
Konference AKV a PaM 2022, 21. července 2022, hybridní  

        

11. odborná konference k pracovnímu právu  

INFO FINAL 

 

1. Novinky z MPSV  (Mgr. Taťána Zelená) 
 
Mgr. Taťána Zelená - vedoucí oddělení pracovněprávního v odboru pracovněprávní legislativy MPSV. V rámci šesti 
let strávených na MPSV se podílela na přípravě posledních novel zákoníku práce. V minulém roce absolvovala 
čtyřměsíční pracovní stáž v Evropské komisi. 

 
o Plán novelizací zákoníku práce pro rok 2022 a 2023 

 

Transpoziční novela zákoníku práce 

 

Informační povinnost zaměstnavatele a rozšíření obsahu informace v §§ 37 a 37a, ZP. 

Povinnost vypracovat rozvrh pracovní doby, nárok na překážky v práci, odůvodnění výpovědi a přechod na 
jistější formu zaměstnání v pracovním poměru u DPČ a DPP. 

Povinnost oznámit nástup na rodičovskou nejméně 14 dní předem vč. předpokládané doby trvání bude 
upravena v §196, ZP 

Právo na práci na dálku pro rodiče dětí do 15 let bude doplněno do §§ 241, ZP 

Úprava práce na dálku v § 317, ZP přinese povinnost písemné dohody a paušalizace nákladů vzniklých na 
straně zaměstnance ve výši průměrných nákladů na hodinu. 

Účinnost měla být od 1. 8. 2022, ale legislativní proces je ve skluzu ☹ 

Novela zákoníku práce 

Další novela zákoníku práce bude připravována v roce 2023 s účinností od 1. 1. 2024 bude řešit téma digitalizace, 
flexibilita, doručování a elektronizace. 

 
 



2. Překážky v práci (JUDr. Zdeněk Hejhal) 
 
JUDr. Zdeněk Hejhal, Ředitel personálního odboru Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky. Dlouhá léta 
působil při MPSV jako vedoucí pracovněprávního oddělení a zastupující ředitel odboru pracovněprávní legislativy, kde 
se spolupodílel se na novelizacích zákoníku práce a dalších souvisejících pracovněprávních předpisů.  

 
o Důležité osobní překážky 
o Překážky v práci z důvodu obecného zájmu 
o Jiné úkony v obecném zájmu s přihlédnutím k výkonu činnosti na sportovních soustředěních dětí a 

mládeže včetně příslušejícího pracovního volna s akcí pro děti a mládež 
 

 

Čerpání dovolené se nařízením karantény nepřerušuje jako by to bylo v případě pracovní neschopnosti. 

Více v přiložené prezentaci 

 

 

3. Pracovní doba (JUDr. Bořivoj Šubrt) 
 
JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů) 

 
o Hlavní omyly a chyby zaměstnavatelů 
o Nepoužitelnost plánovacího kalendáře u nerovnoměrného rozvržení prac. doby 
o Způsoby rozvržení 
o Práce přesčas, její posuzování a placení, resp. náhradní volno 

 

Odměny zdravotnickým pracovníkům ze práce během pandemie se do průměrné mzdy dle zákona 
započítávají. Péče o pacienty byla výkonem jejich práce. Viz také stanovisko AKV z prosince 2020. 

COVID-19 je aktuálně nejčastější nemoc z povolání před zánětem karpálního tunelu. 

 



 
 
Viz přiložená prezentace 

 
Pokračuje-li zaměstnanec na základě svého rozhodnutí v práci i po konci směny, není to práce přesčas 
resp.  práce konaná se souhlasem nebo na příkaz zaměstnavatele. Chybí vůle zaměstnavatele. Evidenci 
docházky lze řešit vnitřním předpise, kde bude uvedena podmínky záznamu přesčasové práce přímo do 
docházky. 

 
4. Judikatura Nejvyššího soudu ČR (JUDr. Pavel Malý) 

 
JUDr. Pavel Malý, soudce Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na pracovněprávní spory 

 
o Stěžejní rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu ČR především v oblasti pracovní doby a překážek 

v práci 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 

5. Aktuální poznatky inspekce práce z kontrolní činnosti (Mgr. Aleš Kalvoda) 
 
Mgr. Aleš Kalvoda, vedoucí oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj 
 

o Aktuální kontrolní úkoly SUIP   
o Podněty směřující k problematice překážek v práci a pracovní době  
o Nejčastěji kontrolou zjištěná porušení právních předpisů vztahující se k překážkám v práci a pracovní 

době  
  

Příklady častých podnětů ke kontrole: 

- Nezapočítávání výkonu práce do odpracované pracovní doby 
- Výkon přesčasové práce, která není evidována 
- Faktická nemožnost čerpání přestávky na jídlo a oddech – přesto její nezapočítávání 
- Rozvrhování pracovní doby, zejm. nerovnoměrně rozvržené 

K nejpočetnějším tématům jsou konflikty spojené s ukončením pracovního poměru a výkon nelegální 
práce. 

Jeden z podnětů 😊😊😊 

 

  

Příští 12. konference je plánována na 13. června 2023 

Zapsala: Šárka Vojíková,  

V nových Jirnech 21. července 2022 


