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1 ÚVOD 

Následující analýza, která byla vypracována na základě zadání Svazu průmyslu a dopravy České 
republiky, se zabývá právní úpravou konta pracovní doby. Jejím cílem je nalezení a popis 
stejných nebo obdobných institutů českého konta pracovní doby v zahraničí. Na rozdíl od české 
právní úpravy, zahraniční (evropská) úprava není vždy kodifikována v jednom právním předpise 
jako je český zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů), ale často je v rámci úpravy pracovní doby uvedena ve zvláštních právních předpisech 
anebo ponechána na dohodách sociálních partnerů (zejména prostřednictvím kolektivních 
smluv různých úrovní – národních, oborových či podnikových).  
 
Institut konta pracovní doby má v zahraničí množství podob a forem, a to i v rámci jednoho 
státu – jedné právní úpravy. I samotný pojem konto může být zavádějící, protože se 
v zahraničních právních předpisech neobjevuje – jsou používány termíny jako banky, schémata 
a anualizace pracovní doby. Někdy je i obtížné zahraniční instituty odlišit od pouhého 
nerovnoměrného rozvržení pracovní doby. V jiných případech se zase jedná o natolik odlišné 
nastavení, kdy vyvstává otázka, zda se stále ještě jedná o institut podobný českému pojetí 
konta pracovní doby. 
 
Tato analýza nepřináší ani nemůže přinést vyčerpávající popis všech různých a možných podob, 
které konto pracovní doby v zahraničí má či může mít. Přináší však základní přehled o tom, jak 
je ve vybraných státech konto pracovní doby zavedeno, jak funguje a jaké jsou jeho základní 
parametry.  
 
Pro účely analýzy byly zkoumány země Evropské unie, to je v současnosti těchto 28 států: 
Belgie; Bulharsko; Česká republika; Dánsko; Estonsko; Finsko; Francie; Chorvatsko; Irsko; Itálie; 
Kypr; Litva; Lotyšsko; Lucembursko; Maďarsko; Malta; Německo; Nizozemsko; Polsko; 
Portugalsko; Rakousko; Řecko; Rumunsko; Slovensko; Slovinsko; Španělsko; Spojené království 
a Švédsko. Státy mimo Evropskou unii zkoumány nebyly. 
 
Různé variace na český institut konta pracovní doby byly nalezeny v: Belgii, Dánsku, Finsku, 
Francii, Lucembursku, Německu, Portugalsku, Rakousku, Slovensku, Spojeném království, 
Španělsku a Švédsku.  
 
V rámci této analýzy nebylo provedeno hloubkové zkoumání právních systémů jednotlivých 
států, toto bylo možné pouze ve spolupráci s místními právníky/specialisty na pracovní dobu 
(ve většině zahraničních států totiž nejsou ani běžně dostupné překlady potřebné 
pracovněprávní legislativy do anglického jazyka, stejně tak nejsou dostupné překlady 
kolektivních smluv, které navíc často vůbec nejsou veřejně dostupné). Z tohoto důvodu je 
možné, že institut konta pracovní doby lze v určité podobě nalézt i v jiných zemích Evropské 
unie, autoři to však z důvodu neexistence veřejně dostupných zdrojů nebyli schopni ověřit. 
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Je nutné rovněž upozornit na skutečnost, že jednotlivé právní úpravy se neustále mění 
a rovněž dochází i ke změnám na úseku kolektivních smluv. Tato analýza tak reflektuje pouze 
období roku 2017. Je ovšem možné, že po dokončení této analýzy došlo ke změnám institutu 
konta pracovní doby (je nově zaváděno, jsou nově stanovovány jeho podmínky, či je rušeno). 
Např. v Belgii je větší rozšíření konta pracovní doby umožněno až od roku 2017 s tím, že 
konkrétnější pravidla budou dojednána se sociálními partnery v průběhu následujících měsíců.  
 
Samotná analýza je rozdělena do jednotlivých oddílů, kdy každý z oddílů se komplexně věnuje 
jednomu státu – každý oddíl je pak pro zvýšení přehlednosti a uživatelského komfortu členěn 
jednotně do stejných částí, které sledují jednotlivé nejdůležitější aspekty úpravy konta pracovní 
doby. Vzhledem k tomu, že konto pracovní doby má celou řadu podob, ne vždy jsou všechny 
části použitelné. V některých případech proto nejsou použity všechny části, ale pouze ty, které 
dané úpravě nejvíce vyhovují.  
 
Plný výčet všech možných částí je následující: 
 
 právní úprava konta pracovní doby; 
 způsob zavedení konta pracovní doby; 
 limity množství odpracovaných hodin; 
 rozvrhování práce v kontu pracovní doby; 
 praktické fungování konta pracovní doby 
 odměňování v kontu pracovní doby; 
 ostatní (v případě, kde jsou nějaká zvláštní ustanovení, podmínky, výjimky apod.); 
 závěr. 

 
Aby jednotlivé právní úpravy mohly být vzájemně srovnávány, jako první a referenční byla 
stručně popsána úprava konta pracovní doby v České republice. Následuje úprava slovenská, 
která je s úpravou v České republice velice podobná. Jako třetí pak byla popsána úprava 
v Německu, která často slouží jako vzor pro zavádění dlouhodobého konta pracovní doby. Další 
právní úpravy jsou už pak řazeny podle abecedního pořadí. 
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2 ČESKÁ REPUBLIKA 

2.1 Právní úprava konta pracovní doby 

Konto pracovní doby představuje nejflexibilnější formu rozvržení pracovní doby, jejímž cílem je 
umožnit zaměstnavatelům relativně pružně reagovat na měnící se potřebu práce v závislosti na 
odbytu produkce. Právní úprava konta pracovní doby je obsažena v zákoníku práce - především 
v § 86 a § 87 a některých dalších souvisejících ustanovení. Konto pracovní doby je v zákoníku 
práce odlišeno od nerovnoměrného i rovnoměrného rozvržení pracovní doby a představuje tak 
samostatný režim rozvržení pracovní doby. 
 
Úprava v zákoníku práce je však pouze rámcová – pro zavedení konta pracovní doby a pro 
dotváření této rámcové právní úpravy jsou zásadní kolektivní smlouvy, resp. vnitřní předpisy 
zaměstnavatele (pokud u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí), které stanoví bližší 
podmínky fungování konta pracovní doby. Celá řada v praxi vyskytujících se problémů a otázek 
totiž není právní úpravou nikterak řešena. 

 

a) Způsob zavedení konta pracovní doby 

K zavedení konta pracovní doby může dojít buď prostřednictvím vnitřního předpisu 
zaměstnavatele, nebo prostřednictvím kolektivní smlouvy. Působí-li u zaměstnavatele 
odborová organizace, je možné konto pracovní doby sjednat pouze v kolektivní smlouvě, jinak 
postačí jeho regulace ve vnitřním předpisu, přičemž zaměstnavatel nepotřebuje k zavedení 
konta pracovní doby souhlas zaměstnance, vůči němuž bude konto uplatněno. 
 
Konto pracovní doby však nemůže zavést každý zaměstnavatel – zaměstnavatelům ve 
veřejném sektoru zákon zavedení konta pracovní doby neumožňuje. 

 

b) Délka vyrovnávacího období 

Vyrovnávací období může činit nanejvýš 26 týdnů po sobě jdoucích, pokud pro zaměstnavatele 
neplatí kolektivní smlouva, která by obsahovala ujednání o delším vyrovnacím období. 
Kolektivní smlouva může vymezit vyrovnací období až na 52 týdnů po sobě jdoucích. 
S výjimkou tzv. dlouhého konta pracovní doby (viz dále písm. h) jsou maximální limity 
vyrovnávacího období kogentní a nelze je překročit.  

 

c) Limity množství odpracovaných hodin 

Při nařizování práce je zaměstnavatel limitován pouze obecnými ustanoveními zákoníku práce, 
tedy jednak ustanovením o maximální délce směny, kdy délka směny nesmí přesáhnout 
12 hodin, jednak ustanovením o maximálním rozsahu práce přesčas, kdy zaměstnanec nesmí 
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pracovat přesčas v průměru více než 8 hodin týdně za vyrovnávací období v délce 26 týdnů, 
nebo 52 týdnů, pokud je tak sjednáno v kolektivní smlouvě a dále pak minimálními 
přestávkami mezi směnami a v týdnu. 

 

d) Rozvrhování práce v kontu pracovní doby 

Výrazným specifikem konta pracovní doby v kontextu českého pracovního práva je, že rozvrh 
práce, se kterým musí být zaměstnanec seznámen alespoň týden předem, má v praxi pouze 
fiktivní charakter. Zaměstnavatel nemá povinnost zaměstnancům podle něj přidělovat práci – 
skutečný výkon práce nařizuje podle svých potřeb, a to i zcela odlišně od rozvrhu. Při uplatnění 
konta pracovní doby se totiž v souladu s § 208 zákoníku práce neuplatní překážky v práci na 
straně zaměstnavatele. 
 
Hlavní výhodou konta oproti všem ostatním způsobům rozvržení pracovní doby je, že práce 
mimo rozvrh není automaticky považována za práci přesčas. Pokud naopak zaměstnanec 
v rozvržené době nepracuje, nejedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele 
s náhradou mzdy. 
 

e) Praktické fungování konta pracovní doby 

Během uplatňování konta pracovní doby je zaměstnavatel povinen vést u každého 
zaměstnance pracujícího v režimu konta pracovní doby účet mzdy a účet pracovní doby. 
 
Na účtu pracovní doby se vykazuje stanovená týdenní pracovní doba, rozvrh pracovní doby na 
jednotlivé pracovní dny včetně začátku a konce směn a skutečně odpracovaná pracovní doba 
v jednotlivých pracovních dnech a týdnech. 
 
Na účtu mzdy se vykazuje tzv. stálá měsíční mzda, tj. mzda ve stálé měsíční výši sjednaná 
v kolektivní smlouvě nebo stanovená vnitřním předpisem, a dosažená mzda, tj. mzda, na 
kterou zaměstnanci vznikl nárok za výkon práce v jednotlivých kalendářních měsících. 
 
Na konci vyrovnávacího období zaměstnavatel vykáže rozdíl mezi stanovenou a odpracovanou 
pracovní dobou a rozdíl mezi stálou a dosaženou mzdou.   

 

f) Odměňování v kontu pracovní doby 

Zaměstnancům, kteří vykonávají práci v režimu konta pracovní doby, přísluší ve vyrovnávacím 
období za jednotlivé kalendářní měsíce stálá mzda, tj. mzda ve stálé měsíční výši sjednaná 
v kolektivní smlouvě nebo stanovená vnitřním předpisem – mzda je zaměstnanci vyplácena, 
aniž by byl brán ohled na rozsah práce, kterou zaměstnanec v skutečně v daném měsíci 
vykonal. Tato mzda nesmí být nižší než 80 % průměrného výdělku zaměstnance, přičemž 
průměrný výdělek zaměstnance se zjišťuje za období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích 
před začátkem vyrovnávacího období konta pracovní doby, což je zcela jiné nastavení než pro 
ostatní zaměstnance mimo konto pracovní doby, kdy rozhodné období je předchozí kalendářní 
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čtvrtletí. Není-li stanoveno nebo sjednáno jinak, stálá mzda se zaměstnancům poskytuje stále 
ve stejné výši a nenavyšuje se o příplatky, bonusy, odměny či jiné složky mzdy. 
 
Za vyrovnávací období přísluší zaměstnanci mzda ve výši součtu vyplacených stálých mezd. 
Jestliže je po uplynutí tohoto období nebo po skončení pracovního poměru souhrn práva na 
dosaženou mzdu za jednotlivé kalendářní měsíce vyšší než součet vyplacených stálých mezd, je 
zaměstnavatel povinen zaměstnanci vzniklý rozdíl doplatit. Pokud by však naopak dosažená 
mzda byla nižší než vyplacené stálé mzdy, zaměstnavatel nesmí po zaměstnanci požadovat 
navrácení rozdílu, a tedy zaměstnanci je ponechána již jednou vyplacená stálá mzda. 
 
Do dosažené mzdy je nutné započítat i veškeré příplatky, bonusy, odměny a jiné složky mzdy, 
na které vznikl zaměstnanci v průběhu vyrovnávacího období nárok. 

 

g) Ostatní – tzv. „dlouhé“ konto pracovní doby 

Tam, kde působí odborová organizace, je možné v kolektivní smlouvě sjednat, aby až 
120 odpracovaných hodin práce přesčas mohlo být převedeno do bezprostředně následujícího 
vyrovnávacího období (tzv. rozšířené anebo dlouhé konto pracovní doby). V novém 
vyrovnávacím období dochází k započtení práce přesčas do maximálního rozsahu stanovené 
pracovní doby zaměstnance. Tento způsob je výhodný pro zaměstnavatele (zejména ty 
s dlouhodobými cykly kolísání ve výrobě), protože dochází k oddálení zúčtování mzdy 
zaměstnance za práci přesčas, a to až o 52 týdnů. Až 120 hodin práce přesčas totiž 
zaměstnavatel může započít do následujícího vyrovnávacího období, kdy nemusí mít tak velkou 
potřebu práce a o toto množství práce může zaměstnanci rozvrhnout méně, aniž by to pro 
něho mělo jakýkoliv negativní finanční efekt – odpracuje-li zaměstnanec včetně převedené 
práce přesčas práci pouze do rozsahu stanovené pracovní doby, převedená práce přesčas 
fakticky ztratí charakter práce přesčas a není za ni nutné zaměstnancům poskytovat příplatek 
anebo náhradní volno. Je-li i v dalším vyrovnávacím období potřeba více práce – společně 
s převedenou prací přesčas opět dojde k práci přesčas, je možné opět 120 hodin práce přesčas 
převést do dalších vyrovnávacích období až do chvíle, dokud nižší potřeba práce (krize) 
nepřijde. 
 
Jinak velice výhodná možnost nastavení konta pracovní doby pro zaměstnavatele je omezena 
některými pravidly – musí být sjednána v kolektivní smlouvě, zaměstnancům lze jen omezeně 
nařizovat práci na dny pracovního klidu a náležím jim vyšší stálá mzda (minimálně 85 % 
průměrného výdělku) a vyšší odstupné při skončení pracovního poměru z organizačních 
důvodů (vždy navýšeno o trojnásobek průměrného měsíčního výdělku). 

 

2.2 Závěr 

Právní úprava konta pracovní doby obsažená v zákoníku práce je jen rámcová; jsou stanoveny 
pouze základní limity a povinnosti zaměstnavatele. Podrobnější úprava je řešena 
prostřednictvím kolektivních smluv, popřípadě vnitřních předpisů zaměstnavatele – tyto 
dokumenty jsou při zavádění konta pracovní doby zásadní. 
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Konto pracovní doby lze zavést i bez souhlasu zaměstnanců. Jestliže u zaměstnavatele působí 
odborová organizace, je však nutné získat její souhlas. Zavedení konta pracovní doby tak 
u zaměstnavatelů, u kterých nepůsobí odborová organizace, nebrání žádné formální překážky 
a je pouze na zaměstnavateli, zda ho zavede a jak nastaví jeho konkrétní podmínky fungování.  
 
V praxi zaměstnavatele při zavádění konta pracovní doby omezuje ochota konkrétních 
zaměstnanců v kontu pracovní doby pracovat. Při nevhodném nastavení jeho fungování se 
z něj může stát poměrně „nelidský“ způsob rozvrhování práce. 
 
Druhým faktorem, který odrazuje od zavedení konta pracovní doby, je to, že společně se 
změnou rozvrhování pracovní doby je nutné i zcela změnit systém odměňování (např. zcela jiné 
rozhodné období při výpočtu průměrného výdělku nebo vytvoření postupu pro krácení stálé 
mzdy, které zákoník práce nikterak neřeší). Administrativní zátěž při zavádění konta pracovní 
doby je tak největší ze všech druhů rozvržení pracovní doby a ve srovnání s jinými možnosti se 
jedná o zátěž přímo enormní.  
 
Je-li odměňování v kontu pracovní doby nastaveno výhradně podle zákoníku práce, kdy 
zaměstnanci v průběhu vyrovnávacího období dostávají pouze 80 % svého průměrného 
výdělku a případný zbytek mzdy až po skončení vyrovnávacího období, jedná se pro 
zaměstnance o velice nevýhodné nastavení, ve kterém nechtějí pracovat. Při délce 
vyrovnávacího období 26 (tj. cca půl roku), tak při běžné výrobě na 100 % zaměstnanci na konci 
vyrovnávacího období obdrží 120 % svého průměrného výdělku, tedy více jak jednu měsíční 
mzdu, při délce vyrovnávacího období 52 týdnů (tj. cca kalendářní rok), to je už téměř dva a půl 
měsíční mzdy. Zaměstnanci toto vnímají jako jakési zadržování mzdy. Navíc se často jedná 
o zaměstnance ve výrobě s nižšími mzdami, kteří jsou na pravidelné výši své mzdy závislí 
a nechtějí čekat půl roku, či dokonce rok, než dostanou za svoji práci zaplaceno. Taktéž odpadá 
motivace k výkonu práce přesčas, za kterou dostanou zaplaceno až po konci vyrovnávacího 
období. V praxi je tento problém řešen např. složitým nastavením záloh za vykonanou práci, 
které se zaměstnancům v průběhu vyrovnávacího období vyplácí, aby výše jejich mzdy byla 
stejná nebo podobná, jako kdyby v kontu pracovní doby nepracovali. 
 
Kombinace těchto faktorů znamená, že konto pracovní doby zavedla jenom mizivá část 
zaměstnavatelů, kteří mají časté anebo velké výkyvy ve své činnosti anebo produkci a pro které 
by tento institut byl vhodný. Ti, kteří konto pracovní doby dle zákoníku práce využívají, si pak 
museli sami nastavit podmínky jeho fungování a „ušít si je na míru“, aby u nich mohlo 
dlouhodobě fungovat.  
 
Právě ona neflexibilnost právní úpravy konta pracovní doby způsobila, že si mnoho 
zaměstnavatelů upravila jakýsi „hybrid“, pro který sice používají termínu konto, konto směny, 
flexikonto apod., ale fakticky se o konto pracovní doby podle zákoníku práce nejedná – 
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většinou jde o specifické rozvrhování pracovní doby, někdy spojené i s úpravou odměňování, 
které jde mimo zákoník práce, často pak je s ním přímo v rozporu. 1 

                                                           

1Zdroje: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (viz citace právních předpisů).  



 

 11/76 

 

3 SLOVENSKO 

Právní úprava konta pracovní doby na Slovensku je velmi podobná s českou právní úpravou, je 
však o něco komplexnější. I zde je vidět častá inspirace české a slovenské právní úpravy mezi 
sebou, která zůstává v mnohých institutech stejná nebo velice podobná. 
 

3.1 Právní úprava konta pracovní doby 

Konto pracovní doby je na Slovensku upraveno v zákoně č. 311/2001 Z.z., zákonníku práce, ve 
znění pozdějších předpisů, a to konkrétně v § 87a a některých dalších souvisejících ustanovení. 
Konto pracovní doby bylo do zákonníku práce zavedeno s účinností od 1. 9. 2011. Od této doby 
byla úprava konta pracovní doby novelizována jen jednou, a to s účinností od 1. 1. 2013. 
 
Konto pracovní doby je systematicky řazeno mezi způsoby nerovnoměrného rozvržení pracovní 
doby. 
 

a) Způsob zavedení konta pracovní doby 

Konto pracovní doby může zaměstnavatel zavést pouze kolektivní smlouvou, anebo po dohodě 
se zástupci zaměstnanců, jimiž je příslušný odborový orgán, zaměstnanecká rada nebo 
zaměstnanecký důvěrník. Takovouto dohodu nelze nahradit rozhodnutím zaměstnavatele, 
případně vnitřním předpisem, tedy jednostranným jednáním ze strany zaměstnavatele. Pokud 
tedy u zaměstnavatele žádný z výše uvedených orgánů nepůsobí, konto pracovní doby u něho 
být zavedeno nemůže. Předmětná dohoda musí být vždy písemná. Souhlasy jednotlivých 
zaměstnanců, až na výjimku (viz níže) potřebné nejsou. 
 
Zdravotně postižený zaměstnanec, těhotná žena, žena nebo muž, kteří se trvale starají o dítě 
mladší 3 let nebo osamělý zaměstnanec, který se trvale stará o dítě mladší 15 let, musí se 
zavedením konta pracovní doby souhlasit, jinak vůči nim konto být zavedeno nemůže.  
 

b) Délka vyrovnávacího období 

Vyrovnávací období, ve kterém se vyrovná rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní dobou 
a skutečně odpracovanou dobou zaměstnance nesmí být delší než 30 měsíců (zde autoři 
upozorňují na skutečnost, že slovenská úprava stanoví vyrovnávací období v měsících nikoliv 
v týdnech jako úprava česká, je z tohoto pohledu tedy mnohem praktičtější, protože 
vyrovnávací období v týdnech je pro praxi těžko uchopitelné). Délka vyrovnávacího období 
musí být dohodnuta v kolektivní smlouvě nebo v dohodě se zástupci zaměstnanců. 
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c) Limity množství odpracovaných hodin 

Průměrná týdenní pracovní doba včetně práce přesčas nesmí přesáhnout 48 hodin v období 
nejvíce 12 měsíců. 
 

d) Rozvrhování práce v kontu pracovní doby 

Zaměstnavatel může při zavedení konta pracovní doby rozvrhnout pracovní dobu tak, že 
v případě větší potřeby práce zaměstnanec odpracuje více hodin, než je jeho stanovená 
týdenní pracovní doba – tzv. kladný účet konta pracovní doby. V případě menší potřeby práce 
zaměstnanec odpracuje méně hodin, než je jeho stanovená týdenní pracovní doba anebo práci 
vůbec nekoná – tzv. záporný účet konta pracovní doby. 
 
Samotná úprava konta pracovní doby neřeší konkrétní rozvrhování práce. Obecně pak platí 
pravidlo, že rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci nejméně 
jeden týden dopředu, a to s platností nejméně na jeden týden. 
 

e) Praktické fungování konta pracovní doby 

Zaměstnavatel v průběhu trvání konta pracovní doby vede účet konta pracovní doby, ve 
kterém eviduje rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní dobou a skutečně odpracovanou 
dobou zaměstnance. Obdobně musí evidovat i rozdíl mezi skutečně poskytnutou základní 
mzdou a základní složkou mzdy, na kterou by měl zaměstnanec právo za skutečně 
dopracovanou dobu. 
 

f) Odměňování v kontu pracovní doby 

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci v průběhu trvání konta pracovní doby poskytovat 
základní složku mzdy, která odpovídá stanovené týdenní pracovní době, a to bez ohledu na to, 
kolik hodin zaměstnanec skutečně odpracoval. Vyplácení základní složky mzdy však není 
dotknuta povinnost zaměstnavatele poskytovat další složky mzdy podle zákona, vnitřních 
předpisů a pracovní nebo kolektivní smlouvy (např. příplatky za noční práci, za práci ve svátek 
za směnnost apod.). 
 
Pokud se zjistí, že ke konci pracovního poměru nebo konci vyrovnávacího období byla 
zaměstnanci poskytnuta nižší základní mzda, než na kterou měl nárok podle skutečně 
odpracované doby, zaměstnavatel je povinen tento rozdíl doplatit. 
 
V případě, že  zaměstnanec neodpracoval ke dni skončení pracovního poměru nebo konci 
vyrovnávacího období stanovenou pracovní dobu, zaměstnanec není až na přesně stanovené 
(spíše výjimečné) případy povinen zaměstnavateli vracet základní složku mzdy, kterou mu 
zaměstnavatel poskytl nad rozsah skutečně odpracované doby. Zaměstnanec je povinen 
základní složku mzdy vracet pouze v případě, že s ním zaměstnavatel ukončí pracovní poměr 
výpovědí kvůli nesplňování předpokladů nebo požadavků k vykonávané práci anebo kvůli 
porušení pracovní disciplíny (povinností), případně s ním ukončí pracovní poměr okamžitým 
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zrušením z důvodu pravomocného odsouzení za úmyslný trestní čin nebo pro závažné porušení 
pracovní disciplíny (povinností). 
 
Při měsíčním vyúčtování mzdy je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vydat doklad, který 
obsahuje mimo jiné i informace o stavu účtu konta pracovní doby. 
 

g) Ostatní 

Určitou variaci konta pracovní doby je možnost uvedená v překážkách v práci na straně 
zaměstnavatele (§ 142 odst. 5), která umožňuje zaměstnavatelům, aby v písemné dohodě se 
zástupci zaměstnanců vymezili vážné provozní důvody, při kterých lze postupovat podle 
ustanovení konta pracovní doby. Zmíněnou písemnou dohodu nelze nahradit rozhodnutím 
zaměstnavatele, a tedy ji zaměstnavatel bez zástupců zaměstnanců nemůže použít. 
 
Fakticky se tedy jedná pouze o to, že zaměstnancům nemusí být přidělována práce a použije se 
tzv. záporný účet konta pracovní doby. Neodpracovanou dobu nemusí zaměstnavatel 
zaměstnancům hradit jako překážku v práci, ale může jim práci v neodpracovaném rozsahu 
nařídit v jiném období. V tomto případě se taktéž nepoužije ustanovení ohledně rozvrhování 
pracovní doby alespoň týden předem a alespoň na jeden týden. Zaměstnavatel tak může ihned 
změnit rozvrh a směnu nebo její část zrušit. 
 

3.2 Závěr 

I když se základní ustanovení týkající se konta pracovní doby v České republice a na Slovensku 
na první pohled příliš neliší, lze v nich nalézt některé podstatné rozdíly. 
Konto pracovní doby může být zavedeno jen prostřednictvím kolektivní smlouvy nebo po 
dohodě se zástupci zaměstnanců, nikoliv pouze na základě jednostranného rozhodnutí 
zaměstnavatele.  
Někteří „chránění“ zaměstnanci pak navíc musí se zavedením konta pracovní doby přímo 
souhlasit. Ochrana zaměstnanců je tak na Slovensku daleko více akcentována než v České 
republice, kdy zaměstnavatel bez působící odborové organizace může konto pracovní doby 
zavést vůči všem zaměstnancům bez jakéhokoliv jejich souhlasu. 
 
Odlišně je taktéž nastaveno odměňování v kontu pracovní doby, kdy na Slovensku jsou 
zaměstnanci více chráněni, když jim musí být vždy poskytnuta alespoň základní složka mzdy 
odpovídající stanovené týdenní pracovní době. Fakticky se tak do konta pracovní doby ukládá 
jen práce přesčas, která se neodmění a místo ní může být v budoucnu rozvrženo méně hodin 
práce. Systém odměňování tak není zcela odlišný od systému odměňování při jiném rozvržení 
pracovní doby (na rozdíl od českého modelu) a zaměstnancům garantuje alespoň jasně 
stanovenou základní mzdu. V celkovém vyrovnání poté nelze jít pod základní mzdu 
zaměstnance, což se může stát v českém případě, kdy zaměstnanec je chráněn pouze do výše 
80 % svého průměrného výdělku (záleží poté na konkrétních případech, jaký to bude poměr 
oproti základní mzdě – jestli to bude méně, nebo více než základní mzda). 
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Ač se zdá slovenský model na první pohled méně atraktivní a výhodný pro zaměstnavatele, více 
se blíží kompromisu, který je nutné udělat mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, aby obě 
strany byly schopné v tomto speciálním rozvržení pracovní doby dlouhodobě fungovat. Velkou 
výhodou je poté dlouhé vyrovnávací období v měsících – až 30 měsíců, které přináší značnou 
flexibilitu. Vyrovnávací období běžného konta pracovní doby podle české úpravy v délce 
52 týdnů je tak ve srovnání velice krátké. 2

                                                           

2Zdroje: Zákon č. 311/2001 Z.z., zákonník práce, ve znění pozdějších předpisů (viz citace právních předpisů).  
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4 NĚMECKO 

4.1 Právní úprava konta pracovní doby 

Německá pracovněprávní úprava je poměrně roztříštěná – jednotná kodifikace pracovního 
práva neexistuje; pracovněprávní ustanovení lze tak nalézt v mnoha zákonech v rámci spolkové 
i zemské legislativy – mimo občanského zákoníku („Bürgerliches Gesetzbuch“) např. v zákoně 
o pracovní době, zákoně o domácí práci, zákoně na ochranu mladistvých při zaměstnání, 
zákoně na ochranu matek, spolkovém zákoně o dovolené apod. 
 
Na rozdíl od české či slovenské úpravy, německá legislativa neobsahuje samostatný institut 
konta pracovní doby a různé flexibilní režimy pracovní doby a odměňování jsou zaváděny 
prostřednictvím kolektivních a individuálních smluv. Z tohoto důvodu je nastavení flexibilních 
režimů pracovní doby relativně volné.   
 

4.2 Arbeitzeitkonten 

„Arbeitzeitskonten“ je obdobou českého institutu konta pracovní doby. Německá legislativa 
však neobsahuje samostatnou legislativní úpravu tohoto institutu – individuální konta pracovní 
doby jsou zaváděna prostřednictvím kolektivních a individuálních smluv. 
 
Zavedení obdoby konta pracovní doby bylo umožněno přijetím zákona o pracovní době 
(„Arbeitszeitgesetz“) na začátku 90. let. 
 
V současnosti je pro účel vykrytí krátkodobé potřeby práce často používán poměrně lákavý 
institut tzv. „mini jobs“ (marginální zaměstnávání), který byl zaveden v roce 2003 a od ledna 
roku 2015 byla rozšířena možnost jeho využití na delší období a větší množství hodin práce. 
V rámci mini jobs může zaměstnanec konat práci maximálně 3 měsíce či 70 pracovních dní 
v roce a jeho příjem nesmí být vyšší než 450 euro za měsíc. Zaměstnavatel pak za něj odvádí 
pouze daně a příspěvky na sociální pojištění.  
 

a) Způsob zavedení 

Konta pracovní doby, příp. jiné formy flexibilního zaměstnávání jsou v Německu zaváděny 
prostřednictvím kolektivních a individuálních smluv. 
 

b) Délka vyrovnávacího období 

Většina kolektivních smluv stanovuje vyrovnávací období, na konci kterého musí být konto 
„vybalancováno“. Délka vyrovnávacích období se různí, typicky se však pohybuje mezi 6 měsíci 
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a 2 lety – je nicméně možné vyrovnávací období i v délce několika let [viz Ines Zapf , Who 
profits from working-time accounts?]. 
 

c) Limity množství odpracovaných hodin 

Limity jsou pouze zákonem stanovené limity (např. maximální délka denní pracovní doby 
a průměrné týdenní pracovní doby ve vyrovnávacím období). Denní pracovní doba nesmí 
překročit 10 hodin (včetně přestávek v práci). V rámci vyrovnávacího období v trvání šesti 
kalendářních měsíců nebo v rámci 24 týdnů nesmí být v průměru překročeno 8 hodin práce za 
den. Výkon práce v neděli a ve svátek je možné po zaměstnanci požadovat jen v přesně 
vyjmenovaných případech. V praxi se tak lze setkat s tím, že zaměstnanci mohou v jednotlivých 
týdnech odpracovat až 60 hodin, přičemž v rámci vyrovnávacího období není překročen 
průměr 48 hodin za týden.  
 
Tím, že je v zákoně o pracovní době („Arbeitszeitgesetz“) stanoven pouze velmi obecný 
legislativní rámec, se otevírají rozsáhlé možnosti flexibilizace pracovní doby. Kolektivní smlouvy 
(zejména ty oborové / vyššího stupně) se však často snaží tuto flexibilitu omezit a stanovují 
tyto limity daleko níže. 
 

d) Rozvrhování práce v kontu pracovní doby 

Na rozvrhování pracovní doby se podílejí jak zaměstnavatel, a to podle své momentální 
potřeby, tak zaměstnanec. Rozvrhování práce je tak otázkou kompromisu mezi potřebami 
zaměstnance a zaměstnavatele. Vzhledem k absenci zákonné úpravy však jednotlivé kolektivní 
či individuální smlouvy mohou pro účely rozvrhování pracovní doby nastavit určitá omezení či 
pravidla. 
 
Většina hodin odpracovaných nad rámec stanovené týdenní pracovní doby není považována za 
práci přesčas a zaměstnanci tak nepřísluší zvláštní příplatek. 
 

e) Praktické fungování 

Německá obdoba konta pracovní doby funguje na principu tzv. „time bankingu“ – 
zaměstnavatel vede účet, kde se načítají anebo odčítají odpracované hodiny nad a pod rámec 
stanovené týdenní pracovní doby. Pokud zaměstnanec v některém týdnu neodpracuje 
stanovený počet hodin, hodiny se naopak odečtou. V některých variantách takových účtů se 
navíc načítá nejenom odpracovaná doba – např. finanční bonusy. 
 
Konta pracovní doby poté bývají dělena podle několika kritérií: 
 možností ukládání: 

o flexibilní – umožňují jak přičítání, tak odčítání hodin práce; 
o přesčasová – umožňují pouze přičítání hodin práce, tedy počítají pouze s prací 

přesčas; 
 délky trvání: 
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o krátkodobá – do jednoho roku trvání; 
o dlouhodobá. 

 
Krátkodobá konta pracovní doby jsou používána hlavně k vykrytí sezónních a cyklických výkyvů 
ve výrobě. V době finanční krize je zaměstnavatelé všech sektorů začali více užívat jako 
ochranu před propouštěním.  
 
Naopak dlouhodobá konta pracovní doby mají za cíl nahromadění pracovní doby pro zvláštní 
účely, jako jsou například tzv. „sabatikl“ (tvůrčí volno) nebo školení či rekvalifikace. 
Dlouhodobá konta mohou být taktéž využita pro předčasný odchod do důchodu. 
 
Zejména u krátkodobých kont pracovní doby se často stanovují maximální limity hodin, které 
lze na účtu uchovávat – kladné maximum bývá běžně v rozmezí 40 až 600 hodin, záporné 
maximum v rozmezí 20 až 170 hodin. 
 
Při skončení pracovního poměru účet nutně nezaniká – v některých případech je možné 
(zpravidla na základě dohody) i převedení účtu mezi různými zaměstnavateli, nebo jeho 
„proplacení“.  
 
Je žádoucí, a některé režimy s tímto výslovně počítají, aby na konci vyrovnávacího období bylo 
konto na nule. V případech přebytku, zaměstnanci většinou využívají možnosti volna, objevují 
se však alternativní způsoby vypořádání, např. individuální dohoda mezi zaměstnancem 
a zaměstnavatelem o doplatku rozdílu nebo již zmíněná možnost dřívějšího odchod do 
důchodu apod.  
 
Kolektivní smlouvy často stanovují zaměstnavatelům informační povinnost, kdy musí (většinou 
měsíčně) informovat zaměstnance o zůstatku na těchto účtech; v některých kolektivních 
smlouvách se zaměstnavatelům navíc stanovuje i informační či projednací povinnost vůči 
zástupcům zaměstnanců. 
 

f) Odměňování v kontu pracovní doby 

Zaměstnavatel zaměstnanci v průběhu trvání konta pracovní doby poskytuje mzdu zpravidla ve 
stálé výši bez ohledu na to, kolik hodin zaměstnanec skutečně odpracoval.  
 

g) Ostatní 

Jedním z novějších vývojů je i stanovování různých mezistupňů (určitých pásem) při ukládání 
hodin na účtu – jedním z takových modelů je tzv. „model semaforu“ („Ampelkonten“).  
 
V tomto modelu jsou jako na semoforu stanovena tři pásma (zelené, oranžové a červené), kdy 
např. v zeleném pásmu (do ±70 hodin) si zaměstnanec organizuje pracovní dobu relativně 
samostatně, v oranžovém pásmu (mezi ±70 a ±140 hodinami) musí se zaměstnavatelem 
koordinovat tak, aby se dostal zpět do zelené zóny (volno nebo práce navíc), v červené zóně 
(nad ±140 hodinami) musí zaměstnavatel již přijmout určitá přísnější opatření. 
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4.3 Závěr 

Vzhledem k velmi rámcové úpravě existují v Německu poměrně rozsáhlé možnosti flexibility 
pracovní doby. Různé formy flexibilního rozvržení pracovní doby, mj. i rozličné obdoby konta 
pracovní doby jsou zaváděny prostřednictvím kolektivních a individuálních smluv, které jsou 
často velice komplexní a řeší všechny eventuality, které mohou nastat. 
 
V praxi fungují konta pracovní doby tak, že zaměstnavatel vede účet, na kterém se načítají 
hodiny odpracované nad rámec stanovené týdenní pracovní doby, popř. ze kterého se hodiny 
odčítají při neodpracování takto stanoveného počtu. Některé kolektivní smlouvy umožňují 
ukládat jak čas, tak různé finanční bonusy; existují i různé možnosti vypořádání při skončení 
pracovního poměru, popř. i převodů mezi zaměstnavateli při změně zaměstnání. 
 
Oproti českému modelu však konta pracovní doby běžně nezasahují do systému odměňování 
a neznamenají pro zaměstnavatele výrazné zvýšení administrativy. Konta pracovní doby jsou 
v Německu značně rozšířená a využívá je značné množství zaměstnavatelů, často až několik 
desítek procent v daném odvětví [viz Ines Zapf , Who profits from working-time accounts].3 
 

                                                           

Zdroje:  Zákon o pracovní době (Arbeitszeitgesetz) ze dne 6. 6. 1994 (viz citace právních předpisů), Dostupný 
z: www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/37814/64928/E94DEU01.htm [cit. 21. 12. 2017]. 
Bispinck, Reinhard, Germany: Working Time and Its Negotiation, In: Keune, Maarten, Galgóczi, Béla 
(edd.), Collective bargaining on working time. Recent European Experiences, s. 111-130. 
International Labour Office, Annualized hours (hours-averaging) schemes, Dostupné z: 
www.etui.org/content/download/2428/26751/file/CB_WorkTime_Chap9.pdf_Chap9.pdf, [cit. 13. 
12. 2017]. 
Ines Zapf , Who profits from working-time accounts?, In: IAB Discussion Paper Articles on labour 
market issues, 23/2015, Dostupné z: http://doku.iab.de/discussionpapers/2015/dp2315.pdf [cit. 21. 
12. 2017]. 
Anita Fichtl, Mini- and Midi-Jobs in Germany, In FORES Policy Paper 2015:3, Dostupné z:  
http://fores.se/wp-content/uploads/2015/11/Mini-and-Midi-jobs-in-Germany.pdf [cit. 21. 12. 2017]. 
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5 BELGIE 

5.1 Právní úprava obecně 

Právní úprava flexibilních forem pracovní doby se v současnosti v Belgii poměrně výrazně mění. 
Nový zákon zásadně umožňující flexibilnější zaměstnávání („Act on Feasible and Manageable 
Work“) byl přijat na konci roku 2016 a postupně vstupuje v účinnost. Tento zákon umožňuje 
širší použití konta pracovní doby (tzv. „plus minus conto“) a zároveň zavádí možnost spořit si 
odpracovanou dobu, za kterou si zaměstnanec může následně vybrat volno („career saving 
account“). Zákon však neposkytuje vyčerpávající popis konta pracovní doby, ale jeho konkrétní 
úprava včetně stanovení jednotlivých podmínek, nároků a pravidel fungování, je sjednávána až 
při jednání s odborovými organizacemi. Podrobnosti o fungování kont pracovní doby tedy 
můžeme nalézt až v jednotlivých kolektivních smlouvách.  

 

5.2 Plus minus konto 

Plus minus konto je v Belgii zavedeno od roku 2006, kdy mělo zabránit odchodu 
automobilového průmyslu ze země. Bylo tedy zavedeno právě a jen pro tento sektor průmyslu. 
Změnou právních předpisů účinných od roku 2017 dochází k umožnění používat plus minus 
konto pro celý soukromý sektor. Je však nutné splnit celou řadu podmínek a projít složitým 
a dlouhým postupem – viz níže. 
 

a) Způsob zavedení  

O zavedení plus minus konta mohou uvažovat pouze zaměstnavatelé, které plní následující 
podmínky: 
 
 jejich obor je charakteristický silným mezinárodním konkurenčním prostředím; 
 jedná se o oblast s dlouholetým produkčním nebo vývojovým cyklem, během kterého 

zaměstnavatel nebo jeho jedna část se musí vypořádávat s podstatnými nárůsty a poklesy 
množství práce; 

 zaměstnavatelé se musí vypořádat s potřebou významných nárůstů a poklesů v požadavcích 
na nově vyvíjené produkty a služby; 

 zaměstnavatelé mají specifické ekonomické důvody, které jim neumožňují rozvrhovat 
průměrnou pracovní dobu ve vyrovnávacím období podle zákoníku práce. 

 
Tyto podmínky mohou být dále upraveny nebo doplněny královským nařízením. 
 
Plus minus konto může být u konkrétního zaměstnavatele zavedeno na základě vyjednávání, 
při kterém je nutné projít následujícími kroky: 
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 je uzavřena oborová kolektivní smlouva (kolektivní smlouva vyššího stupně), která je závazná 
na základě vládního nařízení; 

 důvody pro zavedení konta v určitém oboru musí být uznány ministrem práce na základě 
jednomyslného souhlasného stanoviska Národní rady práce; 

 je sjednána podniková kolektivní smlouva, kterou podepíší všechny odborové organizace u 
zaměstnavatele; 

 zavedení konta má pozitivní vliv na zaměstnanost. 

 

b) Limity množství odpracovaných hodin 

Zaměstnanec smí odpracovat maximálně 10 hodin denně a 48 hodin týdně. 
 
V plus minus kontu může být vyrovnávací období, ve kterém musí být naplněna průměrná 
týdenní pracovní doba, prodlouženo až na 6 let. Doba 6 let byla původně zvolena zejména 
s ohledem na automobilový průmysl, pro který bylo konto zavedeno – doba 6 let je totiž 
průměrnou délku výroby jednoho modelu automobilu. 

 

c) Odměňování v kontu pracovní doby 

V průběhu trvání plus minus konta je zaměstnancům poskytována pevná měsíční mzda na 
základě průměrné týdenní pracovní doby, a to bez ohledu na to, kolik hodin zaměstnanec 
skutečně odpracoval. Není stanoveno žádné pravidlo týkající odměny za práci „navíc“, pokud je 
práce vykonána v souladu s podmínkami sjednanými pro konto v příslušné kolektivní smlouvě. 

 

5.3 Career saving konto (loopbaansparen, compte épargne-carrière) 

Nově zavedený systém umožní zaměstnancům v soukromé sféře si ukládat do speciálního 
„spořícího“ konta odpracované hodiny, které si následně mohou vybrat jako placené volno. 
Tato nová konta budou moci spravovat přímo zaměstnavatelé, nebo třetí osoby (např. banky 
nebo pojišťovny) či penzijní společnosti příslušného oboru. 
 

a) Způsob zavedení „spořícího“ konta 

Spořící konta bude moci být zavedeno na základě národních nebo oborových kolektivních 
smluv (kolektivních smluv vyššího stupně) anebo na základě podnikových kolektivních smluv. 
Podnikové kolektivní smlouvy bude však možné uzavřít až v případě, kdy nedojde do 6 měsíců 
od žádosti o sjednání národní nebo oborové kolektivní smlouvy k uzavření takovéto kolektivní 
smlouvy vyššího stupně.  
 

b) Fungování „spořícího“ konta 

Do konta je možné si ukládat tyto doby: 
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 některou práci přesčas – např. dobrovolně vykonaná práce přesčas, práce přesčas vykonaná 
při nepředvídatelných situacích nebo kvůli neočekávatelnému nárůstu práce; 

 dovolená „navíc“ poskytnutá na základě kolektivní smlouvy (ne však zákonná dovolená); 
 doba práce vykonaná nad průměrnou týdenní pracovní dobu, kterou lze na konci 

vyrovnávacího převést (při pružné/klouzavé pracovní době). 
 
Královské nařízení může stanovit i další případy peněžních příspěvků, které mohou být 
započteny do konta (např. roční bonusy). 
 
Kolektivní smlouvy budou muset dále obsahovat následující: 
 
 jaké doby budou moci být do konta ukládány; 
 na jak dlouho bude moci tyto doby ukládat; 
 jakým způsobem budou moci zaměstnanci čerpat uložené doby (volno); 
 jakým způsobem budou uložené doby oceňovány – jaká bude odměna zaměstnance, pokud si 

volno vybere; 
 jakým způsobem bude systém řízen a stanovení záruk pro zaměstnance; 
 co nastane, pokud zaměstnavatel přestane existovat. 
 
Při skončení pracovního poměru bude zaměstnanec vždy oprávněn k vyplacení naspořených 
dob. Oborové kolektivní smlouvy mohou stanovit možnost převádění naspořených dob mezi 
jednotlivými zaměstnavateli. 
 
Co je velmi zajímavé, že zákon umožňuje zaměstnanci své naspořené volno anonymně a bez 
náhrady po dohodě se zaměstnavatelem přenechat jinému zaměstnanci, který se stará o vážně 
nemocné dítě do věku 21 let. 
 

5.4 Závěr 

Belgická úprava kont pracovní doby se v poslední době rozvíjí a umožňuje zaměstnavatelům 
i zaměstnancům značnou flexibilitu. Nejenže dlouhodobé konto pracovní doby, které má 
pomoci zaměstnavatelům lépe pokrývat jejich výrobní cykly, původně určené pro 
automobilový sektor je možné zavádět i v ostatních sektorech, ovšem stále jen v soukromé 
sféře. Vzhledem k tomu, že toto konto pracovní doby bylo zaváděno kvůli automobilovému 
průmyslu, má i poměrně dlouhé vyrovnávací období až 6 let.  
 
Nově jsou zaváděny i tzv. spořící konta, která naopak dávají určitou zaměstnancům pro řešení 
jejich osobních situací (např. potřeba dlouhodobého ošetřování člena rodiny, dřívější odchod 
do důchodu, osobní školení a rekvalifikace apod.). Nejedná se tak pouze o institut, který 
podporuje zaměstnavatele, ale zároveň dokáže vyjít vstříc i zaměstnancům.  
 
Zajímavé na belgické úpravě je též to, že nová „spořící“ konta pracovní doby se neomezují 
jenom na (ne)odpracovanou dobu, ale též mohou pracovat s jinými nepeněžitými i peněžitými 
hodnotami, a že umožňuje přenášení kont pracovní doby mezi jednotlivými zaměstnavateli, 
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přičemž správu kont pracovní doby nemusí nutně provádět přímo zaměstnavatel, ale i třetí 
subjekty. 
 
Belgická úprava tak může být do značné míry pro české prostředí inspirativní. Je ovšem 
potřeba myslet na to, že belgická úprava je ze značné části postavena na dohodách sociálních 
partnerů (kolektivních smlouvách) na několika různých úrovních. Aby tento systém mohl 
fungovat, musí být zajištěna poměrně vysoká míra zastoupení zaměstnanců na odborové 
úrovni, která však v České republice chybí. 
 

4 

                                                           

Zdroje:  Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk; Dostupné z: 
www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=20170305
03 [cit. 14. 12. 2017] 
Belgium Approves Bill on Feasible and Manageable Work; Dostupné z: 
nimonikapp.com/ehs_legal_updates/11398-belgium-approves-bill-on-feasible-and-manageable-
work-be [cit. 14. 12. 2017] 

 Law on feasible and manageable work (part II); Dostupné z: 
www.tetralaw.com/sites/default/files/docs/SocialEN-06.2017.pdf; cit [14. 12. 2017] 

 Feasible and Manageable Work – Summary Overview of the New Belgian Law; Dostupné z: 
www.simontbraun.eu/en/news/news-tax-and-labour-law/2086-feasible-and-manageable-work-
summary-overview-of-the-new-belgian-law [cit. 14. 12. 2017] 
Law on Feasible and Manageable Work – The Plus-minus Contro; Dostupné z: https://www.partena-
professional.be/en/infoflashes/2017/law-on-feasible-and-manageable-work-the-plus-minus-conto/ 
[cit. 14. 12. 2017] 
Bill On Workable And Flexible Work Submitted To Stakeholders; Dostupné z: 
www.mondaq.com/x/523930/employee+rights+labour+relations/Bill+On+Workable+And+Flexible+
Work+Submitted+To+Stakeholders [cit. 14. 12. 2017] 
Workable and flexible work, 6. Extension of the plus minus conto; Dostupné z: http://www.peeters-
law.be/documents/workable-and-flexible-work/6-extension-of-the-plus-minus-conto.xml?lang=en 
[cit. 14. 12. 2017] 

 Introducing a „career savings systém“ in Belgium; Dostupné z: 
www.dlapiper.com/en/belgium/insights/publications/2017/02/legal-reforms-in-the-pipeline-
workable-work/introducing-a-career-savings-system/ [cit. 14. 12. 2017] 
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6 DÁNSKO 

6.1 Právní úprava obecně 

Dánská pracovněprávní úprava je fragmentovaná do mnoha různých legislativní aktů  různé 
právní síly, které se použijí vždy pro konkrétní oblast pracovního práva (např. zákon o užití 
zdravotních informací na pracovním trhu, zákon o nároku na volno ze zvláštních rodinných 
důvodů, zákon o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance, zákon o zákazu 
diskriminace na pracovním trhu a zákon o pracovním prostředí).  
 
Tato právní úprava stanoví pouze obecný rámec, který skýtá velký prostor pro kolektivní 
vyjednávání a umožňuje zavádění různých režimů flexibilního zaměstnávání, kdy specifika 
včetně stanovení jednotlivých podmínek, nároků a pravidel fungování jsou převážně 
sjednávána v kolektivních smlouvách. Kolektivní smlouvy pokrývají až 80 % zaměstnanců 
 

6.2 „Timebank“ 

V tomto oddíle je čerpáno z kolektivní smlouvy „Overenskomst for Danske Bank-koncernen“ – 
ta upravuje pracovní podmínky zaměstnanců v bankovním sektoru a umožňuje mj. zavedení 
obdoby konta pracovní doby, tzv. „timebank“, který může navazovat na určitou formu 
nerovnoměrně rozvržené pracovní doby „extended agreed working hours“. 
 

a) Způsob zavedení 

Kolektivní smlouva umožňuje mj. zavedení nerovnoměrného rozvržení pracovní doby na 
základě zvláštní smlouvy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací a následně na základě 
individuálních písemných dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci.  
 
Individuální dohoda musí být podepsána alespoň 4 týdny předem a může být ze strany 
zaměstnance vypovězena se 4týdenní výpovědní dobou. 
 
Pro zavedení samotného konta, „timebank“, pak nejsou stanovena žádná konkrétní kritéria 
a souhlasy. 

b) Délka vyrovnávacího období 

Vyrovnávací období je stanoveno pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby na 26 týdnů. 
Samotné konto není časově nikterak omezeno. 
 

c) Limity množství odpracovaných hodin 

V tomto ohledu jsou jedinými limity některá obecná ustanovení, které nelze derogovat 
v kolektivní smlouvě, tedy ustanovení o maximální délce směny či o pracovní době. 
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d) Rozvrhování práce 

Rozvrhování práce může být sjednáno jako fixní anebo pružné, kdy je stanovena jak základní, 
tak volitelná pracovní doba 2 hodiny okolo doby základní. Pouze v základní pracovní době je 
zaměstnanec povinen být na pracovišti a konat práci. 
 

e) Praktické fungování  

Zaměstnavatel vede účet pro každého zaměstnance v režimu banky. V případě popisované 
kolektivní smlouvy se současně zavádí i elektronická databáze, která umožňuje zaměstnancům 
účet průběžně sledovat. Zaměstnavatel má zároveň povinnost poskytovat statistická data 
státním orgánům. 
 
Zaměstnanci se na účet ukládají jak hodiny odpracované navíc, tak i různé finanční benefity – je 
možná vzájemná konverze. Zaměstnanec se následně může rozhodnout, zda zůstatek na účtu 
bude čerpat prostřednictvím náhradního volna, resp. kratší pracovní doby, nebo 
prostřednictvím finančního benefitu (čerpání náhradního volna je v některých případech delší 
nepřítomnosti zaměstnance podmíněno notifikační povinností, kdy zaměstnanec musí 
zaměstnavatele s určitým časovým předstihem uvědomit; zaměstnavatel má naproti tomu 
povinnost v rámci určitého časového horizontu zaměstnanci vyhovět). 
 
Maximální kladný zůstatek je 481 hodin, maximální záporný zůstatek pak 25 hodin. Zůstatek na 
účtu probírá zaměstnavatel se zaměstnancem alespoň jednou ročně. 
 

f) Odměňování 

Zaměstnavatel zaměstnanci v průběhu trvání konta pracovní doby poskytuje mzdu zpravidla ve 
stálé výši bez ohledu na to, kolik hodin zaměstnanec skutečně odpracoval. 
 

6.3 Závěr 

Dánská pracovněprávní úprava umožňuje zavádění různých modelů flexibilního zaměstnávání, 
kdy tyto jsou zaváděny prostřednictvím kolektivních smluv – sjednávání jednotlivých režimu je 
omezeno pouze obecným legislativním rámcem a ustanoveními, které nelze kolektivní 
smlouvou derogovat. 
 
Popsaný model umožňuje zaměstnancům na plus/minus účtu akumulovat navíc odpracované 
hodiny a finanční benefity, a ty pak za splnění určitých podmínek čerpat.  
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Zdroje:  Collective agreement for the Danske Bank Group; Dostupné z: 
https://danskebank.com/Documents/CollectiveAgreement/Collective%20agreement%20for%20the
%20Danske%20Bank%20Group_2014.pdf [cit. 14. 12. 2017] 
Danish Ministry of Employment – pracovněprávní legislativa, Dostupné z:  
http://uk.bm.dk/en/Legislation.aspx [cit. 21. 12. 2017] 
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7 FINSKO 

7.1 Právní úprava obecně 

Individuální pracovněprávní vztahy jsou kodifikovány v „zákoně o pracovních smlouvách“ 
(„Työsopimuslaki“). Některé další aspekty individuálních pracovněprávních vztahů jsou 
upraveny samostatnými legislativními akty, např. zákonem o pracovní době („Työaikalaki“), 
zákonem o bezpečnosti práce („Työturvallisuuslaki“) atd. 
 
Derogace vybraných zákonných ustanovení je možná prostřednictvím kolektivních smluv, kdy 
kolektivní smlouvy jsou obecně závazné. Kolektivní pracovněprávní vztahy, včetně kolektivního 
vyjednávání, jsou upraveny ve zvláštních předpisech. 
 
Výše popsaná právní úprava umožňuje zavádění různých modelů flexibilního zaměstnávání, 
kdy specifika včetně stanovení jednotlivých podmínek, nároků a pravidel fungování jsou 
sjednávána v jednotlivých kolektivních smlouvách. 
 

7.2 „Working hour bank“ 

Jedním z příkladů takových kolektivních smluv je „Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan 
palveluita koskeva työehtosopimus“, kolektivní smlouva pro odvětví pohostinství, která 
umožňuje zavedení obdoby konta pracovní doby (tzv. työaikapankki): 
 

a) Způsob zavedení konta pracovní doby  

Kolektivní smlouva umožňuje mj. zavedení konta na základě individuální písemné dohody mezi 
zaměstnancem a zaměstnavatelem, kdy tento režim může být zaveden jak na dobu určitou, tak 
na dobu neurčitou. 
 
Dohoda na dobu neurčitou může být vypovězena s tříměsíční výpovědní dobou, dohoda na 
dobu určitou, jejíž účinnost trvala alespoň 9 měsíců, může být vypovězena za stejných 
podmínek. 
 
Konto lze zavést u zaměstnanců v pracovním poměru na dobu neurčitou a u zaměstnanců 
v pracovním poměru na dobu určitou delší než 1 rok.  
 

b) Délka vyrovnávacího období 

Maximální délka vyrovnávacího období je 1 rok, lze však sjednat i kratší. V jiných kolektivních 
smlouvách se objevují i delší vyrovnávací období. 
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c) Limity množství odpracovaných hodin 

Pracovní doba nesmí překročit 150 hodin v rámci tří po sobě jdoucích týdnů a na konci 
vyrovnávacího období nesmí v průměru překročit 111 hodin za tři týdny po sobě jdoucí 
(týdenní pracovní doba je běžně 37 hodin).  
 
Pokud by odpracovaná doba překročila limit 150 hodin v rámci tří týdnů, náležela by 
zaměstnanci nad tento limit odměna ve výši dvojnásobku (100 %) hodinové odměny.  
 

d) Rozvrhování práce v kontu pracovní doby 

Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel (většinou na tři týdny dopředu), směna zpravidla 
nesmí být kratší než 4 hodiny a delší než 10 hodin. Odlišnou délku směny lze sjednat na základě 
dohody se zaměstnancem, sjednaná délka směny však nemůže být delší než 16 hodin. 
 

e) Praktické fungování konta pracovní doby 

Zaměstnavatel musí vést účet zaměstnance, na kterém jsou zaznamenány veškeré výše 
popsané nároky. 
 
Na účtu jsou zaznamenávané hodiny odpracované nad rámec 111 hodin za tři týdny (resp. 
i minusové hodiny, tj. pod 111 hodin za tři týdny), kdy zaměstnanec má nárok na placené 
volno, resp. musí napracovat navíc hodiny ve výši korespondující s účetním zůstatkem. 
 
Na tento účet lze převádět i různé zaměstnanecké benefity či jiné peněžité nároky 
zaměstnance – ty lze (po dohodě) konvertovat na placené volno.  
 
Čerpání placeného volna záleží na předchozí dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 
V jiných kolektivních smlouvách je tato svoboda omezena stanovením různých limitů, např. 
stanovením časového horizontu, v rámci kterého musí zaměstnanec zaměstnavatele uvědomit 
o čerpání placeného volna. Čerpání volna nesmí vést k narušení fungování podniku, ani nesmí 
vést k nutnosti práce přesčas. 
 

f) Odměňování v kontu pracovní doby 

Zaměstnavatel zaměstnanci v průběhu trvání konta pracovní doby poskytuje mzdu zpravidla ve 
stálé výši bez ohledu na to, kolik hodin zaměstnanec skutečně odpracoval. 
 

7.3 Závěr 

Finská právní úprava umožňuje zavádění různých modelů flexibilního zaměstnávání, kdy tyto 
jsou zaváděny prostřednictvím kombinace kolektivních a individuálních smluv. V rámci 
flexibilních forem zaměstnávání lze nalézt i určité formy konta pracovní doby. Tato konta často 
pracují s délkou vyrovnávacího období 1 rok, ovšem ani delší vyrovnávací období není 
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vyloučeno. Do konta lze převádět i různé zaměstnanecké benefity a peněžité nároky, za které 
je možné si následně vybrat placené volno.6

                                                           

Zdroj:  Working Hours Act (605/1996), zákon o pracovní době (viz citace právních předpisů); Dostupné z: 
https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1996/en19960605.pdf [cit. 21. 12. 2017] 
Some firms shut out of “working hours bank” system; Dostupné z: 
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/some_firms_shut_out_of_working_hours_bank_system/8243868 
[cit. 14. 12. 2017] 

 Working hours bank increases flexibility and productivity; Dostupné z: 
https://www.ekonomit.fi/web/en/working-hours-bank [cit. 14. 12. 2017] 

 Collective Agreement for the hotel, restaurant and leisure industry; Dostupné z: 
https://www.pam.fi/media/pdf-tessit/marava_tt_eng_010514-310117_web.pdf [cit. 14. 12. 2017] 
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8 FRANCIE 

8.1 Obecná právní úprava 

Francouzské pracovní právo velmi komplexně a systematicky reguluje zákoník práce („Code du 
Travail“) se subsidiární působností občanského zákoníku („Code Civil“). 
 
Úprava pracovní doby je však převážně ponechána dohodě sociálních partnerů 
prostřednictvím kolektivních smluv, které mohou změnit i některá zákonná ustanovení. 
 

8.2 Compte épargne temps 

Zákoník práce umožňuje od roku 1994 zavedení individuálních kont pracovní doby („compte 
epargne épargne temps“), na kterých zaměstnanci ukládají nároky na placené volno či na 
samostatné finanční benefity. 
 

a) Způsob zavedení 

Konto je zaváděno prostřednictvím kolektivní smlouvy buď na úrovni podniku, nebo na úrovni 
odvětví – v těch jsou pak stanoveny základní mechanismy fungování konta, možnosti, 
podmínky a způsoby čerpání nároků apod. Některé kolektivní smlouvy přitom mohou jít nad 
rámec pouhého oprávnění/nároku se konta účastnit a mohou stanovit i povinnou účast 
zaměstnanců v tomto kontě. Od 1. ledna 2017 je pak za splnění určitých podmínek (zejména co 
se týká seznámení zaměstnance s konkrétními podmínkami konta) možné konto zavést 
i v případě, kdy není sjednána kolektivní nebo individuální smlouva. 
 

b) Délka vyrovnávacího období 

Dříve bylo možné nároky v kontu uchovávat pouze po dobu 5 let. Dnes již toto omezení neplatí 
a vyrovnávací období může být i delší než 5 let. Jednotlivé kolektivní smlouvy mohou omezit 
maximální dobu uchovávání nároků v kontu pracovní doby, přičemž často je to právě omezení 
na 5 let.  
 

c) Limity množství odpracovaných hodin 

Rozvržení konta pracovní doby musí vyhovovat obecným zákonným požadavkům na délku 
směny a průměrné týdenní pracovní doby. Kolektivní smlouva může průměrnou délku týdenní 
pracovní doby zvýšit ze zákonných 44 hodin až na 46 hodin (počítáno v rámci období 12 po 
sobě následujících týdnů). Maximální denní pracovní doba je však „zastropována“ počtem 
12 hodin za den. 
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Konto umožňuje zaměstnancům pracovat navíc nad rámec stanovených limitů práce přesčas.   
 

d) Praktické fungování 

Zaměstnavatel vede účet, na kterém si zaměstnanci shromažďují nároky na placené volno či na 
finanční benefity.  
 
U většiny zaměstnavatelů je možnost využít konto pracovní doby formulována obecně, existují 
však případy tzv. manažerského konta pracovní doby, které cílí pouze na specifickou část 
zaměstnanců. Účast zaměstnanců v těchto „speciálních“ kontech je dobrovolná. 
 
Vklad do konta mohou zaměstnanci učinit různými způsoby – prostřednictvím nevyčerpané 
dovolené, konverzí různých bonusů (třinácté mzdy, starobního bonusu, rizikové prémie apod.) 
či složek mzdy (vyplacená mzda však nesmí být nižší než stanovená minimální mzda), případně 
hromaděním práce přesčas. Do konta může zaměstnanci přispívat i zaměstnavatel (určitá 
forma bonusu).  
 
Zákon však určitý typ vkladů limituje: na účet lze vložit pouze nevyčerpanou dovolenou, která 
přesahuje 24 dnů v kalendářním roce, tj. fakticky až pátý týden dovolené. Takto vložená 
dovolení může být vyčerpána pouze formou pracovního volna, proplacena může být jedině 
v rámci skončení pracovního poměru. 
 
Zákon rovněž umožňuje i převedení účtu mezi různými zaměstnavateli (je-li to součástí 
dohody), nebo jeho proplacení. V případě úmrtí zaměstnance, připadnou jeho práva na 
proplacení přebytků na účtu konta pracovní doby jeho dědicům, kteří je mohou vymáhat. 
 
Účet konta lze též využít k plnění plánu spoření pro odchod do důchodu (tzv. Perco). Takto 
převedené prostředky jsou poté v určité míře osvobozeny od daně z příjmu a odvodů na 
sociální pojištění. Zaměstnanec se může taktéž rozhodnout převést svá práva z účtu konta 
pracovní doby na spořící plán vedený zaměstnavatelem. Jednou uložené částky však následně 
mohou být uvolněny pouze při splnění konkrétních podmínek takového plánu. 
 
V případě likvidace zaměstnavatele jsou částky nastřádané na účtu kryty ručením podobně 
jako mzda, ale pouze do výše 78.456 eur na zaměstnance (platné pro rok 2017), zbytek má být 
pokryt systémem pojištění či finanční zárukou, stanovenou blíže kolektivní smlouvou. 
Kolektivní smlouva přitom musí likvidaci a převod práv z jednoho zaměstnavatele na druhého 
povinně řešit ze zákona. 
 
Obdobně jako v Belgii, zákon výslovně umožňuje na žádost zaměstnance a po dohodě se 
zaměstnavatelem se anonymně a bez náhrady vzdát části hodin na účtu konta pracovní doby 
ve prospěch zaměstnance, který je odpovědný za dítě do věku 20 let nebo osobu se 
zdravotním postižením. 
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e) Odměňování 

Zaměstnanci náleží mzda, která může být snížena o částku, kterou si zaměstnanec na konto 
přispívá. 
 
Pokud se zaměstnanec rozhodne pro placené volno, jsou peníze z konta čerpány ve výši 
dohodnuté v kolektivní smlouvě či na základě individuální dohody. Maximální délka placeného 
volna může být stanovena v kolektivní smlouvě. 
 
Nashromážděné nároky, ať ve formě náhradního volna či peněžní částky, zaměstnanec 
uplatňuje po dohodě se zaměstnavatelem. 
 

8.3 Závěr 

Francouzská zákonná úprava zahrnuje účty konta pracovní doby, na něž lze ukládat jak práci 
přesčas, tak různá placená volna a dovolenou nebo finanční částky, na které zaměstnanci vznikl 
nárok. S výjimkou určitých výše zmíněných zákonných limitů, jsou však podrobnosti ponechány 
kolektivním smlouvám, které konta pracovní doby zavádějí. Preferovány jsou přitom zejména 
smlouvy na úrovni jednotlivých zaměstnavatelů, v úvahu však připadají i kolektivní smlouvy na 
úrovni jednotlivých odvětví. Jedná se přitom o poměrně rozšířený institut, a to především 
v rámci velkých zaměstnavatelů. 
 
Konto pracovní doby je především výhodné pro zaměstnance, kteří plánují dlouhodobější 
nepřítomnost v práci – péče o dítě, dovolená, studijní volno, volno v období před důchodem – 
kdy z konta čerpají finanční částky v konstantní výši. V případě převedení části prostředků na 
účtu konta pracovní doby pro účely spořících plánů se navíc může jednat i o daňově výhodnou 
záležitost.  
 
Zákonná úprava myslí i na situace, kdy dojde ke skončení pracovního poměru a nevyčerpané 
částky na účtu jsou zaměstnanci následně proplaceny. Anebo je možné si nevyčerpané částky 
převést k novému zaměstnavateli. 7 

                                                           

7 Zdroje: Code du travail, publikovaný nařízením č.  2007-329, ve znění pozdějších předpisů (viz citace právních 
předpisů), Dostupné z: http://codes.droit.org/CodV3/travail.pdf [cit. 13. 12. 2017]. 
Droit-finances.net, Le Compte Epargne Temps (CET) - mode d´emploi, Dostupné z: http://droit-
finances.commentcamarche.net/contents/584-le-compte-epargne-temps-cet-mode-d-emploi, [cit. 
13. 12. 2017]. 
Ministère de Travail, Le Compte Epargne Temps (CET). Dostupné z: http://travail-
emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail-et-conges/conges-et-absences/article/le-compte-
epargne-temps-cet, [cit. 13. 12. 2017]. 
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9 LUCEMBURSKO 

9.1 Právní úprava obecně 

Pracovněprávní právo je komplexně a systematicky upraveno v zákoníku práce („Code du 
Travail“). 
 
Právní úprava umožňuje, v rámci obecných limitů stanovených legislativou, zavádění různých 
modelů flexibilního zaměstnávání, kdy specifika včetně stanovení jednotlivých podmínek, 
nároků a pravidel fungování jsou sjednávána v kolektivních smlouvách. 
 

9.2 „Système à horaire flexible“ 

Při zpracování této analýzy byla zkoumána kolektivní smlouvu „Convention collective de travail 
des salaries de banque“ (upravující pracovní podmínky zaměstnanců v bankovním sektoru) a 
v ní na institut pohybující se kdesi na pomezí konta a pružné pracovní doby. 
 

a) Způsob zavedení režimu 

Zmíněná kolektivní smlouva umožňuje zavedení režimu flexibilního rozvržení pracovní doby, 
a to po informování zástupců zaměstnanců nebo po projednání s nimi, a po individuální 
dohodě se zaměstnancem. 
 

b) Délka „referenčního období“ 

Kolektivní smlouva nezavádí vyrovnávací období jako takové; je zavedeno období (6 měsíců), 
na konci kterého by měli být všechny plusové a minusové hodiny vyrovnány, kde však lze určitý 
počet hodin převést do dalšího období. Navíc v průběhu vyrovnávacího období – na konci 
třetího měsíce – je zaměstnavatel povinen zástupcům zaměstnancům sdělit průběžný stav 
práce „navíc“ (přesčas). 
 
Všechny hodiny práce vykonané nad stanovenou týdenní pracovní dobu jsou totiž považovány 
za práci přesčas. 
 

c) Limity množství odpracovaných hodin 

Jedinými stanovenými limity jsou obecná ustanovení zákoníku práce – maximální délka směny 
10 hodin a průměrná týdenní pracovní doba 40 hodin v období čtyř týdnů, při započtení práce 
přesčas až 48 hodin za týden. 
 



 

 33/76 

d) Rozvrhování práce v kontu pracovní doby 

Konkrétní způsob rozvrhování lze podrobně upravit na podnikové úrovni, počítá se však 
s relativně velkou časovou suverenitou zaměstnance – čerpání kompenzace za čas 
odpracovaný navíc bude v principu v režii zaměstnance, kdy však doba čerpání nesmí být 
v přímém konfliktu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a v rozporu s odůvodněnými 
žádostmi ostatních zaměstnanců. 
 

e) Praktické fungování konta pracovní doby 

Zaměstnavatel vede účet zaměstnance, na kterém jsou zaznamenány veškeré výše popsané 
nároky – vedení účtu podléhá dohledu zástupců zaměstnanců a zaměstnanci musí být 
v určitých intervalech informováni o zůstatku (alespoň jednou, zpravidla v polovině 
referenčního období).  
 
Na účtu jsou zaznamenávány plusové a minusové hodiny, kdy přebytky, resp. nedostatky musí 
být drženy v určitých mezích. Do dalšího referenčního období lze převést jen omezený počet 
hodin. 
 

f) Odměňování v kontu pracovní doby 

Zaměstnavatel zaměstnanci v průběhu trvání konta pracovní doby poskytuje mzdu zpravidla ve 
stálé výši bez ohledu na to, kolik hodin zaměstnanec skutečně odpracoval. 
 

9.3 Závěr 

Lucemburský právní systém umožňuje, aby se určité flexibilní formy rozvržení pracovní doby 
zavedly prostřednictvím kolektivních smluv. V nalezeném případě však vyrovnávací období, kdy 
měla být dodržena průměrná stanovená týdenní pracovní doba, činilo pouze 6 měsíců. Je-li 
vykonána práce nad průměrnou pracovní dobu, jedná se o práci přesčas, kterou je nutné zvlášť 
odměnit. Zajímavé je, že je umožněno určitý počet hodin práce převádět mezi jednotlivými 
obdobími. 

8 

 

 

                                                           

Zdroj:  Collective bargaining agreement for bank employees, 2010; Dostupné z: 
http://www.ogbl.lu/syndicat-banques-et-assurances/files/2015/06/CCT_2010_UK_final.pdf [cit. 14. 
12. 2017] 
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10  

11 PORTUGALSKO 

11.1 Obecná právní úprava 

Hlavním pramenem pracovního práva v Portugalsku je především zákon č. 23/2012, zákoník 
práce („Código do Trabalho“), přičemž některé aspekty jsou upraveny ve zvláštních předpisech. 
 
Portugalské zákony zdaleka neposkytují vyčerpávající popis modelů flexibilních režimů 
rozvrhování pracovní doby a odměňování a počítá se s tím, že podrobná úprava bude obsažena 
v kolektivních smlouvách či individuálních dohodách mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.  
 
Sociální dialog v Portugalsku byl historicky slabý nebo téměř neexistující – k zavádění různých 
flexibilních režimů pracovní doby a odměňování proto není vždy nutná kolektivní smlouva. 
 

11.2 Banco de horas 

Aby mohl zaměstnavatel pružně reagovat na měnící se potřebu práce, umožňuje přímo zákoník 
práce zavedení tzv. „banco de horas“ (obdoba konta pracovní doby).  
 

a) Způsob zavedení  

Banku hodin (konto) je možné zavést jak prostřednictvím kolektivní smlouvy, tak i na základě 
individuální dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 
 
Pokud je individuální dohoda o bance hodin (kontu) uzavřena alespoň se 75 % zaměstnanců, 
může být automaticky vztažena na všechny, stejně tak pokud kolektivní smlouva zavádějící 
banku hodin (konto) pokrývá alespoň 60 % zaměstnanců, lze ji taktéž vztáhnout na všechny. 
 
Banku hodin (konto) mohou odmítnout těhotné a kojící ženy, mladiství, zdravotně postižení 
nebo dlouhodobě nemocní zaměstnanci, pokud to ohrožuje jejich zdraví. 
 

b) Délka vyrovnávacího období 

Zúčtování probíhá za vyrovnávací období, které na základě kolektivní smlouvy může činit 
nanejvýše 12 měsíců. Není-li kolektivní smlouva, pak pouze 4 měsíce. V některých přesně 
vyjmenovaných případech je možné období prodloužit o dalších 6 měsíců. 
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c) Limity množství odpracovaných hodin 

Zavedení banky hodin (konta) a rozvrhování práce je, podobně jako je tomu u většiny ostatních 
zemí, omezeno obecnými zákonnými limity, přičemž standardní pracovní doba nesmí běžně 
překročit 8 hodin denně a 40 hodin za týden. 
 
Pracovní doba může být na základě kolektivní smlouvy v bance hodin (kontu) navýšena 
o 4 hodiny denně a může dosáhnout až 60 hodin za týden. Za kalendářní rok však navýšení 
nemůže přesáhnout 200 hodin. Navýšení těchto limitů je možné pouze na základě kolektivního 
vyjednávání, a to na dobu ne delší 12 měsíců. Je-li sjednána banka hodin (konto) se 
zaměstnancem individuálně, může být standardní pracovní doba zaměstnance navýšena o 2 
hodiny denně a může dosáhnout maximálně 50 hodin za týden. Za kalendářní rok však 
navýšení nesmí přesáhnout 150 hodin. 
Pracovní doba může činit až 12 hodin denně, nesmí však překročit v průměru 50 hodin týdně, 
resp. 10 hodin za den za období 2 měsíců. 
 

d) Rozvrhování 

Rozvrhování práce je zcela v režii zaměstnavatele, pokud není jinak sjednáno v kolektivní 
smlouvě. 
 

e) Praktické fungování a odměňování 

Zaměstnavatel může v případech zvýšené potřeby práce, v rámci stanovených zákonných 
limitů, přidělovat zaměstnancům práci nad rámec stanovené pracovní doby. 
 
Zaměstnanci náleží stálá mzda. Práce odpracovaná nad rámec stanovené týdenní pracovní 
doby není považována za práci přesčas a je zaměstnanci kompenzována, a to buď 
prostřednictvím zkrácení pracovní doby, navýšení dovolené, nebo finanční odměny. 
 

11.3 Závěr 

V Portugalsku zákonodárce umožnil zavedení banky hodin (konta) nejenom na základě 
kolektivních smluv, ale i na základě individuálních smluv mezi zaměstnancem 
a zaměstnavatelem. V obou případech je možné banku hodin (konto) rozšířit, pokud se již 
úprava uplatňuje vůči určitému nadpolovičnímu počtu zaměstnanců. Zaměstnavatel má tak 
oproti jiným státům poměrně silné postavení a několik různým možností, jak banku hodin 
(konto) zavést. Toto pojetí může být do značné míry inspirativní pro českou úpravu, pokud by 
se uvažovalo o změně konta pracovní doby a seznalo se, že jednostranné nařízení ze strany 
zaměstnavatele bez jakéhokoliv souhlasu zaměstnance je neúnosné.  
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Ostatní limity banky hodin (konta) již příliš příznivé a flexibilní nejsou. Limity jsou výrazně nižší 
než v České republice, maximální délka vyrovnávacího období, kterou navíc lze prodloužit jen 
omezeně, neřeší dlouhodobější záležitosti.9 

                                                           

Zdroje:  Zákoník práce, zákon č. 7/2009, Código do Trabalho, ve znění pozdějších předpisů (viz citace právních 
předpisů); Dostupné z: www.act.gov.pt/(pt-
PT)/Legislacao/Codigodotrabalhoatualizado/Paginas/default.aspx  [cit. 17. 12. 2017] 

 Portugal - Labour System, aicep Portugal Global, September 2012; Dostupné z: 
www.portugalglobal.pt/EN/Biblioteca/Documents/PortugalSistemaLaboralIngles.pdf [cit. 21. 12. 
2017] 
Fair Wear Foundation, Portugal Risk Assesment, April 2016; Dostupné z: www.fairwear.org/wp-
content/uploads/2016/09/Risk-Assesment-Portugal.pdf [cit. 14. 12. 2017] 
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12 RAKOUSKO 

12.1 Právní úprava obecně 

Zákonná úprava pracovněprávních vztahů je roztříštěná. Různé aspekty pracovního práva jsou 
upraveny samostatnými zákony – úprava pracovní doby je obsažena především v zákoně 
o pracovní době („Arbeitszeitgesetz“) a v zákoně o době odpočinku („Arbeitsruhegesetz“). 
 
Obecně závazná zákonná ustanovení nicméně umožňují, s určitými limity, aby si sociální 
partneři ujednali úpravu některých aspektů pracovní doby nad rámec zákonné úpravy 
prostřednictvím kolektivního vyjednávání. 
 
Zajímavostí je, že kolektivního vyjednávání se mohou účastnit pouze aktéři na vyšší než 
podnikové úrovni – je však možné v kolektivní smlouvě delegovat stanovení konkrétních 
podmínek na podnikový management nebo odborovou organizaci působící v podniku, aby 
obecná úprava efektivně dosahovala svých cílů v individuálních podmínkách jednotlivých 
podniků.  
 
Zároveň je nutné podotknout, že tato výše popsaná úprava platí pouze pro zaměstnance 
v soukromém sektoru. Pracovní podmínky zaměstnanců ve veřejné sféře jsou upraveny 
zvláštními zákony a podzákonnými předpisy a tito zaměstnanci jsou, až na výjimky, vyloučeni 
z možnosti kolektivního vyjednávání. 

a) Limity množství odpracovaných hodin 

Standardní pracovní doba nesmí překročit 40 hodin v průměru, přičemž jedna směna nesmí být 
delší než 9 hodin. Na základě kolektivních smluv nebo se souhlasem inspekce práce lze 
prodloužit standardní pracovní dobu až na 60 hodin za týden a práci v jeden den až na 
12 hodin. 
 

12.2 Flexibilní zaměstnávání a kolektivní vyjednávání 

V minulosti skončilo mnoho iniciativ v oblasti flexibilizace pracovní doby neúspěšně, především 
kvůli tlaku odborových organizací. V některých odvětvích existuje zvýšená potřeba flexibilizace 
pracovní doby a odměňování, avšak zákon nabízí pouze jediné řešení, a to jejich zavedení 
prostřednictvím kolektivních smluv. 
 
Jedním z těchto odvětví je IT sektor. Vzhledem ke zvláštní povaze sektoru byly různé aspekty 
flexibilní pracovní doby a odměňování upraveny v kolektivní smlouvě. 
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12.3 Gleitzeitkontomodell 

V této analýze se autoři zaměřili na kolektivní smlouvu (IT Kollektivvertrag 2015), která 
umožňuje zaměstnavatelům v oblasti informačních technologií zavedení určité formy konta 
pracovní doby („Gleitzeitkontomodell“).  
 
Za vyrovnávací období 12 měsíců, lze na tomto kontě uchovávat „plusové hodiny“ 
odpracované nad rámec týdenní pracovní doby až do výše čtyřnásobku týdenní pracovní doby, 
tedy až 154 hodin („Plussaldo“), a „minusové hodiny“ do výše poloviny týdenní pracovní doby 
(„Minussaldo“). Kladné přebytky na konci vyrovnávacího období lze převést do dalšího období 
pouze po dohodě (buď individuální, nebo s radou zaměstnanců) – za období 24 měsíců však 
musí být všechny převedené nároky zúčtovány. Pokud je dosaženo maxima 154 „plusových“ 
hodin, má zaměstnanec právo na proplacení této „plusové“ práce. Zúčtování může proběhnout 
i z iniciativy zaměstnavatele.  
 
Minusové hodiny musí být na žádost zaměstnavatele napracovány do 3 měsíců, jinak je možné 
mu minusové hodiny strhnout ze mzdy. 
 
Zaměstnanec si může napracovat až 20 pracovních dní ročně nad rámec pracovní doby bez 
souhlasu zaměstnavatele. Zaměstnavatel pak může zaměstnanci sám nařídit až 20 pracovních 
dní náhradního volna. 
 

12.4 Závěr 

V Rakousku je tradičně silné odborové zastoupení zaměstnanců. Legislativa tak stanovuje 
pouze jakýsi obecný právní rámec, kdy smluvním partnerům ponechává možnost sjednat určitá 
specifika nad rámec zákonné úpravy prostřednictvím kolektivního vyjednávání.  
 
. V kolektivních smlouvách dohodnuté režimy zpravidla reflektují specifické požadavky 
jednotlivých odvětví.  

 
10

                                                           

Zdroje:  Zákon o pracovní době (Arbeitszeitgesetz) zed ne 11. 12. 1969, ve znění pozdějších předpisů (viz 
citace právních předpisů); Dostupné z: 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=29772574-0783-43ef-84a9-
9612c357b2d0&Abfrage=Erv&Titel=&Quelle=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit
=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=Arbeitszeitgesetz&Dokumentnummer=ERV_1969_46
1 [cit. 18. 12. 2017] 

 IT Kollektivvertrag 2015; Dostupné z: http://wko.at/ubit/it-kv/online_kv_neu1.htm#4.4 [cit. 14. 12. 
2017] 
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13 SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ 

13.1 Obecný přehled 

Individuální pracovněprávní vztahy jsou kodifikovány v „Employment Rights Act 1996“, ten 
platí na celém území Spojeného království. V tomto kontextu je dále nutné zmínit i sekundární 
legislativní akt o flexibilní pracovní době – „Flexible Working Regulations 2014“ (vydaný na 
základě zákonného zmocnění v „Employment Rights Act 1996“). Úprava flexibilního 
zaměstnávání v Severním Irsku je odlišná. 
 
Legislativa Velké Británie neupravuje samostatný institut konta pracovní doby ani jiné formy 
flexibilního zaměstnávání – systém spoléhá na to, že různé režimy flexibilního zaměstnávání si 
zaměstnanci mohou individuálně dohodnout se zaměstnavatelem, kdy tato dohoda nicméně 
podléhá zákonným omezením. Ačkoliv je možné flexibilní formy zaměstnávání sjednávat 
v individuálních smlouvách, je vhodná určitá míra koordinace vedení zaměstnavatele s odbory. 
 

13.2 Žádost o zavedení režimu flexibilního zaměstnávání 

Zaměstnancem může (pokud byl u zaměstnavatele nepřetržitě zaměstnán po dobu alespoň 
26 týdnů) zaměstnavatele písemně požádat o zavedení režimu flexibilního zaměstnávání. Tato 
žádost musí splňovat určité náležitosti: 
 
 písemná forma; 
 datum; 
 označení žádosti, aby bylo jasné, že zaměstnanec žádá o zavedení režimu flexibilní 

pracovní doby na základě „Flexible Working Regulations 2014“; 
 popis režimu a datum implementace; 
 zhodnocení případných dopadů na fungování zaměstnavatele; 
 informaci zda, popř. kdy zaměstnanec podal podobnou žádost. 

  
Po podání žádosti má zaměstnavatel 3 měsíce na to, aby žádost vyhodnotil a vyjádřil se k ní. 
Pokud se změnou souhlasí, dohodnou se se zaměstnancem na změně pracovní smlouvy, pokud 
nesouhlasí, může žádost odmítnout pouze z nějakého z taxativně stanovených důvodů. 
 
Legitimními důvody pro odmítnutí žádosti jsou: 
 
 vysoké náklady na zavedení změn; 
 nemožnost organizace práce; 
 negativní dopady na kvalitu poskytovaných služeb; 
 negativní dopady na výkonnost zaměstnance; 
 následná nemožnost vyhovět tržní poptávce; 
 nutnost provedení významných organizačních změn; 
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 následný nedostatek pracovní síly v určitých obdobích. 
 
Zaměstnavatel se však v každém případě musí k žádosti písemně vyjádřit. I v případě odmítnutí 
žádosti zaměstnavatelem má zaměstnanec možnost se odvolat k příslušnému orgánu 
společnosti (pokud existuje), nebo podat stížnost k tzv. zaměstnaneckým tribunálům 
(„Employment Tribunals“). Zaměstnanecké tribunály jsou veřejné orgány, které mají pravomoc 
zabývat se různými spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Stížnost k tribunálu mohou 
zaměstnanci podat do tří měsíců od rozhodnutí zaměstnavatele.  
 
Zaměstnanci mohou žádost o zavedení režimu flexibilního zaměstnávání podat pouze jednou 
ročně (u jednoho zaměstnavatele). Nárok na podání žádosti nemají agenturní zaměstnanci. 
 

13.3 Annualised hours 

Jak již bylo naznačeno výše, flexibilní pracovní doba na sebe bere mnoho podob. Jedním 
z modelů je tzv. „annualised hours system". 
 

a) Způsob zavedení  

Režim je zaváděn na základě individuální dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kdy 
zaměstnanec má po splnění určitých podmínek nárok na takovouto úpravu pracovní doby. 
Režim je zároveň vhodné konzultovat se zástupci zaměstnanců. 
 

b) Praktické fungování 

V rámci 12 měsíců má zaměstnanec stanovené jednak pevné časové úseky („rostered hours“), 
kdy bude vždy vykonávat práci, jednak časové úseky, kdy bude „on-call“ a práci bude 
vykonávat jen na žádost zaměstnavatele („reserve hours“) – počet takových „nealokovaných“ 
hodiny je omezený. Možnosti a podmínky odmítnutí výkonu v takových úsecích je možné 
sjednat v pracovní smlouvě. 
 

c) Rozvrhování pracovní doby 

Kontrolu nad rozvrhováním pracovní doby má zpravidla zaměstnavatel; tento režim je pro 
zaměstnavatele, který takto může pružně reagovat na změny na trhu a v potřebě práce, velmi 
výhodný.  
 
Tento způsob rozvrhování může být však výhodný i pro zaměstnance, který za případně kratší 
pracovní dobu dostává stálou mzdu. 
 

d) Odměňování v kontu pracovní doby 
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Zaměstnanec může být odměňován různými způsoby, nejčastěji však pobírá týdenní / měsíční 
mzdu v paušální výši (nezávisle na počtu odpracovaných hodin). Způsoby odměňování lze 
sjednat i odlišně. Odměna za odpracovanou dobu navíc, která by za normálních okolností 
považována za práci přesčas, bývá však již zahrnuta v této stále mzdě.  
 

e) Příklad ze školství 

Pro účely přiblížení problematiky se autoři zaměřili na konkrétní smlouvu, která zaměstnanci 
zavádí „Annualised hours“ systém, a to z oblasti školství (Manchester College, 2011). Školství je 
totiž ideální ukázkou prostředí, které v oblasti pracovní doby vyžaduje po zaměstnanci 
i zaměstnavateli značnou flexibilitu. 
 
Vyrovnávací období v tomto případě je stanoveno na období od 1. září do 31. srpna 
následujícího roku, jinými slovy školní/akademický rok. Skutečně odpracované hodiny jsou však 
předmětem čtvrtletní kontroly a v závislosti na jejích výsledcích může být rozvrhování práce 
upraveno tak, aby se příliš nelišilo od stanovené pracovní doby. V ideálním případě tak má být 
zaměstnanec na konci akademického roku na nule, tj. nemusí mu být z následující mzdy stržen 
přeplatek z předchozího akademického roku (kteréžto právo si zaměstnavatel výslovně 
sjednává ve zkoumané smlouvě, podobně i pro případ následného skončení pracovního 
poměru). Tyto změny v původně smluveném počtu hodin však zkoumaná smlouva limituje 
maximem 10 procent. 
 

13.4 Závěr 

 
Relativně flexibilní právní úprava umožňuje zaměstnancům a zaměstnavatelům dohodnout si 
poměrně svobodně různé režimy flexibilní pracovní doby. 
 
Různé formy flexibilního rozvržení pracovní doby jsou zaváděny prostřednictvím individuálních 
smluv, kdy zaměstnanec má za splnění určitých podmínek právo na úpravu pracovní doby 
zaměstnavatelem. 

11

                                                           

Zdroje:  Employment Rights Act 1996, zákon o zaměstnavatelských právech (viz citace právních předpisů); 
Dostupné z: www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/part/8A [cit. 21. 12. 2017] 
The Flexible Working Regulations 2014, nařízení o flexibilním zaměstnávání (viz citace právních 
předpisů);  Dostupné z: www.legislation.gov.uk/uksi/2014/1398/contents/made [cit. 21. 12. 2017] 

 Flexible working; Dostupné z: https://www.gov.uk/flexible-working/types-of-flexible-working [cit. 
14. 12. 2017] 

 Annualised hours: What are they and who are they for?; Dostupné z: 
www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=4288 [cit. 14. 12. 2017] 
Annualised hours guidance, Hull Teaching Primary Care Trust; Dostupné z: 
www.hullccg.nhs.uk/uploads/corporate_policy/file/28/Annualised_Hours_Policy_and_Guidance.pdf 
[cit. 21. 12. 2017] 
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14 ŠVÉDSKO 

14.1 Právní úprava obecně 

Úprava pracovněprávních vztahů není kodifikována; různé aspekty pracovněprávních vztahů 
jsou upraveny v různých právních předpisech. 
 
Pro účely této analýzy je nutné zmínit alespoň zákon o pracovní době (1892:673 
„Arbetstidslagen“). V tomto zákoně je vymezen obecný rámec, v rámci kterého mohou být 
zavedeny různé formy flexibilního zaměstnávání, kdy se lze od některých ustanovení odchýlit 
v kolektivních smlouvách. 

 

14.2 „Timebank“ 

V tomto oddíle je rozebírán režim podobný kontu pracovní doby (banka) zavedený kolektivní 
smlouvou „Kollektiv avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket Metall“, která 
upravuje pracovní podmínky zaměstnanců v kovodělnickém průmyslu: 
 

a) Způsob zavedení 

Kolektivní smlouva je pouze velmi obecná a umožňuje zavedení „banky“ prostřednictvím 
individuální dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 
 
Taková dohoda musí obsahovat alespoň: 
 
 označení smluvních stran; 
 povahu nároků, které lze na účtu uchovávat; 
 způsob ukládání nároků; 
 limity zůstatku na účtu; 
 délku vyrovnávacího období; 
 dopad pracovní neschopnosti na možnosti čerpání nároků z účtu; 

                                                                                                                                                                                     

Annualised Hours, NHS Foundation Trust; Dostupné z: www.wsh.nhs.uk/CMS-Documents/Trust-
policies/101-150/PP(16)103AnnualisedHours.pdf [cit. 21. 12. 2017] 
Annualised Hours Policy, Work dream; Dostupné z: www.jobs.nhs.uk/cgi-
bin/doc_viewer.cgi?type=jpd&id=9634 [cit. 21. 12. 2017] 
Annualised hours policy, Vale of White Horse, District Council; Dostupné z: 
www.southoxon.gov.uk/sites/default/files/AH%20policy%202014.pdf - guidelines [cit. 21. 12. 2017] 
Contract of Employment (vzorová pracovní smlouva včetně anualizace); Dostupné z: www.agt-
ltd.co.uk/data/documents/532-SCHEDULE%20Y%20CONTRACT%20OF%20EMPLOYMENT.pdf [cit. 21. 
12. 2017] 
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 notifikační povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance ohledně zůstatku a čerpání; 
 způsob rozvrhování pracovní doby. 

 

b) Délka vyrovnávacího období 

Délka vyrovnávacího období není omezena a závisí na ujednání smluvních stran. 
 

c) Limity množství odpracovaných hodin 

Pracovní doba nesmí překročit obecné zákonné limity, tzn., že délka týdenní pracovní doby 
nesmí v průměru za 4 týdny překročit 40 hodin týdně.  
  

d) Rozvrhování práce v kontu pracovní doby 

Způsob rozvrhování pracovní doby záleží na ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 
 

e) Praktické fungování konta pracovní doby 

Zaměstnavatel vede účet pro každého zaměstnance v režimu banky. 
 
Zaměstnanec může na účtu shromažďovat nároky na náhradní volno či na náhradu mzdy – 
často jsou však stanoveny limity maximálního kladného či záporného zůstatku. 
 
Tyto zůstatky pak může na základě dohody se zaměstnavatelem čerpat. Strany si mohou 
sjednat podmínky takového čerpání, např. včasné informování zaměstnavatele o době a 
rozsahu čerpání, možnost výběru jen určité částky najednou / čerpání jen určité délky náhradní 
volna po sobě, apod. 
 
Může a nemusí být stanoveno vyrovnávací období. Pokud je vyrovnávací období stanoveno, na 
jeho konci zpravidla probíhá zúčtování, kdy pak zůstatkové nároky mohou být převáděny do 
následujících vyrovnávacích období. 
 

f) Odměňování v kontu pracovní doby 

Zaměstnavatel v průběhu trvání tohoto režimu pracovní doby zaměstnanci zpravidla poskytuje 
mzdu ve stálé výši bez ohledu na to, kolik hodin zaměstnanec skutečně odpracoval – určitě si 
však lze představit alternativní způsoby odměňování. 
 

14.3 Závěr 

Švédský právní řád je velmi podobný právním řádům v ostatních severských státech.  
 



 

 44/76 

Flexibilní režimy zaměstnávání jsou sjednávány v kolektivních smlouvách, kdy na úrovni 
podniku jsou implementovány prostřednictvím individuálních dohod mezi zaměstnanci 
a zaměstnavatelem. Vždy však musejí splňovat určitá minima stanovená legislativou. 
 
Specifika těchto flexibilních režimů mohou být stanoven buď již v kolektivní smlouvě, nebo až 
na úrovni podniku, kdy kolektivní smlouva upravuje režim jen rámcově a skýtá pouze jakési 
vodítko. 

 
12

                                                           

Zdroje:  Working Hours Act (1982:673), Arbetstidslagen (ATL), zákon o pracovní době; Dostupný z: 
http://www.government.se/49d4f9/contentassets/1b29fd35b2544f13875137beab80911a/1982673-
working-hours-act.pdf [cit. 28. 12. 2017] 

 Collective agreement between the Federation of Finnish Technology Industries and The Finnish 
Metalworkers’ Union; Dostupné z: 
http://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/www_kirja_ca2013-
2016_07042014_pdfterikseen.pdf [cit. 14. 12. 2017] 
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15 ZÁVĚR 

Současná podoba konta pracovní doby podle českého zákoníku práce je v evropském srovnání 
poměrně unikátní a specifický institut. Ač se na první pohled zdá, že české konto pracovní doby 
je velmi flexibilní a lákavé pro zaměstnavatele, v praxi tomu tak není. Skutečné konto pracovní 
doby (nikoliv často v praxi viděný hybrid nerovnoměrného rozvržení pracovní doby na pomezí 
pravidel dle zákoníku práce nebo mimo jeho rámec) díky administrativní a finanční náročnosti 
má pouze mizivé množství zaměstnavatelů. Pokud má tedy tento institut „přežít“, je nezbytné 
ho upravit – zmodernizovat.  
 
Inspiraci, jak konto pracovní doby zmodernizovat lze čerpat z úprav některých evropských 
států, o kterých pojednává tato analýza. Níže uvádíme několik tipů, cest a návrhů, kterými by 
se modernizace/novelizace či zcela „nové“ konto pracovní doby mohly ubírat. 
 

15.1 Standardní a spořící konto pracovní doby 

 
Kromě standardních kont pracovních doby, které jsou vlastně jen určitým druhem 
nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, se často v Evropě vyskytují tzv. „spořící“ konta, na 
kterých si zaměstnanci mohou spořit i jiné veličiny než jen odpracované hodiny. 
 
Spořící konta se vyskytují jako samostatný institut, který může a nemusí být navázán na 
standardní konto pracovní doby. Vzhledem k odlišnému pojetí a účelu spořících kont je vhodné 
ho zavádět právě jako samostatný institut pracovního práva. Navíc se tak zvýší jeho přitažlivost 
a potenciální využití, kdy spořící konta jsou vhodná pro většinu zaměstnanců a zaměstnavatelů, 
bez ohledu na to, jaké rozvržení pracovní doby mají. 
 
Konkrétní návrhy a nápady k oběma typům kont uvádíme níže. Jelikož oba instituty jsou na 
sobě nezávislé, taktéž je popisujeme samostatně. 
 

15.2 Standardní konto pracovní doby 

 
Česká úprava konta pracovní doby je v mnohých směrech poměrně unikátní: 
 
1. konto pracovní doby lze snadno zavést, pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová 

organizace – stačí, aby zaměstnavatel, pouze jednostranně vydal vnitřní předpis. 
Individuální souhlas zaměstnanců k zavedení konta potřeba není; 

2. konto pracovní doby zbavuje zaměstnavatele povinnosti přidělovat zaměstnancům práci – 
i když má zaměstnanec na základě pracovní smlouvy sjednáno určité množství hodin, které 
má odpracovat a za které mu náleží mzda, zaměstnavatel je není povinen zaměstnanci práci 
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přidělit. To vede v praxi k interpretaci, že zaměstnavatel může prakticky libovolně (z hodiny 
na hodinu) měnit rozvrh pracovní doby a zaměstnance může při nedostatku práce poslat 
z práce domů, aniž by se tato doba jakkoliv počítala za odpracovanou nebo by za ni 
zaměstnancům náležela nějaká kompenzace; 

3. aby zaměstnanci měli garantován alespoň minimální příjem i po dobu, kdy jim 
zaměstnavatel nepřiděluje práci, musí obdržet tzv. stálou mzdu, které se poměrně složitě a 
nestandardně počítá. Problematické je zejména následující: 
 provázání rozvrhování pracovní doby s odměňováním, které je zcela odlišné od 

standardního postupu při výpočtu výše mzdy a jejího zúčtování. Vzhledem k tomu, že 
zákoník práce neuvádí téměř žádná pravidla, jak v konkrétních případech tzv. stálou 
mzdu vyplácenou v průběhu trvání konta pracovní doby vypočíst (zejména to, jak ji 
krátit, pokud zaměstnanec nepracuje celý kalendářní měsíc nebo mu má být poskytnuta 
náhrada mzdy), musí si zaměstnavatelé tento systém vytvořit úplně od počátku; 

 liberální koncept, že se stálá mzda vyúčtuje oproti skutečně dosažené mzdě až na konci 
vyrovnávacího období, se v praxi neosvědčil. Doba vyúčtování mzdy jednou za 26 nebo 
52 týdnů (nejdelší možná doba trvání vyrovnávacího období) je příliš dlouhá 
a zaměstnanci nechtějí tak dlouho čekat na doplacení své mzdy. Taktéž to zásadně 
snižuje motivaci k práci přesčas, za kterou v tomto základním nastavení nelze v 
krátké době po výkonu práce přesčas čerpat náhradní volno anebo za ni dostat mzdu a 
příplatek navíc. V praxi se tak proto často zavádí složitý systém záloh, doplatků 
a příspěvků, který tento problém překlenuje, avšak přináší další zesložitění již tak 
nestandardního a komplikovaného systému odměňování. 

4. chce-li zaměstnavatel získat ještě větší flexibilitu a možnost vyrovnat odvedenou práci 
přesčas v delším časovém období (do dalších vyrovnávacích období), musí zavést speciální 
„dlouhé“ konto pracovní doby, kdy se na něj vztáhnou další pravidla (omezení nařídit práci, 
zvýšené odstupné). 

 
 
Nabízí se tak několik cest, jak současnou právní úpravu novelizovat a tak podpořit jeho větší 
zavedení: 
1. upravit současný koncept tak, aby nastavení jednotlivých parametrů bylo 

propracovanější a podrobnější a aby zaměstnavatelé nemuseli sami vymýšlet celý 
systém rozvrhování práce a odměňování. Příslušná právní úprava by jim poskytla jakousi 
kuchařku, jak postupovat. 

2. na základě evropské inspirace přijít s jednodušším systémem konta pracovní doby, který 
by byl spíše jen jiným typem nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, než komplexním 
systémem rozvržení pracovní doby s velkým přesahem do odměňování.  

 

a) Úprava současného konceptu konta pracovní doby 

Minimální úroveň stálé mzdy se v kontu pracovní doby stanovuje z průměrného výdělku, který 
se počítá z jiného vyrovnávacího období než u jiných zaměstnanců (standardně se používá 
předchozí kalendářní čtvrtletí, v kontu pracovní doby však období 12 kalendářních měsíců před 
začátkem vyrovnávacího období). I když se jedná o ustanovení, které má chránit zaměstnance, 
aby vypočtená stálá mzda vycházela z jejich skutečného dlouhodobého příjmu a aby nemohlo 
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docházek k účelovým manipulacím, jedná se podle našeho názoru o zbytečnou komplikaci. 
Stálá mzda by mohla být počítána standardně, jako se počítá průměrný výdělek, anebo by 
mohla být – jako např. na Slovensku – stanovena jako základní mzda zaměstnance.  
 
Zákoník práce nikterak neřeší krácení stálé mzdy, ke které v praxi velice často dochází, když 
zaměstnanec nepracuje, protože čerpá dovolenou, nebo se vyskytne překážka v práci na jeho 
straně apod. O úpravu krácení se již pokusila koncepční novela zákoníku práce, která se 
projednávala v Poslanecké sněmovně v roce 2017, avšak nakonec nebyla přijata. Navržený 
postup krácení vycházel z neodpracovaného počtu hodin oproti celkovému počtu hodin práce 
v celém vyrovnávacím období. Při krácení stálé mzdy za celý kalendářní měsíc by tak jen 
výjimečně vyšla nulová hodnota. I když se jedná o administrativně přívětivý systém, 
domníváme se, že krácení by mělo spíše probíhat na základě skutečného počtu rozvržených 
hodin v kalendářním měsíci (oproti neodpracovaným hodinám v tomto kalendářním měsíci). 
 
Současná úprava konta pracovní doby vede k tomu, že zaměstnavatelé vytváří 2, nebo dokonce 
3 rozvrhy pracovní doby, kdy každý z nich používají pro jiné účely – nejčastěji to je zvláštní 
fiktivní rozvrh pro dovolené a překážky v práci a skutečný rozvrh, podle kterého zaměstnanci 
pracují. Někdy poté bývá ještě veden upravený rozvrh pro inspekci práce a jiné kontrolní 
orgány, ve kterém se skutečné údaje upravují, aby rozvrh byl v souladu se zákoníkem práce 
a mohl se posléze prohlásit za evidenci pracovní doby. Skutečný rozvrh práce poté bývá často 
měněn z hodiny na hodinu. Jednotné řešení může spočívat v jedné z těchto variant: 
 Stanovení, že zaměstnavatel má vytvářet dva rozvrhy pracovní doby: 

o Jeden fiktivní pro účely dovolené, překážek v práci apod., obdobně jako je to 
u zaměstnanců pracujících na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
Tento rozvrh by se mohl měnit ve standardní době 2 týdnů, případně 1 týdne. 

o Druhý skutečný rozvrh, podle kterého by skutečně přiděloval práci. Zde by bylo 
vhodné, aby byla stanovena kratší doba na jeho vytvoření nebo změnu – např. 
48 nebo 96 hodin před začátkem práce (stanovení této doby jako x dní předem je 
problematické, protože neexistuje žádný závazný výklad, jak počítat čas dozadu). 
Rozvrh by nemusel být vytvářen na celé vyrovnávací období, ale vždy by měl být 
vytvořen na nějaké delší období dopředu – např. 1, 2 nebo 4 týdny. 

 Stanovení pouze jediného rozvrhu, podle kterého by zaměstnanci skutečně pracovali, byl 
vypracován na celé vyrovnávací období dopředu, avšak mohl by být flexibilně měněn jako 
v předešlém případě. 

 
Problém v kontu pracovní doby taktéž tvoří výpočet nároku na dovolenou. Aby zaměstnavatel 
výpočet mohl provést, musí znát celoroční průměrný počet směn na jeden týden (dobu 
dovolené zaměstnance). Vzhledem k tomu, že zaměstnanci pracující v kontu pracovní doby 
často pracují v různě dlouhých směn a jejich rozvrhy jsou často měněny, lze průměrný počet 
směn za týden spíše jen hádat, než jakkoliv kvalifikovaně odhadnout. Tento problém by 
elegantně vyřešilo počítání dovolené „na hodiny“. Doufejme, že návrh novely zákoníku práce, 
který toto navrhoval a neprošel v roce 2017, bude opět navržen a brzy vstoupí v platnost 
a účinnost. 
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b) Zcela nový koncept konta pracovní doby 

 
Nový koncept konta pracovní doby by mohl spočívat v tom, že by se již nejednalo o kombinaci 
rozvrhu pracovní doby a systému odměňování, ale spíše jen o specifický systém 
nerovnoměrného rozvržení pracovní doby. Zaměstnanci by však byli odměňováni standardně 
jako ostatní zaměstnanci. 
 
Rozdíl oproti dnešnímu běžnému nerovnoměrnému rozvržení pracovní doby by mohl spočívat 
v několika bodech: 
 vyrovnávací období by mohlo být nastaveno delší než 52 týdnů (i několik let) anebo by 

nemuselo být stanoveno vůbec. Zaměstnancům by se pak počítalo množství hodin, které 
jsou v minusu nebo plusu oproti stanovené týdenní pracovní době. Aby bylo zajištěno, že 
zaměstnanec nepracuje více hodin, než v průměru smí podle české a evropské legislativy 
(v zásadě 48 hodin za týden za období 52 týdnů), muselo by být stanoveno, kolik 
maximálně hodin může pracovat v určitém období, případně kolik hodin může být 
v určitém období v plusu; 

 plusové hodiny by byly považovány za práci přesčas. Jejich kumulace by však nebyla 
neomezená a po dosažení určitého množství by další hodiny práce přesčas musel 
zaměstnavatel zaměstnancům ihned hradit. V době krize nebo po dohodě zaměstnavatele 
se zaměstnancem by zaměstnanec za plusové hodiny mohl čerpat placené náhradní volno. 
Minusové hodiny by byly považovány za překážky v práci na straně zaměstnavatele. Opět 
by bylo vhodné stanovit limity, kolik hodin zaměstnavatel nemusí v určitém období 
rozvrhnout a určitou garanci měsíční výše mzdy, pro ty zaměstnance, kteří mají hodinovou 
mzdu (zaměstnancům s měsíční mzdou by se mzda nekrátila, a tedy by žádná další 
garance nebyla potřeba). 
Vzhledem k tomu, že by tento systém znamenal, že by dosažená mzda za práci přesčas 
nebyla ihned vyplácena, bylo by nejspíše potřeba zachovat obdobný způsob toho, jak je 
možné konto pracovní doby zavést: i) se souhlasem odborové organizace nebo 
v kolektivní smlouvě; ii) u zaměstnavatelů, u kterých nepůsobí odborová organizace, by po 
vzoru současného konta pracovní doby mohlo stačit pouze vypracování vnitřního předpisu 
(s tím, že bychom se zde mohli inspirovat slovenskou úpravu a u definovaných 
zaměstnanců - zdravotně postižený zaměstnance, těhotná žena, žena nebo muž, kteří se 
trvale starají o dítě mladší 3 let, osamělý zaměstnanec, který se trvale stará o dítě mladší 
15 let – by byl souhlas k zavedení konta nezbytný).  
Druhou cestou je zavést toto konto až po souhlasu jednotlivých zaměstnanců. Pokud by 
obdržení souhlasu 100 % zaměstnanců mohlo být pro zaměstnavatele složité,  
navrhujeme se inspirovat portugalskou úpravou, kdy je možné flexibilní rozvržení pracovní 
doby rozšířit i na zaměstnance, kteří nesouhlasili, ale až v případě, že souhlas se 
zavedením tohoto flexibilního rozvržení dala  nadpoloviční většina zaměstnanců. 

 
U zaměstnavatelů s výrobními závody se lze již s některými výše popsanými body setkat. 
Tento systém je často nazýván jako konto nebo banka přesčasů a většinou funguje mimo 
zákoník práce, či spíše v rozporu s některými jeho ustanoveními (zejména není 
zaměstnancům vyplácena dosažená mzda za práci přesčas v tom měsíci, kdy byla práce 
přesčas vykonána, ale až v okamžiku, kdy je čerpáno náhradní volno). V praxi se však těší 
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velké popularitě a zaměstnavatelům poskytuje potřebnou flexibilitu, aniž by zaváděli složité 
konto pracovní doby. 

 

15.3 Spořící konto 

 
Tzv. spořící konto by byl zcela nový institut v českém pracovním právu. Níže proto uvádíme 
jednotlivé problematiky, které by bylo potřeba vzít v úvahu. Každou problematiku poté 
podrobněji popisujeme, a to hlavně na základě dat uvedených v této analýze. 
 

a) Zavedení 

Samotné zavedení spořícího konta pracovní doby by mělo být možné jen se souhlasem 
zaměstnance. Jedná se totiž o natolik zásadní zásah do pracovněprávního vztahu, zejména do 
oblasti odměňování, že při dodržení současných zásad pracovního práva nelze zaměstnanci 
jednostranně nařídit účast na spořícím kontu. Konkrétní pravidla fungování spořícího konta by 
poté měla být se zaměstnanci nebo jejich zástupci konzultována, aby spořící konto bylo pro 
zaměstnance atraktivní a účastnil se ho pokud možno co nejvyšší počet zaměstnanců. 
V případě působení odborové organizace u zaměstnavatele by poté bylo vhodné, aby pravidla 
fungování spořícího konta podléhala souhlasu odborové organizace, případně podléhala 
alespoň projednání. 
 

b) Ukládané veličiny 

Jak již bylo uvedeno výše, do spořícího konta lze kromě práce přesčas vložit i jiné „veličiny“. 
Vzhledem k tomu, že většina ukládaných veličin má vliv na výši výplaty zaměstnanců (mzdy, 
náhrady mzdy a jiných odměn vyplácených v souvislosti s výkonem práce) bylo by více než 
vhodné, aby souhlas s účastí ve spořícím kontu obsahoval přesná pravidla, jaké veličiny 
a v jakém rozsahu se budou do konta ukládat, anebo aby před každým novým uložením do 
spořícího konta byl vyžádán souhlas zaměstnance s tímto vložení. 
 
Při přípravě této analýzy jsme se setkávali s následujícími veličinami, které lze do spořícího 
konta ukládat: 
 
 Dovolená – pouze však ta část, která překračuje minimální zákonný nárok. Minimální nárok 

na dovolenou za kalendářní rok, kterou musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout, je 
stanoven nejen českým zákoníkem práce, ale i mezinárodnímu úmluvami. Účel dovolené 
totiž není pouze to, že zaměstnanci dostanou zaplaceno i za dobu, kdy nepracují, ale 
jedná se o důležitý prvek bezpečnosti práce, kdy toto minimální garantované volno 
slouží k odpočinku a zotavení zaměstnance po práci. Jednalo by se proto jen o převedení 
tzv. 5 nebo 6. týdne dovolené, který je zaměstnancům poskytován jako benefit. Toto 
řešení by zároveň velké části zaměstnavatelů pomohlo řešit problém s čerpáním 
dovolené, kdy někteří zaměstnanci si nechtějí dovolenou čerpat a hromadí se jim její 
zůstatky i za několik předešlých let. 
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 Roční, čtvrtletní, seniorní, výkonnostní a jiné bonusy – zaměstnanec si většinou může nechat 
vyplatit anebo si jej mohl nechat uložit na spořící konto. 

 Práce přesčas či jiná vykonaná práce nad rámec běžné pracovní doby – do spořícího konta 
v českém prostředí by bylo vhodné ukládat práci přesčas, případně práci vykonanou nad 
rámec sjednané kratší pracovní doby do rozsahu stanovené pracovní doby (někdy též 
označováno jako tzv. nadúvazek). Bylo by vhodné ponechat na dohodách mezi 
zaměstnanci a zaměstnavateli, případně na dohodách s odborovými organizacemi, zda 
by bylo možné do spořícího konta zahrnout veškerou práci přesčas, anebo by se tato 
možnost omezila např. jen na dohodnutou práci přesčas, práci přesčas vykonanou ve 
všední dny nebo práci přesčas do určitého limitu apod. 

 Osobní volna, sick days a jiné volné dny poskytované zaměstnavateli jako benefit – někteří 
zaměstnavatelé poskytují zaměstnancům nad rámec dovolené ještě jako benefit i jiná 
placená volna. Často jsou sice tato volna definována jako tzv. sick days, které mají sloužit 
zaměstnanci k překonání krátké zdravotní indispozice, avšak v praxi jsou tyto dny 
používány k různým jiným účelům. Nevyčerpané části těchto placených dnů volna by 
mohly být zaměstnancům ukládány do spořícího konta. 

 
Samotné ukládání je možné jak v penězích, tak v hodinách práce. Na konkrétním spořícím 
kontu by pak měly být ukládané veličiny (úložky) evidovány pouze v jedné z těchto forem. Ty 
úložky, které budou v jiné veličině (např. spořící konto vedeno v hodinách, ale zaměstnanec si 
bude chtít uložit roční bonus vyplácený v penězích) bude nutné na danou veličinu převést. 
K tomu může sloužit např. průměrný výdělek, anebo výše základní mzdy. Postup přepočtu 
bude nutné v každém konkrétním případě promyslet tak, aby nedocházelo ke zvýhodňování 
nebo znevýhodňování jednotlivých zaměstnancům. Výše základní mzdy a průměrného výdělku 
jsou totiž veličiny, které se v průběhu času mění, a to někdy velice významně. 
 
Ke zvážení je to, zda velikost úložek nějak limitovat, a to co do objemu za určité časové období 
(např. kalendářní rok), tak co do celkového objemu. Pokud by celkový objem nebyl nikterak 
limitován, zvyšuje se riziko pro zaměstnance, které může spočívat zejména v tom, že: 
 celkovou úložku nebude reálné vyčerpat a bude muset dojít k jejímu proplacení na konci 

pracovního poměru, tedy vlastně dojde jenom k oddálení výplaty uspořených úložek; 
 v případě úpadku zaměstnavatele zaměstnanec o svoji úložku přijde, pro vyloučení této 

možnosti by bylo vhodné nastavit nějaký garanční systém, a to např. formou povinného 
pojištění nebo státní záruky do určité výše (inspirovat se lze ve francouzské úpravě). 

 

c) Výběr ze spořícího konta 

Čerpání by mělo být z velké míry ponecháno na dohodě zaměstnavatele se zaměstnanci, 
případně zaměstnavatele a odborové organizace. Čerpání by nemělo sloužit primárně 
k překlenutí nepříznivé situace zaměstnavatele, ale mělo by umožnit zaměstnancům, aby jim 
pomohlo řešit jejich osobní záležitosti a problémy. Ideálně by čerpání úložek mělo probíhat na 
základě individuální dohody zaměstnavatele a zaměstnance. Jednostranné nařízení čerpání ze 
strany zaměstnavatele by mělo být omezené. Naopak jednostranné čerpání ze strany 
zaměstnance by v určitých případech mělo být povoleno. 
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Případy, kdy by bylo možné a vhodné úložky čerpat: 
 dlouhodobá nemoc; 
 potřeba ošetřování člena rodiny nebo jiné „spřízněné“ osoby; 
 rekvalifikace, zvýšení kvalifikace, osobní vzdělávání, sabatikl apod.; 
 předdůchod nebo předčasný odchod od důchodu; 
 dlouhodobé volno – je-li jen omezeně možné převádět dovolenou do dalších let, 

zaměstnanci nemají prostor, aby si svoji dovolenou „naspořili“ a jednou za delší období 
měli delší volno / dovolenou, které využijí na odpočinek nebo např. na cestu kolem 
světa. Toto může vést až k tomu, že zaměstnanci raději skončí v jenom zaměstnání 
a následně si musí hledat zaměstnání nové, či se musí se svým zaměstnavatelem 
domluvit na neplaceném volnu, kdy je ovšem nutné za zaměstnance stále hradit 
zdravotní pojištění. V obou případech navíc zaměstnanci po dobu volna nemají žádný 
příjem. Čerpání placeného volna ze spořícího konta by tyto problémy pomohlo vyřešit. 

 

d) Zvýhodnění motivující ke vstupu 

K účasti ve spořícím kontu je možné zaměstnance motivovat nejenom zajímavými možnostmi, 
kdy si své úložky budou moci vybrat, ale také např. daňovým zvýhodněním. Dané úložky např. 
nemusí podléhat odvodům na zdravotní a sociální pojištění nebo dani z příjmu, či mohou mít 
jiné nižší sazby či jiná zvýhodnění. Tato zvýhodnění připadají v úvahu zejména v situaci, kdy 
úložky budou vybírány na překlenutí sociálně tíživé situace, kdy by jinak stát musel 
zaměstnance sám zabezpečit (rekvalifikace, předčasný odchod do důchodu, předdůchod, 
ošetřování člena rodiny apod.), anebo když by úložky byly převedeny do důchodového 
systému. 
 
Zkoumání a návrh konkrétních těchto variant již jde nad rámec této analýzy a bylo by k němu 
třeba přizvat i odborníky na daně a sociální (penzijní) systémy. Možných variant je celá řada 
a domníváme se, že mohou být velice lákavé jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, 
a mohou se stát velice populárními. 
 

e) Převod úložek 

Vzhledem k tomu, že spořící konta jsou koncipovaná jako dlouhodobá, je vhodné umožnit 
jejich převádění mezi zaměstnavateli (např. Německo, Francie nebo Belgie), aby vždy nemuselo 
docházek k jejich vyčerpání anebo proplacení. Zajímavou možnost lze najít v Belgii, kde spořící 
konta nemusí spravovat pouze zaměstnavatelé, ale i třetí subjekty – např. banky nebo 
pojišťovny. 
 
Při převedení spořícího konta mezi zaměstnavateli by nejspíše bylo nutné uzavřít dohodu mezi 
oběma zaměstnavateli, a to včetně otázky financování. Je poté otázkou, jak vysoká bude 
ochota zaměstnavatelů takové dohody uzavírat. Při správě spořících kont třetími stranami by 
tento problém zcela odpadl – spořící konto by mohlo pokračovat plynule dál – avšak je otázka, 
jestli by tato správa pouze nezvýšila administrativní zátěž a náklady (třetí subjekty by si určitě 
chtěli za správu účtovat poplatky). 
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f) Další možnosti 

Za podnětnou možnost z lidského hlediska autoři považují převedení částky úložek na spořící 
konto jiného zaměstnance, který toto volno využije na péči o nemocného nebo zdravotně či 
tělesně postiženého člena rodiny. Inspirující je francouzská a belgická právní úprava, kdy tento 
převod je anonymní, čímž by se mělo vyloučit, že se s takovýmito převody bude obchodovat 
nebo za ně „dárce“ bude požadovat úhradu a tím se vytratí onen sociálně/lidský efekt. 
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16 CITACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

16.1 Česká republika 

a) Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

§ 34b 
(1) Zaměstnanci v pracovním poměru musí být přidělována práce v rozsahu stanovené 
týdenní pracovní doby, s výjimkou konta pracovní doby (§ 86 a 87). 
 
Odstupné  
§ 67  
(1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou 
zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, 
přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně 
a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval 
méně než 1 rok, 
b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval 
alespoň 1 rok a méně než 2 roky, 
c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval 
alespoň 2 roky, 
d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až c), 
jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v 
kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4. 
Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u 
téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního 
poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců. 
(2) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou 
zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od 
zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku 
průměrného výdělku. Byl-li se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr, protože nesmí podle 
lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutím 
příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní 
práci pro pracovní úraz nebo pro onemocnění nemocí z povolání, a zaměstnavatel se zcela 
zprostí své povinnosti podle § 270 odst. 1, odstupné podle věty druhé zaměstnanci nepřísluší. 
(3) Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek. 
(4) Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v 
nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud 
se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního 
poměru nebo na pozdějším termínu výplaty. 
 
§ 84 
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Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním 
nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden 
před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se 
zaměstnancem na jiné době seznámení. 
 
Konto pracovní doby 
§ 86 
(1) Konto pracovní doby je způsob rozvržení pracovní doby, který smí zavést jen kolektivní 
smlouva nebo vnitřní předpis u zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová organizace. 
(2) Konto pracovní doby nesmí být uplatněno u zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3. 
(3) Jestliže je uplatněno konto pracovní doby, nemůže vyrovnávací období přesáhnout 26 
týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva však může vymezit toto období nejvýše na 52 
týdnů po sobě jdoucích. 
(4) Jen bude-li to sjednáno v kolektivní smlouvě, může být práce přesčas odpracovaná v 
kontu pracovní doby ve vyrovnávacím období sjednaném v kolektivní smlouvě, které 
nepřesáhne nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích, v rozsahu nejvýše 120 hodin započtena do 
pracovní doby jen v bezprostředně následujícím vyrovnávacím období. 
  
§ 87 
(1) Při uplatnění konta pracovní doby je zaměstnavatel povinen vést účet pracovní doby 
zaměstnance a účet mzdy zaměstnance. 
(2) Na účtu pracovní doby zaměstnance se vykazuje 
a) stanovená týdenní pracovní doba, popřípadě kratší pracovní doba, 
b) rozvrh pracovní doby na jednotlivé pracovní dny včetně začátku a konce směny a 
c) odpracovaná pracovní doba v jednotlivých pracovních dnech a za týden. 
(3) Jestliže se při uplatnění konta pracovní doby použije kratší období, než je uvedeno v § 86 
odst. 3, musí být posuzován rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní dobou, popřípadě kratší 
pracovní dobou a odpracovanou pracovní dobou po ukončení tohoto kratšího období. 
 
Dny pracovního klidu 
§ 91 
(1) Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu, 
a svátky23). 
(2) Práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně. 
(3) V den nepřetržitého odpočinku v týdnu může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon 
těchto nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech: 
a) naléhavé opravné práce, 
b) nakládací a vykládací práce, 
c) inventurní a závěrkové práce, 
d) práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu, 
e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech, 
f) práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, 
tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva, 
g) práce v dopravě, 
h) krmení a ošetřování zvířat. 
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(4) Ve svátek může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon prací, které je možné 
zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, práce v nepřetržitém provozu a 
práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele. 
(5) Ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výkon prací uvedených v 
odstavcích 3 a 4 nejvýše dvakrát v průběhu období 4 týdnů po sobě jdoucích, uplatní-li se v 
kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4. 
(6) U zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec koná práci v nočních směnách, začíná den 
pracovního klidu hodinou odpovídající nástupu zaměstnanců té směny, která v týdnu nastupuje 
podle rozvrhu směn jako první. Ustanovení věty první je možné použít též pro účely práva na 
mzdu nebo plat, odměnu z dohody a pro zjišťování průměrného výdělku. 
 
§ 97  
(1) Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby se posuzují 
jako výkon práce jen v rozsahu, ve kterém zasáhly do základní pracovní doby. Věta první neplatí 
v případě dočasné pracovní neschopnosti, kdy se zaměstnanci poskytuje náhrada mzdy nebo 
platu (§ 192). 
(2) Při překážkách v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby, 
vymezených přesnou délkou nezbytně nutné doby, po kterou přísluší zaměstnanci pracovní 
volno, nebo jde-li o činnost zástupců zaměstnanců, se posuzuje jako výkon práce celá tato 
doba. 
(3) Překážky v práci na straně zaměstnavatele při pružném rozvržení pracovní doby se posuzují 
jako výkon práce, jestliže zasáhly do směny zaměstnance, a to za každý jednotlivý den v 
rozsahu průměrné délky směny. 
(4) Za dobu 1 dne se považuje pro účely odstavců 1 až 3 doba odpovídající průměrné délce 
směny vyplývající ze stanovené týdenní pracovní doby nebo z kratší pracovní doby. 
(5) Při uplatnění konta pracovní doby se pracovní volno pro překážky v práci na straně 
zaměstnance poskytuje v rozsahu nezbytně nutné doby, popřípadě v rozsahu délky směny 
rozvržené zaměstnavatelem na příslušný den. 
 
§ 98 
(1) Práce přesčas při uplatnění pružného rozvržení pracovní doby se zjišťuje vždy jako práce nad 
stanovenou týdenní pracovní dobu a nad základní pracovní dobu. 
(2) Prací přesčas při uplatnění konta pracovní doby je práce konaná nad stanovenou týdenní 
pracovní dobu, která je násobkem stanovené týdenní pracovní doby a počtu týdnů 
vyrovnávacího období podle § 86 odst. 3 nebo podle § 87 odst. 3. 
 
Mzda při uplatnění konta pracovní doby 
§ 120 
(1) Uplatní-li se konto pracovní doby (§ 86 a 87), přísluší zaměstnanci ve vyrovnávacím 
období (§ 86 odst. 3 a § 87 odst. 3) za jednotlivé kalendářní měsíce mzda ve stálé měsíční výši 
(dále jen "stálá mzda"), sjednaná v kolektivní smlouvě, popřípadě stanovená vnitřním 
předpisem. Stálá mzda zaměstnance nesmí být nižší než 80 % jeho průměrného výdělku. 
(2) Uplatní-li se v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4, přísluší zaměstnanci za 
jednotlivé kalendářní měsíce mzda ve stálé měsíční výši, která nesmí být nižší než 85 % jeho 
průměrného výdělku. 
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(3) Na účtu mzdy zaměstnance (§ 87 odst. 1) se vykazuje 
a) stálá mzda zaměstnance, 
b) dosažená mzda zaměstnance za kalendářní měsíc, na kterou mu vzniklo právo podle 
tohoto zákona a podle sjednaných, stanovených nebo určených podmínek (§ 113). 
 
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele 
§ 208 
Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsou 
uvedeny v § 207, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku; to neplatí, 
bylo-li uplatněno konto pracovní doby (§ 86 a 87). 
 
Průměrný výdělek 
Rozhodné období 
§ 354 
(1) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, je rozhodným obdobím předchozí kalendářní 
čtvrtletí. 
(2) Průměrný výdělek se zjistí k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném 
období. 
(3) Při vzniku zaměstnání v průběhu předchozího kalendářního čtvrtletí je rozhodným obdobím 
doba od vzniku zaměstnání do konce kalendářního čtvrtletí. 
(4) Při uplatnění konta pracovní doby (§ 86 a 87) je rozhodným obdobím předchozích 12 
kalendářních měsíců po sobě jdoucích před začátkem vyrovnávacího období (§ 86 odst. 3). 
 

16.2 Slovensko 

a) Zákonník práce – zákon č. 311/2001 Z.z., ve znění pozdějších předpisů 

 
§ 87a 
Konto pracovného času 
(1) Konto pracovného času je spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, ktorý 
zamestnávateľ môže zaviesť len kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami 
zamestnancov. Dohoda o zavedení konta pracovného času musí byť písomná. Dohodu 
nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa. Na zavedenie konta pracovného času u 
zamestnanca uvedeného v § 87 ods. 3 sa vyžaduje aj dohoda s týmto zamestnancom. 
(2) V kolektívnej zmluve alebo v dohode so zástupcami zamestnancov sa musí dohodnúť 
vyrovnávacie obdobie konta pracovného času, v ktorom sa vyrovná rozdiel medzi 
ustanoveným týždenným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom zamestnanca; 
vyrovnávacie obdobie nesmie byť dlhšie ako 30 mesiacov. 
(3) Pri uplatňovaní konta pracovného času môže zamestnávateľ rozvrhnúť pracovný čas tak, 
že v prípade väčšej potreby práce zamestnanec odpracuje viac hodín, ako je jeho ustanovený 
týždenný pracovný čas (kladný účet konta pracovného času), a v prípade menšej potreby 
práce zamestnanec odpracuje menej hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas 
alebo prácu nebude vykonávať vôbec (záporný účet konta pracovného času). Priemerný 
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týždenný pracovný čas vrátane kladného konta pracovného času a práce nadčas nesmie 
presiahnuť 48 hodín v období najviac 12 mesiacov. 
(4) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi základnú zložku mzdy, ktorá 
zodpovedá ustanovenému týždennému pracovnému času zamestnanca. Poskytovaním 
základnej zložky mzdy nie je dotknutá povinnosť zamestnávateľa poskytovať ďalšie zložky 
mzdy, ak táto povinnosť vyplýva z tohto zákona, osobitných predpisov, z pracovnej zmluvy 
alebo kolektívnej zmluvy. 
(5) Pri uplatňovaní konta pracovného času je zamestnávateľ povinný viesť účet konta 
pracovného času, na ktorom eviduje rozdiel medzi ustanoveným týždenným pracovným 
časom a skutočne odpracovaným časom zamestnanca a rozdiel medzi skutočne poskytnutou 
základnou zložkou mzdy podľa odseku 3 a základnou zložkou mzdy, na ktorú by mal 
zamestnanec právo za skutočne odpracovaný čas. 
(6) Ak bola ku dňu skončenia pracovného pomeru alebo vyrovnávacieho obdobia poskytnutá 
nižšia základná zložka mzdy, ako by zamestnancovi patrila podľa odpracovaného času, 
zamestnávateľ je povinný zamestnancovi rozdiel doplatiť; § 129 ods. 3 sa použije primerane. 
(7) Ak zamestnanec neodpracoval ku dňu skončenia pracovného pomeru alebo 
vyrovnávacieho obdobia celý rozsah pracovného času, za ktorý mu zamestnávateľ poskytol 
základnú zložku mzdy, zamestnávateľ má právo na vrátenie základnej zložky mzdy 
poskytnutej nad rozsah odpracovaného pracovného času, len ak sa pracovný pomer so 
zamestnancom skončil podľa § 63 ods. 1 písm. d) a e) alebo § 68 ods. 1; toto právo môže 
zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa pracovný 
pomer skončil. 
(8) Práca nadčas pri uplatnení konta pracovného času je práca vykonávaná nad určený 
týždenný pracovný čas a mimo rozvrhu pracovných zmien vyplývajúcich z konta pracovného 
času. 
(9) Ak sa konto pracovného času uplatňuje u zamestnanca s kratším pracovným časom, 
vychádza sa z kratšieho pracovného času. 
 
§ 130 
Výplata mzdy 
(1) Vyplácaná mzda sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor, ak kolektívna zmluva alebo 
zamestnávateľ vo vnútornom predpise neustanovujú priaznivejšiu úpravu zaokrúhľovania mzdy 
v prospech zamestnanca. Mzda sa zamestnancovi vypláca v peniazoch; v inom druhu plnenia 
alebo v cudzej mene možno mzdu vyplácať, len ak to umožňuje tento zákon alebo osobitný 
predpis. 
(2) Mzda sa vypláca vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v 
kolektívnej zmluve. So zamestnancom vykonávajúcim domácku prácu možno dohodnúť výplatu 
mzdy aj za dodanie každej skompletizovanej pridelenej práce. 
(3) Medzi výplatnými termínmi môže zamestnávateľ poskytovať preddavok na mzdu v 
dohodnutých termínoch. Na žiadosť zamestnanca môže zamestnávateľ poskytnúť preddavok 
na mzdu aj v inom termíne, na ktorom sa so zamestnancom dohodnú. 
(4) Mzda sa vypláca v pracovnom čase a na pracovisku, ak sa v pracovnej zmluve nedohodlo 
inak. Ak sa zamestnanec z vážnych dôvodov nemôže dostaviť po výplatu mzdy alebo ak pracuje 
na vzdialenom pracovisku, zašle mu zamestnávateľ mzdu tak, aby mu bola doručená v deň 
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určený na jej výplatu, alebo najneskôr v najbližší nasledujúci pracovný deň na svoje náklady a 
nebezpečenstvo, ak sa nedohodnú inak. 
(5) Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci 
najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti 
so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, 
o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Doklad podľa prvej vety sa poskytne v 
písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní 
elektronickými prostriedkami. Celkovú cenu práce tvorí mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady 
za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, 
poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, 
poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné poistenie, poistné na úrazové 
poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, 
ktoré platí zamestnávateľ. Na žiadosť zamestnanca mu zamestnávateľ predloží na nahliadnutie 
doklady, na ktorých základe bola mzda vypočítaná. 
(6) Zamestnanec môže na prijatie mzdy písomne splnomocniť inú osobu. Bez písomného 
splnomocnenia možno vyplatiť mzdu inej osobe ako zamestnancovi, len ak tak ustanoví 
osobitný predpis. 
(7) Zamestnávateľ nemá právo akýmkoľvek spôsobom obmedzovať zamestnanca vo voľnom 
nakladaní s vyplatenou mzdou. 
(8) Zamestnávateľ je povinný, po vykonaní zrážok podľa § 131, poukázať mzdu alebo jej časť 
určenú zamestnancom na ním určený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v 
Slovenskej republike, ak o to zamestnanec písomne požiada alebo ak sa zamestnávateľ so 
zamestnancom na takom postupe dohodne tak, aby určená suma peňažných prostriedkov 
mohla byť pripísaná na tento účet najneskôr v deň určený na výplatu. Ak o to zamestnanec 
požiada, môže zamestnávateľ časti mzdy určené zamestnancom poukazovať aj na viac účtov, 
ktoré si zamestnanec sám určil. 

 
§ 142  
 
Prekážky na strane zamestnávateľa 
(1) Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou 
na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými 
podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode 
preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. 
  
(2) Ak zamestnanec nemohol vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, poskytne 
mu zamestnávateľ náhradu mzdy najmenej 50% jeho priemerného zárobku. 
(3) Ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako 
sú uvedené v odsekoch 1 a 2, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho 
priemerného zárobku. 
(4) Ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne 
prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide 
o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v 
sume určenej dohodou najmenej 60% jeho priemerného zárobku. Dohodu podľa prvej vety 
nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa. 



 

 59/76 

(5) Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z vážnych prevádzkových dôvodov, môže 
zamestnávateľ postupovať podľa § 87a; ustanovenie § 90 ods. 9 sa v tomto prípade nemusí 
uplatniť. 

 

16.3 Německo 

a) Zákon o pracovní době – Arbeitszeitgesetz ze dne 6. 6. 1994 

 
Division 2. Daily hours of work and free time 
 
Section 3. Workers' hours of work. 
Workers' daily hours of work may not exceed eight hours. Such hours can be extended to ten 
hours only if within six calendar months or within 24 weeks an average of 8 hours per day is not 
exceeded. 
 
Section 4. Rest periods. 
Hours of work shall be interrupted by rest periods, fixed in advance, of at least 30 minutes, if 
hours last for between six and nine hours, and of 45 minutes, if hours of work last for more 
than a total of nine hours. The rest periods referred to in the first sentence can be divided up 
into periods of at least 15 minutes each period. Workers may not be employed without a rest 
period for more than six consecutive hours. 

 

16.4 Belgie 

a) Zákon o uskutečnitelné a zvládnutelné práci – Wet betreffende werkbaar en 
wendbaar werk (5. 3. 2017) 

 
HOOFDSTUK 2. –Werkbaar werk 
 
Afdeling1. -Loopbaansparen 
 
Onderafdeling 1. - Toepassingsgebied 
 
Art. 33. Deze afdeling is van toepassing op de werknemers en de werkgevers die vallen onder 
het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. 
 
  Onderafdeling 2. - Begrip loopbaansparen 
 
Art. 34. § 1. Het stelsel van loopbaansparen laat toe dat de werknemer tijd spaart om later 
tijdens de duur van zijn dienstbetrekking als verlof op te nemen. 
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  § 2. Voor de toepassing van deze afdeling wordt met het begrip "tijd" bedoeld : 
  - het krediet van overuren dat niet moet worden ingehaald overeenkomstig artikel 25bis van 
de arbeidswet van 16 maart 1971; 
  - de conventionele verlofdagen toegekend door een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten 
op sectoraal of ondernemingsniveau en die vrij te bepalen zijn door de werknemer; 
  - het aantal uren dat meer werd gepresteerd dan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur en 
dat op het einde van de referteperiode het voorwerp kan uitmaken van een overdracht bij 
toepassing van glijdende werktijden overeenkomstig artikel 20ter van de arbeidswet van 16 
maart 1971; 
  - de overuren waarvoor de werknemer de keuze heeft om ze al dan niet in te halen 
overeenkomstig artikel 26bis, § 2bis van de arbeidswet van 16 maart 1971. 
De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, toelaten dat in het 
kader van het stelsel van loopbaansparen ook geldpremies worden gespaard om later tijdens 
de duur van de dienstbetrekking als betaald verlof op te nemen. De Koning bepaalt in dat 
geval, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, hoe de betrokken 
geldpremies achtereenvolgens in tijd en loon worden omgezet en wat in dit verband de 
regeling is op het vlak van de sociale zekerheid. 
§ 3. De werknemer kan niet verplicht worden om deel te nemen aan een stelsel van 
loopbaansparen. 
 
Onderafdeling 3. - Invoering 
 
Art. 35. § 1. Een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in een paritair orgaan kan een 
kader met betrekking tot het loopbaansparen uitwerken. 
Bij ontstentenis van een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in een paritair orgaan 
binnen een termijn van zes maanden vanaf de aanhangigmaking bij de Voorzitter van het 
bevoegde paritair comité door een organisatie vertegenwoordigd in het betrokken paritair 
comité of door een individuele onderneming, kan op ondernemingsvlak een collectieve 
arbeidsovereenkomst worden gesloten waarin een kader met betrekking tot het 
loopbaansparen wordt vastgelegd. 
§ 2. Het kader dat wordt vastgelegd in de in paragraaf 1 bedoelde collectieve 
arbeidsovereenkomst bepaalt : 
  - welke tijdsperiodes kunnen worden opgespaard; 
  - de periode waarbinnen deze opgespaard kunnen worden; 
  - de wijze van opname van deze dagen door de werknemer. 
De collectieve arbeidsovereenkomst die overeenkomstig artikel 35, § 1, eerste lid, desgevallend 
wordt gesloten op sectoraal vlak, kan bepalen dat het spaartegoed overdraagbaar is binnen de 
betrokken sector. Deze collectieve arbeidsovereenkomst legt de voorwaarden en nadere regels 
van de overdraagbaarheid vast. 
§ 3. Het vaststellen van het kader gebeurt rekening houdend met de genderdimensie. 
§ 4. Naast de nadere regels bedoeld in paragraaf 1, worden ook de volgende aspecten van 
het stelsel van loopbaansparen geregeld door een collectieve arbeidsovereenkomst : 
  - de waardering van het spaartegoed; 
  - het beheer en de garanties voor de werknemer; 
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  - de vereffening. 
§ 5. Het systeem van loopbaansparen laat toe af te wijken van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon der werknemers voor wat betreft het tijdstip van 
betaling van het loon. 
 
Onderafdeling 4. - Beheer, garanties en vereffening 
 
Art. 36. § 1. Het stelsel van loopbaansparen wordt beheerd door hetzij de werkgever zelf, 
hetzij door een externe instelling, hetzij door het fonds voor bestaanszekerheid binnen de 
betrokken sector. 
§ 2. Wanneer de werkgever zelf instaat voor het beheer van het stelsel van loopbaansparen, 
dient hij verplicht in de nodige betalingswaarborgen te voorzien. 
 
Art. 37. De werknemer heeft recht op de volledige uitbetaling van zijn spaartegoed op het 
moment dat de dienstbetrekking bij de werkgever een einde neemt. Hij behoudt dit recht ook 
wanneer de in artikel 35, § 1, bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op sectoraal 
vlak de overdraagbaarheid van het spaartegoed mogelijk maakt. 
 
Onderafdeling 5. - Evaluatie 
 
Art. 38. De in deze afdeling bepaalde maatregelen maken, op zijn vroegst vanaf 1 januari 2019, 
het voorwerp uit van een evaluatie door de Nationale Arbeidsraad. 
 
Onderafdeling 6. - Inwerkingtreding 
 
Art. 39. Deze afdeling treedt in werking 6 maanden na de inwerkingtreding van deze wet, 
behoudens wanneer de Nationale Arbeidsraad tijdens die periode van 6 maanden een 
collectieve arbeidsovereenkomst over het loopbaansparen sluit. 
  De Koning kan de in het eerste lid bedoelde termijn van zes maanden verlengen met maximaal 
zes maanden. 

 

16.5 Finsko 

a) Zákon o pracovní době – Työaikalaki, číslo: 605/1996 

 

Chapter 3. Regular working hours 
 
Section 6. 
General provision 
Regular working hours shall not exceed eight hours a day or 40 hours a week. 
The regular weekly working hours can also be arranged in such a way that the average is 40 
hours over a period of no more than 52 weeks. 
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Section 7. 
Working hours in period-based work 
By way of derogation from section 6, regular working hours can be arranged so that they do 
not exceed 120 hours during a three-week period or 80 hours during a two-week period: 

1) in police, customs, post, telecommunication and radio services, but not in their 
machine or repair shops or in construction work; 
3 
2) at hospitals, health centres, 24-hour day-care centres, summer colonies, welfare and 
other such institutions and in prisons; 
3) in passenger and goods transport, on canals, swing bridges and ferryboats; 
4) in loading and unloading work on vessels and railway wagons 
5) in work carried out during test runs of vessels; 
6) in mechanical forest and forest improvement work and short-distance transportation 
of timber carried out off-road; 
7) in household work and in children's day-care in the home of the employee as 
referred to in the Children's Day-Care Act (36/1973); (991/2010) 
8) in guard work; 
9) in dairies; 
10) at accommodation and catering establishments; and 
11) at cultural and recreational establishments and at film studios and film inspection 

offices, excluding their workshops. 
In order to organize work in a practicable way or to avoid shifts impractical for employees, 
regular working hours can, by way of derogation from subsection 1, be arranged so that they 
do not exceed 240 hours during two consecutive three-week or three consecutive two-week 
periods. Regular working hours shall not exceed 128 hours during either of the three-week 
periods or 88 hours during any of the two-week periods. 
 
Section 8. 
Working hours of motor vehicle drivers 
The daily working hours of a motor vehicle driver shall not exceed 11 hours during the 24 
hours following a daily rest period. 
If the work of a motor vehicle driver cannot be practically organized otherwise, the daily 
working hours can be increased to a maximum of 13 hours provided that the number of 
working hours does not exceed 22 within the 48 hours following the daily rest period that 
follows the increased daily working hours. 
 
Section 9. 
Regular working hours based on a collective agreement 
Employers or nationwide employer organizations can agree by collective agreement with 
nationwide employee organizations on regular working hours which do not comply with the 
provisions of sections 6-8. Regular working hours based on a collective agreement shall not 
exceed an average of 40 hours a week during a maximum of 52 weeks. 
Employers can also apply the regulations of a collective agreement as referred to in 
subsection 1 above to employees who are not bound by the collective agreement but in whose 
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employment relationships the provisions of the said agreement are otherwise observed. The 
aforementioned regulations can be observed following the termination of a collective 
agreement until a new agreement takes force in employment relationships where the said 
regulations would be applicable if the collective agreement were still in force. If a new 
collective agreement is not made within six months of the termination of the preceding one, 
both contracting parties shall be entitled to announce that application of the aforementioned 
regulations of the collective agreement must cease at the end of the current reference period. 
This announcement must, however, be made no less than two weeks prior to the end of the 
reference period concerned. 
What is prescribed above in this section concerning employers and nationwide employer 
organizations shall similarly apply to relevant contracting government authorities, local 
authorities, joint municipal boards, the Commission for Local Authority Employers, the 
Evangelical-Lutheran Church, the Orthodox Church, parishes, federations of parishes, and 
other associations of parishes, the Bank of Finland, the Provincial Government of the 
Province of Åland and the Commission for Local Authority Employers of the Province of 
Åland. (1168/1998) 
 
Section 10. 
An agreement on regular working hours based on a universally valid 
collective agreement (64/2001) 
An employer bound by a collective agreement under chapter 2, section 7 of the Employment 
Contracts Act and a shop steward as referred to in the collective agreement or, if none has 
been elected, the elected representative referred to in chapter 13, section 3, of the 
Employment Contracts Act, or some other representative authorized by personnel or, if none 
has been elected, the personnel or a personnel group together can agree on the arrangement 
of regular working hours in the way and within the limits prescribed in the said collective 
agreement. In making the agreement, however, the regulations concerning the approval of 
local agreements by the parties to the collective agreement need not be observed. (64/2001) 
Within the limits set by the agreement referred to above in subsection 1, an employer and an 
employee can agree on the specific way the said agreement is applied. 
If the employees have not elected a shop steward or another representative as referred to in 
subsection 1, the employer must provide them with an opportunity to elect a representative 
from among themselves before negotiations commence. 
 
Section 11. 
Making local agreements 
The agreement on regular working hours referred to in section 10 above must be made in 
writing unless this is considered unnecessary by the contracting parties, or if otherwise 
provided by collective agreement. If such an agreement remains in force for more than two 
weeks, however, it must always be made in writing. 
Notice can be given on an agreement made indefinitely, to take effect at the end of the 
working hours' reference period. The period of notice is two weeks unless agreed otherwise. 
Notice can be given on an agreement made for a fixed period of more than a year as in the 
case of indefinite agreements, four months following the conclusion of the agreement. 
Employees must be notified of an agreement as referred to in section 10 above, made with an 
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employees' representative, no later than one week prior to its taking force. The agreement 
binds all employees whom the contracting employee representative can be considered to 
represent. An employee is, however, entitled to observe his earlier working hours if he 
notifies the employer of this no later than two days prior to the agreement taking force. 
 
Section 12. Local agreements on regular working hours based on the law 
Unless otherwise provided by collective agreement, an employer and an employee can agree 
to extend regular daily working hours by a maximum of one hour. However, average regular 
weekly working hours cannot exceed 40 during a period of not more than four weeks. Weekly 
working hours cannot exceed 45. 
In farm work, regular weekly working hours must average out at 40 within a period of no 
more than three months. 
 
Section 14. 
(1518/2009) Exceptional regular working hours In the case of work which is carried out only 
from time to time within the 24-hour period during which the employee must be available for 
work, the Regional State Administrative Agency can grant permission for a departure from the 
provisions of section 6 on conditions set by itself. In the cases referred to in subsection 1 above, 
nationwide employer and employee organizations are also entitled to agree on regular working 
hours diverging from the provisions of section 6 in the manner prescribed in section 40. When 
necessary, the Regional State Administrative Agency can, on conditions set by itself, grant 
permission for the arrangement of working hours as prescribed in section 7 even for work to 
which the said provisions do not refer. 
 
Chapter 4. Exceeding regular working hours 
 
Section 17. 
Additional work and overtime Additional work refers to work done on the employer's initiative 
which does not exceed the regular working hours prescribed in sections 6 or 7, agreed under 
sections 9, 10 or 12, or referred to in section 14. Overtime refers to work carried out on the 
employer's initiative in addition to the regular working hours referred to in subsection 1. 
 
Section 18. 
Employee's consent The specific consent of the employee is required each time overtime is 
required. Employees can, however, give their consent for short set periods if the nature of the 
work arrangements so requires. Employees can be required to work additional hours only with 
their consent unless additional work has been agreed upon in their employment contract. In 
such cases, however, employees are entitled to refuse additional work on days which are 
entered as free time on the work shift schedule, provided they have a justifiable personal 
reason. Upon agreeing to be on stand-by as referred to in section 5, an employee 
simultaneously consents to any additional work and overtime required during the stand-by 
time. If the nature of the work and particularly compelling reasons necessitate additional work 
or overtime, civil servants or officeholders in a public corporation cannot refuse to do it. 
 
Section 19.  
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Maximum amounts of overtime The maximum amount of overtime during a four-month period 
is 138 hours, though 250 hours must not be exceeded in a calendar year. An employer can 
agree on additional overtime with employee representatives or personnel or a personnel group 
together as referred to in section 10. The maximum amount of such additional overtime in a 
calendar year is 80 hours. The maximum amount of 138 hours referred to in subsection 1 above 
cannot, however, be exceeded. Employer and employee organizations which operate 
nationwide can make exceptions to the time period referred to in subsection 1 by collective 
agreement. Such collective-agreementbased periods cannot, however, exceed 12 months and 
the maximum amount of annual overtime must comply with the limits laid down in subsections 
1 and 2 above. 
 
Section 20.  
Preparation and completion work Preparation and completion work’ refers to: 1) work which is 
necessary to enable other employees in the same workplace to work throughout their normal 
working hours; 2) work carried out by an employee referred to in section 39 (2), immediately 
prior to the commencement or after the end of his subordinates’ working hours; or 3) work 
which is necessary in shift work to allow information to be exchanged at the change of shifts. 7 
Preparation and completion work can be agreed upon in the employment contract. Employees 
can be required to do up to five hours of such work per week in addition to the maximum 
overtime hours prescribed in section 19. 
 
Section 21. 
Emergency work When an unexpected event interrupts or seriously threatens to interrupt 
regular operations or to put life, health or property at risk, the prescribed or agreed regular 
working hours can be exceeded as required by the said causes, though not longer than two 
weeks. Emergency work is not included in the overtime hours referred to in section 19. In 
emergency work, exceptions can also be made to the provisions of sections 26-31 and section 
33 (1). An employer must immediately report in writing to the labour protection authorities on 
the cause, scale and probable duration of emergency work. The employer must provide the 
shop steward or, if none has been elected, the elected representative referred to in chapter 13, 
section 3, of the Employment Contracts Act, of if none has been elected, the labour protection 
delegate with an opportunity to attach an opinion to the report. After investigating the matter, 
the labour protection authority can either leave the matter as it stands or take action to limit or 
discontinue the emergency work. (64/2001) 
 
Section 22. 
Remuneration payable on additional work and overtime The remuneration paid on additional 
work must be at least as much as the wage paid for the agreed working hours. When regular 
working hours are determined on the basis of the provisions of section 6, 9, 10, 12 or 13, the 
wage payable for the first two hours of overtime above the daily regular working hours shall be 
the regular wage plus 50 per cent, and for additional hours the regular wage plus 100 per cent. 
The regular wage plus 50 per cent is payable on hours exceeding the regular weekly working 
hours. In the case of period-based work which has continued an entire two or three week 
period, the wage payable on the first 12 or 18 hours in excess of regular working hours, 
including preparation and completion work, shall be the regular wage plus 50 per cent, and 
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that payable on any further hours is the regular wage plus 100 per cent. If the period has been 
interrupted because the employee's employment relationship has ended or because the 
employee has been unable to work due to leave, illness or some other valid reason, the average 
working hours in excess of 8 hours per work day during the interrupted period must be 
calculated. The wage payable on the first two of these average overtime hours is the regular 
wage plus 50 per cent and on the following hours, the regular wage plus 100 percent. If regular 
working hours are based on the special permit or a collective agreement referred to in section 
14, the permit or agreement must state how the increased wage payable on overtime is 
calculated. 
 
Section 23. 
Additional work and overtime compensated as free time By agreement, wages payable for 
additional work or overtime can also be partly or completely converted into corresponding free 
time during regular working hours. The provisions of section 22 shall apply, where appropriate, 
in calculating the amount of free time corresponding to the overtime work performed. 8 The 
free time must be granted within six months of the additional work or overtime in question, 
unless otherwise agreed. Employers and employees should seek to agree on the placement of 
the free time. If agreement cannot be reached, the employer shall determine the placement, 
unless the employee demands remuneration in cash. An employer and an employee can agree 
that, contrary to the provisions of subsections 1 and 2, free time granted as remuneration for 
additional work or overtime shall be added to the accumulated holiday referred to in section 27 
of the Annual Holidays Act (162/2005). What is prescribed in the Annual Holidays Act on 
accumulated holiday will then be applicable, where appropriate, to free time. (164/2005)  
 
Section 24. 
Terminating an employment contract during an ongoing reference period If the average 
number of regular working hours has either been determined or agreed upon under this Act, or 
flexible working hours have been agreed upon, and the employment relationship ends before 
the number of working hours averages out at 40 hours per week, the number of average 
weekly working hours in excess of 40 shall be calculated, and a remuneration corresponding to 
the wage paid for regular working hours paid on those hours. Additional work shall also be 
remunerated as prescribed above in subsection 1. If the average number of hours worked per 
week is less than 40 or than a shorter work week based on an agreement, employers are 
entitled to deduct the corresponding amount from the relevant employee's wages. 
 
Section 25.  
Calculating the basic amount of remuneration for additional work and overtime If an 
employee's wages are determined according to a unit longer than an hour, the wages payable 
per hour shall be calculated by dividing the agreed wages by the number of regular working 
hours. In the case of piece-work pay, the hourly wages shall be calculated by dividing the piece-
work pay by the hours spent working. If wages include fringe benefits, they must be taken into 
account in the calculation of wages referred to in this section. Profit bonuses or corresponding 
payments, made no more than twice a year and independently of the employee's performance, 
are not included in income payable on regular working hours. By way of derogation from the 
provisions of subsection 1 above, it can be agreed that hourly wages are calculated by dividing 
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the income paid for regular working hours by an average divider derived from annual regular 
working hours or by some other average divider which corresponds to the principles laid down 
in subsection 1. 
 

16.6 Francie 

a) Zákoník práce – Code du Travail, ve znění pozdějších předpisů 

 
Article L.3121-19 
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou 
un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail 
effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à 
condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. 
 
 
Article L. 3121-23 
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou 
un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 
quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition 
que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 
douze semaines, à plus de quarante-six heures. 
 
Article L.3141-22 
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à 
l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une 
convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de 
référence peuvent faire l'objet de reports. 
Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année 
suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. 
L'accord précise : 
1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-
24 ; 
2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 
3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié 
après accord de l'employeur ; 
4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de 
l'article L. 3121-44, au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1. Ce report ne doit pas 
avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle 
correspondant à la durée ainsi reportée. 
Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3142-
118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 
3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs 
au compte épargne-temps. 
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Article L.3151-1 
Le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise 
ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. 
 
Article L.3151-2 
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de 
bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé 
ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées. Le congé annuel ne peut être affecté au 
compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. 
 
Article L.3151-3 
Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés 
sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière 
progressive son activité. L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits 
versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de 
ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l'article L. 3141-3. 
 
Article L.3151-4 
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions 
prévues à l'article L. 3253-8. 
 
Article L.3152-1 
La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte 
épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les 
heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur. 
 
Article L.3152-2 
La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et 
détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à 
un autre. 
 
Article L.3152-3 
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants 
fixés par décret en application de l'article L. 3253-17, la convention ou l'accord collectif établit 
un dispositif d'assurance ou de garantie. 
 
Article L.3152-4 
La convention ou l'accord collectif prévoit que les droits affectés sur le compte épargne-temps 
sont utilisés, en tout ou partie : 1° Pour contribuer au financement de prestations de retraite 
qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures 
mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les droits qui 
correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient des régimes 
prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts et au sixième alinéa et au 1° 
de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 741-10 du code rural et de la 
pêche maritime ; 2° Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la 
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retraite collectifs. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en 
temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3332-
27 du présent code. Les droits utilisés selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article 
qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient, dans 
la limite d'un plafond de dix jours par an : a) De l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du 
code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche 
maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ; b) Et, selon le 
cas, des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts, pour ceux 
utilisés selon les modalités prévues au 1° du présent article, ou de l'exonération prévue au b du 
18° de l'article 81 du même code, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 2° du 
présent article. 
 
Article L.3332-10 
Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 aux 
plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa 
rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre 
de l'année précédente. 
Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné au 3° du même article et pour le salarié dont le 
contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année de 
versement, les versements ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à 
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. 
Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps ainsi que le montant des sommes 
correspondant à des jours de repos non pris et qui sont utilisés pour alimenter un plan 
d'épargne pour la retraite collectif défini au chapitre IV ne sont pas pris en compte pour 
l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Il en est de même des droits utilisés 
pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres 
de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, ou 
de parts ou d'actions de fonds d'épargne salariale mentionnés aux articles L. 214-165 et L. 214-
166 du code monétaire et financier. 
 
Article L.3334-8 
Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d'épargne pour la 
retraite collectif ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un 
caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à 
l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. 
En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de dix 
jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan 
d'épargne pour la retraite collectif ou faire contribuer ces sommes au financement de 
prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre 
d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Le congé 
annuel ne peut être affecté à l'un de ces dispositifs que pour sa durée excédant vingt-quatre 
jours ouvrables. 
Les sommes ainsi épargnées bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du même 
code ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils 
visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale. 
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Elles bénéficient également, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2° 0 bis de l'article 83 du 
code général des impôts ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code. 
 
Article.3334-10 
Les sommes provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au 2° de 
l'article L. 3152-4, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un ou 
plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sont assimilées à des versements des 
employeurs à un ou plusieurs de ces plans. 
 
 
Article L.3343-1 
Si la convention ou l'accord instituant un compte épargne-temps le prévoit, le salarié peut 
verser dans ce compte tout ou partie des primes qui lui sont attribuées en application d'un 
accord d'intéressement, ainsi que, à l'issue de leur période d'indisponibilité, tout ou partie des 
sommes issues de la répartition de la réserve de participation, les sommes qu'il a versées dans 
un plan d'épargne d'entreprise et celles versées par l'entreprise en application des articles L. 
3332-11 à L. 3332-13 et L. 3334-10. 
Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement des 
sommes énumérées au premier alinéa, les indemnités compensatrices correspondantes ne 
bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales prévues aux articles L. 3312-4, L. 3325-1 
à L. 3325-3 et L. 3332-27. Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires. 
L'accord d'intéressement précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'opère lors 
de la répartition de l'intéressement. 
 
Article D.3154-1 
Dans l'attente de l'établissement d'un dispositif d'assurance ou de garantie financière dans les 
conditions prévues aux articles D. 3154-2 à D. 3154-4, lorsque les droits inscrits au compte 
épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de 
l'article L. 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une 
indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits. 
 
Article D.3154-2 
Les droits épargnés dans le compte épargne-temps peuvent excéder le plafond déterminé à 
l'article D. 3154-1 lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail prévoit un dispositif 
d'assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées. En 
l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif, le dispositif de garantie financière 
est mis en place par l'employeur. Les dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent doivent 
permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des 
organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du 
plafond susmentionné. 
 
Article D.3154-3 
La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par : 1° Une 
société de caution mutuelle ; 2° Un organisme de garantie collective ; 3° Une compagnie 
d'assurance ; 4° Une banque ; 5° Un établissement financier habilité à donner caution. 
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Article D.3154-4 
L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de 
la garantie accordée. Ce contrat, tenu à la disposition de l'inspection du travail, stipule la 
renonciation du garant, en cas de défaillance de l'employeur, au bénéfice de discussion prévu 
aux articles 2298 à 2301 du code civil. 
 
Article D.3154-5 
Lorsqu'un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l'ensemble des 
droits acquis sur son compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, les sommes sont 
transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné 
de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par 
l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est 
remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié. Les 
sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code 
monétaire et financier et soumises à la prescription prévue à l'article L. 518-24 du même code. 
 
Article D.3154-6 
Le déblocage des droits consignés peut intervenir : 1° A la demande du salarié bénéficiaire, par 
le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le compte épargne-temps, le plan 
d'épargne d'entreprise, le plan d'épargne interentreprises ou le plan d'épargne pour la retraite 
collectif mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l'accord 
collectif mettant en place le compte épargne-temps ou par les règlements des plans d'épargne 
salariale ; 2° A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à 
tout moment, de tout ou partie des sommes consignées. 
 
Article D.3253-5 
Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond 
mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.  
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a 
été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la 
procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été 
conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.  
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du 
jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. 
 
Article L.1225-65-1 
Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans 
contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur 
un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge 
d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un 
accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins 
contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre 
jours ouvrables. 
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Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie 
du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est 
assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient 
de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant 
le début de sa période d'absence. 

 

16.7 Portugalsko 

a) Zákoník práce – Código do Trabalho ze dne 12. 2. 2009 

 
Artigo 58.º 
Dispensa de algumas formas de organização do tempo de trabalho 
1 – A trabalhadora grávida, puérpera ou lactante tem direito a ser dispensada de prestar 
trabalho em horário de trabalho organizado de acordo com regime de adaptabilidade, de 
banco de horas ou de horário concentrado. 
 
Artigo 74.º 
Dispensa de algumas formas de organização do tempo de trabalho de menor 
1 – O menor é dispensado de prestar trabalho em horário organizado de acordo com o regime 
de adaptabilidade, banco de horas ou horário concentrado quando o mesmo puder prejudicar 
a sua saúde ou segurança no trabalho. 
 
Artigo 87.º 
Dispensa de algumas formas de organização do tempo 
de trabalho de trabalhador com deficiência ou doença crónica 
1 – O trabalhador com deficiência ou doença crónica é dispensado da prestação de trabalho, se 
esta puder prejudicar a sua saúde ou segurança no trabalho: 
a) Em horário organizado de acordo com o regime de adaptabilidade, de banco de horas ou 
horário concentrado; 
 
Artigo 208.º 
Banco de horas por regulamentação coletiva 
1 – Por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, pode ser instituído um regime 
de banco de horas, em que a organização do tempo de trabalho obedeça ao disposto nos 
números seguintes. 
2 – O período normal de trabalho pode ser aumentado até quatro horas diárias e pode 
atingir sessenta horas semanais, tendo o acréscimo por limite duzentas horas por ano. 
3 – O limite anual referido no número anterior pode ser afastado por instrumento de 
regulamentação coletiva de trabalho caso a utilização do regime tenha por objetivo evitar a 
redução do número de trabalhadores, só podendo esse limite ser aplicado durante um 
período até 12 meses. 
4    - O instrumento de regulamentação coletiva de trabalho deve regular:  



 

 73/76 

a)   A compensação do trabalho prestado em acréscimo, que pode ser feita mediante, pelo 
menos, uma as seguintes modalidades: 1 
i Redução equivalente do tempo de trabalho;  
ii Aumento do período de férias; 
iii Pagamento em dinheiro; 
b) A antecedência com que o empregador deve comunicar ao trabalhador a necessidade de 
prestação de trabalho; 
c) O período em que a redução do tempo de trabalho para compensar trabalho prestado em 
acréscimo deve ter lugar, por iniciativa do trabalhador ou, na sua falta, do empregador, bem 
como a antecedência com que qualquer deles deve informar o outro da utilização dessa 
redução. 
5 – Constitui contraordenação grave a prática de horário de trabalho em violação do 
disposto neste artigo. 
 
Artigo 208.ºA 
Banco de horas individual 
1 - O regime de banco de horas pode ser instituído por acordo entre o empregador e o 
trabalhador, podendo, neste caso, o período normal de trabalho ser aumentado até duas 
horas diárias e atingir 50 horas semanais, tendo o acréscimo por limite 150 horas por ano, e 
devendo o mesmo acordo regular os aspetos referidos no n.º 4 do artigo anterior. 
2 - O acordo que institua o regime de banco de horas pode ser celebrado mediante proposta, 
por escrito, do empregador, presumindo-se a aceitação por parte de trabalhador nos termos 
previstos no n.º 4 do artigo 205.º. 
3 - Constitui contraordenação grave a prática de horário de trabalho em violação do disposto 
neste artigo. 
Artigo 208.ºB 
Banco de horas grupal 
1 - O instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que institua o regime de banco de 
horas previsto no artigo 208.º pode prever que o empregador o possa aplicar ao conjunto dos 
trabalhadores de uma equipa, secção ou unidade económica quando se verifiquem as 
condições referidas no n.º 1 do artigo 206.º 
2 - Caso a proposta a que se refere o n.º 2 do artigo anterior seja aceite por, pelo menos, 75 
/prct. dos trabalhadores da equipa, secção ou unidade económica a quem for dirigida, o 
empregador pode aplicar o mesmo regime de banco de horas ao conjunto dos trabalhadores 
dessa estrutura, sendo aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 206.º 
3 - Excetua-se a aplicação do regime de banco de horas instituído nos termos dos números 
anteriores nas seguintes situações: 1 
a) Trabalhador abrangido por convenção coletiva que disponha de modo contrário a esse 
regime ou, relativamente ao regime referido no n.º 1, a trabalhador representado por 
associação sindical que tenha deduzido oposição a portaria de extensão da convenção coletiva 
em causa; ou 
b) Trabalhador com filho menor de 3 anos de idade que não manifeste, por escrito, a sua 
concordância. 
4 - Constitui contraordenação grave a prática de horário de trabalho em violação do disposto 
neste artigo. 
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16.8 Rakousko 

a) Zákon o pracovní době – Arbeitszeitgesetz, ze dne 11. 12. 1969, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

Normal working time for shift work 
§ 4a. (1) If work is organised in several shifts, a shift schedule shall be drawn up. Normal weekly 
working time 
 1.within one block of shifts or 
 2.for averaging normal working time under § 4 (6) within the reference period 

must not exceed an average of 40 hours or the normal working time defined by collective 
agreement. 

(2) Normal daily working time may not exceed nine hours unless any longer normal working 
time is permitted under § 4. 
(3) If work is organised in several continuous shifts with shift changes, normal daily working 
time may be extended to up to twelve hours 
 1.on weekends (beginning of night shift from Friday to early Saturday till end of night shift 
from Sunday to early Monday) under plant-level agreement, or 
 2.if this is linked to a shift change. 
(4) Collective agreements may permit that 
 1.normal working time in single weeks is extended to up to 56 hours; 
 2.normal-daily working time is extended to up to twelve hours provided that experts of 
occupational medicine have ascertained that such an extension of working hours ensures 
safety and health protection appropriate to the nature of this work. If requested by the Works 
Council or, in companies having no Works Council, if requested by the majority of workers 
affected, the matter shall be submitted to another expert of occupational medicine appointed 
by mutual agreement. 
 
Normal working time extended for period of availability 
§ 5. (1) Normal weekly working time may be extended to up to 60 hours and normal daily 
working time to up to twelve hours, if 
 1. any collective agreement or plant-level agreement so permits, and 
 2. worker’s working time includes a regular and substantial availability rota. 
(2) A plant level agreement under para 1 is only admissible if 
 1.the collective agreement in question authorises this, or 
 2.the workers in question are not subject to any collective agreement. 
(3) The Labour Inspectorate may permit, for workers working in companies that have no Works 
Council, an extension of normal weekly working time to up to 60 hours and of normal daily 
working of up to twelve hours if 
 1.the workers in question are not subject to any collective agreement, and 
 2.any worker’s working time additionally includes a regular and substantial availability rota. 
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16.9 Spojené království 

a) Nařízení o flexibilním zaměstnávání, the Flexible Working Regulations 2014 

 
3. An employee who has been continuously employed 
(3) for a period of at least 26 weeks is entitled to make a flexible working application.  
 
Form of application 
4. A flexible working application must— 
(a) be in writing; 
(b) state whether the employee has previously made any such application to the employer and, 
if so, when; and 
(c) be dated. 
Date when application is taken as made 
 
5.—(1) A flexible working application is taken as made on the day it is received. 
(2) Any such application is received, unless the contrary is proved— 
(a) Where paragraph (3) applies and the application is sent by electronic transmission, on the 
day of transmission; 
(b) if sent by post, on the day on which it would have been delivered in the ordinary course of 
post; and 
(c) if it is delivered personally, on the day of delivery. 
(3) This paragraph applies where the employer has agreed that the application can be sent by 
electronic transmission and has specified an electronic address to which the application can be 
sent and the electronic form to be used by the employee. 
Compensation 
 
6. For the purposes of section 80I of the 1996 Act (remedies) the maximum amount of 
compensation is 8 weeks’ pay(4) of the employee who presented the complaint under section 
80H of the 1996 Act (complaints to employment tribunals). 
 

16.10 Švédsko 

a) Zákon o pracovní době, Working Hours Act (1982:673), Arbetstidslagen (ATL) 

Regular working time and on-call time 
Section 5 Regular working time may not exceed 40 hours per week. 
Where necessary with regard to the nature of the work or the working conditions in general, 
working time may amount to an average of 40 hours per week for a period of at most four 
weeks. 
Monday is considered the first day of the week, unless another arrangement is in place at the 
workplace. 
 
Section 6 If, due to the nature of the activity, it is necessary that an employee be at the 
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disposal of the employer at the place of work to carry out work activities as needed, on-call 
time may be claimed up to a maximum of 48 hours per employee over a period of 4 weeks or 
50 hours per calendar month. The time during which an employee performs work on behalf of 
the employer is not considered on-call time. 
Non-official translation 
 
Overtime 
Section 7 The term ‘overtime’ means working time in excess of regular working time as 
defined in Section 5 and on-call time as defined in Section 6. Where other regular working 
time or on-call time applies under a collective agreement concluded in the manner stated in 
Section 3, first paragraph, or following a derogation granted by the Swedish Work 
Environment Authority under Section 19, point 1, overtime shall instead, in the context of 
full-time work, mean working time in excess of regular working time and on-call time under 
the agreement or by consent. 
When calculating overtime, compensatory rest periods or other rest periods that are scheduled 
during the employee's regular working time or on-call time shall be treated as regular hours 
worked or time spent on call. Act (2000:766). 
 
Section 8 When there is a special need to increase the number of hours worked, overtime may 
be worked up to a maximum of 48 hours per employee over a period of four weeks, or 50 
hours over a calendar month, with a maximum of 200 hours over a calendar year(general 
overtime). Act (2011:740). 
 
Section 8a Overtime in excess of general overtime may be worked up to a maximum of 150 
hours per employee over a calendar year if there are special grounds for doing so and no other 
reasonable solution has been possible (extra overtime). 
Together, extra overtime and general overtime may not exceed 48 hours per employee over a 
period of four weeks, or 50 hours over a calendar month. 
 
Total working time Section 10b The total working time per every seven day period may amount 
to an average of at most 48 hours during a reference period of at most four months. When 
calculating the total working time, annual leave and sickness absence during times when the 
employee would otherwise have worked shall be treated as hours worked. Act (2011:740). 
 
 
 


