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ÚVODNÍ PØEDSTAVENÍ 
PROJEKTU

Dovolujeme si Vám tímto pøedložit manuál, který 
byl vytvoøen v rámci projektu Posilování bipartitní-
ho dialogu v odvìtvích, OPLZZ/1.01/02.00013, jehož 
realizátorem je Konfederace zamìstnavatelských 
a podnikatelských svazù ÈR.

Projekt Bipartitní dialog je zamìøen na posilování 
sociálního dialogu a budování kapacit sociálních 
partnerù. ZS ÈR a OSPZV-ASO se na projektu také 
podílí.

Cílem projektu je: zvýšit adaptabilitu zamìstnancù 
a konkurenceschopnost podnikù na základì rozvo-
je odvìtvového sociálního (bipartitního) dialogu. 
Zmapovat a vyhodnotit sociální odlišnosti a potøeby 
jednotlivých hospodáøských odvìtví, porovnat pod-
mínky a najít východiska pro další spolupráci sociál-
ních partnerù.

BIPARTITNÍ PLATFORMA 
ZEMÌDÌLSTVÍ

Tento manuál vytvoøila v rámci projektu Bipartitní 
platforma Zemìdìlství.

Sociálními partnery Bipartitní platformy Zemìdìlství 
jsou:
• na stranì zamìstnavatelù: 

Zemìdìlský svaz Èeské republiky
• na stranì zamìstnancù: 

Odborový svazu pracovníkù zemìdìlství a výži-
vy – Asociace svobodných odborù ÈR.
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PØEDSTAVENÍ PLATFORMY ZEMÌDÌLSTVÍ

Zemìdìlský svaz ÈR je nevládním a nepolitickým 
sdružením právnických a fyzických osob podnikají-
cích v zemìdìlství, které obhajuje a prosazuje zájmy 
èlenù v oblasti produkce, odbytu a zhodnocování 
zemìdìlské produkce, usiluje o rozvoj zemìdìlství 
a venkova, napomáhá èlenùm v rozvoji jejich pod-
nikatelských aktivit a za tím úèelem jim poskytuje 
služby: poradenský servis a vzdìlávání v oblasti hos-
podáøské, ekonomické, obchodní, právní a sociál-
ní. ZS ÈR je organizací zamìstnavatelù a vykonává 
všechny funkce s tím spojené vèetnì práva, úèastní 
se kolektivního vyjednávání a uzavírá smlouvy vyš-
šího stupnì. V rámci sociálního partnerství je repre-
zentantem svých èlenù pøi jednáních se všemi státní-
mi orgány a institucemi ÈR.

Podle základních svazových dokumentù (programo-
vé zamìøení èinnosti a usnesení konference) svaz plní 
funkce zejména v podnikatelském a producentském 
smìru. Vedle toho se zabývá zamìstnavatelskou 
funkcí, podporou družstevního podnikání, vztahy 
k EU, mezinárodní èinností a rozvojem spolupráce se 
zainteresovanými èlánky agrobyznysu. Zemìdìlský 
svaz se orientuje na obhajobu zájmù svých èlenù, 
pøevážnì vìtších zemìdìlských podnikù.
 
ZS ÈR každoroènì uzavírá kolektivní smlouvu vyšší-
ho stupnì s odbory, která je následnì rozšiøována na 
všechny zemìdìlské podniky v ÈR. Snaží v této roli 
tlumit a zreálòovat požadavky odborù pøedevším na 
nárùst mezd. ZS ÈR také napomáhá èlenùm svazu 
øešit bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci, pracov-
ní režimy a další úkoly vyplývající ze zákoníku práce 
a dalších právních pøedpisù.

Odborový svaz pracovníkù zemìdìlství a výži-
vy – Asociace svobodných odborù ÈR (OSPZV-
-ASO ÈR) je v duchu stanov, pøijatých na 6. sjezdu 
OSPZV-ASO ÈR, konaném v roce 2009, dobrovol-
ným, otevøeným, nezávislým a nestranickým obèan-
ským sdružením, které pùsobí na celém území ÈR. 
Je také jediným odborovým uskupením v rámci 
pùsobnosti v sektoru zemìdìlství.

OSPZV-ASO ÈR vznikl již v roce 1990 a patøil vždy 
k nejvìtším odborovým svazùm v ÈR. V jeho èlen-
ské základnì cca 60 % tvoøí zamìstnanci pùsobící 
v odvìtví zemìdìlství, i když jejich poèet postup-
nì klesá, tak jak se postupnì snižuje celkový poèet 
zamìstnancù v tomto rezortu. V souèasné dobì má 
OSPZV-ASO ÈR cca 40 tisíc èlenù.



 strana | 5

K základním programovým cílùm OSPZV-ASO ÈR 
patøí pøedevším obhajoba práv a oprávnìných 
sociálních zájmù jeho èlenù, zejména prostøednic-
tvím tripartitních i bipartijních jednání, kolektivní-
ho vyjednávání vèetnì poskytování právního pora-
denství a pomoci. K prioritám odborového svazu 
patøí také ochrana a kontrola bezpeènosti a ochra-
ny zdraví pøi práci, provádìná pøímo u zamìstna-
vatelù prostøednictvím 12 svazových inspektorù 
BOZP.

Kromì podnikových kolektivních smluv, uzaví-
raných s jednotlivými zamìstnavateli za pomoci 
oblastních pracovníkù odborového svazu, OSPZV-
-ASO ÈR dojednává pravidelnì nìkolik kolektiv-
ních smluv vyššího stupnì, z nichž nejvýznamnìjší 
je každoroèní KSVS uzavíraná s nejdùležitìjšími 
sociálními partnery, tj. se Zemìdìlským svazem 
ÈR a Èeskomoravským svazem zemìdìlských 
podnikatelù.

OSPZV-ASO ÈR je od roku 1995 èlenem druhé nej-
vìtší odborové centrály v ÈR – Asociace svobod-
ných odborù (ASO), a to jako její zakládající èlen. 
OSPZV-ASO ÈR také zastupuje ASO v Radì hospo-
dáøské a sociální dohody ÈR, v nìkterých krajských 
RHSD, v pracovních týmech RHSD ÈR a zajišśuje 
oponenturu návrhù právních norem.

V rámci mezinárodní èinnosti je OSPZV-ASO ÈR èle-
nem Evropské federace odborových svazù v potra-
vináøství, zemìdìlství a cestovním ruchu (EFFAT), 
a to od jejího založení.

PØEDSEDOU OSPZV-ASO ÈR 
JE OD R. 1993 DO SOUÈASNOSTI 
BOHUMÍR DUFEK.

Souèasnì vykonává po celou dobu existence Asoci-
ace samostatných odborù funkci jejího pøedsedy. Je 
také stálým èlenem Pléna Rady hospodáøské a sociál-
ní dohody ÈR a èlenem Pøedsednictva RHSD. V rámci 
èlenství OSPZV-ASO ÈR v EFFAT zastává funkci vice-
prezidenta EFFAT a èlena pøedsednictva a výkonného 
výboru EFFAT.
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1. PRÁVNÍ ÚPRAVA PRACOVNÍ DOBY V ÈR

Množství práce, která je ve spoleènosti vykonávána, 
a kterou realizují její práceschopní èlenové (zamìst-
nanci), závisí na intenzitì, s jakou je výkon práce 
uskuteèòován, a na délce èasového úseku, v jehož 
prùbìhu pracovní proces probíhá, tj. na délce pra-
covní doby.

Pracovní doba pøedstavuje na stranì jedné dùležitou 
ekonomickou kategorii, která pøedstavuje èasový 
úsek, který je k dispozici, aby v nìm mohl být naplá-
nován výkon práce pro urèitého zamìstnavatele. 
Na stranì druhé pøedstavuje pracovní doba jednu 
z podstatných pracovních podmínek týkajících se 
zamìstnance, protože v práci stráví prakticky nej-
delší èást svého produktivního života, a podstat-
nou míru jeho právní jistoty urèující napøíklad, kdy 

dochází k pøekroèení míry pracovní povinnosti, kte-
rou na sebe vzal, a tím i k výkonu práce pøesèas.

Pracovní doba v nejobecnìjším vymezení pøedstavu-
je základní povinnost zamìstnance v prùbìhu vyme-
zeného èasového úseku vykonávat pro zamìstnava-
tele podle jeho pokynù pracovní úkoly, ke kterým 
se smluvnì zavázal. Ze strany zamìstnavatele, jako 
druhého úèastníka pracovnìprávního vztahu, je to 
èasový úsek, v jehož prùbìhu je povinen zamìstnan-
ci pøidìlovat práci.

Základní èeskou právní normou upravující pracovní 
dobu je zákon è. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 
Pøedchozí zákoník práce – zákon è. 65/1965 Sb., ve 
znìní platném do 31. 12. 2000 – stanovil maximální 
pracovní dobu v délce 43 hodiny týdnì. Upravoval 
také otázky rozvržení pracovní doby, zaèátek a konec 
pracovní doby, nepøetržitý odpoèinek zamìstnance 
mezi dvìma smìnami a v týdnu, dny pracovního 
klidu, práci pøesèas a noèní práci. Na zákoník práce 
navazovala øada podzákonných norem.

Do zákonné úpravy pracovní doby výraznì zasáh-
la novela zákoníku práce s úèinností od 1. 1. 2001. 
Aktualizace právní úpravy pracovní doby byla 
vyvolána potøebou uvést do souladu naší právní 
úpravu se smìrnicemi Evropské unie o pracovní 
dobì na stranì jedné a potøebami praxe na stra-
nì druhé. K zásadním zmìnám, které tato novela 
pøinesla, patøí zejména: novì koncipované základní 
pojmy používané v oblasti pracovní doby; neza-
poèítávání pøestávky v práci na jídlo a oddech do 
pracovní doby; novou koncepci vymezení nerov-
nomìrného rozvržení pracovní doby; povinnost 
zamìstnavatele vést evidenci pracovní doby, prá-
ce pøesèas, pracovní pohotovosti a noèní práce; 
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zmìna v úpravì práce pøesèas a v právní úpravì 
práce v noci. K dùležitým zmìnám je tøeba pøiøadit 
zejména délku stanovené týdenní pracovní doby, 
která nyní èiní nejvýše 40 hodin týdnì a pak její 
následnou diferenciaci podle pracovních podmínek 
a vìku zamìstnancù.

Nový zákoník práce, tj. zákon è. 262/2006 Sb., který 
nabyl úèinnosti dnem 1. 1. 2007, základní definice 
týkající se pracovní doby pøevzal a nìkteré upøesnil 
a upravil:

• Pracovní doba je doba, v níž je zamìstnanec povi-
nen vykonávat pro zamìstnavatele práci. Doba 
odpoèinku je doba, která není pracovní dobou. 
Smìna je èást stanovené týdenní pracovní doby 
bez práce pøesèas, kterou je zamìstnanec povinen 
na základì pøedem stanoveného rozvrhu pracov-
ních smìn odpracovat v rámci 24 hodin po sobì 
jdoucích. Dvousmìnný pracovní režim je režim 
práce, v nìmž se zamìstnanci vzájemnì støídají 
ve 2 smìnách v rámci 24 hodin po sobì jdoucích. 
Tøísmìnný pracovní režim je režim práce, v nìmž 
se zamìstnanci vzájemnì støídají v rámci 24 hodin 
po sobì jdoucích ve 3 smìnách. Nepøetržitý pra-
covní režim je režim práce, v nìmž se zamìstnanci 

vzájemnì støídají ve smìnách v rámci 24 hodin po 
sobì jdoucích v nepøetržitém provozu zamìstna-
vatele, což je takový provoz, který vyžaduje výkon 
práce 24 hodin dennì po 7 dnù v týdnu.

• Pracovní pohotovost je doba, v níž je zamìstna-
nec pøipraven k pøípadnému výkonu práce podle 
pracovní smlouvy, která musí být v pøípadì nalé-
havé potøeby provedena nad rámec jeho rozvr-
hu pracovních smìn. Na rozdíl od stavu do 1. 1. 
2007 mùže být pracovní pohotovost jen na jiném 
místì dohodnutém se zamìstnancem, odlišném 
od pracovišś zamìstnavatele.

• Definice práce pøesèas je koncipována tak, aby 
po omezený poèet hodin (150 hodin v kalen-
dáøním roce) mohl zamìstnavatel práci pøesèas 
naøídit.

• V døívìjší právní úpravì zákoníku práce nebyl pro 
úèely pracovní doby a doby odpoèinku vymezen 
pojem týdne. Doplnìní tohoto pojmu bylo vyvo-
láno potøebou pøi rozvrhování pracovní doby 
(rovnomìrnì nebo nerovnomìrnì) pøi vymezení 
práce pøesèas, pøi hodnocení stanovené týdenní 
pracovní doby a dob odpoèinku.

Tato obecná ustanovení o pracovní dobì obsahuje 
§ 78 zákona è. 262/2006 Sb., zákoník práce.

2. DÉLKA PRACOVNÍ DOBY

Délka stanovené týdenní pracovní doby se novým 
zákoníkem práce nezmìnila. Rovnìž se zachova-
la diferenciace stanovené týdenní pracovní doby 
v závislosti na pracovním režimu zamìstnance.

Týdenní pracovní doba je podle ustanovení § 79 ZP 
vymezena jako maximální, a to v délce 40 hodin 
týdnì. Vymezení stanovené týdenní pracovní doby 
je významné pro urèení kratší pracovní doby a práce 
pøesèas.

Délka týdenní pracovní doby se øídí charakterem 
pracovištì nebo vìkem zamìstnancù:
• u zamìstnancù pracujících v podzemí pøi tìžbì 

uhlí, rud a nerudných surovin, v dùlní výstavbì 
a na báòských pracovištích geologického prù-
zkumu èiní nejvýše 37,5 hodiny týdnì

• u zamìstnancù s tøísmìnným a nepøetržitým pra-
covním režimem èiní nejvýše 37,5 hodiny týdnì

• u zamìstnancù s dvousmìnným pracovním reži-
mem èiní nejvýše 38,75 hodiny týdnì
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• u zamìstnance mladšího než 18 let nesmí délka 
smìny v jednotlivých dnech pøekroèit 8 hodin 
a pokud pracuje ve více pracovnìprávních vzta-
zích nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém 
souhrnu pøekroèit 40 hodin týdnì.

Zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy mùže 
podle zákoníku práce obsahovat jen kolektivní 
smlouva nebo vnitøní pøedpis.

V pracovní smlouvì mùže být dohodnut rozsah 
nebo rozvrh pracovní doby. Mùže jít napø. o nerov-
nomìrnì rozvrženou pracovní dobu, kratší nebo 
jinou vhodnou úpravu pracovní doby, pøesný rozpis 
pracovního výkonu a èinností apod.

Problémy mohou nastat v pøípadech, kdy zamìstna-
vatel potøebuje od zamìstnance pracovní èinnost jen 
po urèitou dobu nebo nepravidelnì. Ale i v tìchto 
pøípadech je nutno dodržovat zákon a vymezit pro 
pracovní dobu pravidla.

3. ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY

Rozvržení pracovní doby má velký význam, protože 
jen díky tomuto systému je dáno rozložení práce 
a volného èasu v rámci dne, týdne a roku. Vzhledem 
k tomu je dùležité nejen pro zamìstnance, ale také 
pro zamìstnavatele. Zamìstnanec tak zná vyme-
zení svých pracovních povinností a svého volného 
èasu a mùže tak sladit svùj pracovní a osobní život. 
Zamìstnavatel mùže stanovit úèelnou organizaci 
práce, ovlivnit efektivní využití pracovní síly a základ-
ních prostøedkù a zajistit dobré pracovní podmínky 
vèetnì zajištìní bezpeènosti práce.

Protože pøi rozvrhování pracovní doby je nutné pøi-
hlížet k celé øadì èinitelù, jako je pøetržitost a nepøe-
tržitost práce, technologie výroby, potøebnost výroby 

a služeb, dosažitelnost vstupù pro výrobní a pracov-
ní proces, podmínky dopravy apod., nelze rozvržení 
pracovní doby a stanovení pracovních režimù stano-
vit centrálnì pro všechny zamìstnavatele a všechny 
pracovištì.

Z tìchto dùvodù je dána pravomoc rozhodovat 
o rozvržení pracovní doby a stanovení pracovních 
režimù jednotlivým zamìstnavatelùm. Urèitá pravi-
dla pak stanoví zákoník práce.

V § 81 zákoníku práce je zamìstnavateli dáno 
oprávnìní stanovit zaèátek a konec pracovní doby. 
Má-li se dosáhnout plného využití pracovní doby, 
je nezbytnì nutné urèit, kterým okamžikem nebo 



 strana | 10

na kterém místì má zaèínat a konèit pracovní doba, 
popøípadì od kterého okamžiku se pracovní doba 
zaèíná poèítat a kterým okamžikem konèí. Stano-
vení pøesného zaèátku pracovní doby má právní 
dùsledky napø. pro správné využívání celkového 
rozsahu pracovní doby, pro zjištìní okamžiku, kdy 
zaèal zamìstnanec pracovat a pro posuzování, zda 

došlo k pøípadnému pracovnímu úrazu na pracovi-
šti èi mimo pracovištì.

V odstavci 3 tohoto paragrafu je stanovena povin-
nost zamìstnance být na zaèátku smìny na svém 
pracovišti a odcházet z nìho až po skonèení 
smìny.

4.  FORMY ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY

Jediná délka pracovní doby, která je stanovena 
zákonem, je týdenní pracovní doba. Proto pøi posu-
zování formy rozvržení pracovní doby je rozhodují-
cím kritériem kalendáøní týden, pìtidenní pracovní 
týden a délka stanovené týdenní pracovní doby 
v poètu hodin.

Znìní zákona, že pracovní doba se rozvrhuje zpra-
vidla do pìtidenního pracovního týdne, znamená, 
že stanovená týdenní pracovní doba se mùže rozvr-
hovat i do jiného poètu dnù v týdnu, tj. vìtšího než 
pìt dnù nebo menšího než pìt dnù, nejvýše však do 
7 dnù.

Smìnu definuje zákoník práce v § 78 odst. 1 písm. c) 
tak, že je to èást týdenní pracovní doby bez práce 
pøesèas, kterou je zamìstnanec povinen na zákla-
dì pøedem stanoveného rozvrhu pracovních smìn 
odpracovat.

Den je definován jako 24 hodin po sobì jdoucích. Jde 
o jakýchkoliv 24 hodin po sobì jdoucích od zaèátku 
smìny v konkrétním dni, kterým zaèíná rozvrh (har-
monogram) smìn. Zaèíná-li rozvrh pracovní doby 
napø. v úterý v 6.00 hodin ráno, pak 24 hodin po sobì 
jdoucích bude konèit ve støedu v 6.00 hodin ráno.

Týden definuje zákoník práce v § 78 odst. 1 písm. j) 
jako každé období na sebe navazujících 7 dnù. Z této 

definice týdne vyplývá, že týden mùže být jak èasový 
interval od pondìlí do nedìle vèetnì (tedy kalendáø-
ní týden), tak èasový interval od støedy konkrétního 
týdne do úterý vèetnì dalšího týdne. 

Rozvrh pracovní doby (harmonogram smìn) zaèíná 
tedy konkrétní hodinou, která je zaèátkem smìny 
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v konkrétním dni a konkrétním týdnu, který je zaèát-
kem èasového intervalu 7 dnù po sobì jdoucích.

Upozornìní: Rozvrh pracovní doby do smìn nelze 
spojovat s tzv. „fondem pracovní doby“, a tedy ani 
s  plánovacím (pracovním) kalendáøem. Zákoník 
práce nezná pojem fond pracovní doby, nespojuje 
s ním žádné právní dùsledky. Plánovací kalendáø 
není právní pøedpis, pro rozvrhování pracovní doby 
do smìn je nepoužitelný, je to pouze bilanèní, kalku-
laèní pomùcka. 

Rozvržení pracovní doby mùže být buï rovnomìrné 
nebo nerovnomìrné, a vždy bude hrát ještì roli zda 
jde o pøetržitý nebo nepøetržitý výrobní proces.

Nepøetržitý výrobní proces probíhá po celých 
24 hodin (ve dne i v noci), ve všech sedmi dnech 
v týdnu (pondìlí až nedìle) a po celý rok, s výjim-
kou technických, technologických odstávek výrob-
ního zaøízení. S tím je spojeno další kritérium, 
a to, že nepøetržitý odpoèinek zamìstnance v týd-
nu mùže pøipadnout na jiné dny, než je sobota 
a nedìle.

Všechny ostatní výrobní procesy, které nesplòují tyto 
výše uvedené podmínky, jsou pøetržitým výrobním 
procesem.

V tìchto pøetržitých a nepøetržitých výrobních 
procesech jsou pak realizovány pracovní režimy 
zamìstnancù, tj.:

• jednosmìnné
• dvousmìnné
• tøísmìnné
• ètyøsmìnné a nepøetržité.

Toto èlenìní pøedstavuje kritérium pro stanovenou 
týdenní délku pracovní doby (40 hod. u jedno-
smìnného, 38,75 hod. u dvousmìnného, 37,5 hod. 

u tøísmìnného, ètyøsmìnného a nepøetržitého pra-
covního režimu).

Jednosmìnný a dvousmìnný pracovní režim je usku-
teèòován zpravidla v pondìlí až pátek, tj. jde o pøetr-
žitý výrobní a pracovní proces.

Tøísmìnný pracovní režim mùže být realizován 
jako pøetržitý (napø. pondìlí až pátek) a v sobo-
tu a v nedìli je pracovní volno, nebo nepøetržitý, 
tj. výrobní a pracovní proces probíhá vèetnì soboty 
a nedìle.

Nepøetržitý pracovní režim z hlediska výše uvede-
ných kritérií mùže být zajišśován dvousmìnným, 
tøísmìnným režimem práce nebo ètyøsmìnným reži-
mem práce (støídání ètyø èet po 6 hodinách).

Stanovená týdenní pracovní doba se u zamìstna-
vatele nemusí stanovit jednotnì všem zamìstnan-
cùm podle provozního režimu zamìstnavatele, ale 
jednotlivým zamìstnancùm podle režimu jejich 
práce.

U všech uvedených typù pracovních režimù mùže 
být uplatòováno jak rovnomìrné, tak nerovno-
mìrné rozvržení pracovní doby, kdy kritériem je 
pravidelnost èi nepravidelnost v rozsahu odpraco-
vaných hodin za týden ve srovnání se stanovenou 
normou týdenní pracovní doby.

4.1  ROVNOMÌRNÉ ROZVRŽENÍ 
PRACOVNÍ DOBY

Rozhodujícím kritériem pro rovnomìrné rozvrže-
ní pracovní doby je rozvržení zamìstnavatelem 
na každý týden po sobì jdoucí stále stejný poèet 
hodin (rovnomìrnì na každý týden), což zname-
ná, že na každý týden bude rozvržena stanovená 
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týdenní pracovní doba (40 hodin, 38,75 hodin, pøíp. 
37,5 hodiny).

Druhým kritériem pro rovnomìrné rozvržení pracovní 
doby, které najdeme v § 82 zákoníku práce, je usta-
novení, že délka smìny nesmí pøesáhnout 9 hodin.
 
 Od tohoto pravidla je možné se odchýlit a stanovit 
pro nìkteré dny v týdnu smìnu delší jak 9 hodin. 
Ovšem i v tomto pøípadì je stanoven limit délky 
takové smìny. V § 84a zákoníku práce se stanoví, že 
byla-li sjednána jiná úprava pracovní doby, nesmí 
délka smìny pøesáhnout 12 hodin. Podmínkou však 
je, že zamìstnanec a zamìstnavatel se na jiné úpra-
vì pracovní doby, na jiném rozvržení pracovní doby, 
dohodli.

Rovnomìrné rozvržení pracovní doby využívají 
zejména zamìstnavatelé v jednosmìnných pracov-
ních režimech.

V praxi se mùže jednat o nìkolik typù rovnomìrného 
rozvržení pracovní doby, napø.:

• na každý z 5 dnù je rozvržena stejná délka smìny 
(napø. 5 × 8 = 40 hod., nebo 5 × 7,45 = 38,75 hod., 
pøíp. 5 × 7,75 = 37,5 hod.)

• na nìkterý den nebo nìkteré dny je rozvrže-
na rùzná délka smìny (napø. pondìlí a úterý 
po 8 hodinách, støeda a ètvrtek po 8,5 hodi-
nách a v pátek 7 hodin, což je celkem 40 hodin 
týdnì).

V souladu s § 37 odst. 1 má zamìstnavatel povinnost 
informovat zamìstnance o týdenní pracovní dobì 
a jejím rozvržení, a to pøed zahájením práce. Sou-
èástí minima informací a minima projednávaných 
skuteèností zamìstnavatele s odborovou organizací 
jsou rovnìž povinnosti zamìstnavatele vyplývající 
z jednotlivých ustanovení ZP, což se týká také pro-
jednání rozvržení pracovní doby.

4.2  NEROVNOMÌRNÉ ROZVRŽENÍ 
PRACOVNÍ DOBY

V nìkterých rezortech èi oborech je z hlediska charak-
teru èinnosti zamìstnavatele použití rovnomìrného 
rozvržení pracovní doby nepraktické. Vìtšinou jde 
o závislost na roèních obdobích a úkolech zamìstna-
vatele. Napø. v zemìdìlství, kde je rostlinná výro-
ba v zimì minimálnì nároèná na potøebu práce, 
stavebnictví, kde v zimním období jsou realizovány 
nižší objemy stavebních prací ve srovnání s letním 
obdobím, nìkterá odvìtví zpracovatelského prùmy-
slu, kde se støídají období s vysokým poètem zakázek 
s obdobími se sníženou spotøebou práce z dùvodu 
nedostatku zakázek.

Na tyto dùvody reaguje také zákoník práce umož-
nìním rozvržení pracovní doby u zamìstnavatele 
nerovnomìrnì. Kritériem tohoto zpùsobu rozvržení 
pracovní doby je, že na každý týden po sobì jdoucí 
je rozvrhován rùzný poèet hodin, ale pøi splnìní pod-
mínek stanovených zákoníkem práce v § 83 a § 84. 

To znamená, že:

• rozvrh pracovní doby (harmonogram smìn) 
zpracuje zamìstnavatel pøedem na urèité období 
v násobku týdnù. Pøi existenci kolektivní smlou-
vy mùže být toto období stanoveno nejvýše 
na 52 týdnù po sobì jdoucích. Pøi neexistenci 
kolektivní smlouvy nejvýše na 26 týdnù po sobì 
jdoucích. Jestliže je stanoveno „nejvýše“, zna-
mená to, že zamìstnavatel mùže volit libovolnì 
kratší období

• délka smìny nesmí u nerovnomìrného rozvr-
žení pracovní doby pøesáhnout 12 hodin, ale 
mùže být podle potøeby kratší

• souèet hodin z rozvrhu pracovní doby (bez prá-
ce pøesèas) za zvolené období dìlený poètem 
týdnù tohoto období (prùmìr) nesmí pøekroèit 
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stanovenou týdenní pracovní dobu (§ 79 odst. 1 
a 2 ZP)

• s tímto písemným rozvrhem pracovní doby 
zamìstnavatel je povinen seznámit zamìstnance 
nejpozdìji 2 týdny pøed zaèátkem období, na 
nìž je pracovní doba nerovnomìrnì rozvržena, 
pokud se nedohodne se zamìstnancem na jiné 
dobì seznámení (§ 84 odst. 1 ZP).

Pøi takto zpracovaném rozvrhu pracovní doby má 
zamìstnavatel dále povinnost dodržet ustanovení 
zákoníku práce o nepøetržitém odpoèinku zamìst-
nance mezi dvìma smìnami (§ 90 ZP) a o nepøetrži-
tém odpoèinku v týdnu (§ 92 ZP).

Harmonogram smìn (rozvrh stanovené týdenní 
pracovní doby) musí být tedy zpracován tak, že za 
urèité vyrovnávací období prùmìrná týdenní délka 

pracovní doby odpovídá stanovené týdenní pra-
covní dobì platné u zamìstnavatele. To je dùležité 
z následujících dùvodù:

• pro zamìstnance je dùležité, že na pøedem urèe-
nou dobu (vyrovnávací období) má pøedstavu, 
jak bude pracovat a jak mùže dopøedu uvažovat 
o využití svého volného èasu v rodinném živo-
tì, sportovních a dalších zájmových aktivitách, 
vzdìlávání a relaxaci

• pro zamìstnavatele je harmonogram smìn na 
pøedem urèenou dobu pøedpokladem plynulého 
plnìní výrobních úkolù a zajišśování služeb

• pro urèení, jaká práce je prací pøesèas.

V praxi dochází u nerovnomìrnì rozvržené pracov-
ní doby èasto k následujícímu problému: ne vždy 
se daøí zpracovat harmonogram smìn tak, aby byla 
dodržena zákonná úprava, že týdenní pracovní doba 
bez práce pøesèas nesmí pøekroèit v prùmìru sta-
novenou týdenní pracovní dobu ve vyrovnávacím 
období. Mnohdy dochází pøi tomto rozvrhování ke 
vzniku tzv. plusových nebo minusových odchylek 
od stanovené týdenní pracovní doby.

V pøípadì plusového rozdílu mezi skuteènì odpra-
covanou prùmìrnou týdenní pracovní dobou a sta-
novenou týdenní pracovní dobou je možné tento 
rozdíl klasifikovat jako práci pøesèas.

V pøípadì minusového rozdílu mezi skuteènì odpra-
covanou prùmìrnou týdenní pracovní dobou a stano-
venou týdenní pracovní dobou je možné tento rozdíl 
klasifikovat jako pøekážku v práci na stranì zamìst-
navatele, protože se mu nepodaøilo rozvrhem smìn 
naplnit v prùmìru stanovenou týdenní pracovní dobu 
ve vyrovnávacím období podle zákoníku práce.
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5.  FORMY NEROVNOMÌRNÉHO ROZVRŽENÍ 
PRACOVNÍ DOBY

Jak již bylo uvedeno, nerovnomìrné rozvržení pra-
covní doby na jednotlivé týdny, kdy každý týden 
je odpracován jiný poèet hodin, je využíváno pøe-
vážnì ve vícesmìnných a nepøetržitých pracovních 
režimech, pøi sezónních pracích a v odvìtvích, kde 
v prùbìhu kalendáøního roku jsou období s vìtší 
a s menší potøebou práce.

Protože systém nerovnomìrného rozvržení pracovní 
doby umožòuje práci nejen ve vícesmìnném pøetr-
žitém i nepøetržitém pracovním režimu, umožòuje 
tím také rùznou délku smìn, která je však omeze-
na nejvyšší délkou, a to 12 hodinami. Tím je dána 
velká variabilita forem nerovnomìrného rozvržení 

pracovní doby. V odborné literatuøe je uvádìno, 
že provedenými prùzkumy bylo zjištìno uplatnìní 
témìø 40 forem nerovnomìrného rozvržení pracov-
ní doby na jednotlivé týdny. Vzhledem k tomu, že 
rozdíly mezi nimi nebyly zásadního charakteru, je 
možné vymezit nìkolik základních typù nerovno-
mìrného rozvržení pracovní doby: 

1.  Nepøetržité provozy v prùmyslové výrobì s nìko-
lika zpùsoby støídání 7,5 hodinových smìn, které 
zajišśují, aby v prùbìhu 4 nebo 8 týdnù se odpra-
covaná doba jednotlivých èet vyrovnala s týdenní 
pracovní dobou stanovenou pro tato pracovištì 
v rozsahu 37,5 hodiny týdnì.

2.  Pracovní režimy s 12 hodinovými støídavými smì-
nami s rùzným kumulováním tøí až sedmi dnù 
pracovního volna v týdenních èi nìkolikatýden-
ních pracovních cyklech. Tyto typy pracovních 
režimù se uplatòují nejvíce u obslužných provozù, 
jako napø. v rozvodnách, teplárnách, u vrátných, 
požárníkù, èasto však i v nìkterých odvìtvích slu-
žeb, pøedevším v ústavech sociální péèe.

3.  10 èi 12 hodinové smìny odpracované po dobu 
10 až 18 dnù, se 4 až 7 denním pracovním volnem 
koncem pracovního cyklu. Tento rozvrh pracovní 
doby se uplatòuje hlavnì ve stavebních firmách 
na odlehlých staveništích.

4.  Nerovnomìrné rozvržení pracovní doby v prù-
bìhu sezóny èi celého roku, pøièemž v obdo-
bí zvýšené potøeby práce se smìna pohybuje 
v rozmezí 9 až 10 hodin a v období snížené 
potøeby práce v rozmezí 6 až 7 hodin. Tyto pra-
covní režimy se uplatòují zejména v zemìdìl-
ství, potravináøském prùmyslu, místních službách 
a stavebnictví.
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6.  SPECIFIKA NEROVNOMÌRNÉHO ROZVRŽENÍ 
PRACOVNÍ DOBY

6.1  PRÁCE PØESÈAS PØI NEROVNO-
MÌRNÉM ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ 
DOBY

Definice práce pøesèas mj. uvádí, že je to práce nad 
stanovenou týdenní pracovní dobu, konaná mimo 
rámec rozvrhu pracovních smìn. V situaci nerov-
nomìrného rozvržení pracovní doby je nutné pro 
urèení práce pøesèas vycházet z pùsobnosti obou 
uvedených kritérií souèasnì. O práci pøesèas se 
tedy jedná v pøípadì, že je to práce nad stanovenou 
týdenní pracovní dobu, která je dána jako prùmìr na 
týden (z harmonogramu smìn) za zvolené vyrovná-
vací období. Hodnotit ale práci pøesèas jen na zákla-
dì toho, že je to práce nad stanovenou týdenní pra-
covní dobu, by znamenalo, že rozsah práce pøesèas 
by byl urèen až po uplynutí vyrovnávacího období, 
což je z hlediska obou smluvních stran (zamìstnava-
tele, zamìstnance) nepraktické a mnohdy nežádou-
cí. Kromì toho by se v tomto pøípadì jednalo o prù-
mìrný rozsah práce pøesèas na kalendáøní týden 
(pondìlí až nedìle vèetnì), protože skuteènì odpra-
covaná doba (jako prùmìr za týden) se porovnává 
s rozvrhem stanovené týdenní pracovní doby (také 
jako prùmìr na týden). Pro zúètování práce pøesèas 
by tedy kladný rozdíl mezi prùmìrnou týdenní sku-
teènì odpracovanou dobou za vyrovnávací období 
a rozvrženou prùmìrnou týdenní stanovenou pra-
covní dobou musel být vynásoben poètem týdnù 
pøipadajících na vyrovnávací období, což by bylo 
zbyteènì složité.

Podle názoru odborníkù v oblasti pracovní 
doby je pro urèení rozsahu práce pøesèas (aś již 

zamìstnavatelem naøízené nebo se zamìstnancem 
dohodnuté) oprávnìné využít kritéria, že je to prá-
ce konaná mimo rámec rozvrhu pracovních smìn. 
Skuteènost, že je to práce nad stanovenou pracovní 
dobu, je dána tím, že harmonogram smìn je zpraco-
ván jako prùmìrná stanovená týdenní pracovní doba 
za zvolené vyrovnávací období. Proto v situaci nerov-
nomìrného rozvržení pracovní doby je pro hodno-
cení, co je práce pøesèas, postaèující, že je to práce 
konaná mimo rozvrh smìn. Jestliže rozvrh smìn je 
zpracován na jednotlivé dny v týdnu, pak je možné 
pro mìsíèní výplatu mzdy jednoznaènì urèit rozsah 
pøesèasové práce. 

6.2  DOVOLENÁ PØI NEROVNOMÌR-
NÉM ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ 
DOBY

U zamìstnancù s nerovnomìrnì rozvrženou pra-
covní dobou se nárok na dovolenou stanoví podle 
§ 213 odst. 4 zákoníku práce: „Èerpá-li dovolenou 
zamìstnanec s pracovní dobou nerovnomìrnì roz-
vrženou na jednotlivé týdny nebo na období celé-
ho kalendáøního roku, pøísluší mu tolik pracovních 
dnù dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní 
doby na dobu jeho dovolené pøipadá v celoroèním 
prùmìru.“

Z praktického pohledu to znamená, že poèet plánova-
ných pracovních dnù (smìn) v roce se vydìlí poètem 
týdnù v roce (staèí èíslo 52, ale lze použít i pøesná 
èísla 52,143 v nepøestupném a 52,286 v pøestupném 
roce). Výsledkem je prùmìrný poèet pracovních dnù 
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(smìn) pøipadajících na jeden týden. Po vynásobe-
ní poètem týdnù, na které má zamìstnanec nárok, 
získáme celoroèní nárok zamìstnance na dovolenou.

Pokud zamìstnanec s nerovnomìrnì rozvrženou 
pracovní dobou èerpá dovolenou, vyèerpá vždy tolik 
dnù dovolené, kolik plánovaných smìn mu v dùsled-
ku dovolené odpadlo. Jeden den dovolené má tolik 
hodin, kolik hodin má odpadlá smìna.

Náhrada mzdy ve výši prùmìrného výdìlku se 
poskytuje za délku smìny (poèet hodin) odpad-
lou v dùsledku èerpání dovolené. Pokud by pøi 
nepravidelném rozvržení pracovní doby docházelo 
i k nestejným délkám jednotlivých smìn, lze náhra-
du mzdy poskytnout v délce prùmìrné smìny (§ 222 
odst. 1 zákoníku práce).

6.3  NÁHRADA MZDY PØI DOÈASNÉ 
PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI 
ZAMÌSTNANCÙ PRACUJÍCÍCH 
V REŽIMU NEROVNOMÌRNÌ 
ROZVRŽENÉ PRACOVNÍ DOBY

Zákonem è. 347/2010 Sb., kterým se mìní nìkte-
ré zákony v souvislosti s úspornými opatøeními 
v pùsobnosti Ministerstva práce a sociálních vìcí, 
bylo s úèinností od 1. 1. 2011 doèasnì na dobu do 
31. 12. 2013 prodlouženo období, v nìmž je zamìst-
nancùm pøi doèasné pracovní neschopnosti nebo 
karanténì poskytováno zabezpeèení jejich zamìst-
navateli ve formì náhrady mzdy, a to ze 14 na 21 
kalendáøích dnù. Nemocenské dávky proto náleží až 
od 22. kalendáøního dne. Náhrada mzdy však pøíslu-
ší pouze za dny, které jsou pro zamìstnance pracov-
ními dny (respektive za smìny) a za svátky, za které 
zamìstnanci jinak pøísluší náhrada mzdy nebo se mu 
plat nebo mzda nekrátí.

Stále však platí, že za prvé 3 pracovní dny (smì-
ny) náhrada mzdy nepøísluší (tzv. karenèní doba). 
Ovšem vzhledem k tomu, že zamìstnanci, kteøí mají 
nerovnomìrnì rozvrženou pracovní dobu a pracují 
v delších smìnách (napø. dvanáctihodinových), jsou 
evidentnì znevýhodnìni proti zamìstnancùm, kteøí 
mají pracovní dobu rozvrženou rovnomìrnì a délka 
smìny èiní 8 hodin. Podle rozvrhu smìn jim 4. smì-
na (smìna, za kterou již náleží náhrada mzdy) èasto 
pøipadne napø. až na sedmý kalendáøní den. Dále jim 
nenáleží náhrada mzdy za 36 hodin (3 × 12), kdežto 
zamìstnancùm, kteøí mají smìnu 8 hodin, nenáleží 
pouze za 24 hodin (3 × 8).

Proto zákon è. 326/2009 Sb., o podpoøe hospodáø-
ského rùstu a sociální stability, mimo jiné novelizoval 
také § 192 zákoníku práce. Zmìna, která byla tou-
to novelou provedena, spoèívá v tom, že náhrada 
mzdy nebo platu nepøísluší nejvýše za prvních 
24 neodpracovaných hodin z rozvržených smìn. 
Tímto opatøením se odstraòují neodùvodnìné rozdí-
ly v délce karenèní doby u zamìstnancù pøi nerovno-
mìrnì rozvržené pracovní dobì.

6.4  SVÁTEK A NEROVNOMÌRNÉ 
ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY

Svátky jsou vymezeny zákonem, a to zákonem 
è. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svát-
cích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, 
ve znìní pozdìjších pøedpisù. Svátek je dnem pracovní-
ho klidu (§ 91 zákoníku práce a § 3 zákona o svátcích).

U zamìstnancù pracujících v režimu nerovno-
mìrného rozvržení pracovní doby je rozvrh smìn 
vypracováván bez ohledu na dny svátkù. 

U tìchto zamìstnancù mohou nastat následující 
situace:



 strana | 17

• Zamìstnanec nemá na den svátku rozvrženu ve 
svém rozvrhu pracovní smìnu. Tento den by byl 
pro zamìstnance dnem pracovního klidu (dnem 
odpoèinku) i v pøípadì, kdyby nebyl svátkem. 
Zamìstnanec práci nekoná, nejedná se z podsta-
ty vìci o pracovní dobu.

• Zamìstnanec má na den svátku plánovanou 
pracovní smìnu a jako v jiný obvyklý pracovní 
den pracuje. Tento zamìstnanec vykonává svá-
teèní práci. Tato smìna se samozøejmì zapoèítá-
vá do odpracované doby zamìstnance. Za tuto 
vykonanou práci ve svátek náleží zamìstnanci 
mzda a náhradní volno v rozsahu práce ve svá-
tek. Náhradní volno musí být poskytnuto nej-
pozdìji do konce tøetího kalendáøního mìsíce 
následujícího po výkonu práce ve svátek nebo 
v jinak dohodnuté dobì. Za dobu èerpaného 
náhradního volna zamìstnanci náleží náhrada 
mzdy ve výši prùmìrného výdìlku (zamìstnanci 
odmìòovanému platem se plat nekrátí). Doba, 
kdy zamìstnanec èerpá náhradní volno za práci 
ve svátek, se pro úèely evidence pracovní doby 
považuje za výkon práce. Zákoník práce pøipou-
ští, aby se zamìstnavatel a zamìstnanec dohodli 
na poskytnutí pøíplatku namísto náhradního vol-
na. Pak zamìstnanci náleží pøíplatek nejménì ve 
výši prùmìrného výdìlku.

• Nìkteøí zamìstnavatelé v dùsledku omeze-
né potøeby výkonu práce ve svátek mohou na 
svých pracovištích zøídit omezené sváteèní pro-
vozy. V tìchto dnech napøíklad místo obvyklých 
tøí zamìstnancù ve smìnì konají práci jen dva 
zamìstnanci. Pak nastane situace, kdy zamìstna-
nec má sice na den svátku rozvrženu smìnu (pro-
tože rozvrh smìn musí být pøipraven bez ohledu 
na dny svátkù, tj. i bez ohledu na podobné ome-
zené sváteèní provozy), ale v dùsledku omeze-
ného provozu nepracuje a má volno. Takovému 
zamìstnanci pøísluší náhrada mzdy a doba, kdy 
v dùsledku svátku nepracoval, je považována za 
výkon práce a zapoèítává se do pracovní doby.

Proto snaha nìkterých zamìstnavatelù nezapoèítávat 
zamìstnancùm, kteøí pracují v režimu nerovnomìr-
nì rozvržené pracovní doby, svátek do odpracované 
doby a požadovat, aby si jej zamìstnanci napracová-
vali, je nesprávná a v rozporu se zákonem.

6.5  NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ 
PRACOVNÍ DOBA A PØEKÁŽKY 
V PRÁCI NA STRANÌ 
ZAMÌSTNAVATELE

Již bylo nìkolikrát zdùraznìno, že zamìstnavatel roz-
vrhuje zamìstnancùm v nerovnomìrnì rozvržené pra-
covní dobì pracovní dobu do smìn a za tímto úèelem je 
povinen vypracovat písemný rozvrh pracovní doby do 
smìn (§ 84 zákoníku práce). Úèelem tohoto rozvržení 
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pracovní doby je naplnìní požadavku, aby zamìstnanci 
mìli v prùmìru naplnìnou stanovenou týdenní pracov-
ní dobu v urèitém vyrovnávacím období. Pøipravený 
rozvrh smìn by mìl být závazný, nemìl by být jedno-
strannì zamìstnavatelem bez dùvodu mìnìn.

V pøípadì, kdy zamìstnanec má plánovanou smì-
nu, èást odpracuje a po zbytek smìny mu není 
pøidìlována práce, naopak je mu naøízeno opuštìní 

pracovištì, jedná se o pøekážku v práci na stranì 
zamìstnavatele, protože na jeho stranì nastala sku-
teènost, která brání pøidìlování práce zamìstnanci 
(napø. z provozních pøíèin). Za èást smìny, kterou 
zamìstnanec z dùvodu pøekážky v práci neodpraco-
val, zamìstnanci náleží náhrada mzdy ve výši prù-
mìrného výdìlku. Na základì § 348 odst. 1 písm. 
a) zákoníku práce se tato doba posuzuje jako výkon 
práce a zapoèítává se do doby odpracované.

7.  NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ 
DOBA V ZEMÌDÌLSTVÍ

Pro zemìdìlství, a to zejména pro rostlinnou výrobu, 
je charakteristický pøedevším jeden typ nerovno-
mìrnì rozvržené pracovní doby, a to je její rozvrže-
ní v prùbìhu celého kalendáøního roku. Rostlinná 
výroba je závislá na sezónnosti, pøi které se v období 
zvýšené potøeby práce, což je v letních mìsících, pra-
covní doba pohybuje napø. v rozmezí devíti až deseti 
hodin a v období snížené potøeby práce, v zimních 
mìsících, pak napø. v rozmezí šesti až sedmi hodin.

V zájmu dodržení ustanovení § 83 odst. 1 zákoní-
ku práce, které stanoví vyrovnávací období (obdo-
bí, za které prùmìrná týdenní pracovní doba bez 
práce pøesèas nesmí pøi nerovnomìrném rozvržení 
pracovní doby na jednotlivé týdny v rozvrhu smìn 
pøesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu) 
nejvýše na 26 týdnù po sobì jdoucích a jen kolek-
tivní smlouva mùže vymezit toto období nejvý-
še na 52 týdnù po sobì jdoucích, je každoroènì 
v kolektivní smlouvì vyššího stupnì, uzavøené mezi 
Odborovým svazem pracovníkù zemìdìlství a výži-
vy – Asociací svobodných odborù ÈR a Zemìdìl-
ským svazem ÈR a Èeskomoravským svazem zemì-
dìlských podnikatelù, dohodnuto toto vyrovnávací 
období na 52 týdnù.

S nerovnomìrným rozvržením pracovní doby v dùs-
ledku sezónnosti v zemìdìlství souvisí také pro tento 
rezort výjimka ze základního vymezení nepøetržitého 
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odpoèinku mezi dvìma smìnami a nepøetržitého 
odpoèinku v týdnu v zákoníku práce. V § 90a záko-
níku práce je dána možnost, aby v zemìdìlství byl 
poskytnut nepøetržitý odpoèinek mezi koncem jedné 
smìny a zaèátkem následující smìny tak, že bude 
tento odpoèinek za období:

• 3 týdnù èinit alespoò 105 hodin
• 6 týdnù èinit pøi sezónních pracích celkem ales-

poò 210 hodin.

Umožòuje se tak tøítýdenní prodloužení období, po 
které je možno nepøetržitý odpoèinek v minimálním 
rozsahu 210 hodin poskytnout.

Obdobnì je zohlednìna sezónnost v zemìdìlství 
také u nepøetržitého odpoèinku v týdnu. Podle § 92 
odst. 4 zákoníku práce je možné dohodnout, aby 
zamìstnanec v zemìdìlství mìl dva týdny po sobì 
odpoèinek 24 hodin, tedy celkem 48 hodin. Po uply-
nutí tøetího kalendáøního týdne musí mít odpoèinek 
nejménì v délce 57 hodin, neboś tento poèet hodin 
zbývá do celkového poètu 105 hodin v období tøí 
týdnù. Prùmìr hodin odpoèinku je pak stanovených 
35 hodin za týden.

8.  SOUÈINNOST ODBOROVÝCH ORGÁNÙ 
A ZAMÌSTNAVATELE PØI ÚPRAVÌ PRACOVNÍ DOBY

Pùsobnost pøíslušných odborových orgánù v záleži-
tostech pracovní doby je upravena zákoníkem práce.

Z ustanovení § 15 ZP vyplývá, že odborové orga-
nizace mají právo úèastnit se pracovnìprávních 
vztahù vèetnì kolektivního vyjednávání za podmí-
nek stanovených zákoníkem práce.

Vystupují-li pøíslušné odborové orgány jako zástupci 
zamìstnancù (u zamìstnavatelù, u kterých pùsobí 
odborová organizace), mají ve vztahu k zamìstna-
vateli právo na informování a projednání. Podle 

§ 286–§ 287 zákoníku práce mají pøíslušné odborové 
orgány právo – mimo jiné – na projednání dalších 
opatøení, která se týkají vìtšího poètu zamìstnancù. 
Mezi tato opatøení patøí bez jakýchkoli pochybností 
i otázky úpravy pracovní doby, protože pracovní 
doba se vztahuje k vìtšímu poètu zamìstnancù.  

A významným dvoustranným právním úkonem, ve 
kterém mohou být a také jsou upraveny rovnìž zále-
žitosti pracovní doby, jsou kolektivní smlouvy, a to 
buï podnikové kolektivní smlouvy, nebo také kolek-
tivní smlouvy vyššího stupnì.




