
Dohoda o společném postupu sociálních partnerů a vládní

koalice při legislativním procesu k novele zákona

Č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

a některých dalších souvisejících zákonů

Níže uvedení sociální partneři zastoupení v Radě hospodářské a sociální dohody ČR (dále Jen

„RHSD ČR“) a zástupci vládní koalice se níže uvedeného dne dohodli na níže uvedeném

společném postupu:

Sociální partneři

Asociace samostatných odborů, Č: 63829517, se sídlem Tyršova 1811/6, Nové Město, 120 00

Praha, zastoupena Bohumírem Dufkem, předsedou;

Českomoravská konfederace odborových svazů, lČ: 00675458, se sídlem náměstí Winstona

Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha, zastoupena Josefem Středulou, předsedou;

Svaz průmyslu a dopravy České republiky, iČ: 00536211, se sídlem Freyova 948/11, Vysočany,

190 00 Praha, zastoupen Ing. Jaroslavem Hanákem, prezidentem;

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, lČ: 49627325, se sídlem

Václavské náměstí 831/21, Nové Město, 110 00 Praha, zastoupena Janem Wiesnerem,

prezidentem;

(dále Jen „sociální partneři“) a

Zástupci vládní koalice

Předseda vlády a předseda hnutí ANO, Ing. Andrej Babiš;

1. místopředseda vlády, ministr vnitra a předseda České strany sociálně demokratické,

Jan Hamáček;

Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČ: 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01

Praha 2, zastoupeno Dipl.-Pol. Janou Maláčovou, MSc., ministryní práce a sociálních věcí;

1. místopředseda hnutí ANO 2011 a 1. předseda Poslaneckého klubu ANO 2011, Ing. Jaroslav

Faltýnek

Předseda Poslaneckého klubu ČSSD, JUDr. Jan Chvojka

(dále jen „zástupci vládní koalice“)

prohlašují, že na 148. Plenární schůzi RHSD ČR dne 25. 3. 2019 projednali návrh dalšího

postupu v novelizaci zákoníku práce, kdy výsledkem tohoto projednání byla shoda sociálních



partnerů a vládní delegace RHSD ČR na záměru novelizovat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony (dále jen „novela ZP“).

Zástupci vládní koalice rovněž prohlašují, že jsou srozuměni s tím, že závěry dle předchozí věty

byly potvrzeny sociálními partnery na 150. Plenární schůzi RHSD ČR dne 16. 9, 2019.

Novela ZP bude vyjma novelizačních bodů provádějících transpozici Směrnice Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES

o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb v oblasti povinnosti uživatele informovat

agenturu práce o zahájení práce u uživatele a dále o pracovních podmínkách a odměňování

u uživatele, zavedení dalších pracovních podmínek v rámci delšího vyslání (více než 12 měsíců),

které se vztahují na pracovníky konající stejnou práci na stejném místě a rozšíření poskytování

odměny, a to na všechny povinné složky mzdy nebo platu (dále jen „Směrnice“) obsahovat

zejména legislativní úpravu následujících institutů pracovního práva:

• Sdílené pracovní místo ( 317a ZP), navrhovaná účinnost od 1. 1. 2021

• Přechod práv a povinností ( 338 a násl. a 51a ZP), navrhovaná účinnost od 1. 7. 2020

• Dovolená ( 212 a násl. ZP), navrhovaná účinnost od 1. 1. 2021

• Doručování ( 334 — 337 ZP), navrhovaná účinnost od 1. 7. 2020

• Prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání ( 320a písm. b ZP), navrhovaná

účinnost od 1. 1. 2021

• Odstranění nerovnosti mezi dosavadními „zástupci zaměstnanců“ a členy evropské

rady zaměstnanců a evropského vyjednávacího výboru při překážce v práci v pružném

rozvržení pracovní doby ( 97 odst. 2 ZP), navrhovaná účinnost od 1. 7. 2020

• Mechanismus určující náhradu újmy na zdraví ( 271g a 271i ZP), navrhovaná účinnost

od 1. 1. 2021

• Potvrzení o zaměstnání ( 313 ZP), navrhovaná účinnost od 1. 7. 2020

Zástupci vládní koalice a sociální partneři výslovně prohlašují, že příloha k této dohodě

obsahuje všechny návrhy změn zákoníku práce, na kterých se sociální partneři dohodli s vládní

delegací RHSD ČR na 148. Plenární schůzi RHSD ČR dne 25. 3. 2019.

Zástupci vládní koalice a sociální partneři prohlašují, že souhlasí s tím, aby vláda zapracovala

shora uvedené úpravy institutů pracovního práva do návrhu zákona, kterým se mění zákon

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb.,

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, jež provede
transpozici Směrnice (dále jen „doplněná transpoziční novela“), tento postup podporují,

a společně navrhují, aby doplněná transpoziční novela byla vládou ČR předložena Poslanecké

sněmovně ČR coby vládní návrh zákona.

Zástupci vládní koalice a sociální partneři berou na vědomí, že lhůta pro transpozici Směrnice
uplyne dne 30. 7. 2020 a tedy ustanovení doplněné transpoziční novely transponující Směrnici

musí nabýt účinnosti tímto dnem.



Zástupci vládní koalice a sociální partneři se zavazují, že nebudou bez vzájemné dohody
prosazovat ani podporovat prosazení žádných dalších změn této doplněné transpoziční novely
a nebudou rovněž bez vzájemné dohody podporovat ani prosazovat žádné další návrhy změn
zákoníku práce.

V Praze dne 14. října 2019

Ing. Andrej Babiš

Ing. Jaroslav Faltýnek

JUDr. Jan ‘ hvojka

Josef Středula

Jana Maláčová, MSc.
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Příloha: Platné znění ZP a dalších souvisejících zákonů s vyznačením navrhovaných změn


