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Základní právní předpisy    

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

• zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

• Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

• zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník



Prováděcí předpisy

• nař. vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě

• nař. vl. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovní zaručené
mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě
za práci ve ztíženém pracovním prostředí

• nař. vl. č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých
osobních překážek v práci

• vyhl. č. 440/2016 Sb., kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou
pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot pro rok 2017

• vyhl. č. 366/2016 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního
stravného pro rok 2017

• vyhl. 263/2007 Sb. – pracovní řád MŠMT a MPSV
• vyhl. č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích

posudkové péče
• vyhl. č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
• vyhl. č.75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti



Pracovnělékařské služby

• Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

• Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

• Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a o 
některých druzích posudkové péče

Zaměstnavatel má povinnost zajišťovat pro své zaměstnance 
pracovnělékařské služby (PLS)

Písemná smlouva o poskytování PLS



OBSAH:

- hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob

ucházejících se o zaměstnání

- poradenství

- pravidelný dohled

PLS hradí zaměstnavatel

Náklady spojené s poskytování PLS nejsou hrazeny ze 
zdravotního pojištění

Samostatná úprava platí pro vstupní lékařskou prohlídku - § 59 
zák. č. 373/2011 Sb.



Pracovnělékařské prohlídky 

• Vstupní prohlídky

• Periodické prohlídky

• Mimořádné prohlídky

• Výstupní lékařské prohlídky

• Následné prohlídky



Vstupní lékařské prohlídky

vždy před uzavřením 

• pracovního poměru 

• dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud má   

být  osoba ucházející se o zaměstnání 

- zařazena k práci rizikové nebo

- součástí práce je činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny   

jinými právními předpisy

Úhrada vstupní lékařské prohlídky

• uchazeč o zaměstnání

• zaměstnavatel pokud uzavře s osobou ucházející se o zaměstnání 
pracovněprávní vztah

• předchozí neplatí, pokud se zaměstnavatel s uchazečem o zaměstnání 
nebo se zaměstnancem dohodne jinak



Kdo provádí lékařskou prohlídku

• Smluvní lékař

• Registrující lékař ke kterému osobu ucházející se o zaměstnání 
zaměstnavatel vyslal, nestanoví-li právní předpis jinak a jde-li o práce 
uvedené v § 54 odst. 2 písm. b) zákona

§ 54 odst. 2 písm. b) – provádění pracovnělékařských prohlídek může být 
zajišťováno registrujícím lékařem 

- jde-li o práce zařazené v první kategorii a

- není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky 

stanoveny jinými právními předpisy



Periodické prohlídky § 11 vyhlášky

• U prací zařazených v první kategorii 

- jednou za 6 let

- jednou za 4 roky u zaměstnance, který dovršil 50 let věku

• U prací zařazených ve druhé kategorii                             

- jednou za 5 let

- jednou za 3 roky u zaměstnance, který dovršil 50 let věku 

Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo 
činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví se provádí 
(práce ve školách a školských zařízeních podle školského 
zákona)

- jednou za 4 roky

- jednou za 2 roky u zaměstnance, který dovršil 50 let věku



Jmenování

jmenováním vzniká pracovní poměr 

• v případech stanovených zvláštním zákonem (školský zákon 
stanoví jmenování ředitele školské právnické osoby) 

• u vedoucího zaměstnance uvedeného v § 33 odst. 3 písm. a) – g)

U veřejných škol a školských zařízení - § 33 odst. 3 ZP 

- jmenování vedoucího právnické osoby (§ 33 odst. 3 písm. e) ZP 
tj. ředitel

- vedoucího organizačního útvaru příspěvkové organizace (§ 33 
odst. 3 písm. f) ZP

Vedoucí zaměstnanec – § 11 zákoníku práce



Odvolání vedoucího zaměstnance

• Odvoláním ani vzdáním se pracovního místa pracovní poměr 
nekončí. 

• Zaměstnavatel je povinen dát  zaměstnanci návrh na jinou 
práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci.

- jestliže zaměstnavatel takovou práci pro zaměstnance 
nemá, nebo ji  zaměstnanec odmítne, pak jde o překážku 
v práci na straně zaměstnavatele (zaměstnanci přísluší 
náhrada platu) a současně je dán výpovědní důvod podle §
52  písm. c) ZP. 

-

- pokud práci má a zaměstnanec ji přijme, 

Odstupné náleží pouze v případě, že byl vedoucí zaměstnanec 
odvolán  v souvislosti se zrušením tohoto místa v důsledku 
organizační změny.             



Pracovní smlouva

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně 

Podstatné náležitosti pracovní smlouvy    

• druh práce

• místo nebo místa výkonu práce

• den nástupu do práce

V pracovní smlouvě lze dohodnout další podmínky, na nichž 
mají účastníci zájem, např.: 

• pracovní poměr na dobu určitou - § 39 ZP 

• zkušební doba - § 35 ZP

• pracovní úvazek apod. Není-li rozsah týdenní pracovní doby 
sjednán, pak se vychází z toho, že se jedná o plný pracovní 
úvazek. 



Cestovní náhrady § 151 – 189 ZP

Podmínky pracovní cesty určuje zaměstnavatel

Používání vlastního motorového vozidla

- na žádost zaměstnance

- na žádost zaměstnavatele

Stravné a jeho krácení

• pracovní cesta trvá 5 - 12 hodin – při poskytnutí jednoho 
jídla, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře (hlavní 
jídlo), krátí se stravné o 70 %. Při poskytnutí dvou jídel 
stravné nenáleží

• déle jak 12 hodin, nejdéle však 18 hodin za každé hlavní jídlo 
se krátí o  35 %. Při poskytnutí 3 jídel stravné nenáleží

• déle jak 18 hod. – za každé hlavní jídlo se krátí o 25 %



§ 39 ZP - pracovní poměr na dobu určitou

PP na dobu určitou nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku
prvního PP na dobu určitou může být opakována nejvýše 2 x.
Za opakování se považuje i jeho prodloužení. Pokud od
skončení pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3
let, k předchozímu PP na dobu určitou se nepřihlíží.



Jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo 
důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě 
nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby 
zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení 
pracovního poměru na dobu neurčitou, nepostupuje se podle 
odstavce 2 za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům 
přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou 
organizací (písemnou dohodu s odborovou organizací je možné 
nahradit vnitřním předpisem jen v případě, že u 
zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace); upraví
a) bližší vymezení těchto důvodů,
b) pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a 

opakování pracovního poměru na dobu určitou,
c) okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný 

postup týkat,
d) dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá.



§ 23a zákona č. 563/2004 Sb.
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka

• (1) Na pracovní poměr na dobu určitou 
pedagogického pracovníka se vztahuje zákoník práce, 
nestanoví-li tento zákon jinak.

• (2) Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou 
pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami 
činí nejméně 12 měsíců a může být ode dne vzniku 
prvního pracovního poměru opakována nejvýše dvakrát.

• (3) Celková doba trvání pracovního poměru na dobu 
určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními 
stranami nesmí přesáhnout ode dne vzniku prvního 
pracovního poměru 3 roky.



• (4) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na případy, 
kdy byla doba trvání pracovního poměru na dobu 
určitou sjednána s pedagogickým pracovníkem

• a) jako náhrada za dočasně nepřítomného 
pedagogického pracovníka na dobu překážek v práci 
na straně tohoto pracovníka nebo

• b) který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace 
podle § 22 odst. 6.



§ 22odst. 6 zákona 563/2004 Sb.
Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo
školského zařízení může zajišťovat výchovu a
vzdělávání po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu
pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje
předpoklad odborné kvalifikace, pokud prokazatelně
nemůže tyto činnosti zajistit pedagogickým
pracovníkem s odbornou kvalifikací. Tím není dotčena
odpovědnost ředitele školy nebo školského zařízení za
odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a
školských služeb podle zvláštního právního předpisu.



Skončení pracovního poměru

a) dohodou - § 49 

b) výpovědí - § 50 – 54 ZP

c)   okamžité zrušení pracovního poměru - § 55 – 56 ZP

d)   zrušení ve zkušební době - § 66 ZP

e)   PP na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby

f)     u cizince nebo osoby bez státní příslušnosti 

- skončením platnosti pracovního povolení

- dnem právní moci rozsudku ukládajícím trest vyhoštění 

z území ČR jejich pobyt na území ČR

g)     smrtí zaměstnance



Výpověď § 50 – 54 ZP

- musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží

- doručena druhému účastníku

- zaměstnanec může dát výpověď z jakýchkoliv důvodů nebo 
bez uvedení důvodů

- zaměstnavatel může dát výpověď pouze z důvodů 
uvedených v § 52 ZP. Výpovědní důvod musí být skutkově 
vymezen tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným 
důvodem. Výpověď musí být určitá a srozumitelná. Jinak se 
k ní nepřihlíží. 

- výpovědní doba je nejméně 2 měsíce a musí být stejná pro 
zaměstnance i pro zaměstnavatele



Výpověď daná zaměstnavatelem - § 52 ZP

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečný vzhledem k rozhodnutí

zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho

úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců

za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných

organizačních změnách



d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku

vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb

nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který

lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní

práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí

z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu

stavu podle lék. posudku vydaného poskytovatelem

pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí

příslušného správního úřadu, který lék. posudek

přezkoumává, dlouhodobě způsobilost konat dosavadní

práci



f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené

právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo

nesplňuje-li požadavky pro řádný výkon této práce.

Pokud nesplnění požadavků spočívá v

neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné
dát zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď, pokud jej

zaměstnavatel v posledních 12 měsících písemně

vyzval k jejich odstranění a zaměstnanec je

v přiměřené době neodstranil



g) - pro závažné porušení povinností vyplývajících z právních 

předpisů vztahujících se k vykonávané práci 

- z důvodu, pro které může se zaměstnancem být okamžitě 

zrušen pracovní poměr (§ 55 ZP)

- pro soustavné méně závažné porušování povinností 

vyplývajících z právních předpisů vztahujících se 

k vykonávané práci jen jestliže byl zaměstnanec 

v posledních 6 měsících v souvislosti s porušením povinností 

písemně upozorněn na možnost výpovědi

h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost
stanovenou v § 301a



Odstupné – § 67 

Při skončení pracovního poměru 

1. výpovědí danou zaměstnavatelem z organizačních důvodů §
52 písm. a) – c) nebo dohodou z týchž důvodů náleží 
zaměstnanci odstupné ve výši nejméně

- jednonásobku prům. výdělku, pokud PP trval méně než 1 rok

- dvojnásobku průměrného výdělku, pokud PP trval alespoň   

rok a méně než 2 roky,

- trojnásobku průměrného výdělku, trval-li PP alespoň 2roky.

2. Výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodu § 52 písm. d)

– nejméně dvanáctinásobek průměrného výdělku.

V případě, kdy se zaměstnavatel zcela zprostí odpovědnosti,

pak odstupné nenáleží.



Pracovní doba

Právní úprava

- § 78 – 100 zákoníku práce

- § 22 a  zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních 

Základní pojmy

- pracovní doba x přítomnost pedagoga na pracovišti

- pracovní směna (směnné provozy)

- pracovní pohotovost

- noční práce

- pracující v noci

- práce přesčas

- týden - § 305a



Rozvržení pracovní doby

• výlučná pravomoc zaměstnavatele 
• týdenní rozvržení pracovní doby
• rovnoměrné x nerovnoměrné rozvržení pracovní doby x 

nerovnoměrné rozvržení přímé pedagogické činnosti
• týdenní rozvržení pracovní doby
• rozvržení pracovní doby pedagogických pracovníků

- rozvržení přímé pedagogické činnosti (nař. vl.č.75/2005 Sb.)
a nepřímé činnosti

- rozsah přímé pedagogické činnosti v rozpětí
např. vychovatel ŠD 28 – 30 hod., asistent ped. 20 – 40 ???
hod.

- § 22a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
- rozvržení kratší pracovní doby 



• Zaměstnavatel je povinen

- vypracovat písemný rozvrh směn

- určit začátek a konec směn

- seznámit s ním nebo jeho změnou zaměstnance 2 týdny 

před začátkem období, na které je pracovní doba rozvržena, 

pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne na 

lhůtě kratší (§ 84 ZP x vyhl. 263/2007 Sb., která stanoví, že je 

nutno zachovat minimálně 3 denní lhůtu)



Evidence pracovní doby

Evidence zahrnuje začátek a konec odpracovaných

- směn

- práce přesčas

- noční práce

- doby v době pracovní pohotovosti

+ „přespočetných hodin“ – vyhl. č. 263/2006 Sb.,



Přestávky v práci a doba odpočinku - § 88 – 92 ZP

• Přestávka v práci - § 88

• Nepřetržitý odpočinek mezi směnami - § 90

• Nepřetržitý odpočinek v týdnu - § 92



Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah - § 132 ZP, §
23 zákona č. 563/2004 Sb.

• Ředitel školy může 4 hodiny nařídit, další lze se 
zaměstnancem dohodnout

• Přespočetné hodiny x práce přesčas

• Přespočetné hodiny v případě pracovní doby rovnoměrně a 
nerovnoměrně rozvržené

• Přespočetné hodiny u kratšího úvazku??



§ 348 zákoníku práce

Za výkon práce se považuje doba

a) kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, s výjimkou 
doby pracovního volna poskytnutého na žádost 
zaměstnance, bylo-li předem sjednáno jeho napracování, a 
doby, po kterou byla práce přerušena pro nepříznivé 
povětrnostní vlivy,

b) dovolené

c) kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno za práci přesčas 
nebo za práci ve svátek,

d) kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu 
přísluší náhrada mzdy, popřípadě za který se mu jeho mzda 
nebo plat nekrátí.



Překážky v práci

• Na straně zaměstnance (§ 191 – 206 ZP)

• Na straně zaměstnavatele (§ 207 – 210) 

Na straně zaměstnavatele

a) prostoje (např. závada způsobená poruchou na strojním 

zařízení, chybné pracovními podklady nebo jiné provozní

příčiny a přerušení práce způsobené nepříznivými

povětrnostními  vlivy

b) jiné překážky v práci – náleží náhrada ve výši 

průměrného výdělku



Překážky v práci na straně zaměstnance

A. Důležité osobní překážky v práci (§ 191 – 199 ZP)
B. Překážky z důvodu obecného zájmu (§ 200 – 205)

Důležité osobní překážky v práci - § 191 ZP
a) dočasná pracovní neschopnost
b) mateřská a rodičovská dovolená
c) ošetřování nemocného dítěte mladšího než 10 let nebo jiného 

člena domácnosti jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo 
úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou (podle 
§ 39 zákona č. 187/2006 Sb.)

d) péče o dítě mladšího 10 let z důvodů uvedených v § 39 zákona č. 
187/2006 Sb.

e) Jiné důležité osobní překážky v práci – stanovené v nařízení vlády 
590/2006 Sb.



Jiné důležité osobní překážky v práci – stanovené v nařízení 
vlády 590/2006 Sb.

• Vyšetření nebo ošetření

• Preventivní prohlídka, vyšetření nebo očkování související s 
výkonem práce

• Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných 
dopravních prostředků

• Znemožnění cesty do zaměstnání – u zaměstnance těžce 
zdravotně postiženého

• Svatba

• Narození dítěte

• Úmrtí 

• Pohřeb spoluzaměstnance

• Přestěhování

• Vyhledávání nového zaměstnání



• Doprovod 
- rodinného příslušníka (manžela, druha, dítěte, rodiče,   

prarodiče zaměstnance nebo manžela) do zdravotnického   
zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění 
nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření

- zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociálních služeb 
nebo do školy nebo školského zařízení zřízených pro žáky se 
zdravotním postižením s internátním provozem a zpět –
nezbytně nutná doba nejvýše 6 pracovních dnů kalendářním 
roce

- dítěte do školského poradenského zařízení ke zjištění 
speciálních vzdělávacích  potřeb


