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Současný zákoník práce,
zákon č. 65/1965 Sb., platí už
plných čtyřicet let. Byl mno-
hokrát, zejména v posledních
patnácti letech, novelizován -
k dnešnímu dni bylo přijato
48 novelizací a byl tedy značně
nepřehledný. Byl postaven na
principu »co není dovoleno, je
zakázáno«, zatímco nová úpra-
va pracovněprávních vztahů
vychází z opačné filozofie. Je 
tedy dovoleno vše, co v záko-
níku není výslovně zakázáno. 

Návrh nového zákoníku prá-
ce ruší 58 pracovních předpisů
a nahrazuje několik zákonů. Je
tedy výrazně úspornější. Spolu
s novým zákonem o nemocen-
ském pojištění, zákonem o úra-
zovém pojištění zaměstnanců
a změnami v oblasti sociálních
dávek přinese největší změnu
celého systému od roku 1990.

Nový zákoník práce upravu-
je jako základní pracovně-
právní vztah pracovní poměr.
Poskytuje zaměstnanci ochra-
nu a záruku
odpovídající-
ho pracovního
postavení v pracovním pomě-
ru, například nepřipouští vý-
povědi bez uvedení důvodu,
nebo v době nemoci. 

Návrh zákoníku práce zavá-
dí nový institut konta pracov-
ní doby a umožňuje firmám
pružně reagovat na měnící se
potřebu práce v závislosti na
odbytu jejich produkce. Zaměst-
navatelé tak budou moci 
upravit stanovenou týdenní
pracovní dobu svých zaměst-
nanců a zároveň jim vyplácet
stálou mzdu. Firmy budou
muset zároveň vést přesnou
evidenci na účtu pracovní do-

by a také na účtu mzdy. Pří-
padné mzdové rozdíly, které
vzniknou po skončení vyrov-
návacího období nebo při
skončení pracovního poměru,
bude zaměstnavatel povinen
vyrovnat.

Nový zákoník práce zachová-
vá počet přesčasových hodin,

které bude mo-
ci zaměstna-
vatel zaměst-

nanci nařídit, je to 150 hodin 
v kalendářním roce. 

Nová právní úprava umožní
mimo jiné sjednat pro zaměst-
nance výhodnější úpravu v ko-
lektivní smlouvě. Přitom kolek-
tivní smlouvy budou i nadále
uzavírat odborové organizace
za všechny zaměstnance, tedy
i za ty, kteří nejsou jejich členy.

Návrh nového zákoníku
práce Poslanecká sněmovna
nakonec schválila. Měl by být
účinný od 1.1.2007. Předtím
jej musí ještě posoudit Senát 
a prezident republiky. Nevím,
jak zde dopadne, ale předpo-

Proč se o změny legislativy stále víc bojuje?

pol i t ika

kládám, že bude vrácen s ohle-
dem na odmítavé stanovisko
ODS, která má v Senátu ma-
joritu.

Diskuse o novém zákoníku
práce ale jasně ukázala, že je to
ČSSD, kdo chrání práva za-
městnanců, zatímco ODS chce
dát zaměstnavateli možnost
tato práva omezit. Přitom cito-
vaný návrh dává i podnikate-
lům možnosti pružně reagovat
na měnící se situaci na trhu,
na poptávku. Nový zákoník
práce může vadit snad pouze
takovým podnikatelům, kteří
nerespektují moderní pracov-
ní vztahy a mají sklon k feu-
dálním praktikám. 

O tom, jak to všechno
dopadne, rozhodnou občané
v červnových parlamentních
volbách. Pokud budou volit
ČSSD, umožní jí nový zákoník
práce prosadit do praxe. Nebo
dovolí ODS ho zrušit?

Alfréd MICHALÍK, předseda
MO ČSSD v Bohumíně

Zatím to v našem Parlamentu nevypadá jako u našich vý-
chodních sousedů a pěstní souboje se nekonají. Přesto jsou tu
sváděny kruté boje o podobu některých významných zákonů.
Mezi ně patří také návrh nového zákoníku práce.


