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ANALÝZA – překážky v práci; 

zákoník práce – povinnosti zaměstnavatele vůči 

zaměstnanci (překážky v práci, odborný rozvoj 

zaměstnanců, pracovní podmínky, bezpečnost 

v práci) 

 

1. PŘEKÁŽKY V PRÁCI 

 

nařízení vlády  590/2006 Sb.,kterým se stanoví okruh a rozsah jiných 
důležitých osobních překážek v práci 

- okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých 
přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno, nebo pracovní 

volno s náhradou mzdy nebo platu, je uveden v příloze k tomuto nařízení: 
  
 

1. Vyšetření nebo ošetření 
a) Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně 
nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém 

zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si 
zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a 

je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen "nejbližší 
zdravotnické zařízení"), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést 
mimo pracovní dobu. 

b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším 
zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou 

dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene 
a) 
 

 
2. Pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s 
výkonem práce 

Pracovní volno na nezbytně nutnou dobu – náhradou mzdy se poskytne 
zaměstnanci, který se podrobil pracovnělékařské prohlídce, vyšetření nebo 

očkování souvisejícím s výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními 
právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného 
zdraví. 
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Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci, který se podrobí preventivní 
prohlídce, vyšetření nebo očkování případnou ztrátu na výdělku, a to ve výši 
průměrného výdělku. (§ 103 odst. 1 e). 

 
3. Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných 

dopravních prostředků 
Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně 
nutnou dobu pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění 

hromadných dopravních prostředků, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas 
místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem. 
 

 
4. Znemožnění cesty do zaměstnání 

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, 
nejvýše na 1 den se poskytne zaměstnanci těžce zdravotně postiženému pro 
znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným 

dopravním prostředkem, který tento zaměstnanec používá. 
 

 
5. Svatba 
Pracovní volno se poskytne na 2 dny na vlastní svatbu, z toho 1 den k účasti 

na svatebním obřadu; náhrada mzdy nebo platu přísluší však pouze za 1 
den. Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne rodiči na 1 den 
k účasti na svatbě dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno 

bez náhrady mzdy nebo platu dítěti při svatbě rodiče. 
Náhrada mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž zaměstnancům 

uvedeným v § 317 zákoníku práce. Tito jsou zaměstnanci, kteří nepracují na 
pracovišti zaměstnavatele, tzn. zaměstnanci, kteří vykonávají práci 
z domova. 

 
 

6. Narození dítěte 
Pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu 
a) s náhradou mzdy nebo platu k převozu manželky (družky) do 

zdravotnického zařízení a zpět, 
b) bez náhrady mzdy nebo platu k účasti při porodu manželky (družky). 
 

 
7. Úmrtí 

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na 
a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na 
pohřbu těchto osob, 

b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a 
sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence 

zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto 
osob, 
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c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče 
nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, 
která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v 

době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává 
pohřeb těchto osob. 

 
 
8. Doprovod 

a) Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického 
zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k 
předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen 

jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 
1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést 

mimo pracovní dobu.  
Zaměstnanci, kteří pracují na zkrácený úvazek nebo v režimu pružné 
pracovní doby, mají nárok na pracovní volno za stejných podmínek jako 

zaměstnanci s fixní pracovní dobou, resp. zaměstnanci na plný úvazek, tj. 
když je doprovod nezbytný a není ho možné provést mimo pracovní dobu. 

Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní 
doby se posuzují jako výkon práce jen v rozsahu, ve kterém zasáhly do 
základní pracovní doby, tzn. do doby, kdy již zaměstnavatel musí být na 

pracovišti. 
Zaměstnanci pracujícímu z domova náhrada mzdy/platu při doprovodu 
rodinného příslušníka nepřísluší.   

1. s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo 
dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li 

zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu 
náhrada mzdy nebo platu, 
2. bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky. 

 b) Pracovní volno k doprovodu zdravotně postiženého dítěte do zařízení 
sociálních služeb nebo do školy nebo školského zařízení samostatně 

zřízených pro žáky se zdravotním postižením s internátním provozem a zpět 
se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků, a to s náhradou mzdy 
nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 6 pracovních dnů v 

kalendářním roce. 
 c) Pracovní volno k doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení ke 
zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte se poskytne jen jednomu z 

rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu bez náhrady mzdy nebo 
platu. 

 
9. Pohřeb spoluzaměstnance 
Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně 

nutnou dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance; 
tyto zaměstnance určí zaměstnavatel nebo zaměstnavatel v dohodě s 

odborovou organizací. 
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10. Přestěhování 
Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně 

nutnou dobu, nejvýše na 2 dny při přestěhování zaměstnance, který má 
vlastní bytové zařízení; jde-li o přestěhování v zájmu zaměstnavatele, 

poskytne se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. 
Zájem na přestěhování může mít zaměstnavatel např. tehdy, když 
zaměstnavatel změnil sídlo a zaměstnanec se do místa, kde je tohoto nové 

sídlo stěhuje, nebo když je zaměstnanec zaměstnavatelem přeložen na jiné 
pracoviště, které je tak daleko od původního, že se zaměstnanec musí 
přestěhovat.   

 
 

11. Vyhledání nového zaměstnání 
Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního 
poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, 

po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. Ve stejném 
rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před 

skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů 
uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž 
důvodů(prosím jmenovat srozumitelně důvody).  

Důvody pro výpověď § 52 a) – e) ZP jsou:  
1. ruší-li se zaměstnavatel/jeho část, 
2. přemísťuje-li se zaměstnavatel/jeho část, 

3. stane-li se zaměstnanec nadbytečným,  
4. nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením 

závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, dále 
konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání 
nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném 

rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší 
přípustné expozice, 

5. pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle 
lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo 
rozhodnutí příslušného správního úřadu, dlouhodobě způsobilosti konat 

dále dosavadní práci, 
Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat. 
 

2. ZÁKONÍK PRÁCE – povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci 

(překážky v práci, odborný rozvoj zaměstnanců, pracovní podmínky, 
bezpečnost v práci) 

 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ - § 13 

§103 an. 
Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a 
ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
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které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, 
které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může 
přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a 

soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první 
zaměstnavatel zajistí při nástupu zaměstnance do práce, a dále 

 a) při změně 
1. pracovního zařazení, 
2. druhu práce, 

b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních 
prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů, 
c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci. 
(3) Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních 

předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob 
ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném 
školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle 

věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. 
c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu. 

(4) Zaměstnavatel je povinen těhotným zaměstnankyním, 
zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce 
devátého měsíce po porodu přizpůsobovat na pracovišti prostory pro 

jejich odpočinek.  
Zaměstnankyni, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu (40 
hodin týdně), přísluší na každé dítě do konce 1 roku jeho věku 2 

půlhodinové přestávky a v dalších 3 měsících 1 půlhodinová přestávka za 
směnu.  

Pracuje-li po kratší pracovní dobu, avšak alespoň polovinu týdenní pracovní 
doby, přísluší jí pouze 1 půlhodinová přestávka, a to na každé dítě do konce 
1 roku jeho věku. 

Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a poskytuje se za ně 
náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. 

Prostory ke kojení žádné ustanovení zákoníku práce nepopisuje. Bude 
záležet na podmínkách konkrétního pracoviště. Základem asi bude, aby si 
mohla sednout a aby na ni nikdo neviděl. 

(5) Zaměstnavatel je povinen pro zaměstnance, který je osobou se 
zdravotním postižením, zajišťovat na svůj náklad technickými a 
organizačními opatřeními, zejména potřebnou úpravu pracovních 

podmínek, úpravu pracovišť, zřízení chráněných pracovních míst a dílen, 
zaškolení nebo zaučení těchto zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace při 

výkonu jejich pravidelného zaměstnání. 
 
Důležité osobní překážky -§ 191 

Zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho 
dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštních právních předpisů (Zákon 

o nemocenském pojištění stanoví, co je dočasná pracovní neschopnost. 
V zásadě se jedná o stav, kdy pojištěnec není schopen vykonávat práci 
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z důvodu poruchy zdraví.), po dobu karantény nařízené podle zvláštního 
právního předpisu (Zákon o ochraně veřejného zdraví rozumí karanténou 
oddělení zdravé osoby, která byla během inkubační doby ve styku 

s infekčním onemocněním, nebo byla v ohnisku nákazy, od ostatních osob), 
po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte 

mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti (podle § 115 
občanského zákoníku) nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě 
jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, 

které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto 
nemůže o dítě pečovat.  
§ 25 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců (neplatný od 1.1.2009) a 

§ 39 zákona o nemocenském pojištění se týkají nároku na dávky ošetřovného 
a jejich čerpání.  

Ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti 
znamená, že je dítě nebo jiný člen domácnosti nemocný.  
Doba péče o dítě mladší než 10 let, za kterou náleží ošetřovné, je z důvodů: 

1. uzavření školního zařízení z nařízení příslušného orgánu z důvodu 

havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané 

události, 

2. dítě nemůže docházet do školy z důvodu karantény, 

3. osoba, která jinak o dítě pečuje, nemůže o dítě pečovat, jelikož 

onemocněla, utrpěla úraz, je přijata do ústavní péče v nemocnici nebo 

odborném léčebném ústavu nebo je přijata do zdravotnického zařízení 

jako průvodce nezletilého dítěte přijatého do lůžkové péče, porodila 

nebo jí byla nařízena karanténa. Tzn. když je žena v porodnici má muž 

– zaměstnanec nebo OSVČ, který si hradí nemocenské pojištění, nárok 

na ošetřovné z důvodu péče o starší dítě.   

 
Překážky v práci z důvodu obecného zájmu -§ 200 
Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném 

rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných 
úkonů v obecném zájmu. Veřejná funkce je např. funkce 

poslance/poslankyně, člena/členky krajského zastupitelstva (§ 201 ZP), 
výkon občanské povinnosti je např. svědectví u soudu nebo poskytnutí první 
pomoci (§ 202 ZP), jiné úkony v obecném zájmu je např. dárcovství krve či 

účast na odborové činnosti (§ 203 ZP), pokud tuto činnost nelze provést 
mimo pracovní dobu. Náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele v těchto 

případech nepřísluší, není-li dále v tomto zákoně stanoveno jinak Obecným 
pravidlem je, že zaměstnavatel náhradu mzdy/platu neposkytuje. Finanční 
kompenzace je často poskytnuta zaměstnanci institucí/orgánem, v jehož 

prospěch zaměstnanec něco vykonal (např. svědečné, náhrada za výkon 
funkce přísedícího).  
Obecné pravidlo, že zaměstnavatel náhradu neposkytuje, neplatí, pokud 

zákoník práce stanoví, že náhrada zaměstnanci přísluší. Je to například 
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činnost při výkonu funkce člena odborové organizace, rady zaměstnanců, 
doba strávená zaměstnancem na odběru krve nebo jiného biologického 
materiálu.  

Poznámka k § 203 odst. 1 ZP se vztahuje k těmto zvláštním předpisům. 
Výčet předpisů není a nemůže být úplný, protože úkony v obecném zájmu 

upravují zákony, které se neustále novelizují a nové se přijímají. (Např. § 38 
zákona 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné 
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 

lékaře, zubního lékaře a farmaceuta stanoví, že jiným úkonem v obecném 
zájmu je účast členů na jednáních akreditačních, atestačních, zkušebních a 
aprobačních komisí zřizovaných ministerstvem. 

 
Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia - 

§205 (prohlubování kvalifikace) 
Účast na školení, jiná forma přípravy nebo studium, v nichž má 
zaměstnanec získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo 

požadavky nezbytné pro řádný výkon sjednané práce, které je v souladu s 
potřebou zaměstnavatele, zasahuje-li do pracovní doby, je překážkou v práci 

na straně zaměstnance, za kterou přísluší náhrada mzdy nebo platu (§ 232).  
Zde se může jednat i o nařízené školení, protože zaměstnanec musí získat 
předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro 

řádný výkon sjednané práce. Každopádně se tento paragraf týká školení 
nebo studia, které je v souladu s potřebou zaměstnavatele, tzn. 
zaměstnavatel nové znalosti zaměstnance využije.  

 
Předpis, který upravuje vzdělávání zaměstnanců, je zákoník práce (§ 227 - § 

235). Rozlišuje se prohlubování kvalifikace a zvyšování kvalifikace. 
Při prohlubování kvalifikace může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci účast 
na školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho 

kvalifikace. 
Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem 

prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší 
zaměstnanci mzda nebo plat. 
 

Zvyšováním kvalifikace je studium, vzdělávání, školení, nebo jiná forma 
přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s 
potřebou zaměstnavatele. 

Při zvyšování kvalifikace přísluší zaměstnanci pracovní volno s náhradou 
mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku: 

 v nezbytně nutném rozsahu k účasti na vyučování, výuce nebo 
školení, 

 2 pracovní dny na přípravu a vykonání každé zkoušky v rámci studia v 

programu uskutečňovaném vysokou školou nebo vyšší odbornou 
školou, 

 5 pracovních dnů na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky, 
maturitní zkoušky nebo absolutoria, 
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 10 pracovních dnů na vypracování a obhajobu absolventské práce, 
bakalářské práce, diplomové práce, disertační práce nebo písemné 
práce, kterou je zakončováno studium v programu celoživotního 

vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou, 
 40 pracovních dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky, 

státní rigorózní zkoušky v oblasti lékařství, veterinárního lékařství a 
hygieny a státní doktorské zkoušky. 

Zaměstnanec si se zaměstnavatelem může dohodnout odlišné podmínky.  

 
ODBORNÝ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ -§ 227 
Zaměstnavatel pečuje o odborný rozvoj zaměstnanců. Péče o odborný 

rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména 
a) zaškolení a zaučení, 

b) odbornou praxi absolventů škol, 
c) prohlubování kvalifikace, 
d) zvyšování kvalifikace. 

  
Zaškolení a zaučení 

(1) Zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace, je 
zaměstnavatel povinen zaškolit nebo zaučit; zaškolení nebo zaučení se 
považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. 

(2) Zaměstnavatel je povinen zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který 
přechází z důvodů na straně zaměstnavatele na nové pracoviště nebo na 
nový druh práce, pokud je to nezbytné. 

 
Prohlubování kvalifikace - §230 

(1) Prohlubováním kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, kterým 
se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané 
práce; za prohlubování kvalifikace se považuje též její udržování a 

obnovování. 
(2) Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu 

sjednané práce. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na 
školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho 
kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby prohlubování 

kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby. 
Příklad pro nařízení prohloubení kvalifikace je přechod výroby 
zaměstnavatele na novou technologii, se kterou se zaměstnanci musí předem 

seznámit, a zaměstnavatel objedná školení u určité, jím vybrané, vzdělávací 
agentury.   

(3) Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem 
prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší 
zaměstnanci mzda nebo plat. 

(4) Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace hradí zaměstnavatel. 
Požaduje-li zaměstnanec, aby mohl absolvovat prohlubování kvalifikace ve 

finančně náročnější formě, může se na nákladech prohlubování kvalifikace 
podílet. Ustanovení odstavce 3 tím však není dotčeno.  
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Když zaměstnavatel školení nebo studium nařídí, děje se tak zpravidla proto, 
že potřebuje, aby si jeho zaměstnanci osvojili určité dovednosti/znalosti, 
které bude zaměstnavatel potřebovat. Takové školení/studium hradí 

zaměstnavatel a považuje se za překážku v práci, za kterou zaměstnanci 
přísluší náhrada mzdy/platu. 

Vzdělání na „vlastní pěst“ je co se týče prohlubování kvalifikace případ, kdy 
zaměstnavatel nařídí nebo dá možnost zaměstnanci, aby si prohloubil 
kvalifikaci za určitých podmínek. Zaměstnanec si ale vybere jinou dražší 

agenturu, více školení, atd. Potom se zaměstnanec může podílet na 
zvýšených nákladech, se kterými zaměstnavatel nepočítal.    
 

Zvýšení kvalifikace a kvalifikační dohoda -§ 231 
(1) Zvýšením kvalifikace se rozumí změna hodnoty kvalifikace; zvýšením 

kvalifikace je též její získání nebo rozšíření. 
(2) Zvyšováním kvalifikace je studium, vzdělávání, školení, nebo jiná forma 
přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s 

potřebou zaměstnavatele. 
 

§ 232 
(1) Nejsou-li dohodnuta nebo stanovena vyšší nebo další práva, přísluší 
zaměstnanci od zaměstnavatele při zvyšování kvalifikace pracovní volno s 

náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku 
a) v nezbytně nutném rozsahu k účasti na vyučování, výuce nebo školení, 
b) 2 pracovní dny na přípravu a vykonání každé zkoušky v rámci studia v 

programu uskutečňovaném vysokou školou nebo vyšší odbornou školou, 
c) 5 pracovních dnů na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky, maturitní 

zkoušky nebo absolutoria, 
d) 10 pracovních dnů na vypracování a obhajobu absolventské práce, 
bakalářské práce, diplomové práce, disertační práce nebo písemné práce, 

kterou je zakončováno studium v programu celoživotního vzdělávání 
uskutečňovaném vysokou školou, 

e) 40 pracovních dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky, 
státní rigorózní zkoušky v oblasti lékařství, veterinárního lékařství a hygieny 
a státní doktorské zkoušky. 

 (2) K účasti na přijímací zkoušce přísluší zaměstnanci pracovní volno v 
nezbytně nutném rozsahu. 
 (3) Za pracovní volno poskytnuté k vykonání přijímací zkoušky, opravné 

zkoušky, k účasti na promoci nebo obdobném ceremoniálu nepřísluší 
náhrada mzdy nebo platu. 

 
Zaměstnavatel může nařídit jen prohlubování kvalifikace, ne její zvyšování. 
Při prohlubování kvalifikace přísluší zaměstnanci náhrada mzdy/platu a 

děje se tak v rámci překážek v práci.  
Pracovní volno s náhradou mzdy/platu přísluší zaměstnanci pouze na 

nezbytně nutnou dobu k účasti na výuce (ne na nepovinné semináře) a 
určitý počet dní přípravu ke zkouškám a na zkoušky samotné. To všechno 
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jen pokud je to v souladu s potřeby zaměstnavatele. Pokud ne (zaměstnanec 
v chemickém průmyslu studuje historii), zaměstnanci tyto výhody nepřísluší. 
Samozřejmě se lze dohodnout odlišně.  

  
 

PRACOVNÍ CESTA (§ 42) 
Pracovní cestou je doba od nástupu zaměstnance na cestu k výkonu práce 
do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště, včetně výkonu práce v 

tomto místě, do návratu zaměstnance z této cesty. Zaměstnavatel může 
vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na 
základě dohody. (Často je tato dohoda obsažena již v pracovní smlouvě a 

zaměstnavatel jen specifikuje čas.) 
 

Pracovní cesty těhotných zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o 
děti (§ 240) 
Těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do 

věku 8 let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého 
pracoviště nebo bydliště jen se svým  souhlasem (tzn. i když mají dohodu se 

zaměstnavatelem obsaženou v pracovní smlouvě). 
 
Cestovní náhrady 

Náhrada při pracovní cestě se počítá podle zákona o cestovních náhradách. 
Pokud cesta trvá více dní, poskytuje se náhrada za ubytování. Stravné se 
vypočítává podle počtu hodin na cestě strávených. Zásadní rozdíl mezi 

tuzemskou a zahraniční pracovní cestou je stravné, které se poskytuje v cizí 
měně a vypočítává se podle cíle této cesty. Na náhradu nákladů zaměstnance 

je mu možné poskytnout zálohu.  
 
MÍSTO VÝKONU PRÁCE  

 
Pracovní smlouva (§ 34) 

Pracovní smlouva musí obsahovat 
 druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,  
 místo nebo místa výkonu práce vykonávána, 
 den nástupu do práce. 

 
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. Tzn. když je místo 
výkonu práce celá ČR, ale zaměstnanec má pravidelné pracoviště v Praze, je 
vyslání do Ostravy pracovní cestou.  

 
Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v 

pracovní smlouvě (pravidelné pracoviště nehraje roli), je možné pouze s jeho 
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souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho 
provozní potřeba. 
Je-li jako místo výkonu práce sjednána celá ČR, nejedná se při změně 

pracoviště z Prahy do Ostravy za přeložení.  
Odpadnou-li důvody, pro které byl zaměstnavatel přeložen do jiného místa, 

než bylo sjednáno, nebo uplynula-li doba, na kterou byla tato změna 
sjednána, zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle pracovní smlouvy, 
nedohodne-li se s ním na změně pracovní smlouvy. 

 
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (§ 101) 
 

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 
při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která 

se týkají výkonu práce. 
Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se 
vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho 

pracovištích. 
Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí 

zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na 
zaměstnance. 
 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních 

předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření 
zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo 

minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 
 

Preventivní zásady (§ 102) 
Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k 

prevenci rizik vychází zaměstnavatel ze všeobecných preventivních zásad, 
kterými se rozumí: 

 omezování vzniku rizik, 
 odstraňování rizik u zdroje jejich původu, 
 přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem 

omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, 
 nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a 

pracovními postupy, 
 nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních 

prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně 

rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a 
techniky, 

 omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových 

faktorů pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity 
a dalších rizik na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu, 

 plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace 

práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního 
prostředí, 
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 přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky 
oproti prostředkům individuální ochrany, 

 provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů 

a zařízení, 
 udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 
 

Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných 
událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a 

evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému 
opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci 

spolupracuje se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči.  
 

Povinnosti zaměstnavatele (§ 103) 
Zaměstnavatel je např. povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával 

zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem 
a zdravotní způsobilosti. Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o 
níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho 

život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové 
odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. 

Dále musí zaměstnavatel zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele 
vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, 
poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných 

událostí. 
 
Povinnosti zaměstnavatele k těhotným zaměstnankyním a 

zaměstnankyním matkám 
Jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím 
plod v těle matky, je zaměstnavatel povinen informovat o tom 

zaměstnankyně. Těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí a 
zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu je dále povinen 

seznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, kojení nebo na 
jejich zdraví a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají 
snížení rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické 

zátěže spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k 
ochraně jejich bezpečnosti nebo zdraví dítěte. 

Zaměstnavatel je povinen těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, 
které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu 
přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpočinek. 

 
Osobní ochranné pracovní prostředky (§ 104) 
Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní 

ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel 
povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. 
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OCHRANA SOUKROMÍ ZAMĚSTNANCE (§316 ZP) 
 

Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze 
činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a 

ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance 
otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho 
telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních 

zásilek adresovaných zaměstnanci. 
 

Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které 

bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a s pracovněprávním vztahem. 
Nesmí vyžadovat informace zejména o 

 těhotenství, 
 rodinných a majetkových poměrech, 
 sexuální orientaci, 
 původu, 
 členství v odborové organizaci, 
 členství v politických stranách nebo hnutích, 
 příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti, 
 trestněprávní bezúhonnosti, 

Toto s výjimkou informací o sexuální orientaci, původu, členství v odborové 

organizaci, členství v politických stranách nebo hnutích a příslušnosti k 
církvi nebo náboženské společnosti, neplatí, jestliže je pro to dán věcný 

důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento 
požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví zákoník práce nebo 
zvláštní právní předpis (např. živnostenský zákon požaduje pro vykonávání 

živnosti trestní bezúhonnost).  
Tyto informace nesmí zaměstnavatel získávat ani prostřednictvím třetích 
osob. 

 

Právní poradna Gender Studies: 

Dotazy týkající se mateřství, rodičovství, sladění osobního a pracovního 

života a diskriminace můžete elektronicky pokládat na webové adrese: 

http://www.rovneprilezitosti.cz/poradenstvi.php?poradna=open&PHPSESSI

D=cc8c7e87309e5e28d2456d4b1c5cf2ad, emailem na 

pravo@genderstudies.cz nebo telefonicky (v úterý 9,00 – 11,00, středu 14,00 

– 16,00 a pátek 16,30 – 18,30).  

Informační centrum Gender Studies funguje v úterý až pátek od 12-18 

hodin v prostorách knihovny Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2. Další 

informace také na www.rovneprilezitosti.cz.  

http://www.rovneprilezitosti.cz/poradenstvi.php?poradna=open&PHPSESSID=cc8c7e87309e5e28d2456d4b1c5cf2ad
http://www.rovneprilezitosti.cz/poradenstvi.php?poradna=open&PHPSESSID=cc8c7e87309e5e28d2456d4b1c5cf2ad
mailto:pravo@genderstudies.cz
http://www.rovneprilezitosti.cz/


 

   

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: 
Investujeme do vaší budoucnosti. 

 

 

Analýzu vypracovala Eva Fialová a Veronika Drobílková, Gender Studies, 

o.p.s.  


