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Počínaje srpnem mělo dojít k transpozici směrnice o transparentních a předvídatelných 
pracovních podmínkách v Evropské unii, nicméně je již zřejmé, že do českého právního 
řádu transponována v tomto měsíci nebude. V takovém případě má směrnice přímý 
účinek mezi státem a subjekty pod jeho kontrolou. Novela zákoníku práce je však již  
v přípravě a během letošního roku by mělo ke schválení novely dojít. Směrnice 
nedopadá pouze na zaměstnance v pracovním vztahu na základě pracovní smlouvy, 
ale také na zaměstnance tzv. „na dohodu“. 

Přestože směrnice obsahuje úpravu, která již v současné právní úpravě je, přináší také 
několik novinek. Směrnicí dojde k posílení práva zaměstnance na informace. Kromě 
toho, že se zkrátí lhůta pro poskytnutí některých informací na sedm dnů  
od vzniku pracovního vztahu, bude zaměstnavatel povinen nově informovat 
zaměstnance o ustanoveních o přesčasech, doby trvání a podmínek případné zkušební 
doby či nároků na odbornou přípravu. Do dohod konaných mimo pracovní poměr by se 
měl zejména promítnout požadavek na minimální předvídatelnost práce. 

Na základě tohoto požadavku bude pracovník povinen konat práci pouze v rámci 
předem stanoveného časového období a o pracovním úkolu musí být dostatečně 
předem zaměstnavatelem informován. V případě zrušení pracovního úkolu bez 
přiměřeného předstihu bude pracovníkovi náležet náhrada (způsob ani výše náhrady 
není směrnicí stanovena). Směrnice dále stanovuje možnost delší zkušební doby, 
nicméně prodloužení podléhá rozhodnutí členského státu, bude tedy zapotřebí počkat, 
jakým směrem se vydá česká úprava. Směrnice se pak mimo jiné dotkne také 
souběžnému zaměstnávání u jiného zaměstnavatele a zákazu konkurence, přechodu 
na jinou formu zaměstnávání či povinné odborné přípravě. 
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S Asociací za novým právem… bezpečně a pohodlně 
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 
Právní zpravodaj je rozesílán pravidelně v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 
 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz. 
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