
Nový zákoník práce: Co navrhujeme a 
chceme prosadit? 

 
 

Cílem novely zákoníku práce (ZP) je provedení změn, které budou vést k větší flexibilitě základních 

pracovněprávních vztahů za současného posílení ochrany postavení zaměstnance v těchto právních 

vztazích (strategie flexicurity), a to v reakci na požadavky především z řad sociálních partnerů, a s 

ohledem na vývoj českého právního řádu, judikatury českých soudů i Soudního dvora EU. V návrhu 

novely ZP se zaměřujeme také na snížení administrativní náročnosti kladené na zaměstnavatele v 

souvislosti s aplikací zákoníku práce. 

 

Hlavní body návrhu novely ZP: 

 

1) Zakotvení institutu vrcholových řídících zaměstnanců  

 

Zásadní koncepční změny se týkají zejména zakotvení institutu vrcholových řídících zaměstnanců jako 

zvláštní kategorie vedoucích zaměstnanců v přímé řídící působnosti statutárního orgánu 

u zaměstnavatele – právnické osoby nebo zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a jim 

bezprostředně podřízených vedoucích zaměstnanců, přičemž jako kritérium pro zařazení do takové 

pozice se zavádí i výše měsíčního výdělku. Cílem je zejména autonomie v rozvrhování pracovní doby.  

 

2) Větší pluralita odborů 

 

Dále se řeší proces kolektivního vyjednávání u zaměstnavatele, u něhož působí více odborových 

organizací (tzv. pluralita odborů), kde dochází k posílení demokratických principů a variantně též i vlivu 

samotných zaměstnanců. S ohledem na principy pracovního práva a smluvní povahu pracovněprávních 

vztahů se dosavadní převedení na jinou práci nahrazuje smluvní změnou obsahu pracovního poměru. 

Jednostranné převedení by mělo být možné pouze, pokud se jedná o veřejný zájem, tedy zájem 

přesahující zájmy zaměstnance a zaměstnavatele.  

 

 

 

 



3) Úprava hromadného propouštění 

 

V úpravě hromadného propouštění a přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů je 

reagováno na judikaturu SD EU, přičemž se řeší počty propouštěných zaměstnanců u zaměstnavatelů 

rozdělených na části, stanoví se povinnost vypracovat sociální plán a dále se stanovují jasná pravidla, 

při nichž nastává přechod práv a povinností.  

 

4) Změny u dohod mimo hlavní pracovní poměr 

 

Změny při práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se týkají především 

garance dob odpočinku, evidence odpracované doby, ochrany odměny z dohody a práva na 

dovolenou, kdy právo na dovolenou bude zaměstnanci činnému na základě dohody o pracovní činnosti 

příslušet přímo ze zákona.  

 

5) Změny v úpravě dovolené 

 

Změna se navrhuje v úpravě dovolené, návrh je zpracován ve dvou variantách, z nichž prvá nabízí 

některé dílčí změny, aniž by se měnila základní koncepce dovolené, ve druhé se dále navrhuje zásadní 

změna v podmínkách vzniku práva na dovolenou i při jejím čerpání; v zásadě dochází k opuštění 

dovolené za odpracované dny, přičemž vznik práva zaměstnance na dovolenou je založen na týdenní 

pracovní době zaměstnance, od níž se též odvozuje i délka dovolené.  

 

6) Větší propojení pracovního a rodinného života, tzv. homeworking  

 

Posílení prostoru pro skloubení pracovního a rodinného života mají přinést změny úpravy výkonu práce 

mimo pracoviště zaměstnavatele (homeworking). Zpřesňují se podmínky výkonu práce mimo 

pracoviště zaměstnavatele, umožňuje se dohoda o rozvržení pracovní doby samotným zaměstnancem, 

z čehož vyplývají důsledky na neuplatnění některých osobních překážek v práci, náhrady mzdy nebo 

platu. V souladu s Rámcovou dohodou, kterou uzavřeli sociální partneři na evropské úrovni, se 

upravuje práce na dálku (teleworking).  

 

Další změny se dotýkají zejména přeložení, prevence před stresem a obtěžováním, odměny za 

pracovní pohotovost, doručování a průměrného výdělku.  
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