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Kde hledat aktuální informace:

Novela zákoníku práce... 

Téma, které opět v "pracovněprávním světě" rezonuje. Jak to bude      
 s dohodami? Jaká bude paušální náhrada za výkon práce z domova? Čeká nás
konečně digitalizace pracovněprávní agendy? 
Odpovědi nejen na tyto otázky se brzy dozvíme. Na konečná stanoviska je
bezesporu ještě čas, protože novelu čeká legislativní proces (stav ke dni 30. 9.

2022), pojďme se však již nyní seznámit s tím, co by měla novela přinést...                

Klára Gottwaldová

Průběh legislativního procesu: ZDE.

MPSV: ZDE.

Sledujte mne na LinkedIn.
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1.Změny u DPP, DPČ
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Rozvrhování pracovní doby:

Zaměstnavatel bude muset zaměstnanci (jak u DPP tak u DPČ) písemně rozvrhovat
týdenní pracovní dobu podobně jako u zaměstnanců v pracovním poměru a s tím souvisí 
 i  povinnost seznámit s rozvrhem či jeho změnou zaměstnance nejpozději 1 týden před
začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena. Zaměstnanec se zaměstnavatelem
se však mohou dohodnout na jiné době seznámení, stále však při dodržení podmínky
dostatečné předvídatelnosti práce.

Zaměstnavatel bude mít tedy povinnost rozvrhovat pracovní dobu těmto zaměstnancům
tak, aby byla dodržena veškerá ustanovení ohledně poskytování přestávek v práci,
garantování doby nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu,
úpravy noční práce, pracovní pohotovosti atd. a povinnost pracovní dobu též evidovat.

Zaměstnanci pracující na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
tak nově nebudou mít ze zákona právo pouze na důležité osobní překážky v práci podle   
 § 191 až 198 zákoníku práce a překážky v práci na straně zaměstnavatele, nýbrž na
veškeré překážky v práci, neboť v případě, že je zaměstnanci rozvrhována pracovní doba,
není věcného důvodu pro to, aby mu nenáležely překážky v práci ve stejném rozsahu jako
zaměstnanci v pracovním poměru.

Nárok na dovolenou

Právo na dovolenou bude zaměstnancům pracujícím na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr náležet za stejných podmínek, jako je tomu       
 u zaměstnanců v pracovním poměru. Pro účely dovolené se za týdenní pracovní dobu
bude považovat u zaměstnanců pracujících na základě dohody o pracovní činnosti
sjednaný rozsah práce podle § 76 odst. 4 a u zaměstnanců pracujících na základě dohody
o provedení práce 10 hodin týdně.

http://www.gottwadovalegal.cz/
http://www.gottwadovalegal.cz/
http://www.gottwadovalegal.cz/


Za podmínek stanovených zákonem mohou zaměstnanci požadovat po
zaměstnavateli písemné odůvodnění výpovědi z DPP či DPČ.
Zaměstnanci vznikne oprávnění požádat zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním
poměru (tedy přechod do pracovního poměru), a to za podmínky, že právní vztahy
zaměstnance založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr      
 v souhrnu trvaly v předchozích 12 měsících po dobu nejméně  6 měsíců.
Zaměstnavatel je nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti povinen zaměstnanci
poskytnout odůvodněnou písemnou odpověď. 

Změna vyrovnávacího období u DPČ

Podle stávající právní úpravy je vyrovnávací období vymezeno dobou, na kterou byla DPČ
sjednána, maximálně však obdobím 52 týdnů. Novela má přinést to, že doba, za kterou se
posuzuje dodržování nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní
doby, bude stanovena na nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích a pouze kolektivní smlouva
může toto období vymezit na dobu delší, nejvýše však na 52 týdnů po sobě jdoucích.

Nová oprávnění „dohodářů“

Novela zákoníku práce přiznává zaměstnancům pracujícím na základě dohod dvě zcela
nová oprávnění:

§ 77 ZP
 

 (5) Má-li zaměstnanec za to, že mu zaměstnavatel dal výpověď podle odstavce 4 písm. b) proto, že se

zákonným způsobem domáhal svých práv podle § 35, 37, 37a, 47, 74, 77, 110, 191 až 199, 207 až 209, 227 až

235 a 241 anebo jich využil, má právo požádat zaměstnavatele o písemné odůvodnění této výpovědi.

Zaměstnavatel je povinen zaměstnance písemně informovat o důvodech této výpovědi.

 
 (6) Zaměstnanec může zaměstnavatele písemně požádat o zaměstnání v pracovním poměru v případě, že

jeho právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr v souhrnu trvaly v

předchozích 12 měsících po dobu nejméně 6 měsíců. Zaměstnavatel je nejpozději do 1 měsíce od obdržení

žádosti povinen zaměstnanci poskytnout odůvodněnou písemnou odpověď. 
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2. Informační povinnost
zaměstnavatele dle § 37 ZP
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Připravovaná novela zákoníku práce přináší rovněž rozšíření informační povinnosti
zaměstnavatele (dle § 37 ZP). 
K ust. § 37 ZP, které se novelou rozšiřuje, přistupuje nové ust. § 37a ZP, které upravuje
informační povinnost zaměstnavatele při vysílání na území jiného státu. 
Novelizované ust. § 37 ZP má vypadat takto (přeškrtnuto je to, co je aktuálně platné      

 a účinné a má být po novele změněno):
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Jak by měl dokument, kterým si zaměstnavatel 
splní informační povinnost dle ust. § 37, vypadat?

Kontaktujte mne, ráda vám pomohu.

Nově se tedy do § 37 doplňuje:  
údaj o době trvání a podmínkách zkušební doby, údaj o postupu, který je zaměstnavatel               
a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování pracovního poměru, a to včetně údaje               
 o výpovědních dobách a postupu při neplatném rozvázání pracovního poměru, údaj               
 o poskytovaném odborném rozvoji zaměstnance, údaj o stanovené týdenní pracovní době,           
 o předpokládaném týdenním rozsahu pracovní doby při výkonu práce na základě dohod               
o pracích konaných mimo pracovní poměr a o způsobu rozvržení pracovní doby včetně délky
vyrovnávacího období, pokud je uplatněno nerovnoměrné rozvržení, o rozsahu práce přesčas,     
 o rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu       
 a době poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo     
a údaj o účasti zaměstnance na nemocenském a důchodovém pojištění. 
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3. Vstříc digitalizaci ...
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Novelizované ust. § 21 ZP pracuje s tím, že některé pracovněprávní dokumenty bude
možné uzavírat elektronicky, přičemž tyto podmínky blíže rozvádí a upřesňuje. 

Jsou-li dvoustranná právní jednání, kterými se utváří nebo mění obsah pracovního
závazku, či se jimi končí pracovní poměr či právní vztah založený dohodami o pracích
konaných mimo pracovní poměr = pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti,
dohoda o provedení práce (i jejich změny), dohoda o rozvázání pracovního poměru,
dohoda o rozvázání právního vztahu založeného DPP či DPČ, uzavírány s využitím sítě
nebo služby elektronických komunikací, vyžaduje se tak nově pro jejich platné sjednání
jejich doručení na vlastní elektronickou adresu zaměstnance, kterou zaměstnanec uvedl. 

Po doručení na elektronickou adresu zaměstnance - zaměstnanec má právo ve lhůtě 7
dnů od doručení odstoupit! Pokud však již zaměstnanec začal pracovat, pak už
odstoupení není možné.

4.Žádost o rodičovskou
dovolenou

Novela má do stávajícího ust. § 196 doplnit striktní formu žádosti o rodičovskou
dovolenou - žádost musí být písemná. 
Písemnou žádost podává zaměstnankyně a zaměstnanec zpravidla alespoň 14 dnů před
nástupem na rodičovskou dovolenou a uvede v ní dobu trvání rodičovské dovolené; tuto
žádost může zaměstnankyně a zaměstnanec podávat opakovaně.
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5. Možnost požádat (nejen) 
o home office vs. povinnost
vyhovět
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Zaměstnanci, kteří mohou v současnosti žádat o kratší pracovní dobu či jinou úpravu
pracovní doby (tj. zejména zaměstnanci pečující o děti do 15 let) či těhotné
zaměstnankyně budou mít  možnost písemně požádat o umožnění práce na dálku       
 (z domova); resp. novela hovoří o práci z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele
podle § 317. 
Zaměstnavatel bude povinen takové žádosti vyhovět s výjimkou případu, kdy tomu
budou bránit vážné povozní důvody nebo to nebude možné pro povahu práce. 
Pokud zaměstnavatel žádosti nevyhoví, je povinen písemně odůvodnit její zamítnutí. 

6.Novinky u práce na dálku

místo nebo místa výkonu práce na dálku,
způsob komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, způsob přidělování
práce a její kontroly, 
rozsah konané práce na dálku a bližší podmínky pro rozvržení pracovní doby,
způsob náhrady nákladů vzniklých při výkonu práce na dálku zaměstnavatelem, 
dobu, na kterou se dohoda o práci na dálku uzavírá,
způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnavatelem, včetně její
kontroly, a možnosti vstupu zaměstnavatele do místa výkonu práce za účelem
objasnění příčiny a okolností vzniku pracovního úrazu.

 
Výkon práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele (dále jen „práce na dálku“),
je možný na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Taková
dohoda o práci na dálku pak musí obsahovat:
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Zaměstnavatel je povinen hradit zaměstnanci 
náklady spojené s výkonem práce na dálku; 
tyto náklady není možné zahrnout do mzdy, 
platu nebo odměny z dohody. 2,80 Kč/hod

Zaměstnanci, kteří mohou v současnosti žádat o kratší pracovní dobu či jinou úpravu
pracovní doby (tj. zejména zaměstnanci pečující o děti do 15 let) či těhotné
zaměstnankyně budou mít  možnost písemně požádat o umožnění práce na dálku      
 (z domova); resp. novela hovoří o práci z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele
podle § 317. 
Zaměstnavatel bude povinen takové žádosti vyhovět s výjimkou případu, kdy tomu
budou bránit vážné povozní důvody nebo to nebude možné pro povahu práce. 
Pokud zaměstnavatel žádosti nevyhoví, je povinen písemně odůvodnit její zamítnutí. 

POZOR:
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanci vykonávajícímu práci na dálku nebyl
odepřen kontakt s ostatními zaměstnanci. 

POZOR:
Zaměstnanec může zaměstnavatele požádat o umožnění výkonu práce na dálku.
Nevyhoví-li zaměstnavatel žádosti, je povinen písemně odůvodnit její zamítnutí.

Sankce?
Jistě! Až do výše 1 000 000 Kč!
(novela zák. o inspekci práce, § 12a)

Jak by měla dohoda o výkonu práce 
mimo pracoviště zaměstnavatele po 
novele vypadat??

Kontaktujte mne, ráda vám pomohu.

http://www.gottwadovalegal.cz/
http://www.gottwadovalegal.cz/
http://www.gottwadovalegal.cz/
http://www.gottwaldovalegal.cz/


7.Novinky v doručování
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písemnosti týkající se vzniku a změny pracovního poměru nebo právního vztahu
založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr,
dohodu o rozvázání pracovního poměru (§ 49 zákoníku práce),
dohodu o zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo
dohodou o pracovní činnosti (§ 77 odst. 4 písm. a) zákoníku práce).

Otevírá se cesta k elektronizaci doručování u těchto pracovněprávních dokumentů:

kdekoliv ho zastihne, nebo
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Jak doručovat zaměstnanci?
K standardnímu primárnímu způsobu doručení do vlastních rukou na pracovišti
přistupuje nově doručení do vlastních rukou prostřednictvím sítě nebo služby
elektronických komunikací anebo prostřednictvím datové schránky.

Teprve není-li takové doručení možné, může zaměstnavatel zaměstnanci doručit
písemnost:

zaměstnanec vyslovil souhlas,
zaměstnanec poskytl zaměstnavateli vlastní elektronickou adresu pro doručování,
zaměstnanec převzetí písemnosti potvrdí zaměstnavateli datovou zprávou,
navrhuje se zavedení fikce doručení v případě, že zaměstnanec převzetí písemnosti
nepotvrdí ve lhůtě 10 dnů ode dne jejího dodání. 

Tzv. elektronické doručování

Nově již není vyžadováno, aby byla
 datová zpráva podepsána uznávaným 
elektronickým podpisem zaměstnance.
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Jaké jsou změny v doručování zaměstnavateli?

Navrhuje se umožnit zaměstnancům doručovat zaměstnavatelům do datové schránky      
 i bez souhlasu zaměstnavatele. 
Navrhuje se také, že písemnost nebude vždy doručena dnem dodání do datové schránky,
nýbrž až dnem, kdy se zaměstnavatel do datové schránky přihlásí. Pokud se
zaměstnavatel nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání písemnosti
do datové schránky, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.

Sledujte mne na LinkedIn.
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