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HLAVA ŠESTÁ
Péèe o zamìstnance
ODDÍL PRVNÍ
Pracovní a životní podmínky zamìstnancù a jejich odborný rozvoj
§ 139
(1) Zamìstnavatelé jsou povinni vytváøet pracovní podmínky, které umožòují bezpeèný výkon práce, odstraòovat 
rizikové a namáhavé práce a zøizovat, udržovat a zlepšovat zaøízení pro zamìstnance, vèetnì vzhledu a úpravy 
pracoviš�.
(2) Zamìstnavatelé zøizují, provozují a udržují zdravotnická zaøízení v rozsahu a za podmínek stanovených právními 
pøedpisy.
§ 140
(1) Zamìstnavatelé jsou povinni umožnit zamìstnancùm ve všech smìnách stravování; tuto povinnost nemají vùèi 
zamìstnancùm vyslaným na pracovní cestu.
(2) V kolektivní smlouvì lze sjednat nebo ve vnitøním pøedpisu stanovit bližší vymezení okruhu zamìstnancù (bývalých 
zamìstnancù), kterým se stravování poskytuje, organizaci tohoto stravování, zpùsob jeho provádìní a financování 
zamìstnavatelem, pokud nejsou tyto otázky upraveny obecnì nebo pro urèený okruh zamìstnavatelù zvláštním 
pøedpisem. To platí i pro zamìstnavatele, kteøí neprovozují podnikatelskou èinnost. Tím nejsou dotèeny daòové 
pøedpisy.38)
38) , o daních z pøíjmù.
Péèe o kvalifikaci zamìstnancù a její zvyšování
§ 141
zrušen
§ 141a
Zamìstnanec je povinen prohlubovat si soustavnì kvalifikaci k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvì; 
prohlubováním kvalifikace se rozumí též její udržování a obnovování. Zamìstnavatel je oprávnìn uložit zamìstnanci 
úèast na školení k prohloubení kvalifikace.
§ 142
(1) Zamìstnanci, který vstupuje do pracovního pomìru bez kvalifikace, zabezpeèuje zamìstnavatel získání kvalifikace 
zaškolením nebo zauèením. Po skonèení zaškolení nebo zauèení vydá o tom zamìstnavatel zamìstnanci osvìdèení.
(2) Zamìstnavatel je rovnìž povinen zaškolit nebo zauèit zamìstnance, který pøechází na nové pracovištì nebo na 
nový druh práce nebo zpùsob práce, pokud je to tøeba, zejména pøi zmìnách v organizaci práce nebo jiných 
racionalizaèních opatøeních.
§ 142a
zrušen
§ 142b
(1) Zamìstnavatel mùže poskytovat zamìstnanci pracovní úlevy a hmotné zabezpeèení podle , je-li 
pøedpokládané zvýšení kvalifikace v souladu s potøebou zamìstnavatele; zvýšením kvalifikace se rozumí též její 
získání nebo rozšíøení.
(2) Zamìstnavatel je povinen kontrolovat prùbìh a výsledky zvyšování kvalifikace zamìstnance; mùže zastavit 
poskytování pracovních úlev a hmotného zabezpeèení, jestliže
a) zamìstnanec se stal dlouhodobì nezpùsobilým pro výkon práce, pro kterou si zvyšuje kvalifikaci; v takovém pøípadì 
mu zamìstnavatel mùže poskytovat pracovní volno bez náhrady mzdy,
b) zamìstnanec bez zavinìní zamìstnavatele po delší dobu neplní bez vážného dùvodu podstatné povinnosti pøi 
zvyšování kvalifikace.
§ 143
(1) Zamìstnavatel mùže se zamìstnancem uzavøít dohodu, kterou se zamìstnavatel zavazuje umožnit zamìstnanci 
zvýšení kvalifikace poskytováním pracovních úlev a hmotného zabezpeèení a zamìstnanec se zavazuje zvýšit si 
kvalifikaci a setrvat u zamìstnavatele po urèitou dobu, nejdéle po dobu pìti let, v pracovním pomìru nebo uhradit mu 
náklady spojené se zvyšováním kvalifikace, a to i tehdy, jestliže zamìstnanec rozváže pracovní pomìr pøed zvýšením 
kvalifikace. Dohodu nelze sjednat, jde-li o prohlubování kvalifikace pro práci sjednanou v pracovní smlouvì, které je 
povinností zamìstnance ( ).
(2) Zamìstnavatel mùže se zamìstnancem uzavøít dohodu podle pøedchozího odstavce také pøi prohlubování 
kvalifikace, jestliže pøedpokládané náklady dosahují alespoò 100 000 Kè; v takovém pøípadì nelze prohloubení 
kvalifikace zamìstnanci uložit.
(3) Dohoda musí být uzavøena písemnì a musí v ní být uvedeny
a) druh kvalifikace a zpùsob jejího zvýšení,
b) doba, po kterou se zamìstnanec zavazuje setrvat u zamìstnavatele v pracovním pomìru,
c) druhy nákladù, které bude povinen zamìstnanec uhradit zamìstnavateli, jestliže nesplní svùj závazek setrvat u nìho 
v pracovním pomìru,
d) nejvyšší celková èástka, kterou bude zamìstnanec povinen uhradit, jinak je dohoda neplatná.
(4) Do doby setrvání v pracovním pomìru se nezapoèítává doba základní (náhradní) vojenské služby a civilní služby 
konané místo ní, doba rodièovské dovolené v rozsahu rodièovské dovolené matky dítìte ( ). Nezapoèítává se též 
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nepøítomnost v práci pro výkon nepodmínìného trestu odnìtí svobody a vazby, došlo-li k pravomocnému odsouzení.
(5) Nesplní-li zamìstnanec svùj závazek pouze zèásti, povinnost nahradit náklady se pomìrnì sníží.
(6) Rozváže-li zamìstnanec v dobì trvání závazku podle odstavce 1 pracovní pomìr a nastoupí do nìj u jiného 
zamìstnavatele, mùže tento zamìstnavatel, jakož i každý další zamìstnavatel, k nìmuž zamìstnanec pozdìji 
nastoupil, pøevzít za nìj povinnost uhradit zcela nebo zèásti náklady spojené se zvyšováním kvalifikace, jestliže se 
zamìstnanec zaváže po odpovídající dobu setrvat u nìho v pracovním pomìru nebo vrátit pøíslušnou èást nákladù, 
které za nìj uhradil; odstavec 2 platí i zde.
(7) Povinnost zamìstnance k úhradì nákladù nevzniká, jestliže
a) zamìstnavatel v prùbìhu zvyšování kvalifikace zastavil poskytování hmotného zabezpeèení, protože zamìstnanec 
se bez svého zavinìní stal dlouhodobì nezpùsobilým pro výkon práce, pro kterou si zvyšoval kvalifikaci,
b) pracovní pomìr skonèil výpovìdí danou zamìstnavatelem, pokud nejde o výpovìï z dùvodù, pro které lze zrušit 
okamžitì pracovní pomìr, nebo z dùvodu závažného porušení pracovní káznì, popøípadì dohodou z dùvodù 
uvedených v 
c) zamìstnanec nemùže vykonávat podle lékaøského posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy nebo 
sociálního zabezpeèení práci, pro kterou si zvyšoval kvalifikaci, popøípadì pozbyl dlouhodobì zpùsobilosti konat dále 
dosavadní práci z dùvodù uvedených v 
d) zamìstnavatel nevyužíval v posledních 12 mìsících po dobu nejménì šesti mìsícù kvalifikace, kterou si 
zamìstnanec zvýšil.
(8) V kolektivní smlouvì nebo ve vnitøním pøedpisu lze vymezit další pøípady, kdy nevzniká povinnost zamìstnance k 
úhradì nákladù; pøitom je rozhodná kolektivní smlouva nebo vnitøní pøedpis, které byly úèinné v dobì uzavøení dohody 
podle odstavce 1. To platí i pro zamìstnavatele, kteøí neprovozují podnikatelskou èinnost.
§ 144
Zamìstnavatelé zabezpeèují absolventùm støedních a vysokých škol v pracovním pomìru pøimìøenou odbornou praxi 
k získání praktických zkušeností a znalostí potøebných pro dobrý a spolehlivý výkon práce a pro další odborný rùst. 
Absolventem se rozumí zamìstnanec vstupující do pracovního pomìru na práci odpovídající jeho kvalifikaci, jestliže 
celková doba jeho odborné praxe nedosáhla po úspìšném ukonèení studia (pøípravy) dvou let, pøièemž se do této doby 
nezapoèítává doba vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby nahrazující tuto službu a doba mateøské 
nebo rodièovské dovolené.
§ 145
Uložení svrškù a dopravních prostøedkù
Zamìstnavatel je povinen zajistit bezpeènou úschovu svrškù a osobních pøedmìtù, které zamìstnanci obvykle nosí do 
zamìstnání, jakož i obvyklých dopravních prostøedkù, pokud jich zamìstnanci používají k cestì do zamìstnání a zpìt; 
za obvyklý dopravní prostøedek k cestì do zamìstnání a zpìt se pro tento úèel nepovažuje osobní automobil. Tuto 
povinnost má i vùèi všem ostatním osobám, pokud jsou pro nìj èinny na jeho pracovištích.
ODDÍL DRUHÝ
Zabezpeèení pøi pracovní neschopnosti a ve stáøí a zamìstnávání po návratu do práce
§ 146
Zabezpeèení zamìstnancù pøi neschopnosti k práci v dùsledku nemoci, úrazu, tìhotenství a mateøství upravují 
pøedpisy o nemocenském pojištìní, jejich zabezpeèení pøi invaliditì a ve stáøí upravují pøedpisy o sociálním 
zabezpeèení; preventivní a léèebnou péèi o nì upravují pøedpisy o péèi o zdraví lidu.
§ 147
Vrátí-li se do práce zamìstnanec po skonèení výkonu veøejné funkce nebo jiné èinnosti pro odborovou organizaci, po 
školení nebo skonèení služby v ozbrojených silách, s výjimkou vojenské základní služby a civilní služby, nebo 
zamìstnankynì po skonèení mateøské dovolené ( ) nebo zamìstnanec po skonèení rodièovské dovolené v 
rozsahu doby, po kterou je žena oprávnìna èerpat mateøskou dovolenou, nebo vrátí-li se do práce zamìstnanec po 
skonèení doèasné pracovní neschopnosti nebo karantény (karanténního opatøení), je zamìstnavatel povinen zaøadit je 
na jejich pùvodní práci a pracovištì. Není-li to možné proto, že tato práce odpadla nebo pracovištì bylo zrušeno, musí je 
zamìstnavatel zaøadit na jinou práci odpovídající pracovní smlouvì.
§ 148
(1) Zamìstnavatelé jsou povinni zamìstnávat zamìstnance se zdravotním postižením  na vhodných pracovních 
místech a umožòovat jim výcvikem nebo studiem získání potøebné kvalifikace, jakož i peèovat o její zvyšování. Jsou 
dále povinni vytváøet podmínky, aby tito zamìstnanci mìli možnost co nejširšího a trvalého pracovního uplatnìní, a 
zlepšovat vybavení pracoviš�, aby mohli dosahovat pokud možno stejných pracovních výsledkù jako ostatní 
zamìstnanci a aby jim byla práce co nejvíce usnadnìna.
(2) Pro zamìstnance se zdravotním postižením,  které nelze zamìstnat za obvyklých pracovních podmínek, se u 
nìkterých zamìstnavatelù vyhrazují nebo zøizují chránìné dílny (pracovištì) a umožòuje se jim získat potøebnou 
kvalifikaci.
(3) Povinnosti zamìstnavatelù souvisící se zamìstnáváním zamìstnancù se zdravotním postižením,  uvedené v 
pøedchozích odstavcích, blíže upravují zvláštní pøedpisy.
4b) § 67 zákona è. 435/2004 Sb.
§ 148a
zrušen
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§ 157 odst. 1
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