po 
dobu jejich pracovní neschopnosti (§ 236 odst. 3 zákoníku práce). 

Závodní stravování zaměstnanců organizačních složek státu se řídí vyhláškou č. 
430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních 
složkách státu a státních příspěvkových organizacích. 

Závodní stravování zaměstnanců příspěvkových organiazacích zřízených 
územními samosprávnými celky se řídí vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na 
závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními 
samosprávnými celky. 

Zaměstnavatel může blíže vymezit okruh zaměstnanců, kterým bude stravování 
poskytnuto - např. zaměstnancům ve všech směnách, včetně zaměstnanců činných 
na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnancům v době 
omluvené nepřítomnosti v práci (např. v době pracovní neschopnosti), bývalým 
zaměstnancům (například důchodcům, kteří před odchodem do důchodu u 
zaměstnavatele pracovali) apod. 

Zaměstnavatel může stravování zajišťovat například podáváním teplých hlavních jídel, 
popřípadě dietních jídel   v průběhu pracovní směny, podáváním doplňkových jídel a 
potravin a nápojů k občerstvení v závodní jídelně nebo kantýně (ve vlastním 
stravovacím zařízení), může je zajistit i prostřednictvím veřejného stravovacího 
zařízení (např. restaurace). 
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Stravenkový paušál v roce 2021 

30.9.2019, Zdroj: ČTK, Verlag Dashöfer 
Stravenkový paušál v roce 2021 

Stravenkový paušál plánuje ministerstvo financí zavést jako alternativu stravenkám a 
podnikovému stravování od roku 2021.  

Daňové zvýhodnění paušálu by podle ministryně financí Aleny Schillerové mělo zůstat 
stejné jako u stravenek. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou 
samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a 
daním. 

"Mám v hlavě to, že by měly být dvě částky, tedy mzda, která podléhá všem povinným 
odvodům, a pak částka, která nebude podléhat odvodům. Sleduji jediné, a to 
zjednodušení administrativy," uvedla Schillerová. Stát podle ní nebude kontrolovat, jak 
lidé s paušálem naloží. "Kouzlo paušálu je v tom, že se nestaráte o to, co s ním kdo 
dělá," dodala. 

Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o daních z příjmů, podle které by 
zaměstnanec dostával peníze na stravu přímo. Na podporu stravování tak dosáhne 
podle MF i čtvrtina zaměstnanců, tedy asi milion lidí, kteří dosud stravenky nedostávají. 
Podle předsedy Asociace provozovatelů poukázkových systémů Davida Rýce ovšem 
i řada malých firem, které nemají kantýnu ani stravenky, svým zaměstnancům 
stravování zajišťuje, například dovozem jídlo nebo dohodou s restauracemi. "Nelze 
říci, že milion zaměstnanců nemá nic. Prostě milion zaměstnanců nemá kantýnu nebo 
nemá stravenky," uvedl. Stravenkové firmy uvedly, že se jim stravenky vrací z 60 
procent z restaurací a ze 40 procent z obchodů. 

"Podstata záměru je, že nic neměníme na daňovém zvýhodnění. Dále se z něj 
nebude platit zdravotní a sociální pojištění," uvedla Schillerová. Dodala, že by zůstala 
zachována i hranice pro maximální příspěvek zaměstnavatele uplatnitelný jako 
sleva na dani. Zákon o dani z příjmů umožňuje firmám uhradit maximálně 55 procent 
z ceny stravenky. Zbývající část doplácí zaměstnanci, v některých případech je hradí 
i zaměstnavatel, ovšem už bez slevy na dani. Nejvýhodnější hodnota stravenky pro 
zaměstnance i zaměstnavatele letos činí 123 Kč. Schillerová rovněž upozornila, že 
ročně propadnou stravenky za 150 milionů korun, které zůstanou v ziscích 
stravenkových firem. 

Podle vyjádření analytika investiční skupiny Natland Petra Bartoně by v případě přijetí 
návrhu trh se stravenkami postupně vymizel. Podle Rýce je ovšem těžké dopad nyní 
hodnotit. Obavu ze zavedení paušálu podle něj mají totiž velké firmy i provozovatelé 
firemních kantýn. "Bude to totiž v podstatě nároková dávka a zkomplikuje to vztah s 
tím zaměstnancem. Každá firma to má ošetřena různě, kolektivní smlouvu, interní 
směrnicí nebo třeba i v pracovní smlouvě. U zaměstnavatelů převažuje chuť, aby byl 
příspěvek účelově vázaný," uvedl. 

Celkový trh se stravenkami má podle Rýce roční objem 25 miliard korun. "V kantýnách 
to odhadujeme i přes 30 miliard korun," uvedl. Dodal, že pro stát bude zavedení 
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paušálu dražší než současný systém. Již dříve asociace odhadla, že návrh by měl 
negativní dopad na státní rozpočet zhruba sedm miliard korun ročně. MF odhaduje 
dopad na jednu až dvě miliardy korun. 

Po změně dnešního systému podle ministerstva již dlouho volají provozovatelé hospod 
a restaurací, kteří platí na úkor své marže provize pět až sedm procent stravenkářským 
společnostem. Návrh má podporu Asociace hotelů a restaurací ČR a Asociace 
českého tradičního obchodu. S návrhem MF souhlasí podle průzkumu Hospodářské 
komory sedm z deseti firem bez ohledu na jejich velikost nebo zaměření. Naopak 
odboráři s návrhem nesouhlasí. 

Do připomínkového řízení by podle Schillerové měl jít daňový balíček pro rok 2021, 
který bude obsahovat i zavedení paušálu, na jaře příštího roku. 

 

Jesle jsou zpět 

27.9.2019, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Jesle jsou zpět 

Z dětských skupin se stanou opět jesle. 

Počítá s tím novela zákona o jeslích, kterou představila ministryně práce a sociálních 
věcí Jana Maláčová. Nové a srozumitelnější jméno však není jedinou změnou. Úprava 
zajistí také stabilní financování po vzoru soukromých školek a vyšší standard kvality. 
Ministryně Maláčová ale také chystá opatření, které zajistí, že dát dítě do jeslí si rodiče 
budou moci dovolit. „Ukazuje se, že dostupnost předškolní péče zvyšuje ochotu lidí 
mít dítě. Takže já to vidím jako zásadní téma jak z pohledu rodičů a jejich možností 
sladit svůj pracovní a rodinný život, tak z hlediska podpory porodnosti,“ říká ministryně 
Jana Maláčová, podle které je nezbytné, aby rodiče, kteří chtějí pracovat, dostali 
možnost. 

Kde na to stát vezme? Cílem novely je zlepšit kvalitu péče a zajistit stabilní financování 
ze státního rozpočtu pro všechny děti do 3 let, tedy do dne jejich 4. narozenin. To je 
podle ministryně Jany Maláčové zásadní zejména proto, že v polovině roku 2022 
skončí podpora těchto zařízení z evropských fondů. V současnosti MPSV eviduje 1000 
dětských skupin, ve kterých se díky sdíleným místům pečuje o zhruba 16 tisíc dětí od 
jednoho roku. „Počítáme s financováním po vzoru soukromých školek. Rodiče ale musí 
na jesle mít. Nikdo tedy za ně nezaplatí víc než třetinu minimální mzdy. A protože se 
jedná o péči o děti do tří let, budou v té době rodiče pobírat rodičovský příspěvek, který 
se má ještě od příštího roku zvýšit, takže když bude maminka nebo tatínek pracovat 
můžou tu rodičovskou využít na poplatek v jeslích “ vysvětlila ministryně. 

Na financování jeslí se mohou podílet také zaměstnavatelé. V časech vysoké 
zaměstnanosti a velké poptávky zaměstnavatelů po lidech jde o velmi atraktivní 
benefit.  Provoz jeslí mohou částečně financovat i obce. Zřizování je pro obce 
snadné a administrativně nenáročné. Nemalou částkou bude přispívat i stát, který 
bude na jedno místo v jeslích dávat přibližně 5000 Kč měsíčně. Z hlediska rozpočtu 
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státu jde však podle propočtů MPSV o výhodnou investici. Zatímco roční náklady státu 
dosáhnou částky zhruba 926,5 mil. Kč, díky vyšším příjmům z odvodů pracujících 
rodičů získá stát minimálně 1,138 mld. Kč, a to je podle MPSV velmi střízlivý 
odhad.   „Už s minimální mzdou jsou odvody do státního rozpočtu měsíčně za jednoho 
zaměstnance zhruba 6 tisíc korun, s mediánovou mzdou pak jde o víc než 11 tisíc 
měsíčně, tedy více než dvojnásobek předpokládané příspěvku státu na jedno místo v 
jeslích,“ vysvětlila ministryně. Srozumitelný název Drobnou, ale přesto důležitou 
změnou je přejmenování dětských skupin na jesle. Jde mezi lidmi o zažitý název a 
většina si pod ním představí konkrétní zařízení. Jeslemi ale předškolní péče nekončí. 
„Rodiče pak mají jistotu, že jejich děti budou moci z jeslí přejít rovnou do školky,“ 
uzavřela ministryně Jana Maláčová s tím, že předškolní péče tak bude lépe provázaná 
a díky tomu i efektivnější. 

 

eNeschopenka krok po kroku 

7.10.2019, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
eNeschopenka krok po kroku 

Kroky v projektu eNeschopenky probíhají podle schváleného harmonogramu. 

Bezproblémové spuštění eNeschopenky je pro Ministerstvo práce a sociálních věcí 
prioritou. Start je stanoven na 1. 1. 2020. Ten den spustí Česká správa sociálního 
zabezpečení (ČSSZ) plně funkční provoz celého systému. Stejně zásadní je však také 
připravenost poskytovatelů zdravotních služeb a dodavatelů softwaru, kterým je 
poskytována včas veškerá spolupráce. 

„Již řadu měsíců probíhají přípravné kroky k uvedení celého systému do provozu.   Od 
října bude probíhat testování kompletního řešení eNeschopenky, od listopadu bude 
možné do systému napojovat lékařské softwary. Hlavním cílem projektu je 
zjednodušení všech procesů související s administrací,“ vysvětluje ministryně práce a 
sociálních věcí Jana Maláčová. 

Během prvního pololetí letošního roku proběhly série konferencí jak pro dodavatele a 
vývojáře softwarů, tak i pro zdravotnická zařízení, personalisty a mzdové účetní. Na 
nich byly detailně představeny nové procesy, které bude zapotřebí zařadit do 
softwarových řešení. V současné době probíhá testování s 34 vývojáři z 18 
společností, které vytvářejí specializovaný software pro nemocnice a ordinace lékařů. 
Nově se zapojují vývojáři mzdových a personálních systémů, zejména ti, kteří plánují 
implementovat automatizované přebírání dat o pracovních neschopnostech pro 
zaměstnavatele. Vývojářům je k dispozici sdílená e-mailová adresa podpora 
eneschopenka@cssz.cz a podrobné informace na webu ČSSZ, kde naleznou 
průběžně aktualizovaný dokument s nejčastěji kladenými dotazy. 

Od 1. 10. 2019 je možné testovat kompletní řešení eNeschopenky, včetně interní 
odpovědi systému ČSSZ zpět do lékařských softwarů. Na ČSSZ bylo současně v 
průběhu srpna zahájeno testování dílčích částí řešení, od září se testuje i nová 
aplikace eNeschopenky na ePortálu ČSSZ. 

mailto:eneschopenka@cssz.cz
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Na konci července byl pro vývojáře mzdových a personálních softwarů zveřejněn 
podrobný popis nových služeb pro zaměstnavatele, aby dodavatelé mohli přijímání 
sdělení a elektronické dotazy pro zaměstnavatele uživatelsky přizpůsobit. Už 1. 9. 
2019 byla tato služba nasazena do testovacího prostředí. Průběžně probíhá registrace 
vývojářů k této službě. V září bylo testování omezeno jen na příjem tohoto podání, 
koncem září služba již vracela vzorové odpovědi, od začátku října je systém napojen 
na data „testovacích eNeschopenek“ simulovaně zasílaných z vyvíjených lékařských 
softwarů i aplikace eNeschopenky. 

Poskytovatelé zdravotních služeb tedy mají k dispozici veškeré potřebné informace, 
aby mohli ve spolupráci s dodavateli příslušných softwarů eNeschopenku postupně 
implementovat do systému. Cílem je poskytnout všem zainteresovaným subjektům 
informace tak, aby mohli ze své strany využít všech opatření k nasazení 
eNeschopenky a mohli se včas připravit na její spuštění. 

 

Dohoda o novele zákoníku práce 

11.10.2019, Zdroj: ČTK, Verlag Dashöfer 

Dohoda o novele zákoníku práce 

Zástupci vládních stran, odborů a zaměstnavatelů se dohodli na podobě změn 
zákoníku práce.  

Partneři podepsali dohodu, že do navržené novely kodexu už nebudou při jejím 
projednávání v Parlamentu zasahovat a umožní její hladší schvalování. "Všechny 
strany se dohodly, že budou podporovat návrh právě v této aktuální podobě. Jedná se 
o čestnou dohodu a její plnění není právně vymahatelné," uvedlo ministerstvo práce a 
Svaz průmyslu a dopravy. 

Podepsání dohody má zabránit případným průtahům a doplňování dalších změn 
ve Sněmovně. V minulém volebním období kvůli tomu novela nebyla projednána a 
přijata. Třeba odboráři do ní přes poslanecké návrhy tehdy chtěli dostat pětitýdenní 
dovolenou či pro odbory možnost zastavit výrobu v případě ohrožení zdraví. 
Zaměstnavatelé se postavili proti. 

Ministerstvo práce zveřejnilo nynější novelu loni v létě. Obsahovala mimo jiné vzorec 
pro pravidelné navyšování minimální mzdy. Na něm shoda nebyla, z kodexu proto 
ustanovení vypadla. Podle tiskového oddělení ministerstva by měl zákoník nově 
upravovat sdílené pracovní místo či dovolenou, která by se měla odvíjet od počtu 
odpracovaných hodin, ne dní jako dosud. Změny se týkají i doručování písemností 
zaměstnavatelem či vysílání pracovníků do ciziny. 

Ministryně práce Jana Maláčová loni v listopadu na odborářské konferenci řekla, že 
kabinet dostane novelu k projednání až poté, co se na ní zástupci zaměstnanců a firem 
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dohodnou a stvrdí to písemně. Dohodu chtěla mít podle původního plánu do konce 
února. Tripartita jednala o změnách kodexu koncem března, shodu ale nenašla. 

Podle prezidenta zaměstnavatelského Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka 
je to poprvé, co sociální partneři takovou "gentlemanskou dohodu" podepsali. Šéf 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner už dřív řekl, 
že se sporné body z návrhu vypustily a zůstalo v něm jen to, na čem byla shoda. 

 


