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ZÁKON

ze dne 10. �ervna 2020,

kter˝m se m�ní zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso,
a n�které dalaí související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákon� �eské re-
publiky:

�ÁST PRVNÍ

Zm�na zákoníku práce

�l. I

Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn�ní
zákona �. 585/2006 Sb., zákona �. 181/2007 Sb., zá-
kona �. 261/2007 Sb., zákona �. 296/2007 Sb., zákona
�. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláae-
ného pod �. 116/2008 Sb., zákona �. 121/2008 Sb.,
zákona �. 126/2008 Sb., zákona �. 294/2008 Sb., zá-
kona �. 305/2008 Sb., zákona �. 306/2008 Sb., zákona
�. 382/2008 Sb., zákona �. 286/2009 Sb., zákona
�. 320/2009 Sb., zákona �. 326/2009 Sb., zákona
�. 427/2010 Sb., zákona �. 73/2011 Sb., zákona
�. 180/2011 Sb., zákona �. 185/2011 Sb., zákona
�. 341/2011 Sb., zákona �. 364/2011 Sb., zákona
�. 365/2011 Sb., zákona �. 367/2011 Sb., zákona
�. 375/2011 Sb., zákona �. 466/2011 Sb., zákona
�. 167/2012 Sb., zákona �. 385/2012 Sb., zákona
�. 396/2012 Sb., zákona �. 399/2012 Sb., zákona
�. 155/2013 Sb., zákona �. 303/2013 Sb., zákona
�. 101/2014 Sb., zákona �. 182/2014 Sb., zákona
�. 250/2014 Sb., zákona �. 205/2015 Sb., zákona
�. 298/2015 Sb., zákona �. 377/2015 Sb., zákona
�. 47/2016 Sb., zákona �. 264/2016 Sb., zákona
�. 298/2016 Sb., zákona �. 460/2016 Sb., zákona
�. 93/2017 Sb., zákona �. 99/2017 Sb., zákona
�. 148/2017 Sb., zákona �. 202/2017 Sb., zákona
�. 203/2017 Sb., zákona �. 206/2017 Sb., zákona
�. 222/2017 Sb., zákona �. 292/2017 Sb., zákona
�. 310/2017 Sb., zákona �. 181/2018 Sb., zákona
�. 32/2019 Sb. a zákona �. 366/2019 Sb., se m�ní
takto:

1. V poznámce pod �arou �. 1 se v�ty „Sm�r-
nice Rady 94/45/ES ze dne 22. záYí 1994 o zYízení
evropské rady zam�stnanco nebo vytvoYení postupu
pro informování zam�stnanco a projednání se za-

m�stnanci v podnicích posobících na území Spole-
�enství a skupinách podniko posobících na území
Spole�enství. Sm�rnice Rady 97/74/ES ze dne
15. prosince 1997, kterou se oblast posobnosti sm�r-
nice 94/45/ES o zYízení evropské rady zam�stnanco
nebo vytvoYení postupu pro informování zam�st-
nanco a projednávání se zam�stnanci v podnicích po-
sobících na území Spole�enství a skupinách podniko
posobících na území Spole�enství rozaiYuje na Spo-
jené království Velké Británie a Severního Irska.
Sm�rnice Rady 2006/109/ES ze dne 20. listopadu
2006, kterou se z dovodu pYistoupení Bulharska
a Rumunska upravuje sm�rnice 94/45/ES o zYízení
evropské rady zam�stnanco nebo vytvoYení postupu
pro informování zam�stnanco a projednání se za-
m�stnanci v podnicích posobících na území Spole-
�enství a skupinách podniko posobících na území
Spole�enství. Sm�rnice Rady 96/34/ES ze dne
3. �ervna 1996 o rámcové dohod� o rodi�ovské do-
volené uzavYené mezi organizacemi UNICE, CEEP
a EKOS.“ zruaují.

2. Na konci poznámky pod �arou �. 1 se na
samostatné Yádky doplHují v�ty „Sm�rnice Rady
2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské
dohod� o organizaci pracovní doby mobilních pra-
covníko v civilním letectví uzavYené mezi Sdru~ením
evropsk˝ch leteck˝ch spole�ností (AEA), Evrop-
skou federací pracovníko v doprav� (ETF), Evrop-
sk˝m sdru~ením technick˝ch letov˝ch posádek
(ECA), Evropsk˝m sdru~ením leteck˝ch spole�ností
(ERA) a Mezinárodním sdru~ením leteck˝ch do-
pravco (IACA).
Sm�rnice Rady 2014/112/EU ze dne 19. prosince
2014, kterou se provádí Evropská dohoda o úprav�
n�kter˝ch aspekto úpravy pracovní doby v odv�tví
vnitrozemské vodní dopravy uzavYená Evropsk˝m
svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou
organizací lodních kapitáno (ESO) a Evropskou fe-
derací pracovníko v doprav� (ETF).
Sm�rnice Rady 1999/63/ES ze dne 21. �ervna 1999
o dohod� o úprav� pracovní doby námoYníko uza-
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vYené mezi Svazem provozovatelo námoYních plavi-
del Evropského spole�enství (ECSA) a Federací od-
boro pracovníko v doprav� v Evropské unii (FST).
Sm�rnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bez-
pe�nosti a ochran� zdraví zam�stnanco pYed riziky
spojen˝mi s chemick˝mi �initeli pou~ívan˝mi pYi
práci (�trnáctá samostatná sm�rnice ve smyslu
�l. 16 odst. 1 sm�rnice 89/391/EHS).
Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/
/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochran� zam�st-
nanco pYed riziky spojen˝mi s expozicí azbestu pYi
práci.
Sm�rnice Rady 2009/13/ES ze dne 16. února 2009,
kterou se provádí dohoda k Úmluv� o práci na moYi
z roku 2006 uzavYená Svazem provozovatelo námoY-
ních plavidel Evropského spole�enství (ECSA)
a Evropskou federací pracovníko v doprav� (ETF)
a kterou se m�ní sm�rnice 1999/63/ES.
Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/1794 ze dne 6. Yíjna 2015, kterou se m�ní sm�r-
nice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES,
2009/38/ES a 2002/14/ES a sm�rnice Rady 98/59/
/ES a 2001/23/ES, pokud jde o námoYníky.
Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2018/957 ze dne 28. �ervna 2018, kterou se m�ní
sm�rnice 96/71/ES o vysílání pracovníko v rámci po-
skytování slu~eb.“.

3. Poznámka pod �arou �. 10 se zruauje, a to
v�etn� odkazo na poznámku pod �arou.

4. § 51a zní:

„§ 51a

(1) Byla-li v˝pov�✏ ze strany zam�stnance dána
z dovodu pYechodu práv a povinností z pracovn�-
právních vztaho nebo z dovodu pYechodu v˝konu
práv a povinností z pracovn�právních vztaho do
15 dno ode dne, kdy byl zam�stnanec o takovém
pYechodu informován v rozsahu § 339 nejpozd�ji
30 dno pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto pYe-
chodu, pracovní pom�r skon�í nejpozd�ji dnem,
kter˝ pYedchází dni nabytí ú�innosti tohoto pYe-
chodu.

(2) Nebyl-li zam�stnanec o pYechodu práv a po-
vinností z pracovn�právních vztaho nebo o pYechodu
v˝konu práv a povinností z pracovn�právních
vztaho informován v rozsahu § 339 nejpozd�ji
30 dno pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto pYe-
chodu, mo~e dát z tohoto dovodu v˝pov�✏ s tím, ~e

a) byla-li dána v˝pov�✏ pYede dnem nabytí ú�in-
nosti tohoto pYechodu, pracovní pom�r skon�í
dnem, kter˝ pYedchází dni nabytí ú�innosti to-
hoto pYechodu,

b) byla-li dána v˝pov�✏ do 2 m�síco ode dne na-
bytí ú�innosti tohoto pYechodu, pracovní po-
m�r skon�í uplynutím v˝pov�dní doby, která
�iní 15 dno a za�íná dnem, v n�m~ byla v˝pov�✏
doru�ena zam�stnavateli.“.

5. V § 73 odst. 2 se za slova „odvolání z“
vkládá slovo „vedoucího“ a za slova „pracovního
místa“ se vkládají slova „podle odstavce 3“.

6. V § 73 odst. 3 úvodní �ásti ustanovení se za
slovo „Vedoucími“ vkládá slovo „pracovními“ a za
slovo „jsou“ se vkládá slovo „pouze“.

7. V § 73a odst. 1 se slova „následujícím po“
zruaují.

8. Nadpis § 77 zní:

„Spole�né ustanovení o dohodách o pracích ko-
nan˝ch mimo pracovní pom�r“.

9. V § 78 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) vícesm�nn˝m pracovním re~imem re~im práce,
v n�m~ se zam�stnanci vzájemn� pravideln�
stYídají ve 3 nebo více sm�nách v rámci 24 hodin
po sob� jdoucích,“.

10. V § 79 odst. 2 písm. b) se slova „tYísm�n-
n˝m a“ nahrazují slovy „vícesm�nn˝m nebo“.

11. V § 79 odstavec 3 zní:

„(3) Zkrácení stanovené t˝denní pracovní doby
bez sní~ení mzdy pod rozsah stanoven˝ v odstavcích
1 a 2 mo~e obsahovat jen kolektivní smlouva nebo
vnitYní pYedpis a nesmí ho provést zam�stnavatel po-
dle § 109 odst. 3. Takto zkrácená t˝denní pracovní
doba je stanovenou t˝denní pracovní dobou.“.

12. V § 85 odstavec 5 zní:

„(5) Pru~né rozvr~ení pracovní doby se neu-
platní

a) pYi pracovní cest� zam�stnance,

b) v dob� �erpání dovolené,

c) pYi nutnosti zabezpe�ení naléhavého pracov-
ního úkolu ve sm�n�, její~ za�átek a konec je
pevn� stanoven,

d) brání-li jejímu uplatn�ní provozní dovody,
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e) v dob� dole~it˝ch osobních pYeká~ek v práci
podle § 191 a 191a a

f) v dalaích pYípadech ur�en˝ch zam�stnavate-
lem.“.

13. § 93a se v�etn� nadpisu a poznámek pod
�arou �. 23a a 23b zruauje.

14. V § 96 odst. 1 písm. a) se bod 3 zruauje.

Dosavadní body 4 a 5 se ozna�ují jako body 3 a 4.

15. V § 97 odst. 1 se v�ta druhá zruauje.

16. V § 97 odst. 2 se slova „zástupco zam�st-
nanco“ nahrazují slovy „v pYípadech uveden˝ch
v § 203 odst. 2 písm. a)“.

17. V § 103 odst. 5 se slova „zYízení chrán�-
n˝ch“ nahrazují slovem „vyhrazování“.

18. V § 104 odst. 1 v�t� druhé se slova „zvláat-
ním právním pYedpisem34)“ nahrazují slovy „pYímo
pou~iteln˝m pYedpisem Evropské unie34)“.

Poznámka pod �arou �. 34 zní:

„34) NaYízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425
ze dne 9. bYezna 2016 o osobních ochrann˝ch prostYed-
cích a o zruaení sm�rnice Rady 89/686/EHS.“.

19. V nadpisu § 122 se slova „a sjednání“ zru-
aují.

20. V § 127 odst. 1 v�t� první se za slova „ná-
hradního volna“ vkládají slova „v rozsahu práce ko-
nané pYes�as“.

21. V § 127 odst. 3 se na konci textu v�ty druhé
doplHují slova „ , za kterou je zam�stnavatel povinen
plat nebo náhradní volno poskytnout“.

22. V § 130 odst. 1 se slova „kter˝ pracuje ve
sm�nách rozd�len˝ch“ nahrazují slovy „kterému za-
m�stnavatel rozvrhl sm�ny rozd�lené“.

23. V § 130 odst. 2 se slova „tohoto zákona“
nahrazují slovy „odstavce 1“.

24. V § 170 odst. 5 úvodní �ásti ustanovení se
slova „ve v˝ai základní sazby“ zruaují.

25. V § 176 odst. 4 písm. b) se slova „12 a~ 18
hodin“ nahrazují slovy „déle ne~ 12 hodin, nejdéle
vaak 18 hodin“.

26. V �ásti sedmé hlav� III nadpis dílu 3 zní:

„Náhrady pYi pYijetí a pYelo~ení“.

27. V § 177 odst. 1 se slovo „náhrady“ nahra-
zuje slovem „náhrad“.

28. V § 177 odst. 2 se slovo „Náhradu“ nahra-
zuje slovem „Náhrady“.

29. V § 179 odst. 4 písm. a) se slova „5 a~ 12
hodin“ nahrazují slovy „12 hodin a mén�“.

30. V § 179 odst. 4 písm. b) se slova „12 a~ 18
hodin“ nahrazují slovy „déle ne~ 12 hodin, nejdéle
vaak 18 hodin“.

31. § 191a zní:

„§ 191a

Zam�stnavatel je povinen omluvit nepYítomnost
zam�stnance v práci po dobu poskytování dlouho-
dobé pé�e v pYípadech podle § 41a a~ 41c zákona
o nemocenském pojiat�ní, nebrání-li tomu vá~né
provozní dovody.“.

32. V § 203 odst. 2 písm. h) se za slova „v tá-
borech pro d�ti a mláde~“ vkládají slova „ , a pro
obdobné �innosti na sportovních soustYed�ních d�tí
a mláde~e“ a na konci písmene se �árka nahrazuje
te�kou a doplHují se slova „Zam�stnanci pYísluaí za
podmínek podle § 203a pracovní volno s náhradou
mzdy nebo platu ve v˝ai prom�rného v˝d�lku nej-
v˝ae za 1 t˝den v kalendáYním roce,“.

33. Za § 203 se vkládá nov˝ § 203a, kter˝
v�etn� nadpisu zní:

„§ 203a

Pracovní volno související s akcí pro d�ti a mláde~

(1) Pracovní volno podle § 203 odst. 2 písm. h)
s náhradou mzdy nebo platu pYísluaí zam�stnanci
pouze, pokud se jedná o akci poYádanou právnickou
osobou,

a) zapsanou ve veYejném rejstYíku právnick˝ch
a fyzick˝ch osob po dobu nejmén� 5 let a

b) práce s d�tmi a mláde~í je její hlavní �inností.

Tuto skute�nost musí zam�stnanec zam�stnavateli
prokázat.

(2) Maximální v˝ae poskytnuté náhrady mzdy
nebo platu �iní v˝ai prom�rné mzdy v národním
hospodáYství za první a~ tYetí �tvrtletí kalendáYního
roku pYedcházejícího kalendáYnímu roku, ve kterém
se poskytuje pracovní volno, vyhláaené podle zákona
upravujícího zam�stnanost.
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(3) Zam�stnavatel má nárok na úhradu poskyt-
nuté náhrady mzdy nebo platu ze státního rozpo�tu;
nehradí se náhrada mzdy nebo platu nad rozsah sta-
noven˝ tímto zákonem. Úhradu poskytuje na ~ádost
okresní správa sociálního zabezpe�ení podle sídla za-
m�stnavatele, je-li jím právnická osoba, nebo podle
místa trvalého pobytu zam�stnavatele, je-li jím fy-
zická osoba. Zam�stnavatel musí dolo~it poskytnutí
náhrady mzdy nebo platu a spln�ní podmínek pro
její poskytnutí.“.

34. V § 210 v�t� první se slova „pracovní doby“
nahrazují slovem „sm�ny“.

35. V § 210 v�t� druhé se slova „nebo plat“
a slova „nebo platu“ zruaují.

36. V �ásti deváté hlavy I a II v�etn� nadpiso
a poznámky pod �arou �. 72 zn�jí:

„HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 211

Zam�stnanci, kter˝ vykonává zam�stnání v pra-
covním pom�ru, vzniká za podmínek stanoven˝ch
v této �ásti právo na dovolenou za kalendáYní rok
nebo její pom�rnou �ást a dále právo na dodatkovou
dovolenou.

HLAVA II

DOVOLENÁ ZA KALENDÁXNÍ ROK, JEJÍ
POM⇢RNÁ �ÁST A V›M⇢RA DOVOLENÉ

§ 212

V˝m�ra dovolené

(1) V˝m�ra dovolené �iní nejmén� 4 t˝dny v ka-
lendáYním roce.

(2) V˝m�ra dovolené zam�stnanco zam�stnava-
telo uveden˝ch v § 109 odst. 3 �iní 5 t˝dno v kalen-
dáYním roce.

(3) V˝m�ra dovolené pedagogick˝ch pracov-
níko47) a akademick˝ch pracovníko vysok˝ch
akol72) �iní 8 t˝dno v kalendáYním roce.

(4) Dochází-li u zam�stnance v prob�hu pYí-
sluaného kalendáYního roku ke zm�n� délky stano-
vené t˝denní pracovní doby nebo krataí t˝denní pra-
covní doby, pYísluaí mu za tento rok dovolená v po-

m�ru, kter˝ odpovídá délce jednotliv˝ch období
s rozdílnou délkou stanovené t˝denní pracovní doby
nebo krataí t˝denní pracovní doby.

(5) Vláda mo~e naYízením stanovit pro zam�st-
nance v drá~ní doprav� s nerovnom�rn� rozvr~enou
pracovní dobou podle § 100 odst. 1 písm. c) pod-
mínky, za kter˝ch mo~e b˝t poskytována dovolená
v kalendáYních dnech.

§ 213

Dovolená za kalendáYní rok a její pom�rná �ást

(1) Zam�stnanci, kter˝ za nepYetr~itého trvání
pracovního pom�ru k tému~ zam�stnavateli konal
u n�ho v pYísluaném kalendáYním roce práci po dobu
52 t˝dno v rozsahu stanovené t˝denní pracovní
doby pYipadající na toto období, pYísluaí dovolená
za kalendáYní rok v délce stanovené t˝denní pracovní
doby vynásobené v˝m�rou dovolené, na kterou má
zam�stnanec v pYísluaném kalendáYním roce právo.

(2) Konal-li zam�stnanec za podmínek uvede-
n˝ch v odstavci 1 práci po krataí t˝denní pracovní
dobu, pYísluaí mu dovolená odpovídající této krataí
t˝denní pracovní dob�.

(3) Zam�stnanci, kterému nevzniklo právo na
dovolenou za kalendáYní rok podle odstavce 1 ne-
bo 2, avaak za nepYetr~itého trvání pracovního po-
m�ru k tému~ zam�stnavateli konal u n�ho v pYís-
luaném kalendáYním roce práci alespoH po dobu
4 t˝dno v rozsahu stanovené t˝denní pracovní doby
nebo krataí t˝denní pracovní doby pYipadající na
toto období, pYísluaí pom�rná �ást dovolené.

(4) Pom�rná �ást dovolené �iní za ka~dou od-
pracovanou stanovenou t˝denní pracovní dobu nebo
krataí t˝denní pracovní dobu v pYísluaném kalendáY-
ním roce jednu dvaapadesátinu stanovené t˝denní
pracovní doby nebo krataí t˝denní pracovní doby
vynásobenou v˝m�rou dovolené, na kterou má za-
m�stnanec v pYísluaném kalendáYním roce právo.

(5) Odpracoval-li zam�stnanec v kalendáYním
roce podle rozvrhu sm�n více ne~ dvaapadesátináso-
bek stanovené t˝denní pracovní doby nebo krataí
t˝denní pracovní doby, prodlou~í se délka dovolené
v~dy o jednu dvaapadesátinu dovolené za kalendáYní
rok za ka~dou dalaí odpracovanou stanovenou t˝-
denní pracovní dobu nebo krataí t˝denní pracovní
dobu.
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72) Zákon o vysok˝ch akolách.“.

37. V § 215 odstavec 1 zní:
„(1) Zam�stnanci, kter˝ pracuje u tého~ za-

m�stnavatele po stanovenou t˝denní pracovní dobu
cel˝ kalendáYní rok pod zemí pYi t�~b� nerosto nebo
pYi ra~ení tunelo a atol, a zam�stnanci, kter˝ po cel˝
kalendáYní rok koná práce zvláae obtí~né, pYísluaí
dodatková dovolená v délce stanovené t˝denní pra-
covní doby, a pracoval-li za t�chto podmínek po
krataí t˝denní pracovní dobu, pYísluaí mu dodatková
dovolená v délce odpovídající této krataí t˝denní
pracovní dob�.“.

38. V § 215 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které zn�jí:

„(2) Pracuje-li zam�stnanec za podmínek uve-
den˝ch v odstavci 1 jen �ást kalendáYního roku, pYí-
sluaí mu za ka~dou odpracovanou stanovenou t˝-
denní pracovní dobu nebo krataí t˝denní pracovní
dobu v pYísluaném kalendáYním roce dodatková do-
volená v délce jedné dvaapadesátiny stanovené t˝-
denní pracovní doby nebo krataí t˝denní pracovní
doby; jde-li o právo na dodatkovou dovolenou za
v˝kon práce v tropick˝ch nebo jinak zdravotn� ob-
tí~n˝ch oblastech, postupuje se podle odstavce 4
písm. f).

(3) Dodatková dovolená z dovodu v˝konu
prací zvláae obtí~n˝ch pYísluaí zam�stnanci pYi spl-
n�ní stanoven˝ch podmínek, i kdy~ má právo na do-
datkovou dovolenou z dovodu v˝konu prací pod
zemí pYi t�~b� nerosto nebo pYi ra~ení tunelo
a atol.“.

Dosavadní odstavce 2 a~ 4 se ozna�ují jako od-
stavce 4 a~ 6.

39. V § 215 se na konci odstavce 4 te�ka nahra-
zuje �árkou a doplHuje se písmeno j), které zní:
„j) pYi �iat�ní stok, kalov˝ch prostor, kanálov˝ch

odpado, ~ump, vpustí, kanaliza�ního potrubí
a pYípojek, hubení akodliv˝ch ~ivo�icho ve sto-
kách a pYi obsluhování �istíren odpadních vod
pYicházejí do pYímého styku s biologick˝mi od-
padními vodami a odpady alespoH v rozsahu
poloviny stanovené t˝denní pracovní doby.“.

40. V § 215 odst. 6 se slova „1, 2 a 3“ nahrazují
slovy „1 a~ 4“.

41. V § 215 se doplHují odstavce 7 a 8, které
zn�jí:

„(7) PYi zm�n� délky stanovené t˝denní pra-
covní doby v prob�hu pYísluaného kalendáYního
roku se pro ú�ely stanovení práva na dodatkovou
dovolenou pou~ije § 212 odst. 4 obdobn�.

(8) Pro ú�ely dodatkové dovolené se v pYípa-
dech uveden˝ch v odstavci 4 písm. a) a~ e) a g)
a~ j) za v˝kon práce, s v˝jimkou �erpání dovolené,
nepova~ují doby uvedené v § 216 odst. 2 a § 348
odst. 1; právo na dodatkovou dovolenou v t�chto
pYípadech vzniká jen na základ� skute�ného v˝konu
práce za podmínek uveden˝ch v odstavcích 1 a~ 4.“.

42. V § 216 odstavce 2 a~ 4 zn�jí:

„(2) Jen do v˝ae dvacetinásobku stanovené t˝-
denní pracovní doby nebo dvacetinásobku krataí t˝-
denní pracovní doby se pro ú�ely dovolené pova~uje
za v˝kon práce doba zameakaná v tém~e kalendáY-
ním roce z dovodu

a) do�asné pracovní neschopnosti, s v˝jimkou pra-
covní neschopnosti vzniklé v dosledku pracov-
ního úrazu nebo nemoci z povolání,

b) karantény naYízené podle jiného právního pYed-
pisu59),

c) �erpání rodi�ovské dovolené, s v˝jimkou doby,
po kterou zam�stnanec �erpá rodi�ovskou do-
volenou do doby, po kterou je zam�stnankyn�
oprávn�na �erpat mateYskou dovolenou,

d) jin˝ch dole~it˝ch osobních pYeká~ek v práci
podle § 199, s v˝jimkou pYeká~ek uveden˝ch
v provád�cím právním pYedpisu podle § 199
odst. 2.

(3) Za v˝kon práce se pro ú�ely dovolené po-
va~uje doba pYeká~ek v práci uveden˝ch v odstavci 2
pouze tehdy, jestli~e zam�stnanec mimo dobu jejich
trvání v kalendáYním roce odpracoval alespoH dva-
náctinásobek stanovené t˝denní pracovní doby nebo
dvanáctinásobek krataí t˝denní pracovní doby.

(4) Byl-li zam�stnanec dlouhodob� pln� uvol-
n�n pro v˝kon veYejné funkce, je povinen mu do-
volenou nebo její �ást poskytnout ten, pro koho
byl zam�stnanec takto uvoln�n; tato osoba je po-
vinna mu poskytnout té~ tu �ást dovolené, kterou
nevy�erpal pYed uvoln�ním. Nevy�erpal-li zam�stna-
nec dovolenou pYed uplynutím doby uvoln�ní, je
povinen mu ji poskytnout uvolHující zam�stnavatel.
Spln�ní podmínek pro vznik práva na dovolenou se
pYitom posuzuje vcelku za dobu pYed uvoln�ním i po
uvoln�ní.“.
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43. V § 216 se doplHuje odstavec 5, kter˝ zní:

„(5) Dovolená, na ni~ vzniklo právo v pYíslua-
ném kalendáYním roce, se zaokrouhluje na celé ho-
diny nahoru.“.

44. V § 218 se za odstavec 1 vkládá nov˝ od-
stavec 2, kter˝ zní:

„(2) S pYihlédnutím k oprávn�n˝m zájmom za-
m�stnance lze na základ� jeho písemné ~ádosti �ást
dovolené za kalendáYní rok, na kterou vzniklo právo
v pYísluaném kalendáYním roce a která pYesahuje
4 t˝dny a u pedagogick˝ch pracovníko a akademic-
k˝ch pracovníko vysok˝ch akol 6 t˝dno, pYevést do
následujícího kalendáYního roku.“.

Dosavadní odstavce 2 a~ 4 se ozna�ují jako od-
stavce 3 a~ 5.

45. V § 218 odst. 3 se za slova „odstavce 1“
vkládají slova „nebo byla-li její �ást pYevedena podle
odstavce 2“ a �íslo „4“ se nahrazuje �íslem „5“.

46. V § 218 se doplHuje odstavec 6, kter˝ zní:

„(6) �erpání dovolené mo~e zam�stnavatel za-
m�stnanci s jeho souhlasem v˝jime�n� ur�it v roz-
sahu krataím, ne~ �iní délka sm�ny, nejmén� vaak
v délce její jedné poloviny, nejde-li o zb˝vající �ást
nevy�erpané dovolené, která je krataí ne~ polovina
sm�ny.“.

47. V § 219 odst. 1 �ást v�ty první za stYední-
kem zní: „k pYeruaení dovolené v dob� poskytování
dlouhodobé pé�e, oaetYování nemocného �lena ro-
diny, vojenského cvi�ení nebo slu~by v opera�ním
nasazení nedojde, po~ádá-li zam�stnanec o pokra�o-
vání v �erpání dovolené b�hem t�chto pYeká~ek
v práci“.

48. V § 219 odst. 2 se na konci textu v�ty první
doplHují slova „ ; to neplatí v pYípad�, kdy zam�st-
nanec by byl jinak povinen v den svátku sm�nu od-
pracovat podle § 91 odst. 4 a �erpání dovolené
v tento den bylo ur�eno na jeho ~ádost“.

49. V § 221 se odstavec 2 zruauje a zároveH se
zruauje ozna�ení odstavce 1.

50. V § 222 odst. 1 se v�ta druhá zruauje.

51. V § 222 odst. 4 se v�ta druhá zruauje.

52. Za § 222 se vkládá nov˝ § 222a, kter˝
v�etn� poznámky pod �arou �. 91 zní:

„§ 222a

Zam�stnanci, kter˝ byl vyslán k v˝konu práce
v rámci nadnárodního poskytování slu~eb91) do ji-
ného �lenského státu Evropské unie, nepYísluaí ná-
hrada mzdy nebo platu za dovolenou v rozsahu, ve
kterém mu náhrada za dovolenou pYísluaí podle
právních pYedpiso �lenského státu, do n�ho~ byl vy-
slán.

91) �l. 56 Smlouvy o fungování Evropské unie.“.

53. § 223 zní:

„§ 223

(1) Zam�stnavatel mo~e dovolenou krátit jen za
neomluven� zameakanou sm�nu, a to o po�et ne-
omluven� zameakan˝ch hodin; neomluvená zamea-
kání krataích �ástí jednotliv˝ch sm�n lze s�ítat.

(2) Dovolená, na kterou vzniklo právo v pYíslua-
ném kalendáYním roce, se krátí pouze z dovodu po-
dle odstavce 1, kter˝ vznikl v tomto roce.

(3) PYi krácení dovolené musí b˝t zam�stnanci,
jeho~ pracovní pom�r k tému~ zam�stnavateli trval
po cel˝ kalendáYní rok, poskytnuta dovolená alespoH
v délce 2 t˝dno.“.

54. V § 249 odst. 2 se slova „ostatní zam�st-
nance, popYípad� osoby blízké“ nahrazují slovy „ji-
nou fyzickou osobu“.

55. V § 269 se doplHuje odstavec 5, kter˝ zní:
„(5) `kodou podle tohoto zákona není pYí-

padná ztráta na dochodu.“.

56. V § 271b odst. 3 v�t� druhé se za slova „tato
náhrada“ vkládají slova „po dobu zaYazení do evi-
dence uchaze�o o zam�stnání“ a na konci odstavce se
doplHuje v�ta „Po skon�ení zaYazení do evidence
uchaze�o o zam�stnání se pYi v˝po�tu náhrady za
ztrátu na v˝d�lku po skon�ení pracovní neschop-
nosti nebo pYi uznání invalidity postupuje u vaech
poakozen˝ch podle odstavce 1.“.

57. § 271f v�etn� nadpisu zní:

„§ 271f
Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pYi zvláae

záva~ném ublí~ení na zdraví zam�stnance

PYi zvláae záva~ném ublí~ení na zdraví zam�st-
nance pYísluaí jeho man~elovi, partnerovi51a), dít�ti
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a rodi�i jednorázová náhrada vzniklé nemajetkové
újmy. Tato náhrada pYísluaí i dalaím osobám v po-
m�ru rodinném nebo obdobném, které újmu zam�st-
nance pocieují jako vlastní újmu.“.

58. V § 271g odstavce 2 a 3 zn�jí:

„(2) Náhradu pYim�Yen˝ch náklado spojen˝ch
s pohYbem tvoYí v˝daje na zYízení pomníku nebo
desky do v˝ae nejmén� jedenapolnásobku prom�rné
mzdy v národním hospodáYství zjiat�né za první a~
tYetí �tvrtletí kalendáYního roku pYedcházejícího ka-
lendáYnímu roku, ve kterém na tuto náhradu vznikne
právo; v˝ae této náhrady se zaokrouhluje na celé
stokoruny nahoru. Náhradu pYim�Yen˝ch náklado
spojen˝ch s pohYbem tvoYí dále v˝daje ú�tované za
pohYeb, hYbitovní poplatky, v˝daje na úpravu po-
mníku nebo desky, cestovní v˝lohy a jedna tYetina
obvykl˝ch v˝dajo na smute�ní oaacení osobám blíz-
k˝m.

(3) V˝ai prom�rné mzdy zjiat�né podle od-
stavce 2 vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních v�cí
na základ� údajo �eského statistického úYadu sd�le-
ním uveYejn�n˝m ve Sbírce zákono.“.

59. § 271i v�etn� nadpisu zní:

„§ 271i

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy
pozostal˝ch

(1) Jednorázová náhrada nemajetkové újmy po-
zostal˝ch pYísluaí

a) man~elovi nebo partnerovi51a) zemYelého za-
m�stnance,

b) dít�ti zemYelého zam�stnance a

c) rodi�i zemYelého zam�stnance.

(2) Jednorázová náhrada nemajetkové újmy
pYísluaí ka~dému pozostalému podle odstavce 1 nej-
mén� ve v˝ai dvacetinásobku prom�rné mzdy v ná-
rodním hospodáYství zjiat�né za první a~ tYetí
�tvrtletí kalendáYního roku pYedcházejícího kalen-
dáYnímu roku, ve kterém právo na tuto náhradu
vzniklo; je-li náhrada vyplácena ob�ma rodi�om, vy-
platí se ka~dému z nich polovina této �ástky. V˝ae
jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozostal˝ch
se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.

(3) Jednorázová náhrada vzniklé nemajetkové
újmy pYísluaí i dalaím osobám v pom�ru rodinném

nebo obdobném, které újmu zam�stnance pocieují
jako vlastní újmu.

(4) V˝ai prom�rné mzdy zjiat�né podle od-
stavce 2 vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních v�cí
na základ� údajo �eského statistického úYadu sd�le-
ním uveYejn�n˝m ve Sbírce zákono.“.

60. V § 271s se dosavadní text ozna�uje jako
odstavec 1 a doplHuje se odstavec 2, kter˝ zní:

„(2) Soud zohlední pYi ur�ení v˝ae jednorázové
náhrady nemajetkové újmy pozostal˝ch podle § 271i
pYiznanou v˝ai jednorázové náhrady nemajetkové
újmy pYi zvláae záva~ném ublí~ení na zdraví zam�st-
nance podle § 271f.“.

61. V § 273 odst. 2 se slova „zástupce zam�st-
nanco v Evropské rad� zam�stnanco“ nahrazují
slovy „�lena evropské rady zam�stnanco, �lena vy-
jednávacího v˝boru“.

62. Poznámka pod �arou �. 78 zní:

„78) NapYíklad zákon �. 412/2005 Sb., o ochran� utajovan˝ch
informací a o bezpe�nostní zposobilosti, ve zn�ní poz-
d�jaích pYedpiso.“.

63. Poznámka pod �arou �. 79 zní:

„79) Zákon �. 292/2013 Sb., o zvláatních Yízeních soudních,
ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso.“.

64. Poznámky pod �arou �. 80, 87 a 112 se zru-
aují, a to v�etn� odkazo na poznámky pod �arou.

65. V § 286 odst. 1 se slova „podle tohoto zá-
kona“ zruaují.

66. Za § 309 se vkládá nov˝ § 309a, kter˝ zní:

„§ 309a

U~ivatel je povinen v dostate�ném pYedstihu in-
formovat agenturu práce, která k n�mu do�asn� pYi-
d�lila zam�stnance k v˝konu práce, o tom, ~e tohoto
zam�stnance vyale k v˝konu práce v rámci nadná-
rodního poskytování slu~eb91) na území jiného �len-
ského státu Evropské unie; informace musí obsaho-
vat alespoH údaje o

a) místu v˝konu práce vyslaného zam�stnance v ji-
ném �lenském stát� Evropské unie,

b) pracovních úkolech, které má vyslan˝ zam�st-
nanec vykonávat,
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c) datu zahájení v˝konu práce vyslaného zam�st-
nance,

d) pYedpokládané dob� vyslání zam�stnance a
e) tom, zda vyslan˝ zam�stnanec nahrazuje jiného

zam�stnance, jeho~ doba vyslání se mu pYi�ítá
podle § 319a odst. 3.“.

67. V § 313 odst. 1 úvodní �ásti ustanovení se
slova „ , dohody o provedení práce nebo dohody
o pracovní �innosti“ nahrazují slovy „nebo právního
vztahu zalo~eného dohodou o pracovní �innosti
nebo dohodou o provedení práce, pokud dohoda
o provedení práce zalo~ila ú�ast na nemocenském
pojiat�ní podle jiného právního pYedpisu114) anebo
pokud byl z odm�ny z této dohody provád�n v˝kon
rozhodnutí nebo exekuce srá~kami ze mzdy116),“.

Poznámky pod �arou �. 114 a 116 zn�jí:

„114) § 7a zákona o nemocenském pojiat�ní.
116) § 299 ob�anského soudního Yádu.“.

68. V § 313 odst. 1 písm. e) se za slova „pro-
vád�ny srá~ky,“ vkládají slova „kter˝ orgán srá~ky
naYídil,“.

69. Za § 317 se vkládá nov˝ § 317a, kter˝
v�etn� nadpisu zní:

„§ 317a
Sdílené pracovní místo

(1) Zam�stnavatel mo~e se dv�ma nebo více za-
m�stnanci s krataí pracovní dobou a se stejn˝m dru-
hem práce uzavYít dohody, podle nich~ si zam�st-
nanci budou na sdíleném pracovním míst� sami roz-
vrhovat pracovní dobu do sm�n po vzájemné do-
hod� tak, aby ka~d˝ z nich na základ� spole�ného
rozvrhu pracovní doby naplnil prom�rnou t˝denní
pracovní dobu nejdéle ve �tyYt˝denním vyrovnáva-
cím období. Souhrn délky t˝denní pracovní doby
zam�stnanco na jednom sdíleném pracovním míst�
nesmí pYekro�it délku stanovené t˝denní pracovní
doby; to vaak neplatí v pYípad� zastupování zam�st-
nance podle odstavce 4.

(2) Dohody podle odstavce 1 musí b˝t písemn�
uzavYeny s ka~d˝m zam�stnancem a musí obsahovat
bli~aí podmínky pro rozvr~ení pracovní doby.

(3) Zam�stnanci jsou povinni pYedlo~it zam�st-
navateli spole�n˝ písemn˝ rozvrh pracovní doby na
sdíleném pracovním míst�, a to nejmén� 1 t˝den pYed

po�átkem období, na n�~ je pracovní doba roz-
vr~ena. NepYedlo~í-li zam�stnanci spole�n˝ rozvrh
pracovní doby, ur�í bez zbyte�ného odkladu roz-
vr~ení pracovní doby do sm�n zam�stnavatel. S pYí-
padn˝mi zm�nami rozvrhu jsou zam�stnanci po-
vinni zam�stnavatele písemn� seznámit nejmén�
2 dny pYedem, nedohodnou-li se se zam�stnavatelem
na jiné dob� seznámení.

(4) Zam�stnavatel mo~e po~adovat po zam�st-
nanci zastupování nepYítomného zam�stnance na
tém~e sdíleném pracovním míst� pouze tehdy, dal-
-li k tomu zam�stnanec v dohod� podle odstavce 1
nebo pro konkrétní pYípad souhlas.

(5) Závazek z dohody podle odstavce 1 lze roz-
vázat písemnou dohodou zam�stnavatele se zam�st-
nancem ke sjednanému dni. Tento závazek mohou
zam�stnavatel nebo zam�stnanec rovn�~ písemn� vy-
pov�d�t z jakéhokoliv dovodu nebo bez uvedení do-
vodu s patnáctidenní v˝pov�dní dobou, která za�íná
dnem, v n�m~ byla v˝pov�✏ doru�ena druhé smluvní
stran�.

(6) Zanikne-li závazek z dohody podle od-
stavce 1 alespoH jednoho zam�stnance, pracovní re-
~im sdíleného pracovního místa se u ostatních za-
m�stnanco na tém~e sdíleném pracovním míst�
uplatní do konce probíhajícího vyrovnávacího ob-
dobí.“.

70. V § 319 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) minimální mzdu, pYísluanou nejni~aí úroveH za-
ru�ené mzdy, slo~ky mzdy stanovené v § 114 a~
118 nebo slo~ky platu stanovené v § 123 a~ 130
a § 132, 133 a 135,“.

71. V § 319 odst. 1 se na konci písmene g) te�ka
nahrazuje �árkou a vkládají se písmena h) a i), která
zn�jí:

„h) podmínky ubytování, pokud jej zam�stnavatel
poskytuje zam�stnanci,

i) náhrady cestovních v˝dajo v souvislosti s v˝ko-
nem práce s tím, ~e za pravidelné pracoviat� se
pova~uje obvyklé místo v˝konu práce na území
�eské republiky.“.

72. V § 319 se poznámka pod �arou �. 91 zru-
auje.

73. Za § 319 se vkládá nov˝ § 319a, kter˝ zní:
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„§ 319a

(1) PYesáhne-li vyslání zam�stnance podle § 319
odst. 1 dobu 12 m�síco, vztahuje se na n�ho vedle
podmínek uveden˝ch v § 319 odst. 1 v�t� první i dalaí
úprava v˝konu práce v pracovním pom�ru podle to-
hoto zákona s v˝jimkou úpravy t˝kající se vzniku,
zm�ny a skon�ení pracovního pom�ru. Ustanovení
§ 319 odst. 1 v�t druhé a tYetí platí obdobn�.

(2) Doba uvedená v odstavci 1 se prodlu~uje na
18 m�síco, pokud zam�stnavatel uveden˝ v § 319
odst. 1 postupem podle § 87 odst. 2 zákona o za-
m�stnanosti oznámí pYed uplynutím doby uvedené
v odstavci 1, ~e vyslání zam�stnance pYesáhne tuto
dobu a sou�asn� sd�lí dovody jejího pYesáhnutí.

(3) Vyale-li zam�stnavatel k nahrazení zam�st-
nance uvedeného v § 319 odst. 1 jiného zam�stnance,
vaechny doby vyslání t�chto zam�stnanco, pokud
plnili nebo plní stejné pracovní úkoly na stejném
míst�, se pro ú�ely posouzení doby uvedené v od-
stavci 1 nebo odstavci 2 s�ítají. Pln�ní stejného úkolu
na stejném míst� se posuzuje s ohledem na povahu
vykonávané práce, povahu poskytované slu~by
a místo jejího v˝konu.“.

74. § 320a zní:

„§ 320a

Stát na základ� dohody v Rad� hospodáYské
a sociální dohody hradí pYísp�vek odborov˝m orga-
nizacím a organizacím zam�stnavatelo na

a) podporu vzájemn˝ch jednání na celostátní nebo
krajské úrovni, která se t˝kají dole~it˝ch zájmo

pracujících, zejména hospodáYsk˝ch, v˝rob-
ních, pracovních, mzdov˝ch a sociálních pod-
mínek,

b) opatYení v oblasti prevence rizik vzniku poako-
zení zdraví zam�stnanco následkem pracovního
úrazu nebo nemoci z povolání.“.

75. Za § 331 se vkládá nov˝ § 332, kter˝ zní:

„§ 332

Nastane-li pYeká~ka, pro kterou lhota stanovená
tímto zákonem neb�~í, nemá to vliv na její povodní
délku. Zb˝vá-li po odpadnutí pYeká~ky mén� ne~
5 dno do uplynutí lhoty, neskon�í tato lhota dYíve
ne~ za 10 dno ode dne, kdy za�ala znovu b�~et.“.

76. V § 334 odstavec 2 zní:

„(2) Písemnost doru�uje zam�stnavatel zam�st-
nanci do vlastních rukou na pracoviati; není-li to
mo~né, mo~e ji zam�stnavatel doru�it zam�stnanci

a) kdekoliv bude zam�stnanec zasti~en,

b) prostYednictvím provozovatele poatovních slu-
~eb,

c) prostYednictvím sít� nebo slu~by elektronic-
k˝ch komunikací, nebo

d) prostYednictvím datové schránky.“.

77. V § 334 se odstavec 5 zruauje.

78. Poznámka pod �arou �. 94 zní:

„94) Zákon �. 29/2000 Sb., o poatovních slu~bách a o zm�n�
n�kter˝ch dalaích zákono (zákon o poatovních slu~-
bách), ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso.“.

79. Za § 335 se vkládá nov˝ § 335a, kter˝
v�etn� nadpisu zní:

„§ 335a

Doru�ování zam�stnavatelem prostYednictvím
datové schránky

ProstYednictvím datové schránky mo~e zam�st-
navatel písemnost doru�it jen tehdy, jestli~e zam�st-
nanec s tímto zposobem doru�ování vyslovil pí-
semn˝ souhlas. Jestli~e se zam�stnanec nepYihlásí
do datové schránky ve lhot� 10 dno ode dne dodání
písemnosti do datové schránky, pova~uje se písem-
nost za doru�enou posledním dnem této lhoty.“.

80. V § 336 odst. 1 se slova „která je mu
známa“ nahrazují slovy „kterou zam�stnanec za-
m�stnavateli písemn� sd�lil“.

81. V § 336 odst. 3 a 4 se slovo „ulo~enou“
zruauje a slova „10 pracovních“ se nahrazují �ís-
lem „15“.

82. V § 336 odst. 4 v�t� poslední se �ást v�ty za
stYedníkem v�etn� stYedníku zruauje.

83. V § 337 se na konci odstavce 3 doplHuje
v�ta „Jestli~e zam�stnavatel odmítne pYevzít písem-
nost, neposkytne sou�innost nebo jinak znemo~ní
doru�ení písemnosti v míst� sídla nebo v míst� pod-
nikání zam�stnavatele, pova~uje se písemnost za do-
ru�enou dnem, kdy k takové skute�nosti doalo.“.

84. V § 337 se doplHuje odstavec 6, kter˝ zní:

„(6) Jestli~e s tím zam�stnavatel souhlasí, mo~e
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zam�stnanec doru�it písemnost ur�enou zam�stnava-
teli prostYednictvím datové schránky. Písemnost do-
ru�ovaná prostYednictvím datové schránky je doru-
�ena dnem dodání písemnosti do datové schránky.
Ustanovení odstavco 4 a 5 se nepou~ijí.“.

85. § 338 v�etn� poznámky pod �arou �. 117
zní:

„§ 338

(1) K pYechodu práv a povinností z pracovn�-
právních vztaho mo~e dojít jen v pYípadech stanove-
n˝ch tímto nebo jin˝m zákonem.

(2) Dochází-li k pYevodu �innosti zam�stnava-
tele nebo její �ásti (dále jen „�innost zam�stnava-
tele“), pYecházejí práva a povinnosti z pracovn�práv-
ních vztaho v plném rozsahu na pYejímajícího za-
m�stnavatele; práva a povinnosti z kolektivní
smlouvy pYecházejí na pYejímajícího zam�stnavatele
na dobu ú�innosti kolektivní smlouvy, nejdéle vaak
do konce následujícího kalendáYního roku.

(3) Nejde-li o pYevod �innosti zam�stnavatele
podle jiného zákona117), pYecházejí práva a povin-
nosti z pracovn�právních vztaho na pYejímajícího za-
m�stnavatele pYi pYevodu �innosti zam�stnavatele
pouze v pYípad�, ~e
a) �innost je po pYevodu vykonávána stejn˝m

nebo obdobn˝m zposobem a rozsahem,
b) �innost nespo�ívá zcela nebo pYevá~n� v dodá-

vání zbo~í,
c) bezprostYedn� pYed pYevodem existuje skupina

zam�stnanco, která byla zám�rn� vytvoYena za-
m�stnavatelem za ú�elem v˝hradního nebo pYe-
vá~ného vykonávání �innosti,

d) �innost není zam˝alená jako krátkodobá nebo
nemá spo�ívat v jednorázovém úkolu a

e) je pYevád�n majetek, popYípad� právo jeho u~í-
vání nebo po~ívání, je-li tento majetek s ohledem
na charakter �innosti pro její v˝kon zásadní,
nebo je pYevzata podstatná �ást zam�stnanco,
které dosavadní zam�stnavatel pou~íval pYi v˝-
konu �innosti, závisí-li tato �innost v podstatné
míYe pouze na zam�stnancích, nikoliv na ma-
jetku.

(4) Za pYejímajícího zam�stnavatele se bez
ohledu na právní dovod pYevodu a na to, zda dochází
k pYevodu vlastnick˝ch práv, pova~uje právnická
nebo fyzická osoba, která je zposobilá jako zam�st-

navatel pokra�ovat v pln�ní �inností dosavadního za-
m�stnavatele nebo v �innosti obdobného druhu.

(5) Práva a povinnosti dosavadního zam�stna-
vatele vo�i zam�stnancom, jejich~ pracovn�právní
vztahy pYede dnem nabytí ú�innosti pYechodu práv
a povinností z pracovn�právních vztaho zanikly, zo-
stávají nedot�eny, pokud jin˝ zákon nestanoví ji-
nak21a).

117) NapYíklad § 178 odst. 1 a § 2175 odst. 2 ob�anského
zákoníku.“.

86. V § 340 se slova „nebo pYevodu úkolo za-
m�stnavatele anebo jejich �ásti“ zruaují.

87. V § 347 odst. 3 se �íslo „2“ nahrazuje �ís-
lem „4“.

88. V § 349 odst. 1 se slovo „pYípravky“ nahra-
zuje slovem „sm�smi“.

89. Za § 350a se vkládá nov˝ § 350b, kter˝ zní:

„§ 350b

Pro ú�ely tohoto zákona se jin˝m �lensk˝m stá-
tem Evropské unie rozumí i stát, kter˝ je smluvní
stranou Dohody o Evropském hospodáYském pros-
toru.“.

90. V § 357 odst. 1 se za slova „minimální mzda
(§ 111)“ vkládají slova „nebo pYísluaná nejni~aí úro-
veH zaru�ené mzdy (§ 112)“ a za slova „minimální
mzd�“ se vkládají slova „nebo pYísluané nejni~aí
úrovni zaru�ené mzdy“.

91. § 363 zní:

„§ 363

Ustanoveními, kter˝mi se zapracovávají pYed-
pisy Evropské unie, jsou § 16 odst. 2 a 3, § 30
odst. 2, § 37 odst. 1 a~ 4, § 39 odst. 2 a~ 6, § 40
odst. 3, § 41 odst. 1 v úvodní �ásti ustanovení a pís-
mena c), d), f) a g), § 47 spo�ívající ve slovech „na-
stoupí-li zam�stnankyn� po skon�ení mateYské do-
volené nebo zam�stnanec po skon�ení rodi�ovské
dovolené v rozsahu doby, po kterou je zam�stnan-
kyn� oprávn�na �erpat mateYskou dovolenou, do
práce, je zam�stnavatel povinen zaYadit je na jejich
povodní práci a pracoviat�“, § 51a, § 53 odst. 1 spo-
�ívající ve slovech „Zakazuje se dát zam�stnanci v˝-
pov�✏“ a písm. d), § 54 písm. b) spo�ívající ve slo-
vech „to neplatí v pYípad� t�hotné zam�stnankyn�,
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zam�stnankyn�, která �erpá mateYskou dovolenou,
zam�stnance v dob�, kdy �erpá rodi�ovskou dovole-
nou do doby, po kterou je ~ena oprávn�na �erpat
mateYskou dovolenou“, § 54 písm. c) spo�ívající ve
slovech „nejde o zam�stnankyni na mateYské dovo-
lené nebo o zam�stnance v dob� �erpání rodi�ovské
dovolené do doby, po kterou je ~ena oprávn�na �er-
pat mateYskou dovolenou“, § 54 písm. d) spo�ívající
ve slovech „o t�hotnou zam�stnankyni, zam�stnan-
kyni �erpající mateYskou dovolenou, nebo o zam�st-
nance anebo zam�stnankyni, kteYí �erpají rodi�ov-
skou dovolenou“, § 62 a~ 64, § 78 odst. 1 písm. a)
a~ f), j), k) a m) spo�ívající ve slovech „prom�rná
t˝denní pracovní doba nesmí pYesáhnout stanovenou
t˝denní pracovní dobu“, ve slovech „za období nej-
v˝ae 26 t˝dno po sob� jdoucích“ a ve v�t� „Jen ko-
lektivní smlouva mo~e toto období vymezit nejv˝ae
na 52 t˝dno po sob� jdoucích.“, § 79 odst. 1, § 79a,
81, § 85 odst. 4 spo�ívající ve slovech „prom�rná
t˝denní pracovní doba napln�na ve vyrovnávacím
období ur�eném zam�stnavatelem, nejdéle vaak v ob-
dobí uvedeném v § 78 odst. 1 písm. m)“, § 86 odst. 3
a 4, § 88 odst. 1 a 2, § 90, 90a, § 92 odst. 1, 3 a 4, § 93
odst. 2 v�ta druhá a odst. 4, § 94, § 96 odst. 1
písm. a) body 1 a 2 a odst. 2, § 97 odst. 2 spo�ívající
ve slovech „v pYípadech uveden˝ch v § 203 odst. 2
písm. a)“, § 101, 102, 103, 104, § 105 odst. 1 spo�í-
vající ve slovech „Zam�stnavatel, u n�ho~ k pracov-
nímu úrazu doalo, je povinen objasnit pYí�iny a okol-
nosti vzniku tohoto úrazu“, § 105 odst. 3 písm. a),
odst. 4 a 7, § 106 odst. 1 a~ 3 a odst. 4 písm. a), c),
d), f) a g), § 108 odst. 2, 3, 6 a 7, § 110 odst. 1, § 113
odst. 4, § 136 odst. 2, § 191 spo�ívající ve slovech
„Zam�stnavatel je povinen omluvit nepYítomnost za-
m�stnance v práci po dobu oaetYování dít�te mlad-
aího ne~ 10 let nebo jiného �lena domácnosti v pYí-
padech podle § 39 zákona o nemocenském pojiat�ní
a po dobu pé�e o dít� mladaí ne~ 10 let z dovodo
stanoven˝ch v § 39 zákona o nemocenském pojiat�ní
nebo z dovodu, kdy se fyzická osoba, která o dít�
jinak pe�uje, podrobila vyaetYení nebo oaetYení u po-
skytovatele zdravotních slu~eb, které nebylo mo~no
zabezpe�it mimo pracovní dobu zam�stnance,
a proto nemo~e o dít� pe�ovat“, § 191a, 195, 196,
§ 197 odst. 3 v�ta první spo�ívající ve slovech „Ro-
di�ovská dovolená podle odstavce 1 pYísluaí ode dne
pYevzetí dít�te a~ do dne, kdy dít� dosáhne v�ku
3 let“ a ve slovech „rodi�ovská dovolená pYísluaí“
a v�ty druhá a tYetí, § 198 odst. 1 a~ 4, pokud jde
o rodi�ovskou dovolenou, § 199 odst. 1, § 203

odst. 2 písm. a), § 213 odst. 1, § 217 odst. 4, pokud
jde o rodi�ovskou dovolenou, § 218 odst. 1, § 222
odst. 2, § 229 odst. 1 spo�ívající ve slovech „odborná
praxe se pova~uje za v˝kon práce, za kter˝ pYísluaí
zam�stnanci mzda nebo plat“, § 238 odst. 1 a 2,
§ 239, § 240 odst. 1, § 241 odst. 1 a 2, § 245 odst. 1,
§ 246 odst. 2 v�ta první, § 247, 265, 267 a~ 271j,
§ 273 odst. 2 spo�ívající ve slovech „�lena evropské
rady zam�stnanco, �lena vyjednávacího v˝boru“,
§ 276 odst. 1 v�ta první a odst. 2 a~ 6 a 8, § 277
spo�ívající ve slovech „Zam�stnavatel je povinen na
svoj náklad vytvoYit zástupcom zam�stnanco pod-
mínky pro Yádn˝ v˝kon jejich �innosti“, § 278
odst. 1 a~ 3 a odst. 4 v�ty druhá a tYetí, § 279 odst. 1
písm. a), b), e) a~ h) a odst. 3, § 280 odst. 1 písm. a)
a~ f), § 281 odst. 5, § 288 a~ 299, § 308 odst. 1
v úvodní �ásti ustanovení a písmeno b), § 309 odst. 4
a 5, § 309a, § 316 odst. 4 spo�ívající ve slovech „Za-
m�stnavatel nesmí vy~adovat od zam�stnance infor-
mace zejména o“ a písm. a), c), d), e), g) a h) a dále ve
slovech „to neplatí, jestli~e je pro to dán v�cn˝ do-
vod spo�ívající v povaze práce, která má b˝t vyko-
návána, a je-li tento po~adavek pYim�Yen˝“, § 319,
319a, § 338 odst. 2 a~ 4, § 339 odst. 1 v úvodní �ásti
ustanovení, § 339 odst. 2, § 339a, 340, 345a, § 346b
odst. 4, § 349 odst. 1, § 350 odst. 2 a § 350b.“.

92. § 363 zní:

„§ 363

Ustanoveními, kter˝mi se zapracovávají pYed-
pisy Evropské unie, jsou § 16 odst. 2 a 3, § 30
odst. 2, § 37 odst. 1 a~ 4, § 39 odst. 2 a~ 6, § 40
odst. 3, § 41 odst. 1 v úvodní �ásti ustanovení a pís-
mena c), d), f) a g), § 47 spo�ívající ve slovech „na-
stoupí-li zam�stnankyn� po skon�ení mateYské do-
volené nebo zam�stnanec po skon�ení rodi�ovské
dovolené v rozsahu doby, po kterou je zam�stnan-
kyn� oprávn�na �erpat mateYskou dovolenou, do
práce, je zam�stnavatel povinen zaYadit je na jejich
povodní práci a pracoviat�“, § 51a, § 53 odst. 1 spo-
�ívající ve slovech „Zakazuje se dát zam�stnanci v˝-
pov�✏“ a písm. d), § 54 písm. b) spo�ívající ve slo-
vech „to neplatí v pYípad� t�hotné zam�stnankyn�,
zam�stnankyn�, která �erpá mateYskou dovolenou,
zam�stnance v dob�, kdy �erpá rodi�ovskou dovole-
nou do doby, po kterou je ~ena oprávn�na �erpat
mateYskou dovolenou“, § 54 písm. c) spo�ívající ve
slovech „nejde o zam�stnankyni na mateYské dovo-
lené nebo o zam�stnance v dob� �erpání rodi�ovské
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dovolené do doby, po kterou je ~ena oprávn�na �er-
pat mateYskou dovolenou“, § 54 písm. d) spo�ívající
ve slovech „o t�hotnou zam�stnankyni, zam�stnan-
kyni �erpající mateYskou dovolenou, nebo o zam�st-
nance anebo zam�stnankyni, kteYí �erpají rodi�ov-
skou dovolenou“, § 62 a~ 64, § 78 odst. 1 písm. a)
a~ f), j), k) a m) spo�ívající ve slovech „prom�rná
t˝denní pracovní doba nesmí pYesáhnout stanovenou
t˝denní pracovní dobu“, ve slovech „za období nej-
v˝ae 26 t˝dno po sob� jdoucích“ a ve v�t� „Jen ko-
lektivní smlouva mo~e toto období vymezit nejv˝ae
na 52 t˝dno po sob� jdoucích.“, § 79 odst. 1, § 79a,
81, § 85 odst. 4 spo�ívající ve slovech „prom�rná
t˝denní pracovní doba napln�na ve vyrovnávacím
období ur�eném zam�stnavatelem, nejdéle vaak v ob-
dobí uvedeném v § 78 odst. 1 písm. m)“, § 86 odst. 3
a 4, § 88 odst. 1 a 2, § 90, 90a, § 92 odst. 1, 3 a 4, § 93
odst. 2 v�ta druhá a odst. 4, § 94, § 96 odst. 1
písm. a) body 1 a 2 a odst. 2, § 97 odst. 2 spo�ívající
ve slovech „v pYípadech uveden˝ch v § 203 odst. 2
písm. a)“, § 101, 102, 103, 104, § 105 odst. 1 spo�í-
vající ve slovech „Zam�stnavatel, u n�ho~ k pracov-
nímu úrazu doalo, je povinen objasnit pYí�iny a okol-
nosti vzniku tohoto úrazu“, odst. 3 písm. a), odst. 4
a 7, § 106 odst. 1 a~ 3 a odst. 4 písm. a), c), d), f) a g),
§ 108 odst. 2, 3, 6 a 7, § 110 odst. 1, § 113 odst. 4,
§ 136 odst. 2, § 191 spo�ívající ve slovech „Zam�st-
navatel je povinen omluvit nepYítomnost zam�st-
nance v práci po dobu oaetYování dít�te mladaího
ne~ 10 let nebo jiného �lena domácnosti v pYípadech
podle § 39 zákona o nemocenském pojiat�ní a po
dobu pé�e o dít� mladaí ne~ 10 let z dovodo stano-
ven˝ch v § 39 zákona o nemocenském pojiat�ní nebo
z dovodu, kdy se fyzická osoba, která o dít� jinak
pe�uje, podrobila vyaetYení nebo oaetYení u poskyto-
vatele zdravotních slu~eb, které nebylo mo~no za-
bezpe�it mimo pracovní dobu zam�stnance, a proto
nemo~e o dít� pe�ovat“, § 191a, 195, 196, § 197
odst. 3 v�ta první spo�ívající ve slovech „Rodi�ovská
dovolená podle odstavce 1 pYísluaí ode dne pYevzetí
dít�te a~ do dne, kdy dít� dosáhne v�ku 3 let“ a ve
slovech „rodi�ovská dovolená pYísluaí“ a v�ty druhá
a tYetí, § 198 odst. 1 a~ 4, pokud jde o rodi�ovskou
dovolenou, § 199 odst. 1, § 203 odst. 2 písm. a),
§ 212 odst. 1 a 4, § 213 odst. 1 a 2, § 215 odst. 1
spo�ívající ve slovech „a pracoval-li za t�chto pod-
mínek po krataí t˝denní pracovní dobu, pYísluaí mu
dodatková dovolená v délce odpovídající této krataí
t˝denní pracovní dob�.“, § 215 odst. 2 a 7, § 217
odst. 4, pokud jde o rodi�ovskou dovolenou, § 218

odst. 1, § 222 odst. 2, § 229 odst. 1 spo�ívající ve
slovech „odborná praxe se pova~uje za v˝kon práce,
za kter˝ pYísluaí zam�stnanci mzda nebo plat“, § 238
odst. 1 a 2, § 239, § 240 odst. 1, § 241 odst. 1 a 2,
§ 245 odst. 1, § 246 odst. 2 v�ta první, § 247, 265,
267 a~ 271e, 271g a~ 271j, § 273 odst. 2 spo�ívající ve
slovech „�lena evropské rady zam�stnanco, �lena vy-
jednávacího v˝boru“, § 276 odst. 1 v�ta první
a odst. 2 a~ 6 a 8, § 277 spo�ívající ve slovech „Za-
m�stnavatel je povinen na svoj náklad vytvoYit zá-
stupcom zam�stnanco podmínky pro Yádn˝ v˝kon
jejich �innosti“, § 278 odst. 1 a~ 3 a odst. 4 v�ty
druhá a tYetí, § 279 odst. 1 písm. a), b), e) a~ h)
a odst. 3, § 280 odst. 1 písm. a) a~ f), § 281 odst. 5,
§ 288 a~ 299, § 308 odst. 1 v úvodní �ásti ustanovení
a písmeno b), § 309 odst. 4 a 5, § 309a, § 316 odst. 4
spo�ívající ve slovech „Zam�stnavatel nesmí vy~ado-
vat od zam�stnance informace zejména o“ a písm. a),
c), d), e), g) a h) a dále ve slovech „to neplatí, jestli~e
je pro to dán v�cn˝ dovod spo�ívající v povaze práce,
která má b˝t vykonávána, a je-li tento po~adavek
pYim�Yen˝“, § 319, 319a, § 338 odst. 2 a~ 4, § 339
odst. 1 v úvodní �ásti ustanovení, § 339 odst. 2,
§ 339a, 340, 345a, § 346b odst. 4, § 349 odst. 1,
§ 350 odst. 2 a § 350b.“.

�l. II

PYechodná ustanovení

1. V˝pov�✏ daná podle § 51a zákona �. 262/
/2006 Sb., ve zn�ní ú�inném pYede dnem nabytí ú�in-
nosti tohoto zákona, se Yídí zákonem �. 262/2006
Sb., ve zn�ní ú�inném pYede dnem nabytí ú�innosti
tohoto zákona.

2. Právo na dovolenou, které vzniklo pYede
dnem 1. ledna 2021, a �erpání této dovolené, i kdy~
k n�mu dojde po 31. prosinci 2020, se Yídí § 211 a~
223 zákona �. 262/2006 Sb., ve zn�ní ú�inném pYede
dnem 1. ledna 2021.

3. Náhrada za ztrátu na v˝d�lku po skon�ení
pracovní neschopnosti, na ni~ vzniklo právo podle
§ 271b odst. 3 zákona �. 262/2006 Sb., ve zn�ní ú�in-
ném pYede dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona,
nebo podle § 371 odst. 3 zákona �. 262/2006 Sb.,
ve zn�ní ú�inném pYede dnem nabytí ú�innosti zá-
kona �. 205/2015 Sb., pYísluaí ve v˝ai stanovené po-
dle § 271b odst. 3 zákona �. 262/2006 Sb., ve zn�ní
ú�inném ode dne nabytí ú�innosti tohoto zákona.

4. Právo na jednorázovou náhradu nemajetkové
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újmy pYi zvláae záva~ném ublí~ení na zdraví zam�st-
nance podle § 271f zákona �. 262/2006 Sb., ve zn�ní
ú�inném ode dne nabytí ú�innosti tohoto zákona,
pYísluaí, vznikla-li tato újma nejdYíve dnem nabytí
ú�innosti tohoto zákona.

5. Ustanovení § 309a, § 319 odst. 1 písm. c), h)
a i) a § 319a zákona �. 262/2006 Sb., ve zn�ní ú�in-
ném ode dne nabytí ú�innosti tohoto zákona, se na
zam�stnance zam�stnavatele z jiného �lenského státu
Evropské unie vyslaného k v˝konu práce Yidi�e v sil-
ni�ní doprav� v rámci nadnárodního poskytování
slu~eb na území �eské republiky vztahují ode dne
nabytí ú�innosti zákona, kter˝m se zapracovává
v souladu s �l. 3 odst. 3 sm�rnice Evropského par-
lamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. �ervna
2018, kterou se m�ní sm�rnice 96/71/ES o vysílání
pracovníko v rámci poskytování slu~eb, pYedpis
Evropské unie.

6. Pro ú�ely posouzení doby vyslání podle
§ 319a odst. 1 zákona �. 262/2006 Sb. se vyslání za-
m�stnance k v˝konu práce v rámci nadnárodního
poskytování slu~eb na území �eské republiky, které
zapo�alo pYede dnem 30. �ervence 2020, pova~uje za
vyslání zapo�até dnem 30. �ervence 2020.

7. PYechod práv a povinností z pracovn�práv-
ních vztaho, jeho~ ú�innost nastala pYede dnem na-
bytí ú�innosti tohoto zákona, se Yídí zákonem
�. 262/2006 Sb., ve zn�ní ú�inném pYede dnem nabytí
ú�innosti tohoto zákona.

�ÁST DRUHÁ

Zm�na zákona o pojistném na sociální zabezpe�ení
a pYísp�vku na státní politiku zam�stnanosti

�l. III

V § 5 zákona �. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociální zabezpe�ení a pYísp�vku na státní politiku
zam�stnanosti, ve zn�ní zákona �. 10/1993 Sb., zá-
kona �. 160/1993 Sb., zákona �. 307/1993 Sb., zákona
�. 42/1994 Sb., zákona �. 241/1994 Sb., zákona �. 59/
/1995 Sb., zákona �. 160/1995 Sb., zákona �. 118/
/2000 Sb., zákona �. 492/2000 Sb., zákona �. 424/
/2003 Sb., zákona �. 189/2006 Sb., zákona �. 264/
/2006 Sb., zákona �. 153/2007 Sb., zákona �. 261/
/2007 Sb., zákona �. 305/2008 Sb., zákona �. 306/
/2008 Sb., zákona �. 2/2009 Sb., zákona �. 73/2011
Sb., zákona �. 458/2011 Sb., zákona �. 470/2011 Sb.,

zákona �. 401/2012 Sb., zákona �. 11/2013 Sb. a zá-
kona �. 267/2014 Sb., se doplHuje odstavec 6, kter˝
v�etn� poznámky pod �arou �. 78 zní:

„(6) Do vym�Yovacího základu zam�stnance,
kterému podle zákoníku práce nepYísluaí náhrada
mzdy nebo platu za dovolenou v rozsahu, ve kterém
mu tato náhrada pYísluaí podle právních pYedpiso
�lenského státu Evropské unie, do n�ho~ byl zam�st-
nanec vyslán78), se zahrnuje náhrada mzdy nebo
platu za dovolenou ve v˝ai, v jaké by pYísluaela tato
náhrada za dovolenou podle zákoníku práce, i kdy~
nebyla zam�stnavatelem zú�tována; je-li náhrada
mzdy nebo platu za dovolenou pYísluaející podle
právních pYedpiso �lenského státu vyaaí ne~ tato ná-
hrada, která by pYísluaela podle zákoníku práce, za-
hrnuje se do vym�Yovacího základu zam�stnance té~
rozdíl mezi t�mito náhradami, a to v tom kalendáY-
ním m�síci, v n�m~ byla v˝ae tohoto rozdílu zjiat�na.

78) § 222a zákoníku práce.“.

�ÁST TXETÍ

Zm�na zákona o pojistném na veYejné
zdravotní pojiat�ní

�l. IV

V § 3 zákona �. 592/1992 Sb., o pojistném na
veYejné zdravotní pojiat�ní, ve zn�ní zákona �. 10/
/1993 Sb., zákona �. 161/1993 Sb., zákona �. 324/
/1993 Sb., zákona �. 42/1994 Sb., zákona �. 241/
/1994 Sb., zákona �. 59/1995 Sb., zákona �. 149/
/1996 Sb., zákona �. 118/2000 Sb., zákona �. 492/
/2000 Sb., zákona �. 309/2002 Sb., zákona �. 424/
/2003 Sb., zákona �. 438/2004 Sb., zákona �. 123/
/2005 Sb., zákona �. 545/2005 Sb., zákona �. 189/
/2006 Sb., zákona �. 264/2006 Sb., zákona �. 261/
/2007 Sb., zákona �. 306/2008 Sb., zákona �. 362/
/2009 Sb., zákona �. 73/2011 Sb., zákona �. 329/
/2011 Sb., zákona �. 401/2012 Sb., zákona �. 11/
/2013 Sb., zákonného opatYení Senátu �. 344/2013
Sb., zákona �. 267/2014 Sb., zákona �. 200/2015 Sb.
a zákona �. 145/2017 Sb., se doplHuje odstavec 13,
kter˝ v�etn� poznámky pod �arou �. 56 zní:

„(13) Do vym�Yovacího základu zam�stnance,
kterému podle zákoníku práce nepYísluaí náhrada
mzdy nebo platu za dovolenou v rozsahu, ve kterém
mu tato náhrada pYísluaí podle právních pYedpiso
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�lenského státu Evropské unie, do n�ho~ byl zam�st-
nanec vyslán56), se zahrnuje náhrada mzdy nebo
platu za dovolenou ve v˝ai, v jaké by pYísluaela tato
náhrada za dovolenou podle zákoníku práce, i kdy~
nebyla zam�stnavatelem zú�tována; je-li náhrada
mzdy nebo platu za dovolenou pYísluaející podle
právních pYedpiso �lenského státu vyaaí ne~ tato ná-
hrada, která by pYísluaela podle zákoníku práce, za-
hrnuje se do vym�Yovacího základu zam�stnance té~
rozdíl mezi t�mito náhradami, a to v tom kalendáY-
ním m�síci, v n�m~ byla v˝ae tohoto rozdílu zjiat�na.

56) § 222a zákoníku práce.“.

�ÁST �TVRTÁ

Zm�na zákona o vojácích z povolání

�l. V

Zákon �. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve
zn�ní zákona �. 155/2000 Sb., zákona �. 129/2002
Sb., zákona �. 254/2002 Sb., zákona �. 362/2003
Sb., zákona �. 546/2005 Sb., zákona �. 189/2006
Sb., zákona �. 261/2007 Sb., zákona �. 305/2008
Sb., zákona �. 306/2008 Sb., zákona �. 479/2008
Sb., zákona �. 272/2009 Sb., zákona �. 326/2009
Sb., zákona �. 147/2010 Sb., zákona �. 375/2011
Sb., zákona �. 470/2011 Sb., zákona �. 122/2012
Sb., zákona �. 332/2014 Sb., zákona �. 204/2015
Sb., zákona �. 377/2015 Sb., zákona �. 47/2016 Sb.,
zákona �. 183/2017 Sb., zákona �. 263/2017 Sb., zá-
kona �. 181/2018 Sb. a zákona �. 32/2019 Sb., se m�ní
takto:

1. V § 28 odst. 1 v�t� tYetí se za slova „zájem
slu~by se pro ú�ely této hlavy“ vkládají slova
„a hlavy V“.

2. § 32 a~ 35 v�etn� nadpiso zn�jí:

„§ 32

Xádná dovolená a její pom�rná �ást

(1) Vojákovi, u kterého je pYedpoklad, ~e za
nepYetr~itého trvání slu~ebního pom�ru bude konat
v pYísluaném kalendáYním roce slu~bu po dobu
52 t˝dno v rozsahu základní t˝denní doby slu~by,
nále~í Yádná dovolená v délce stanovené základní t˝-
denní doby slu~by vynásobené v˝m�rou dovolené,
její~ v˝m�ra �iní 6 t˝dno v kalendáYním roce. Vojá-

kovi, kterému byla stanovena krataí t˝denní doba
slu~by, nále~í Yádná dovolená, která odpovídá této
krataí t˝denní dob� slu~by.

(2) Vojákovi, kterému nevznikl nárok na Yád-
nou dovolenou podle odstavce 1, avaak konal v pYí-
sluaném kalendáYním roce slu~bu nepYetr~it� alespoH
po dobu 4 t˝dno v rozsahu základní t˝denní doby
slu~by nebo krataí t˝denní doby slu~by, nále~í po-
m�rná �ást Yádné dovolené. Pom�rná �ást Yádné do-
volené �iní za ka~dou odslou~enou základní t˝denní
dobu slu~by v pYísluaném kalendáYním roce jednu
dvaapadesátinu Yádné dovolené, na kterou má voják
v pYísluaném kalendáYním roce nárok.

(3) Dojde-li u vojáka v prob�hu pYísluaného ka-
lendáYního roku ke zm�n� délky t˝denní doby
slu~by, nále~í mu za tento rok Yádná dovolená v po-
m�ru, kter˝ odpovídá délce jednotliv˝ch období
s rozdílnou délkou t˝denní doby slu~by.

(4) Pro ú�ely Yádné dovolené se za v˝kon
slu~by nepova~uje doba zameakaná neschopností
ke slu~b� pro nemoc nebo úraz a rodi�ovskou do-
volenou, s v˝jimkou rodi�ovské dovolené, po kterou
se vojákovi poskytuje pen�~itá pomoc podle jiného
právního pYedpisu, a dalaím slu~ebním volnem pro
dole~ité osobní pYeká~ky ve slu~b� pYesahující v sou-
hrnu dvacetinásobek stanovené základní t˝denní
doby slu~by v kalendáYním roce. To neplatí a za ne-
odslou~ené se tyto pYeká~ky ve slu~b� pova~ují v ce-
lém rozsahu, pokud mimo tyto pYeká~ky ve slu~b�
voják b�hem kalendáYního roku neodslou~il alespoH
dvanáctinásobek stanovené základní t˝denní doby
slu~by nebo dvanáctinásobek krataí t˝denní doby
slu~by.

(5) Pro ú�ely Yádné dovolené se za v˝kon
slu~by v celém rozsahu pova~uje a do limitu podle
odstavce 4 se nezapo�ítává

a) doba �erpání mateYské dovolené,

b) doba, po kterou voják �erpá rodi�ovskou do-
volenou do doby, po kterou je vojákyn� opráv-
n�na �erpat mateYskou dovolenou,

c) doba do�asné neschopnosti k v˝konu slu~by,
která vznikla v dosledku slu~ebního úrazu nebo
nemoci z povolání,

d) doba dalaího slu~ebního volna ud�leného z do-
vodu poskytování dlouhodobé pé�e v pYípadech
podle zákona o nemocenském pojiat�ní.

(6) Byl-li vojákovi pYeruaen slu~ební pom�r
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z dovodu v˝konu veYejné funkce, je povinen mu do-
volenou nebo její �ást poskytnout ten, pro koho vo-
ják funkci vykonává. Tato osoba je povinna mu po-
skytnout té~ tu �ást Yádné dovolené, kterou nevy-
�erpal pYed pYeruaením slu~ebního pom�ru. Spln�ní
podmínek pro vznik nároku na Yádnou dovolenou se
pYitom posuzuje vcelku za dobu pYed i po pYeruaení
slu~ebního pom�ru.

(7) Xádná dovolená se zaokrouhluje na celé ho-
diny nahoru.

§ 33

�erpání Yádné dovolené

(1) �erpání Yádné dovolené je nadYízen˝ povi-
nen vojákovi ur�it tak, aby voják Yádnou dovolenou
vy�erpal v kalendáYním roce, ve kterém mu nárok na
Yádnou dovolenou vznikl, leda~e v tom nadYízenému
brání pYeká~ky ve slu~b� na stran� vojáka nebo do-
le~it˝ zájem slu~by. �erpání Yádné dovolené mo~e
b˝t ur�eno vojákovi v n�kolika �ástech, z nich~ ale-
spoH jedna musí �init nejmén� 14 dno vcelku. Den
nástupu Yádné dovolené musí nadYízen˝ vojákovi
ur�it nejmén� 14 dno pYedem; tato lhota se mo~e
zkrátit, jestli~e s tím voják souhlasí. Nástup Yádné
dovolené se mo~e na ~ádost vojáka zm�nit.

(2) S pYihlédnutím k oprávn�n˝m zájmom vo-
jáka lze na základ� jeho písemné ~ádosti �ást Yádné
dovolené, na kterou mu vznikl nárok v pYísluaném
kalendáYním roce a která pYesahuje 4 t˝dny, pYevést
do následujícího kalendáYního roku.

(3) NadYízen˝ nemo~e ur�it �erpání Yádné do-
volené na dobu, kdy je voják uznán neschopn˝m ke
slu~b� pro nemoc nebo úraz, ani na dobu mateYské
nebo rodi�ovské dovolené. Na dobu trvání ostatních
dole~it˝ch osobních pYeká~ek ve slu~b� mo~e nad-
Yízen˝ ur�it vojákovi �erpání Yádné dovolené jen na
jeho ~ádost.

(4) Vy~aduje-li to dole~it˝ zájem slu~by, mo~e
nadYízen˝ zm�nit vojákovi povodní ur�en˝ nástup
Yádné dovolené nebo ho z Yádné dovolené odvolat;
voják má nárok na náhradu náklado, které mu tím
vznikly. Voják je v tomto pYípad� povinen upozornit
nadYízeného na rozsah t�chto náklado.

(5) Po~ádá-li vojákyn� o poskytnutí Yádné do-
volené tak, aby Yádná dovolená navazovala bezpro-
stYedn� na konec mateYské dovolené, a voják o po-
skytnutí Yádné dovolené tak, aby navazovala bezpro-

stYedn� na skon�ení rodi�ovské dovolené do doby,
po kterou je ~ena oprávn�na �erpat mateYskou do-
volenou, je slu~ební orgán povinen jejich ~ádosti vy-
hov�t.

(6) Nemo~e-li b˝t Yádná dovolená vy�erpána
podle odstavce 1 nebo byla-li její �ást pYevedena po-
dle odstavce 2, je nadYízen˝ povinen ur�it ji vojákovi
tak, aby byla vy�erpána nejpozd�ji do konce násle-
dujícího kalendáYního roku, není-li v odstavci 8 sta-
noveno jinak.

(7) Není-li �erpání Yádné dovolené ur�eno nej-
pozd�ji do 30. �ervna následujícího kalendáYního
roku po roce, ve kterém vojákovi nárok na Yádnou
dovolenou vznikl, má právo ur�it �erpání Yádné do-
volené voják. �erpání Yádné dovolené je voják povi-
nen písemn� oznámit nadYízenému alespoH 14 dno
pYedem, pokud se nedohodne s nadYízen˝m na jiné
dob� oznámení. Pokud voják neur�il �erpání Yádné
dovolené do konce následujícího kalendáYního roku
po roce, ve kterém mu nárok na Yádnou dovolenou
vznikl, nárok na tuto dovolenou mu zaniká. To ne-
platí v pYípadech uveden˝ch v odstavci 8.

(8) Nemo~e-li b˝t Yádná dovolená vy�erpána
ani do konce následujícího kalendáYního roku proto,
~e voják byl uznán do�asn� slu~by neschopn˝m
nebo z dovodu �erpání mateYské anebo rodi�ovské
dovolené, je nadYízen˝ povinen ur�it dobu �erpání
této dovolené po skon�ení t�chto pYeká~ek ve
slu~b�.

(9) �erpání Yádné dovolené mo~e slu~ební
orgán vojákovi v˝jime�n� ur�it v rozsahu krataím,
ne~ �iní délka sm�ny, nejmén� vaak v délce její jedné
poloviny, nejde-li o zb˝vající �ást nevy�erpané Yádné
dovolené, která je krataí ne~ polovina sm�ny.

§ 34

PYeruaení Yádné dovolené

(1) Byl-li voják v dob� �erpání Yádné dovolené
uznán do�asn� slu~by neschopn˝m nebo oaetYuje-li
nemocného �lena rodiny, Yádná dovolená se mu pYe-
ruauje; to neplatí, ur�il-li nadYízen˝ �erpání Yádné
dovolené na dobu oaetYování nemocného �lena ro-
diny na ~ádost vojáka. Xádná dovolená se pYeruauje
také nástupem mateYské a rodi�ovské dovolené.

(2) PYipadne-li v dob� Yádné dovolené vojáka
svátek na den, kter˝ je jinak jeho obvykl˝m dnem
slu~by, nezapo�ítává se mu do Yádné dovolené; to
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neplatí v pYípad�, kdy voják by byl jinak povinen
v den svátku konat slu~bu a �erpání Yádné dovolené
mu bylo ur�eno pouze na tento den. Ur�il-li nad-
Yízen˝ vojákovi náhradní volno za slu~bu konanou
nad základní t˝denní dobu slu~by nebo za slu~bu ve
svátek anebo volno tak, ~e by pYipadlo do doby
Yádné dovolené, je povinen ur�it mu náhradní volno
nebo volno na jin˝ den.

§ 35

Krácení Yádné dovolené

(1) NadYízen˝ mo~e Yádnou dovolenou krátit
za neomluven� zameakanou dobu slu~by, a to o po-
�et neomluven� zameakan˝ch hodin; neomluvená
zameakání krataích �ástí slu~by lze s�ítat.

(2) Xádná dovolená, na kterou vznikl nárok
v pYísluaném kalendáYním roce, se krátí pouze z do-
vodo, které vznikly v tomto roce.

(3) PYi krácení Yádné dovolené musí b˝t vojá-
kovi, jeho~ slu~ební pom�r trval po cel˝ kalendáYní
rok, poskytnuta Yádná dovolená alespoH v délce
2 t˝dno.“.

3. V § 68j odstavec 7 zní:

„(7) Vojákovi nále~í pYi zániku slu~ebního po-
m�ru slu~ební plat za nevy�erpanou Yádnou dovole-
nou, na kterou mu vznikl nárok v kalendáYním roce
zániku slu~ebního pom�ru, a za nevy�erpanou Yád-
nou dovolenou pYevedenou podle § 33 odst. 2 a 8.
Slu~ební plat za nevy�erpanou Yádnou dovolenou
nále~í ve v˝ai prom�rného slu~ebního platu zjiat�-
ného podle § 68r pro den zániku slu~ebního po-
m�ru.“.

�l. VI

PYechodné ustanovení

Právo na dovolenou, které vzniklo pYede dnem
1. ledna 2021, a �erpání této dovolené, i kdy~ k n�mu
dojde po 31. prosinci 2020, se Yídí § 32 a~ 35 zákona
�. 221/1999 Sb., ve zn�ní ú�inném pYede dnem
1. ledna 2021.

�ÁST PÁTÁ

Zm�na zákona o zam�stnanosti

�l. VII

Zákon �. 435/2004 Sb., o zam�stnanosti, ve

zn�ní zákona �. 168/2005 Sb., zákona �. 202/2005
Sb., zákona �. 253/2005 Sb., zákona �. 350/2005
Sb., zákona �. 382/2005 Sb., zákona �. 413/2005
Sb., zákona �. 428/2005 Sb., zákona �. 444/2005
Sb., zákona �. 495/2005 Sb., zákona �. 109/2006
Sb., zákona �. 112/2006 Sb., zákona �. 115/2006
Sb., zákona �. 161/2006 Sb., zákona �. 165/2006
Sb., zákona �. 214/2006 Sb., zákona �. 264/2006
Sb., zákona �. 159/2007 Sb., zákona �. 181/2007
Sb., zákona �. 213/2007 Sb., zákona �. 261/2007
Sb., zákona �. 362/2007 Sb., zákona �. 379/2007
Sb., zákona �. 57/2008 Sb., zákona �. 124/2008 Sb.,
zákona �. 129/2008 Sb., zákona �. 306/2008 Sb., zá-
kona �. 382/2008 Sb., zákona �. 479/2008 Sb., zákona
�. 158/2009 Sb., zákona �. 223/2009 Sb., zákona
�. 227/2009 Sb., zákona �. 281/2009 Sb., zákona
�. 326/2009 Sb., zákona �. 362/2009 Sb., zákona
�. 149/2010 Sb., zákona �. 347/2010 Sb., zákona
�. 427/2010 Sb., zákona �. 73/2011 Sb., zákona
�. 364/2011 Sb., zákona �. 365/2011 Sb., zákona
�. 367/2011 Sb., zákona �. 375/2011 Sb., zákona
�. 420/2011 Sb., zákona �. 470/2011 Sb., zákona
�. 1/2012 Sb., zákona �. 401/2012 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu, vyhláaeného pod �. 437/2012 Sb., zá-
kona �. 505/2012 Sb., zákona �. 303/2013 Sb., zákona
�. 306/2013 Sb., zákona �. 64/2014 Sb., zákona
�. 101/2014 Sb., zákona �. 136/2014 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhláaeného pod �. 219/2014 Sb.,
zákona �. 250/2014 Sb., zákona �. 84/2015 Sb., zá-
kona �. 131/2015 Sb., zákona �. 203/2015 Sb., zákona
�. 314/2015 Sb., zákona �. 317/2015 Sb., zákona
�. 88/2016 Sb., zákona �. 137/2016 Sb., zákona
�. 190/2016 Sb., zákona �. 24/2017 Sb., zákona
�. 93/2017 Sb., zákona �. 183/2017 Sb., zákona
�. 205/2017 Sb., zákona �. 206/2017 Sb., zákona
�. 222/2017 Sb., zákona �. 327/2017 Sb., zákona
�. 176/2019 Sb., zákona �. 210/2019 Sb., zákona
�. 277/2019 Sb., zákona �. 365/2019 Sb., zákona
�. 33/2020 Sb. a zákona �. 161/2020 Sb., se m�ní
takto:

1. V poznámce pod �arou �. 1 se v�ty „Sm�r-
nice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze
dne 24. Yíjna 1995 o ochran� fyzick˝ch osob v sou-
vislosti se zpracováním osobních údajo a o volném
pohybu t�chto údajo. Sm�rnice Evropského parla-
mentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. záYí 2002, kte-
rou se m�ní sm�rnice Rady 76/207/EHS o zavedení
zásady rovného zacházení pro mu~e a ~eny, pokud
jde o pYístup k zam�stnání, odbornému vzd�lávání

Sbírka zákono �. 285 / 2020�ástka 108 Strana 2405



a postupu v zam�stnání a o pracovní podmínky.“
zruaují.

2. Na konci poznámky pod �arou �. 1 se na
samostatn˝ Yádek doplHuje v�ta „Sm�rnice Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne
28. �ervna 2018, kterou se m�ní sm�rnice 96/71/ES
o vysílání pracovníko v rámci poskytování slu~eb.“.

3. V § 3 odst. 1 písm. c) úvodní �ásti ustanovení
a v § 5a se slova „1 a 2“ nahrazují slovy „1 a 3“.

4. V § 14 se na konci textu odstavce 4 doplHují
slova „ ; spln�ním této povinnosti nejsou dot�eny
povinnosti t�chto osob podle § 87 odst. 2 a~ 4“.

5. V § 14 se za odstavec 4 vkládá nov˝ odsta-
vec 5, kter˝ zní:

„(5) Zam�stnanec, kter˝ byl do�asn� pYid�len
sv˝m zam�stnavatelem, jen~ je oprávn�n v souladu
s právními pYedpisy jiného �lenského státu Evropské
unie zprostYedkovávat zam�stnání, k v˝konu práce
u u~ivatele usazeného v tomto nebo jiném �lenském
stát� Evropské unie, a kter˝ byl dále vyslán v rámci
nadnárodního poskytování slu~eb18) na území �eské
republiky, se pova~uje za vyslaného na území �eské
republiky sv˝m zam�stnavatelem, s ním~ uzavYel
pracovn�právní vztah.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se ozna�ují jako odstavce 6
a 7.

6. Poznámky pod �arou �. 17 a 18 zn�jí:

„17) �l. 49 Smlouvy o fungování Evropské unie.
18) �l. 56 Smlouvy o fungování Evropské unie.“.

7. V § 87 odst. 1 se slova „a j) a~ s)“ nahrazují
slovy „ , j) a l) a~ s)“.

8. V § 87 se za odstavec 1 vkládá nov˝ odsta-
vec 2, kter˝ zní:

„(2) Nastoupí-li k v˝konu práce na území �es-
ké republiky zam�stnanec vyslan˝ v rámci nadná-
rodního poskytování slu~eb18) zam�stnavatelem usa-
zen˝m v jiném �lenském státu Evropské unie, je jeho
zam�stnavatel povinen o této skute�nosti písemn�
informovat pYísluanou krajskou pobo�ku ÚYadu
práce �eské republiky, a to nejpozd�ji v den nástupu
tohoto zam�stnance k v˝konu práce. Zam�stnavatel
uveden˝ ve v�t� první mo~e do uplynutí 12 m�síco
od zahájení poskytování slu~by vyslan˝m zam�st-
nancem na území �eské republiky podat krajské po-

bo�ce ÚYadu práce �eské republiky písemné ozná-
mení s uvedením dovodo a identifikace právnické
nebo fyzické osoby, která uzavYela smlouvu se za-
hrani�ním zam�stnavatelem, na jejím~ základ� byl
zam�stnanec vyslán na území �eské republiky sv˝m
zam�stnavatelem usazen˝m v jiném �lenském stát�
Evropské unie v rámci nadnárodního poskytování
slu~eb, a o tom, ~e doba poskytování slu~eb na
území �eské republiky pYesáhne 12 m�síco. Pro
ú�ely posouzení lhoty uvedené ve v�t� druhé se v pYí-
pad� nahrazení zam�stnance uvedeného ve v�t� první
jin˝m zam�stnancem vyslan˝m k v˝konu práce
v rámci pln�ní stejného pracovního úkolu107) na stej-
ném míst� jednotlivé doby vyslání s�ítají.“.

Poznámka pod �arou �. 107 zní:

„107) § 319a odst. 3 zákoníku práce.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se ozna�ují jako odstavce 3
a 4.

9. V § 87 odst. 3 se za slovo „informace“ vklá-
dají slova „podle odstavce 1 a odstavce 2 v�ty
první“.

10. V § 87 se na konci textu odstavce 4 doplHují
slova „a odstavci 2 v�t� první; tuto povinnost za-
m�stnavatel nemá, skon�ilo-li zam�stnání nebo v˝-
kon práce na území �eské republiky t�chto osob
dnem povodn� zam�stnavatelem oznámen˝m“.

11. V § 95 se na konci textu odstavce 1 doplHují
slova „ , pokud tento zákon nestanoví jinak“.

12. V § 98 písm. k) se za slova „v rámci“ vkládá
slovo „nadnárodního“.

13. V § 102 odst. 3 se text „§ 87 odst. 1“ na-
hrazuje slovy „§ 87 odst. 2 nebo § 95 odst. 1“ a slovo
„vést“ se nahrazuje slovy „mít v míst� pracoviat�“.

14. V § 102 odst. 4 se slova „na území �eské
republiky tohoto cizince“ nahrazují slovy „tohoto
cizince na území �eské republiky“.

�ÁST `ESTÁ

Zm�na zákona o inspekci práce

�l. VIII

Zákon �. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve
zn�ní zákona �. 230/2006 Sb., zákona �. 264/2006
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Sb., zákona �. 213/2007 Sb., zákona �. 362/2007 Sb.,
zákona �. 294/2008 Sb., zákona �. 382/2008 Sb., zá-
kona �. 281/2009 Sb., zákona �. 73/2011 Sb., zákona
�. 341/2011 Sb., zákona �. 350/2011 Sb., zákona
�. 365/2011 Sb., zákona �. 367/2011 Sb., zákona
�. 64/2014 Sb., zákona �. 136/2014 Sb., zákona
�. 247/2014 Sb., zákona �. 250/2014 Sb., zákona
�. 81/2015 Sb., zákona �. 47/2016 Sb., zákona
�. 88/2016 Sb., zákona �. 93/2017 Sb., zákona
�. 205/2017 Sb., zákona �. 206/2017 Sb., zákona
�. 225/2017 Sb., zákona �. 327/2017 Sb. a zákona
�. 176/2019 Sb., se m�ní takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. i) a j) a v § 5 odst. 1
písm. l) se slova „ , správních deliktech“ zruaují.

2. V § 4 odst. 1 se písmeno k) v�etn� poznámky
pod �arou �. 9a zruauje.

Dosavadní písmeno l) se ozna�uje jako písmeno k).

3. V § 4 odst. 2 písm. f) se slova „vypl˝vají
z § 308 a 309“ nahrazují slovy „vypl˝vají z § 307b
a~ 309“.

4. V § 4 odst. 2 písm. i) v�t� první se za slovo
„podmínkách“ vkládají slova „podle § 319 odst. 1
a~ 3 a § 319a zákoníku práce“.

5. V § 5 odst. 1 se písmeno d) zruauje.

Dosavadní písmena e) a~ n) se ozna�ují jako písme-
na d) a~ m).

6. V § 5 odst. 1 se písmeno l) zruauje.

Dosavadní písmeno m) se ozna�uje jako písmeno l).

7. V § 7 odst. 1 písm. f) bod� 2 se slova „práce
pYes�as vykonávané podle § 93a zákoníku práce,“
zruaují.

8. V nadpisu �ásti �tvrté se slova „A SPRÁVNÍ
DELIKTY PRÁVNICK›CH OSOB“ zruaují.

9. V �ásti �tvrté se za nadpis �ásti �tvrté vkládá
ozna�ení a nadpis hlavy I, které zn�jí:

„HLAVA I

PXESTUPKY FYZICK›CH OSOB“.

10. Nadpis nad ozna�ením § 9a se zruauje.

11. V § 16 odst. 1 a v § 29 odst. 1 se za slova
„kalendáYní rok“ vkládají slova „nebo její pom�rné
�ásti“ a slova „k dovolené za odpracované dny,“
a slova „nebo dalaí dovolené“ se zruaují.

12. V § 20a odst. 1 písm. c) a v § 33a odst. 1
písm. c) se za �íslo „309“ vkládají slova „nebo 309a“.

13. V �ásti �tvrté se za § 22 vkládá ozna�ení
a nadpis hlavy II, které zn�jí:

„HLAVA II

PXESTUPKY PRÁVNICK›CH
A PODNIKAJÍCÍCH FYZICK›CH OSOB“.

14. Nadpis nad ozna�ením § 22a se zruauje.

15. V § 22a odst. 1, § 23 odst. 1, § 24 odst. 1
úvodní �ásti ustanovení, § 25 odst. 1 úvodní �ásti
ustanovení, § 26 odst. 1 úvodní �ásti ustanovení,
§ 27 odst. 1, § 28 odst. 1 úvodní �ásti ustanovení,
§ 29 odst. 1, § 30 odst. 1 úvodní �ásti ustanovení,
§ 31 odst. 1 úvodní �ásti ustanovení, § 32 odst. 1,
§ 33 odst. 1 úvodní �ásti ustanovení a v § 34 odst. 1
se za slovo „Právnická“ vkládají slova „nebo podni-
kající fyzická“ a slova „správního deliktu“ se nahra-
zují slovem „pYestupku“.

16. V § 22a odst. 2, § 23 odst. 2, § 24 odst. 2
úvodní �ásti ustanovení, § 25 odst. 2 úvodní �ásti
ustanovení, § 26 odst. 2 úvodní �ásti ustanovení,
§ 27 odst. 2, § 28 odst. 2 úvodní �ásti ustanovení,
§ 29 odst. 2, § 30 odst. 2 úvodní �ásti ustanovení,
§ 31 odst. 2 úvodní �ásti ustanovení, § 32 odst. 2,
§ 33 odst. 2 úvodní �ásti ustanovení a v § 34 odst. 2
se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „pYestu-
pek“.

17. V § 22a odst. 2, § 24a odst. 2 a v § 33a
odst. 2 se slova „se ulo~í pokuta“ nahrazují slovy
„lze ulo~it pokutu“.

18. V nadpisech § 23 a 24 a § 25 a~ 33 se slova
„Správní delikty právnick˝ch“ nahrazují slovy
„PYestupky právnick˝ch a podnikajících fyzic-
k˝ch“.

19. V nadpisu § 34 se slova „Správní delikt“
nahrazují slovem „PYestupek“.

20. V �ásti �tvrté se za § 34 vkládá ozna�ení
a nadpis hlavy III, které zn�jí:

„HLAVA III

SPOLE�NÁ USTANOVENÍ
O PXESTUPCÍCH“.

21. Nadpis nad ozna�ením § 35 se zruauje.

22. § 35 zní:
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„§ 35

PYestupky podle tohoto zákona v prvním stupni
projednává inspektorát; jestli~e kontrolu vykonal
úYad, projednává pYestupky podle tohoto zákona
v prvním stupni úYad.“.

23. § 36 se zruauje.

�ÁST SEDMÁ

Zm�na zákona o státní slu~b�

�l. IX

V § 104 odst. 2 písm. b) zákona �. 234/2014 Sb.,

o státní slu~b�, se za text „§ 203 odst. 2“ vkládají
slova „a § 203a“.

�ÁST OSMÁ
Ú�INNOST

�l. X

Tento zákon nab˝vá ú�innosti dnem 30. �er-
vence 2020, s v˝jimkou ustanovení �l. I bodo 32,
33, 36 a~ 53, 55, 57 a~ 60, 69, 72, 74, 87 a 92, �l. II
bodo 2 a 4, �l. III a~ VI, �l. VIII bodu 11 a �l. IX,
která nab˝vají ú�innosti dnem 1. ledna 2021.

Vondrá�ek v. r.

Zeman v. r.

Babia v. r.
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