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1 Úvod 

 

Pracovní právo ovlivňuje všechny zaměstnance a zaměstnavatele, čili téměř celou 

společnost. Je důleţitou součástí pracovních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, 

neboť upravuje práva a povinnosti všech subjektů v pracovně právních vztazích. Téměř 

kaţdý člověk byl, je nebo bude někdy zaměstnán a setká se tudíţ s pracovním právem. 

Bez lidské práce by současná společnost nemohla existovat, proto je důleţité chránit 

práva zaměstnanců a zaměstnavatelů, ale především chránit jejich zdraví a zajistit jim 

dobré pracovní podmínky. V případě špatných pracovních podmínek mohou 

zaměstnanci váţně onemocnět, coţ je nejen pro zaměstnavatele, ale i pro všechny 

daňové poplatníky zátěţí, neboť mu zprostředkovaně hradí zdravotní péči. 

 

Vývoj pracovního práva je v zájmu všech občanů, neboť kaţdý z nás se můţe dostat do 

situace, kdy se obrátí na soud z důvodu porušení svých práv. Pracovní právo se vyvíjí 

několik století a jsou neustále kladeny nové poţadavky na zlepšení pracovních 

podmínek, přiznání nových práv a povinností u všech subjektů na pracovním trhu. 

Od svého počátku se toho v pracovním právu mnoho změnilo k lepšímu. Zaměstnanci 

i zaměstnavatelé mají moţnost obrátit se v případě porušení svých práv na soud, coţ jim 

dříve nebylo vţdy umoţněno. Mají právo na lepší pracovní podmínky, neţ tomu bylo 

v minulosti a jsou lépe chráněny rizikové skupiny zaměstnanců, jako jsou mladiství, 

těhotné ţeny a pracovníci v ochranné době. Neustálý vývoj pracovního práva zajišťuje 

lepší kvalitu ţivota a zvyšování ţivotní úrovně. 

 

Pracovně právní vztahy upravuje zákoník práce číslo 262/2006 Sb., který byl 1. ledna 

2009 novelizován. V Listině základních práv a svobod, která je součástí Ústavního 

pořádku České republiky, je člověku přiznáno právo na spravedlivou odměnu za práci 

a příznivé pracovní podmínky. Těmito právními vztahy se rovněţ zabývá Evropská 

unie, která v této oblasti vydává různé právní akty, zejména však směrnice. Členské 

země Evropské unie se zavázaly dodrţovat Evropskou sociální chartu a Komunitární 
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chartu základních sociálních práv, v nichţ byly upraveny i pracovní podmínky. Taktéţ 

jsou všechny členské země povinny uvádět v platnost všechny právní normy, které 

instituce Evropské unie vydají. Pracovní právo je tedy v rámci Evropské unie postupně 

slaďováno a je vyvíjena snaha o zabezpečení kvalitního ţivota z pohledu pracovního 

práva. Není však shoda na takové úrovni, abychom si mohli říct, ţe pokud známe 

všechny pracovně právní předpisy v České republice, známe je i ve všech členských 

zemích Evropské unie. Takové shody v brzké době dosaţeno nebude, neboť kaţdý stát 

má svá specifika a zaţité tradice, kterými se odlišuje od ostatních zemí. 

 

Cílem bakalářské práce je porovnat zákoník práce a směrnice vydané institucemi 

Evropské unie s pracovními podmínkami a právy zaměstnanců ve společnosti ZEVETA 

MACHINERY, a. s.  

 

Společnost se nachází v Bojkovicích, které leţí v okrese Uherské Hradiště, a zabývá se 

výrobou obráběných součástek pro české, ale i zahraniční společnosti. ZEVETA 

MACHINERY, a. s. je dceřinou společností ZEVETA Bojkovice, a. s. 
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2 Pracovně právní předpisy v ČR a EU 

 

 

2.1 Evropská unie a Česká republika 

 

Dne 7. února 1992 byla podepsána Maastrichtská smlouva, neboli Smlouva o Evropské 

unii, s platností od 1. listopadu 1993. Touto smlouvou byla zaloţena mezinárodní 

organizace Evropská unie. Platnost smlouvy není omezena. Důleţitým dokumentem je 

taktéţ Smlouva o zaloţení Evropského společenství, neboli Římské smlouvy, které 

vstoupily v platnost v roce 1958.  

 

Evropská unie je zaloţena na Evropských společenstvích, která jsou doplněna 

o společně prováděné politiky a moţné formy a podmínky spolupráce mezi členskými 

státy Evropské unie. Jejím posláním je utvářet na základě solidarity a soudrţnosti 

vztahy mezi členskými zeměmi Evropské unie a mezi jejich národy. [16] 

 

Evropská unie respektuje základní svobody, je postavena na demokracii, dodrţování 

lidských práv, základních svobod a právního státu, zásadách společných všem členským 

státům. Ctí základní lidská práva zaručená Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv 

a základních svobod a další práva vyplývající z ústavních tradic společných pro všechny 

členské země. [6] 

 

Evropská unie je tvořena takzvanými třemi pilíři. Prvním pilířem jsou Evropská 

společenství, společná zemědělská politika, politika na ochranu hospodářské soutěţe, 

společný trh, program jednotného trhu, hospodářská a měnová unie, Evropská banka 

atd. Druhý pilíř tvoří společná zahraniční a bezpečností politika a třetí pilíř je zaměřen 
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na policejní a justiční spolupráci členských zemí Evropské unie v trestních 

záleţitostech. Spolupráce na úrovni druhého a třetího pilíře probíhají na mezivládní 

úrovni. Schválení projednávané problematiky musí být jednomyslné. [2] 

 

V Evropské unii působí 5 institucí a 2 poradní výbory. Hlavním rozhodovací pravomoc 

má Rada Evropské unie, jinak nazývaná Rada ministrů. Členy Rady jsou ministři 

jednotlivých členských zemí. Schází se podle oblasti, ve které mají působnost, jako 

např. ministři zemědělství, průmyslu a obchodu, dopravy. V této instituci mají vlády 

členských států největší šanci prosadit své návrhy. Rada vydává nové právní akty, 

slaďuje hospodářské politiky členských států v rámci hospodářské a měnové unie, 

bezpečnostní politiku a spolupráci v oblasti trestního práva. [2] 

 

Členy Evropské rady jsou vrcholní představitelé členských států EU a prezident 

Evropské komise. Evropská rada řeší problematiku přijímání nových členů do EU, 

změnu smluv a je nejvlivnější institucí EU. Rozhodnutí Evropské rady určuje směr 

dalšího vývoje Evropské unie. [2] 

 

Kaţdého půl roku se jedna členská země stává lídrem EU – předsedá Radě ministrů 

a Evropské radě. V právě probíhajícím pololetí je předsedající zemí Česká republika. 

V období 1. července – 31. prosince 2008 byla předsednickou zemí Francie 

a od 1. července 2009 jí bude Švédsko. Předsednická země svolává a řídí všechna 

zasedání Rady ministrů. Určí si oblast, ve které by chtěla dosáhnout pokroku, zvolené 

téma se stane heslem pro předsednictví. Heslem českého předsednictví je „Evropa 

bez bariér“. 

  

Institucí, která je pověřena dohlíţet na provádění a dodrţování smluv, je Evropská 

komise. Komise navrhuje zákony Radě a Parlamentu, uvádí do praxe politiku EU, 

spolupracuje se Soudním dvorem při dozoru a vymáhání evropských zákonů. Komise je 
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výkonným orgánem Evropské unie. Důleţitou funkcí je řízení rozpočtu EU. V současné 

době má v Komisi kaţdý stát jednoho zástupce, kterého navrhne vláda dané země. Poté, 

co má kaţdý stát svého komisaře, musí ji jako celek schválit Evropský parlament, který 

schválí i jejího předsedu. Komisaři jednají ve všeobecném zájmu a nesmí být ovlivněni 

jiným zákonodárcem svého státu. Funkční období je 5 let. Předsedou nynější Komise je 

José Manuel Barroso, Komisařem ČR je Vladimír Špidla, který je odpovědný za oblast 

zaměstnanosti, sociálních věcí a rovných příleţitostí. [2] 

 

Evropský parlament je jedinou institucí, do které jsou zástupci členských zemí voleni 

v přímých volbách. Ty příští se uskuteční 5. a 6. června 2009. Poslanci jsou uspořádáni 

podle politických stran, které reprezentují. Dohlíţí na všechny instituce EU a sdílí 

s Radou ministrů a Komisí pravomoc vydávat právní předpisy. Evropský soudní dvůr 

řeší spory mezi členskými státy EU, EU a členskými státy, jednotlivci a unií 

a institucemi EU navzájem. Kaţdý členský stát v něm má svého zástupce, jmenovaného 

na 6 let. Další institucí je Evropský účetní dvůr. Poradními orgány jsou Výbor regionů 

a Evropský hospodářský a sociální výbor. [2] 

 

Česká republika vznikla 1. ledna 1993 po rozdělení Československa na dva samostatné 

svrchované státy – Českou a Slovenskou republiku. Smlouva o přistoupení České 

republiky k Evropské unii byla podepsána 16. dubna 2003 v Athénách. Členem 

Evropské unie se Česká republika stala dne 1. května 2004 spolu s dalšími 9 nově 

přistupujícími zeměmi – Estonskem, Kyprem, Litvou, Lotyšskem, Maďarskem, Maltou, 

Polskem, Slovenskem a Slovinskem. Jednalo se o největší rozšíření Evropské unie 

v celé její historii. Přistoupením k Evropské unii se Česká republika zavázala plnit 

společné politiky, spolupracovat s členskými zeměmi Evropské unie, jednat v souladu 

s unijním právem, které se dnem přistoupení stalo účinným i na území České republiky 

a přenesla některé pravomoci na Evropská společenství. 
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2.2 Právo Evropské unie 

 

Právem Evropské unie se rozumí všechny právní normy vydané některým z orgánů 

Evropské unie. Nejobsáhlejší a nejdůleţitější částí práva Evropské unie je právo 

komunitární, zabývající se Evropskými společenstvími, tedy prvním pilířem Evropské 

unie. Komunitární právo se skládá ze dvou typů právních aktů. Jedná se o primární 

a sekundární právní akty. Dalším pramenem práva jsou nálezy soudu. Primárním 

právem se rozumí zakládací smlouvy Evropských společenství: 

 Smlouva o zaloţení Evropského společenství 

 Smlouva o zaloţení Evropského společenství uhlí a oceli 

 Smlouva o zaloţení Evropského společenství pro atomovou energii 

 protokoly k těmto smlouvám [16] 

 

Sekundárním právem jsou všechny právní normy, které vydá některý z výkonných 

orgánů Evropských společenství, a dále rozsudky Soudního dvora a Soudu prvního 

stupně. Jsou vydávány směrnice, nařízení, stanoviska a doporučení, a přijímána 

rozhodnutí. Nařízení jsou vydávána s platností ve všech členských státech a jsou 

závazná v celém svém rozsahu. Směrnice jsou vydávány pro konkrétní členské země. 

Způsob, jakým má být směrnice uvedena v platnost, závisí na daném členském státě. 

Rozhodnutí jsou závazné právní akty pro všechny země, kterým jsou určena. 

Doporučení, stejně jako stanoviska, jsou nezávazná. [16] 

 

Systém evropského práva je postaven na třech hlavních principech, které vznikly během 

řešení několika soudních případů. Jedná se princip: 

 bezprostředního vnitrostátního účinku 

 zásadu nadřazenosti 

 autonomii právního systému ES [2] 
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To, ţe se občané členských zemí mohou odvolávat na právní předpisy EU u státních 

soudů, se nazývá bezprostřední vnitrostátní účinek. Zásada nadřazenosti znamená, 

ţe právo EU se automaticky stává platným ve všech členských státech. Je však zcela 

nezávislé na právu členských zemí, coţ představuje třetí princip. [2] 

 

Acquis communautaire, neboli výdobytky Společenství, představuje označení právních 

předpisů, které byly přijaty během vývoje ES. 

 

 

2.3 Pracovní právo 

 

Pracovní právo upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. V Českých 

zemích se rozvíjí od roku 1781, kdy bylo Josefem II. zrušeno nevolnictví. V roce 1948 

byl další vývoj pracovního práva v Československu násilně přerušen a díky silnému 

politickému vlivu se směr vývoje pracovního práva změnil. Od roku 1989 se pracovní 

podmínky neustále zlepšují a pracovníci, zejména rizikové skupiny, mají zajištěnu 

právní ochranu. Po vstupu České republiky do Evropské unie na našem území začaly 

platit právní akty vydané jejími zákonodárnými orgány.  

 

Pracovně právní předpisy jsou regulovány ve všech zemích. Kaţdý stát vydává vlastní 

zákony závazné pro všechny subjekty na trhu práce, které však musí být v souladu 

s právními akty, vydanými Evropskou unií. Mají většinou podobu směrnic, které musí 

členské státy uvést vlastními právními akty v platnost. 

 



14 
 

Zaměstnanci mají v pracovně právních vztazích většinou horší pozici neţ 

zaměstnavatelé, kteří si mohou klást např. podmínky v přijímání nových zaměstnanců. 

Evropská unie se proto snaţí zaměstnance chránit před diskriminací, protiprávním 

jednáním ze strany zaměstnavatele, zlepšovat jejich pracovní podmínky, bezpečnost 

na pracovišti a chránit jejich zdraví.  

 

Evropská unie se prostřednictvím vydaných právních aktů zabývá zejména: 

 zákazem jakékoliv diskriminace na pracovišti; 

 rovným postavením muţů a ţen; 

 úpravou pracovní doby; 

 ochranou rizikových skupin zaměstnanců, mezi něţ patří mladiství, těhotné ţeny 

a matky; 

 bezpečností a ochranou zdraví při práci; 

 pracovními postupy a pomůckami; 

 ochranou proti hromadnému propouštění. [4] 

 

Některé změny v oblasti pracovního práva jsou zakotveny ve Smlouvě o zaloţení 

Evropského společenství. Jedná se například o závazek členských států respektovat 

Evropskou sociální chartu a Komunitární chartu základních sociálních práv. Členské 

státy jsou ze strany Evropské unie plně podporovány v činnostech souvisejících 

se zlepšováním pracovních podmínek a ochrany zaměstnanců. Rada Evropské unie 

můţe stanovit minimální poţadavky v oblasti pracovního práva, které musí všechny 

členské státy Evropské unie uvést v platnost vydáním právních aktů. [4] 
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2.4 Ochrana pracovníků při práci a rovné zacházení pro muže a ženy 

 

Evropská unie je zaloţena na zásadách svobody a demokracie, dodrţuje lidská práva 

a základní svobody. Děti a mladiství jsou rizikové skupiny, které je nutno na pracovním 

trhu chránit, zajistit jim bezpečí a chránit jejich zdraví a duševní vývoj. Jsou vydávány 

právní předpisy upravující jejich postaveni na trhu práce, omezující jejich pracovní 

dobu, práci přesčas, noční práci, pracovní přestávky, dobu odpočinku atd. Jedná se 

o skupiny osob, kterým hrozí největší rizika, a je zde moţnost zneuţití jejich práv.  

 

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranné pomůcky, které 

souvisí s riziky při výkonu dané práce na své náklady. Pokud má zaměstnanec obavy, 

ţe práce, kterou mu zaměstnavatel přidělil, můţe ohroţovat jeho zdraví nebo ţivot, 

můţe takovou práci odmítnout. Kaţdý zaměstnanec musí dbát na svou bezpečnost 

při výkonu práce.  

 

Diskriminace na pracovišti je jedním z důsledků nerovnosti postavení muţů a ţen. 

Situace se neustále zlepšuje, posilována je právní ochrana rizikových skupin osob, jako 

jsou těhotné ţeny, ţeny na mateřské dovolené a muţi na otcovské dovolené. Byla jim 

přiznána práva, která v minulosti neměli. Sankce za prokázanou diskriminaci jsou tvrdší 

a zvyšuje se moţnost, bránit se takovému zacházení soudní cestou. Pokud osoba 

v soudním řízení tvrdí, ţe byla nebo je diskriminována, musí být schopna tuto 

skutečnost prokázat. [3] 

 

V České republice doposud, jako v jedné z posledních zemí v Evropské unii, nebyl 

přijat antidiskriminační zákon upravující právní prostředky ochrany před diskriminací. 

Tento zákon byl v květnu roku 2008 vetován prezidentem Václavem Klausem 

a od té doby se hlasování o tomto zákonu odkládá. 
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Pracovně právní vztahy vznikají při dobrovolném souhlasu zaměstnance 

a zaměstnavatele, který: 

 nesmí přenášet rizika z podnikatelské činnosti na zaměstnance; 

 musí dodrţovat zákaz diskriminace; 

 musí zaručit ţenám a muţům rovná práva; 

 musí vyplatit za stejnou práci stejnou odměnu; 

 musí zaměstnance informovat o kolektivní smlouvě. [3]  

 

 

2.4.1 Směrnice Rady číslo 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků 

 

Směrnice byla vydána dne 22. června 1994 a je platná pro všechny osoby, které 

nenabyly věku osmnácti let. Členské země EU musí přijmout právní předpisy, kterými 

zakáţou práci osob mladších patnácti let. Směrnice ukládá zaměstnavateli podmínku, 

ţe můţe zaměstnávat pouze osoby starší patnáct let, které mají ukončenou povinnou 

školní docházku. Rovněţ tento právní akt říká, ţe je nutné omezit pracovní dobu u osob 

mladších osmnáct let a zakazuje práci v noci mezi dvacátou hodinou a šestou hodinou.  

 

Zaměstnavatel musí mladistvým zajistit pracovní podmínky přiměřené jejich věku, 

informovat je o rizicích, která jim na pracovišti hrozí a o rizicích plynoucích 

z vykonávání daného zaměstnaní. O těchto skutečnostech informuje i zákonné zástupce 

nezletilých pracovníků. Mladistvým nesmí být přidělena práce, která neodpovídá jejich 

věku, fyzickému a duševnímu vývoji. Nesmí byt vystaveni působení karcinogenních 

a toxických látek, škodlivému záření, nepřiměřené zimě nebo teplu, hluku a vibracím.  

 

Práce v noci nebo ve zhoršených pracovních podmínkách musí byt nezbytná pro nabytí 

potřebných znalostí a zkušeností souvisejících s přípravou na povolání a musí byt 
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vykonávána pod odborným dohledem. V tomto případě je práce v noci zakázána mezi 

půlnocí a čtvrtou hodinou ranní. Členské státy EU mohou mladistvým povolit práci 

v noci i mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní v odvětví rybolovu a námořní dopravy, 

policie, ozbrojených sil, nemocnicích a zdravotnických zařízeních, kulturní, umělecké, 

sportovní nebo reklamní činnosti. Pokud je nezletilý přiraţen na noční práci, má narok 

na bezplatné lékařské vyšetření. 

 

Mladiství mají v průběhu jednoho týdne nárok alespoň na dva, pokud moţno po sobě 

následující, dny odpočinku. Pokud je pracovní doba mladistvých delší jak 4,5 h, musí 

mít přestávku v délce nejméně 30 minut.  

 

Členské státy musí kaţdých pět let předloţit Komisi zprávu o provádění této směrnice.  

 

 

2.4.2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady číslo 2002/73/ES o rovném 

zacházení pro muže a ženy v přístupu k zaměstnání, odbornému 

vzdělávání, postupu v zaměstnání a pracovních podmínkách 

   

Směrnice byla vydána dne 23. září 2002 a mění směrnici Rady číslo 76/207/EHS 

o rovném zacházení pro muţe a ţeny. Zaměstnavatelé by měli přijímat opatření proti 

sexuálnímu obtěţování na pracovišti a vytvářet rovné podmínky pro muţe a ţeny. 

U některých zaměstnání mohou být zavedeny výjimky v rovném přístupu k zaměstnání. 

Jedná se zejména o fyzicky náročnou práci, kterou nemohou ţeny vykonávat. Tyto 

výjimky však musí být upraveny v právních řádech jednotlivých členských zemí. 

Členské země by měly rovněţ stanovit přísné sankce za nedodrţování rovného 

zacházení pro muţe a ţeny. Cílem všech členských zemí by mělo být odstranění 

jakékoliv diskriminace na základě pohlaví s ohledem na rodinný nebo manţelský stav. 
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V oblasti diskriminace na základě pohlaví je důleţitou součástí tzv. acquis 

communautaire právo na stejnou odměnu za práci pro muţe a ţeny.  

 

Ţena můţe být diskriminována i z důvodu těhotenství nebo mateřství. V tomto případě 

se jedná o diskriminaci na základě pohlaví. Právem ţeny je, být zařazena na stejnou 

nebo odpovídající pracovní pozici jako před odchodem na mateřskou dovolenou. Taktéţ 

muţům bylo přiznáno právo na čerpání rodičovské dovolené, ale je na jednotlivých 

členských zemích, zdali a jak v tomto případě upraví své právní řády. Členské státy, 

které uznávají právo na otcovskou dovolenou a dovolenou v případě osvojení dítěte, 

zajistí právní cestou ochranu pracujících muţů a ţen před propuštěním, jako důsledek 

péče o dítě a zajistí návrat po rodičovské dovolené na stejné nebo rovnocenné místo. 

Směrnice konkretizuje pojmy jako je přímá a nepřímá diskriminace, obtěţování 

a sexuální obtěţování.  

 

Členské státy musí přijmout právní opatření, kterými zruší nebo prohlásí za neplatné 

všechny právní předpisy, které odporují rovnému zacházení muţů a ţen. Pokud 

v členském státě existují přísnější opatření proti diskriminaci na základě pohlaví, není 

povinností je zmírňovat. Dále musí státy zavést opatření, které by umoţnily náhradu 

způsobené újmy, zajistily ochranu diskriminovaných osob a umoţnily zvýšit dostupnost 

soudního řízení z důvodu diskriminace. Státy budou rovněţ sledovat dodrţování 

rovnosti práv muţů a ţen pomocí vytvoření skupin lidí, které budou pomáhat 

diskriminovaným osobám, provádět studie týkající se diskriminace a zveřejňovat zprávy 

týkající se této problematiky. Zaměstnavatelé by měli být informováni o rovném 

zacházení pro muţe a ţeny. Komise vydá kaţdé čtyři roky zprávu, ve které zhodnotí 

vývoj diskriminace ve všech členských zemích EU. 
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2.5 Pracovní poměr 

 

Pracovní poměr v ČR vzniká podle § 36 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů v den nástupu do zaměstnání po uzavření pracovní smlouvy mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem, v některých případech jmenováním do funkce 

vedoucího díky zvláštnímu pracovnímu předpisu. V ostatních případech je jmenování 

umoţněno pouze do funkce vedoucího: 

 organizační sloţky státu  

 organizačního útvaru organizační sloţky státu 

 organizačního útvaru státního podniku 

 organizačního útvaru státního fondu 

 příspěvkové organizace 

 organizačního útvaru příspěvkové organizace 

 organizačního útvaru v Policii České republiky [3] 

 

Pokud není v pracovní smlouvě uvedena délka trvání pracovního poměru, platí v České 

republice, ţe je pracovní smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Na dobu určitou smí 

zaměstnavatel přijmout zaměstnance jen na dobu dvou let. Bezprostředně poté nesmí 

být uzavřena pracovní smlouva s týmţ zaměstnancem na dobu určitou. Zaměstnavatel 

má právo, vyţádat si od uchazeče o zaměstnání jen informace související s přijetím 

do pracovního poměru. Má taktéţ povinnost informovat zaměstnance o všech 

podstatných náleţitostech, které souvisejí s výkonem dané práce, právech, povinnostech 

a podmínkách, za kterých mu bude práce poskytnuta a bude za ni náleţitě odměněn. 

V některých případech je podmínkou lékařské vyšetření, na jehoţ základě můţe být 

zaměstnanec přiřazen například na noční práci. [3] 

 

Pracovní smlouva musí být v České republice v písemné formě a musí obsahovat  

 druh práce 
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 místo výkonu práce 

 den nástupu do práce [3] 

 

Jedno vyhotovení pracovní smlouvy náleţí zaměstnanci. Pokud pracovní smlouva 

neobsahuje další náleţitosti, jako je jméno a příjmení zaměstnance, sídlo a název 

zaměstnavatele, informace o dovolené, výpovědní lhůtě, rozvrţení pracovní doby, 

odměně za práci a kolektivních smlouvách, je zaměstnavatel povinen do jednoho 

měsíce zaměstnance písemně o těchto náleţitostech informovat. Na veškerých změnách 

týkajících se pracovního poměru, se musí zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnout 

a vyhotovit v písemné podobě. [3] 

 

Zkušební doba můţe být sjednána nejvýše na dobu tří měsíců a není moţno ji dále 

prodluţovat. V případě, ţe u zaměstnance nastane ve zkušební době překáţka v práci, 

zkušební doba se mu prodluţuje o dobu, po kterou nepracoval. Kaţdý zaměstnanec má 

právo na přiměřenou odměnu za vykonanou práci. 

 

Pracovní poměr můţe být ukončen: 

 dohodou 

 výpovědí 

 okamţitým zrušením 

 zrušením ve zkušební době 

 úmrtím zaměstnance nebo zaměstnavatele 

 dnem, kterým končí platnost povolení k pobytu zaměstnance na území ČR 

 uplynutým doby, na kterou je pracovní poměr na dobu určitou sjednán 

 dnem vyhoštění zaměstnance z ČR 

 vypršením platnosti pracovního povolení [3] 
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Výpověď nesmí dát zaměstnavatel v ochranné době, kdy je zaměstnanec dočasně 

neschopný pracovat, účastní se vojenského cvičení, vykonává dlouhodobě veřejnou 

funkci, v období těhotenství a čerpání mateřské a rodičovské dovolené. Výpověď musí 

být v písemné formě a doručena druhé straně pracovně právního vztahu. [3]  

 

V případě, ţe dojde k rozvázání pracovního poměru dohodou, výpovědí ze strany 

zaměstnavatele nebo okamţitým zrušením pracovního poměru se strany zaměstnance, 

z jiných důvodů neţ je pracovní úraz nebo nemoc z povolání nezaviněná ze strany 

zaměstnavatele, má zaměstnanec nárok na odstupné. Výše odstupného by měla být 

sjednána v pracovní smlouvě. Jeho minimální výše je v tomto případě trojnásobek 

průměrné mzdy. Jestliţe je pracovní poměr ukončen na základě lékařského posudku, 

který zaměstnanci zakazuje konat doposud konanou práci, činí výše odstupného 

dvanáctinásobek průměrné mzdy. Odstupné je vyplaceno v nejbliţším výplatním 

termínu následujícím po ukončení pracovního poměru. [3] 

 

 

2.5.1 Směrnice Rady číslo 91/533/EHS o povinnosti zaměstnavatele informovat 

zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru 

 

Směrnice byla vydána dne 14. října 1991. Vztahuje se na všechny zaměstnance, kteří 

mají se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu nebo jakoukoliv dohodu týkající 

se výkonu práce podle právního řádu daného státu. Ukládá zaměstnavateli povinnost, 

informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru. 

Kaţdý stát můţe uplatnit výjimku na zaměstnance s pracovní smlouvou uzavřenou 

nejdéle jeden měsíc, zaměstnanci pracujícími méně neţ osm hodin týdně nebo v jiných, 

odůvodnitelných, případech. 
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Zaměstnavatel je povinen zaměstnance informovat o místě výkonu práce, druhu, názvu 

a popisu vykonávané práce. V pracovní smlouvě musí být uvedeno datum vzniku 

pracovněprávního vztahu a popřípadě i do kdy je pracovní smlouva platná. Jasně 

stanoven musí být taktéţ způsob vyměření a čerpání dovolené a délka dovolené, 

na kterou má zaměstnanec nárok. Zaměstnavatel musí zaměstnanci sdělit způsob, jakým 

mohou obě smluvní strany ukončit pracovní poměr a délku výpovědní doby. Důleţitou 

informací, která musí být zaměstnanci poskytnuta, je výše odměny za vykonanou práci. 

Ta musí být určena jako základní mzda nebo plat a měly by být jasně stanoveny i další 

sloţky mzdy jako např. odměny. Pracovník musí znát délku své pracovní doby za den 

a týden. V případě, ţe ve společnosti existuje odborová organizace, měl by být 

zaměstnanec seznámen s kolektivními smlouvami, podle nichţ jsou určeny jeho 

pracovní podmínky.  

 

Zaměstnanec musí být o výše uvedených skutečnostech informován nejpozději do 

jednoho měsíce po nástupu do zaměstnání formou písemné pracovní smlouvy, 

jmenovací listiny nebo jiného písemného dokumentu, který bude obsahovat všechny 

potřebné informace. Při trvání pracovního poměru v délce kratší dvou měsíců, musí být 

zaměstnanec informován do doby, neţ doba pracovní smlouvy vyprší. Pokud pracovní 

smlouva neobsahuje všechny náleţitosti, musí být doplněna písemným prohlášením, 

které zaměstnavatel podepíše.  

 

V případě vyslání zaměstnance k výkonu práce do zahraničí, musí zaměstnanec obdrţet 

dokument, který obsahuje doplňující údaje k pracovní smlouvě. Jedná se o: 

 délku pobytu v zahraničí 

 měnu v níţ bude vyplacena mzda 

 podmínky, za kterých se zaměstnanec vrátí, atd.  

 

V případě, ţe délka pracovního pobytu v zahraničí je kratší neţ jeden měsíc, nemusí 

zaměstnanec obdrţet výše uvedený dodatek k pracovní smlouvě. Všechny změny 
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v pracovní smlouvě musí zaměstnavatel zaměstnanci dodat v písemné smlouvě 

do jednoho měsíce od uvedení těchto změn v platnost. 

 

Formální úprava pracovní smlouvy je ponechána na kaţdém členském státě. V případě, 

ţe členský stát má pro zaměstnavatele zavedena přísnější opatření, nemusí je měnit. 

 

 

2.5.2 Směrnice Rady číslo 75/117/EHS o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže 

a ženy 

 

Práce, která má stejnou hodnotu, by měla být stejně ohodnocena, bez ohledu na to, 

zdali práci koná muţ či ţena. Právní řád kaţdého členského státu Evropské unie musí 

obsahovat akt, na základě kterého se bude moţno domáhat svých práv na odměnu 

za práci v případě diskriminace na základě pohlaví.  

 

Pokud právní řád členské země obsahuje odlišnosti ve způsobu odměňování za práci 

u muţů a ţen, je dotyčný stát povinen na základě této směrnice odstranit všechny takové 

předpisy a zavést rovné příleţitosti odměňování. Rovněţ je nutné zajistit, aby nedošlo 

k propouštění zaměstnanců, kteří by si stěţovali na nerovné odměňování za práci. 

 

Všechny změny v této problematice musí být oznámeny zaměstnancům, ať uţ 

prostřednictvím zaměstnavatelů, pověřených úřadů, medií atd. Členské státy musí 

Komisi předloţit zákony, kterými ošetří tuto oblast. 
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2.6 Pracovní doba a doba odpočinku 

 

Pracovní doba je čas, po který je zaměstnanec povinen být připraven na svém pracovišti 

a vykonávat práci přidělenou mu zaměstnavatelem. Doba, po kterou nemusí být 

zaměstnanec připraven na pracovišti, je dobou odpočinku. Zaměstnavatel má povinnost 

vést u zaměstnanců evidenci pracovní doby, práce přesčas, noční práce a dobu pracovní 

pohotovosti. [3] 

 

V České republice je pracovní doba stanovena v souladu se směrnicemi Evropské unie 

v rozsahu nejvýše 40 h týdně, 8 h denně. V případě nepřetrţitého pracovního provozu 

činí tato doba 37,5 h týdně. Nepřetrţitý pracovní provoz je definován jako pracovní 

reţim, při němţ se pracovníci po dobu 24 h denně a 7 dní v týdnu střídají ve směnách. 

Dalšími pracovními reţimy jsou dvousměnný a třísměnný pracovní reţim. 

V dvousměnném se pracovníci střídají na pracovišti v rámci 24 po sobě jdoucích hodin 

ve 2 směnách, v třísměnném provozu ve 3 směnách během 24 h. Dvousměnný pracovní 

provoz má týdenní pracovní dobu 38,75 h a třísměnný pracovní provoz 37,5 h. 

U zaměstnanců mladších osmnácti let nesmí být pracovní doba delší neţ 8 hodin denně. 

Začátek a konec pracovní doby určí zaměstnavatel, u pruţné pracovní doby 

si zaměstnanec určí začátek pracovní doby, popřípadě i její konec, sám. V jejím 

průběhu musí být zaměstnavatelem stanovena doba, po kterou bude zaměstnanec 

na pracovišti k zastiţení. [3] 

 

Na přestávku v práci na jídlo a oddech má zaměstnanec nárok nejpozději po šesti 

hodinách nepřetrţité práce, u osob mladších osmnácti let po 4,5 h, a to v délce nejméně 

třiceti minut. Tato přestávka v práci se mimo přestávek dle zvláštních předpisů 

nezapočítává do pracovní doby. V případě rozdělení přestávky na více částí musí být 

jedna v délce alespoň 15 minut, přičemţ se neposkytuje na konci nebo začátku pracovní 

doby. [3] 
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Zaměstnanec by měl mít mezi dvěma směnami dvanáct hodin nepřetrţitého odpočinku. 

Tato doba můţe být ve výjimečných situacích osobám starším osmnácti let zkrácena 

na 8 h v průběhu 24 h v případě: 

 nepřetrţitého provozu 

 nerovnoměrného rozvrţení pracovní doby 

 pří práci přesčas 

 v zemědělství 

 ve veřejném stravování 

 kulturních a zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče  

 telekomunikačních a poštovních sluţeb 

 naléhavých opravných prací 

 ţivelných pohrom [3] 

 

Práci ve dnech pracovního klidu, jako jsou svátky a dny nepřetrţitého odpočinku 

v týdnu, můţe zaměstnavatel nařídit jen ve výjimečných případech. Práci přesčas můţe 

zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen v případě váţných provozních důvodů 

a se souhlasem zaměstnance. Délka noční směny nesmí být delší jak 8 h v průběhu 

24 po sobě jdoucích hodin.  

 

V době, kdy je zaměstnanec přiřazen na noční práci, musí podstoupit lékařské vyšetření:  

 před nástupem na noční práci 

 alespoň jednou ročně 

 pokud o to zaměstnanec poţádá [3] 
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2.6.1 Směrnice Rady číslo 93/104/ES ze dne 23. listopadu 1993 o některých 

aspektech úpravy pracovní doby 

 

Tato směrnice přispívá k vytvoření sociálního rozměru vnitřního trhu a jejím účelem 

je zlepšit pracovní podmínky. Při vymezování pracovní doby by se mělo přihlíţet 

ke kulturním, náboţenským a etnickým faktorům vyskytujícím se v daném státě. 

Směrnice upravuje minimální dobu odpočinku, délku pracovní doby, noční práci, práci 

na směny a dovolenou. Nevztahuje se na námořní, říční, leteckou, vnitrozemskou 

a jezerní dopravu, práce na volném moři a činnost lékařů při jejich vzdělávání. 

 

Týdenní pracovní doba včetně práce přesčas by neměla trvat více, neţ 48 h. Kaţdý 

zaměstnanec má právo na alespoň čtyři týdny placené dovolené ročně.  Všechny členské 

státy by měly zavést právní předpisy, které by zajistily zaměstnancům nárok 

na odpočinek:  

 v délce minimálně jedenácti hodin během dvaceti čtyř hodin; 

 v průběhu jednoho týdne na odpočinek v délce alespoň dvaceti čtyř hodin, 

většinou zahrnujících neděli; 

 na přestávku v práci nejdéle po šesti hodinách vykonávání pracovní činnosti.  

 

Zaměstnanci zařazení na noční práci by neměli pracovat více neţ osm hodin denně 

a zvlášť zohledněni by měli být noční pracovníci, jejichţ práce souvisí s těţkou 

fyzickou nebo duševní námahou, nebo se zvláštními riziky. Před zařazením na noční 

práci mají nárok na bezplatné lékařské vyšetření. Pokud v průběhu vykonávání noční 

práce lékař vydá posudek, na základě něhoţ mu bude zakázána noční práce, měl by jej 

zaměstnavatel přeřadit na denní práci, která by odpovídala jeho schopnostem. 
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Zaměstnavatel by měl informovat příslušné státní orgány, ţe zaměstnává pracovníky 

na noční práci. Pracovníci mají nárok na ochranu zdraví a bezpečnost při práci.  

 

 

2.6.2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady číslo 2003/88/ES o některých 

aspektech úpravy pracovní doby 

 

Směrnice byla přijata z důvodu upravení a doplnění směrnice Rady 93/104/ES. 

Upravuje na minimální dobu odpočinku za den a týden, dovolenou, přestávky v práci, 

délku týdenní pracovní doby, noční práci, práci na směny a rozvrţení práce. 

 

Jako noční doba je stanovena doba v délce alespoň sedm hodin, která zároveň zahrnuje 

celou dobu mezi půlnocí a pátou hodinou ranní. Mobilním pracovníkem je zaměstnanec 

společnosti podnikající v oblasti autobusové, vnitrozemské vodní nebo letecké dopravy. 

Je zde taktéţ přesně definována práce na moři. Jedná se podle této směrnice o práci 

vykonávanou na zařízeních nebo plavidle na moři, které jsou vyuţívány k průzkumu, 

těţbě nebo dobývání nerostných surovin a potápění v souvislosti s těmito činnostmi. 

 

Doba odpočinku musí být dostatečně dlouhá, aby nedocházelo k úrazům 

s krátkodobými nebo dlouhodobými následky z důvodu vyčerpanosti a únavy.  

 

Pracovník má nárok na odpočinek v délce jedenácti po sobě jdoucích hodin během 24 h. 

Pracovní doba včetně přesčasů nesmí být delší neţ 48 hodin týdně. Kaţdý zaměstnanec 

má právo na 4 týdny placené dovolené ročně. Minimální dobu placené dovolené nelze 

za běţných okolností nahradit peněţními prostředky. Finanční náhradu za placenou 

dovolenou můţe zaměstnanec obdrţet jen v případě ukončení pracovního poměru.  
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Zaměstnanci zařazení na noční práci musí podstupovat pravidelně zdravotní prohlídky. 

Lékař musí zachovat lékařské tajemství. Zaměstnavatel musí zaměstnancům 

vykonávajícím noční práci kdykoliv zajistit potřebné ochranné pomůcky a prostředky. 

Zaměstnavatel by měl přihlíţet k potřebám zaměstnanců a omezit monotónní práce, 

při kterých hrozí vyšší riziko úrazu.  

 

Délka pracovní doby, pokud dojde posléze k její kompenzaci, není předem určena 

u následujících skupin pracovníků: 

 osoby, které mají pravomoc nezávisle rozhodovat; 

 pracovníci, kteří jsou rodinnými příslušníky; 

 pracovníků náboţenských společenství, kteří vykonávají náboţenské obřady; 

 hlídačů, správců a společností zajišťujících ostrahu a ochranu majetku; 

 v případě profesí, které vyţadují nepřetrţitou činnost. 

 

Nepřetrţitou sluţbu nebo výrobu představují pracovníci v následujících oblastech: 

 péče ve zdravotnických zařízeních, ambulancích, stacionárních ústavech 

a věznicích; 

 práce na letištích, v přístavech a městské dopravě; 

 rozhlasu, tisku, televizi, kinematografii; 

 poštovních a telekomunikačních společností; 

 poţární sluţby a civilní obrany; 

 výzkumu a vývoje; 

 zemědělství; 

 cestovního ruchu. 
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Pokud o to členské státy poţádají, mohou získat prodlouţení lhůty, po kterou je nutno 

implementovat tuto směrnici do práva členských zemí, aţ o dva roky. Zaměstnavatel 

je povinen jednat se zástupci zaměstnanců z důvodu implementace této směrnice 

a zavedení maximální pracovní doby včetně přesčasů v délce 48 h týdně. 

 

Zaměstnancům pracujícím na rybářských námořních lodích plujících pod vlajkou 

členského státu musí být zajištěn dostatečně dlouhý čas odpočinku. Průměrná týdenní 

pracovní doba nemůţe být delší 48 h. Maximální pracovní doba těchto pracovníků 

nesmí být delší neţ 14 h v průběhu 24 h a 72 h v průběhu sedmi dnů. Minimální doba 

odpočinku nemůţe být kratší 10 h v průběhu 24 h a 77 h za období sedmi dnů. Kapitán 

námořní rybářské lodi však můţe od pracovníků vyţadovat, aby pracovali tak dlouho, 

dokud nebude zajištěna bezpečnost lodi, zboţí nebo osob na palubě. Můţe 

od zaměstnanců poţadovat pomoc jinému plavidlu nebo osobě na moři v nouzi. 
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3 Představení společnosti ZEVETA MACHINERY, a. s. 

 

ZEVETA MACHINERY a. s. se nachází ve Zlínském kraji, okrese Uherské Hradiště, 

CHKO Bílé Karpaty, městě Bojkovice. Je dceřinou společností společnosti ZEVETA 

Bojkovice, a. s. V příloze č. 1 jsou uvedeny mapy s umístěním města Bojkovic. 

 

Obrázek č. 1  

Areál ZEVETA Bojkovice, a. s. 

 

 

 

Zdroj: 70 let ZEVETY 
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3.1   Základní informace o společnosti 

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddíle B, 

vloţka č. 3507. [17] 

 

Do obchodního rejstříku byla společnost zapsána 18. prosince 2000 pod obchodní 

firmou ZEVETA COMPONENTS a. s. se sídlem Tovární 532, 687 71 Bojkovice. 

Od 19. září 2007 byla obchodní firma společnosti změněna na ZEVETA 

MACHINERY, a. s. [17] 

 

Předmětem podnikání je:  

 koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

 galvanizérství 

 kovoobráběčství 

 nástrojařství 

 povrchové úpravy a svařování kovů 

 zámečnictví 

 skladování zboţí a manipulace s nákladem 

 pronájem a půjčování věcí movitých 

 sluţby v oblasti administrativní správy a organizačně hospodářské povahy 

 příprava a vypracování technických návrhů 

 činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 

 činnost technických poradců v oblasti strojírenství 

 testování, měření, analýzy a kontroly [17] 

 

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, předsedou představenstva je 

od 19. května 2008 Ing. Jiří Neveselý. Základní kapitál společnosti činí 59 mil. Kč. 
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Jediným akcionářem je ZEVETA Bojkovice, a. s., která vlastní 59 ks akcií znějících 

na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč. [17] 

 

V ZEVETA MACHINERY, a. s. pracovalo k 31. 10. 2008 422 zaměstnanců. 

K 31. 12. 2008 to bylo 410 pracovníků a v důsledku celosvětové hospodářské krize 

tento počet neustále klesá. [8] 

 

 

3.2   Historie ZEVETY Bojkovice, a. s. 

 

Historie ZEVETA MACHINERY, a. s. je neoddělitelně spjata s historií ZEVETA 

Bojkovice, a. s. ZEVETA MACHINERY, a. s. vznikla v roce 2007 změnou názvu 

společnosti ZEVETA COMPONENTS, a. s. Tato firma vznikla roku 2002 díky 

rozdělení společnosti ZEVETA Bojkovice, a. s. na dvě dceřiné společnosti z důvodu 

oddělní dvou částí výrobní činnosti. Kaţdá z těchto společností převzala jiný typ 

výrobní činnosti, na které se ZEVETA Bojkovice, a. s. specializovala. Jednalo se 

o muniční výrobu a kovoobrábění. [8] 

 

Společnost Zeveta Bojkovice, a. s. prošla za dobu svého trvání zajímavou historií. 

V roce 1936 získal Antonín Kyšer koncesi k „tovární výrobě a prodeji látek a předmětů 

ohněstrojných“. [1] Dne 10. června 1936 získává od Okresního úřadu v Uherském 

Brodě koncesi k „tovární výrobě a prodeji látek a předmětů strojních“. [1] Tímto byla 

pod původním názvem V. Kyšer a spol. zaloţena ZEVETA Bojkovice, a. s.  
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Obrázek č. 2 

Vítězslav Kyšer 

 

 

Společnost se tehdy zabývala chemickou a zbrojní výrobou. Během několika 

následujících let byly vybudovány nové výrobní prostory a administrativní budovy. 

V roce 1938 pracovalo ve firmě 500 zaměstnanců, na podzim téhoţ roku byl zaveden 

dvousměnný provoz a závod byl zkolaudován jako podnik vyrábějící světelnou munici 

a pyrotechnické výrobky. Vyráběly se zde nekovové součástky do tanku T-38. [1] 

 

Dne 8. dubna 1940 byl majetek firmy zkonfiskován. Název firmy se změnil 

na Chemické a zbrojní závody, dř. V. Kyšer a spol., Bojkovice. Hlavní výroba 

se orientovala na munici a pyrotechniku. Stavily se nové výrobní budovy. Od roku 1941 

se ve firmě vyráběly letecké pumy. Společnost zaměstnávala přibliţně 

600 zaměstnanců. [1] 

 

V průběhu války se ve firmě stále častěji objevovala sabotáţ. Během roku 1941 bylo 

těchto činů uskutečněno přibliţně 20. V roce 1944 došlo ke dvěma výbuchům. 

Zdroj: 70 let ZEVETY 
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V té době měla firma přibliţně 2 000 zaměstnanců. Dne 10. května 1944 došlo 

k jednomu z největších výbuchů v historii společnosti. Byly zničeny sklady s municí 

a mnoho dalších budov bylo poškozeno. Dne 9. října 1945 byl jmenován správcem 

společnosti pplk. Jan Makovička.  V roce 1946 byl podnik zestátněn. Ještě téhoţ roku se 

společnost stala součástí Zbrojovky Brno. Vyráběly se zde hračky a civilní 

pyrotechnika. V podniku probíhaly rekonstrukce a nakoupily se nové stroje a zařízení. 

[1] 

  

Od roku 1950 se podnik reorganizoval pod novým ředitelem. Zvyšovala se úroveň 

strojního vybavení, postavil se vodojem a ubytovna pro ostrahu podniku. V roce 1954 

došlo k osamostatnění podniku, který se nově jmenoval Vlárské strojírny, n. p., 

Bojkovice. Vyráběla se zde signální munice a civilní pyrotechnika, prskavky 

a ohňostroje. Neustále se stavily nové výrobní haly a sklady, probíhaly rekonstrukce. [1] 

 

Od roku 1958 byl podnik součástí Závodů říjné revoluce, n. p., Vsetín pod názvem 

Závody říjnové revoluce, n. p., Vsetín, závod 3, Bojkovice. Věhlas společnosti roste. 

V knize vydané k příleţitosti sedmdesáti let od zaloţení ZEVETY Bojkovice, je 

napsáno: „Zájemci z celé republiky si opět objednávají ohňostroje na oslavu 1. a 9. 

května. Závod jako jediný výrobce v republice vyrábí vysokoletné rakety, italské pumy, 

hadové stromy, kulové pumy, tuláky, vodopády, dělové rány atd.“ [1] 

 

V roce 1966 byl podnik opět přejmenován. Nový název zněl Zbrojovky Vsetín, n.  p., 

závod Bojkovice. V podniku se vyráběly aerosolové nádoby, brzdové válce pro jízdní 

kola, pruţné spojky, lisované součástky, šrouby pro automobilový průmysl, hliníkové 

prášky a pasty, ohňostroje, světelné signály, vulkanizační vloţky, součástky 

kompresorů, pojišťovací ventily atd. [1] 

 



35 
 

Na počátku roku 1969 se společnost osamostatnila a nový název podniku byl 

ZEVETA, n. p., Bojkovice. V roce 1978 došlo k největšímu výbuchu v historii 

společnosti. Škody byly v té době odhadnuty ve výši cca 224 mil. Kč. V roce 1990 

se firma stala státním podnikem a postupně byla privatizována. V následujícím roce 

byla odprodána část společnosti zabývající se výrobou hliníkových výrobků německé 

společnosti ALBO SCHLENK.  Výrobna aerosolových výrobků se stala samostatnou 

akciovou společností MORAVIA CANS, a. s. V roce 1996 získala ZEVETA Bojkovice 

zakázku od Ministerstva obrany ČR na delaboraci munice. Společnost 

se přizpůsobovala nové zakázce a pořídila nové technologie na delaboraci s ohledem 

na bezpečnost a ţivotní prostředí. Postupně získávala od Ministerstva obrany ČR další 

zakázky na delaboraci munice. [1] 

 

Od roku 1998 nese společnost název ZEVETA Bojkovice, a. s. Podnikatelskou činnost 

zahájila k 1. červenci 1999. Výroba je zaměřena na strojírenskou výrobu 

pro automobilový průmysl. Generálním ředitelem se stává Ing. Radomír Moravec, CSc., 

který je v této funkci dodnes. [1] 

 

V roce 2002 vznikly dvě dceřiné společnosti, v nichţ je ZEVETA Bojkovice, a. s. 

akcionářem, přičemţ v ZEVETA COMPONENTS, a. s. je jediným akcionářem. 

(Výroba ZEVETY AMMUNITION, a. s. je zaměřena na výrobu a delaboraci munice. 

ZEVETA COMPONENTS, a. s. se zaměřuje na výrobu součástek pro automobilový 

průmysl. Ředitelem ZEVETY COMPONENTS, a. s. se stal Ing. Jiří Neveselý. 

Ředitelem ZEVETY AMMUNITION, a. s. je Mgr. Karel Konvička. [1] 

 

V roce 2007 došlo k přejmenování dceřiné společnosti ZEVETA COMPONENTS, a. s. 

na ZEVETA MACHINERY, a. s. [1] 
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3.3   Výrobní činnost ZEVETA MACHINERY a. s. 

 

Jak je uvedeno výše, společnost se zabývá výrobní činností orientovanou na obrábění 

kovů. ZEVETA MACHINERY, a. s. disponuje výrobně servisními plochami o rozloze 

cca 30 000 m
2
, na kterých probíhá několik výrobních programů – výroba nástrojů 

potřebných k výrobě, lisování, obrábění, svařování, montáţ, povrchové úpravy a další. 

K vyrobeným nástrojům společnost provádí servis a údrţbu po dobu 

jejich ţivotnosti. [8] 

 

Aby mohla společnost vyrábět, je vybavena potřebnou technikou. Jedná se o lisy 

s tlakem 40-100 tun, obráběcí stroje (soustruhy a frézy), CNC stroje. Součástí firmy je 

svařovací pracoviště, lakovna, nástrojárna a listovna. Fotografie jednotlivých pracovišť 

jsou uvedeny v příloze č. 4. [8] 

 

Společnosti byl udělen certifikát TÜV, čímţ prokazuje, ţe splňuje poţadavky normy 

ISO/TS 16949:2002
1
. Certifikát je platný do 24. října 2009 a je přílohou č. 3. [8] 

 

ZEVETA MACHINERY, a. s. vyrábí:  

 brzdové válce  

 víka na brzdové válce 

 plynové pedály pro osobní i stavební vozy 

 speciální výlisky pro brzdové systémy 

 některé části stavebních dávkovacích zařízení 

 komponenty pro ruční nářadí BOSCH 

 plnící ventily a další. [8] 

                                                           
1
Norma se týká systému managementu jakosti v automobilovém průmyslu. Mezi základní poţadavky 

patří zabezpečení plnění vlastních poţadavků zákazníka, zlepšování kvality výroby a systému. 
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Obrázky jednotlivých výrobků jsou vloţeny v příloze č. 5. Většina výrobků je vyvezena 

do zemí EU – Německa, Francie, Polska, Holandska, a rovněţ do Turecka. Obchodními 

partnery jsou například společnosti:  

 ARFESAN A. S. – Turecko  

 Axxicon Moulds Eindhoven B. V. – Holandsko 

 Knorr Bremse – ČR, Francie a Německo 

 Linaset a. s. – ČR 

 LKH-Kunststoffwerk GmbH Co. KG – Německo 

 MANN + HUMMEL – ČR, Německo 

 M – TEC (SILOsystem spol. s r.o.) – ČR 

 Rittal GmbH & Co. KG - Německo 

 Robert Bosch – ČR, Německo 

 ZF Passau – Německo [10] 

 

 

Obrázky č. 3 – 12  

        Loga společností obchodujících se ZEVETA MACHINERY, a. s. 

 

    

           

[10] 
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3.4   Postavení společnosti na místním trhu 

 

ZEVETA MACHINERY, a. s. má na místním trhu velmi silnou pozici. V Bojkovicích 

působí několik dalších společností zaměřujících svoji výrobu na kovoobrábění. Z těch 

větších se jedná například o KR TOOLS, s. r. o. a SKD, s. r. o. Obě tyto konkurenční 

společnosti zaměstnávají méně zaměstnanců a ani jedna z těchto společností nevyrábí 

v takovém mnoţství jako ZEVETA MACHINERY, a. s.  

 

V širším okolí jsou další konkurenční společnosti. Jedná se například o společnost 

Iberofon, s. r. o., sídlící v Uherském Brodě. Tato společnost se zaměřuje na výrobu 

lisovaných součástek pro automobilový průmysl. 

 

V okrese Uherské Hradiště byla v listopadu 2008 nezaměstnanost na úrovni cca 5,1 %. 

K 28. únoru 2009 se nezaměstnanost v okrese Uherské Hradiště vyšplhala na 7,5 %.  

Ke stejnému datu byla nezaměstnanost v ČR 7,4 %.  Volných pracovních míst bylo 

k 28. únoru 2009 v okrese Uherské Hradiště 695, nezaměstnaných dosaţitelných lidí 

registrovaných na úřadě práce bylo 5 654. [11] 

 

ZEVETA MACHINERY, a. s. vytvářela vţdy širokou nabídku pracovních míst. 

Zaměstnává nejvíce lidí ţijících v mikroregionu Bojkovsko a je jednou z největších 

firem působících v tomto okrese. 
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3.5   Organizační struktura ZEVETA Bojkovice, a. s. a ZEVETA 

MACHINERY, a. s. 

 

Schéma č. 1 

                                    Organizační struktura ZEVETA Bojkovice, a. s. 

 

 

Zdroj: interní databáze ZM 

 

ZEVETU Bojkovice, a. s. řídí generální ředitel, jenţ je hlavní osobou rozhodující 

o směru vývoje všech tří společností. Pod tuto mateřskou společnost spadají dvě dceřiné 

společnosti. Dále sem patří sekretariát generálního ředitele, obchodní a ekonomický 

úsek, personální odbor, ředitel pro jakost a oddělení pro ochranu ţivotního prostředí 

a bezpečnost práce. Tato oddělení jsou společná pro všechny tři společnosti. [8] 
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Ředitelem ZEVETY MACHINERY, a. s. je Ing. Jiří Neveselý. Je podřízen generálnímu 

řediteli holdingu Ing. Radomíru Moravcovi, CSc. Pod ředitelství ZEVETY 

MACHINERY, a. s. spadá dále technický úsek, logistika a sekretariát. Detailnější 

pohled na organizační strukturu lze vidět v diagramu, který je přílohou č. 2. [8] 

 

 

3.6   Politika a cíle společností ZB, ZM a ZA na rok 2008  

 

Společnosti si určí své cíle, jichţ se snaţí dosáhnout. Tyto cíle jsou hlavními body 

politiky společností, která je zaměřena na zajištění spokojenosti majitelů, zákazníků, 

pracovníků, dodavatelů a obce, regionu, státu, tedy hlavních aktérů na trhu. 

 

K naplnění očekávání a potřeb výše uvedených skupin společnost vyuţívá následujících 

zásad. Důleţité je pochopení potřeb a očekávání obchodních partnerů a okolí, činnost 

je zaměřena na uspokojení potřeb a očekávání zainteresovaných stran, důleţitá je proto 

kvalifikace a spolehlivost zaměstnanců. K dosahování cílů je zapotřebí neustálého 

udrţování a zlepšování řízení jakosti, měření výstupů a propojení všech činností. 

Pracovníci by měli být motivováni k lepšímu provedení práce a měla by zde být snaha 

o co nejmenší počet chyb díky moţnosti předpovídání a vhodné přípravě. Pro rozvoj 

firmy je důleţité udrţování dobrých vztahů s obchodními partery a okolím společnosti, 

stejně jako ohleduplnost k ţivotnímu prostředí. Společnosti si společně vytýčily na rok 

2008 několik cílů, které se pokusily v průběhu roku naplňovat. Těmito cíli bylo 

dosáhnout určité výše trţeb z prodaných výrobků a produktivity na jednoho 

zaměstnance, diverzifikace odběratelského portfolia, sníţit spotřebu energie, omezit 

nemocnost, úspěšně obhájit certifikace. Úplné znění těchto cílů je uvedeno v příloze 

č. 6. [8] 
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4 Aplikace pracovně právních předpisů v ZM 

 

 

4.1 Zaměstnanost v ZEVETA MACHINERY, a. s. 

 

ZEVETA MACHINERY zaměstnávala k 31. říjnu 2008 celkem 422 zaměstnanců 

na různých pracovních pozicích. Muţi jsou zde ve značné převaze, neboť se jedná 

většinou o pracovní pozice typu obráběč, svářeč, frézař, skladník, opravář. 

Na pracovních pozicích v kancelářích ovšem převládají ţeny. 

 

Následující tabulka ukazuje počet zaměstnanců na jednotlivých pracovištích ZEVETA 

MACHINERY, a. s. k 31. říjnu 2008. Jedná se o pracoviště logistiky, obchodní 

oddělení, Hoerbiger, třískové obrábění, technický úsek, nástrojárnu, řízení jakosti, 

oddělení ředitele a sekretářky. Je patrné, ţe nejvíce zaměstnanců pracuje v úseku 

beztřískového obrábění a projektu Hoerbiger. [8] 

 

Od začátku roku 2008 počet zaměstnanců v ZEVETA MACHINERY, a. s.  stejně jako 

v ZEVETA Bojkovice, a. s. neustále klesá. Nejvíce pracovníků bylo vyjma prosince 

propuštěno v měsících duben a červenec (14).  
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Graf č. 1  

             Počet zaměstnanců ZM, na jednotlivých úsecích (stav k 31. 10. 2008) 

 

 

Zdroj: interní databáze ZM 

 

ZEVETA MACHINERY, a. s. má vypracován seznam pracovišť, u kterých jsou 

uvedeny všechny pracovní pozice, které jsou nezbytné ke správnému fungování daného 

úseku a tím i celé společnosti. U kaţdé obsazené pracovní pozice je napsáno jméno 

zaměstnance, který je na ni obsazen. Jako příklad je uveden v následující tabulce úsek 

beztřískového a třískového obrábění. 
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Tabulka č. 1  

                 Pracovní pozice na úseku beztřískového a třískového obrábění 

 

Pracovní úsek Pozice Jméno, příjmení 

  Vedoucí Kamil Pippal 

Lisovna 1 Seřizovači   

Obsluha chemického provozu   

Lisovna 2 Seřizovači   

Třískové 

obrábění 

Mistři   

Ekonom   

Referent, účetní   

Seřizovači   

Údrţba   

Voziči, manipulanti   

Reţijní dělník   

Výdejna Skladník   

  Uklízečka   

   Zdroj: interní databáze ZM 

 

K 31. listopadu 2008 a 31. prosinci 2009 byl v důsledku celosvětové finanční krize 

rozvázán pracovní poměr s větším počtem zaměstnanců, a došlo tudíţ k hromadnému 

propouštění. V těchto měsících došlo ke sníţení počtu obchodních zakázek ze zemí 

západní Evropy, ale i od českých odběratelů. V lednu 2009 byl zaveden v souladu 

s právním řádem ČR čtyřdenní pracovní týden. Zaměstnanci pracovali od pondělí 

do čtvrtka, někteří výjimečně i v pátek.  
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Graf č. 2 

    Vývoj počtu zaměstnanců v ZB a v ZM (data za období leden – prosinec 2008) 

 

 

Zdroj: interní databáze ZM 

 

Počet zaměstnanců ke dni 31. prosince 2008 je oproti 31. lednu 2008 niţší 

o 45 pracovníků v ZEVETA MACHINERY, a. s. a o 66 pracovníků v ZEVETA 

Bojkovice, a. s. V procentuálním vyjádření se podíl počtu zaměstnanců společnosti 

ZEVETA MACHINERY, a. s. na celkovém počtu zaměstnanců společnosti ZEVETA 

Bojkovice, a. s. zvýšil z 83 % na 84 %. 
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Graf č. 3  

Srovnání počtu zaměstnanců v ZM a ZB ve dnech 31. 1. 2008 a 31. 12. 2008 

 

 

 Zdroj: interní databáze ZM 

 

 

4.2 Pracovní poměr 

 

Pracovní poměr vzniká uzavřením pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a společností 

nejpozději v den nástupu do zaměstnání. Vzniká zpravidla na dobu neurčitou, avšak lze 

uzavřít pracovní poměr i na dobu určitou a to i opakovaně, pokud celková doba 

zaměstnání nepřesáhne 2 roky. Můţe být taktéţ sjednána zkušební doba v délce trvání 

maximálně tří měsíců. [8] 

 

ZEVETA MACHINERY, a. s. má vypracovanou tzv. matici kvalifikačních poţadavků. 

Jedná se o soupis potřebných znalostí, dovedností a vzdělání poţadovaných pro výkon 
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jednotlivých pracovních pozicí. Jsou v ní sepsány poţadavky na všechny profese, které 

je moţno v ZEVETA MACHINERY, a. s. obsadit. Jako příklad uvedu některé 

poţadavky, které musí splňovat uchazeč o funkci ředitele společnosti: 

 Dokončené vysokoškolské vzdělání 

 Pokročilá znalost světového jazyka 

 Uţivatelská znalost PC 

 Znalost kancelářských aplikací MS Office a Lotus Note 

 Praxe minimálně 5 let 

 Řidičský průkaz skupiny B 

 Trestní bezúhonnost 

 Znalost norem ISO 9001 a ISO TS 16949 

 Musí absolvovat školení BOZP a PO 

 Musí mít manaţerské schopnosti 

 Znalost 8D report
2
, FMEA

3
, APQP

4
 atd. [8] 

 

Zaměstnanec je před podpisem pracovní smlouvy seznámen s právy a povinnostmi 

zaměstnance, mzdovými a pracovními podmínkami. Musí předloţit občanský průkaz a 

doklady potřebné k vypočítání daně ze mzdy. Před podpisem pracovní smlouvy 

je zaměstnanec povinen podrobit se vstupní lékařské prohlídce u lékaře ZEVETY 

Bojkovice, a. s., bez níţ není moţno uzavřít pracovní smlouvu. Posudek o zdravotním 

stavu zařazuje pracovník personálního oddělení do osobního spisu zaměstnance. [8] 

 

Pracovní smlouva je uzavřena písemně ve dvojím vyhotovení a jsou v ní uvedeny 

všechny důleţité skutečnosti. U zaměstnanců starších 18 let je moţno vyţadovat 

podepsání hmotné odpovědnosti, coţ znamená, ţe by v případě vzniku škody vlastní 

vinou museli škodu uhradit.  

                                                           
2
 8D report je formulář mající 8 částí. Je nástrojem komplexního řešení problémů významnějšího rozsahu. 

3
 FMEA je analýza moţných vad a jejich důsledků, jejímţ cílem je jiţ ve fázi vývoje nového výrobku 

vymezit moţné vady související s daným výrobkem a realizovat preventivní opatření. 
4 
APQP je moderní plánování jakosti výrobku. 
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Pracovní smlouva musí obsahovat: 

 druh práce, na kterou je zaměstnanec přijímán 

 místo výkonu práce 

 den nástupu do práce 

 dobu trvání pracovního poměru 

 délku zkušební doby [8] 

 

Změny v pracovní smlouvě lze provést oboustrannou dohodou mezi zaměstnancem 

a ZM, a. s. pouze písemnou formou. Pokud se nový zaměstnanec ve sjednaný den 

a dobu nedostaví na místo výkonu práce bez udání důvodů, které mu v tom zabránily, 

je ZM oprávněna odstoupit od pracovní smlouvy. [8] 

 

Pracovní poměr můţe být ukončen:  

 vypršením doby, na kterou byl sjednán; 

 dohodou o rozvázání pracovního poměru k určitému datu; 

 výpovědí ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele, přičemţ výpovědní lhůty 

trvají 2 měsíce; 

 okamţitým zrušením pracovního poměru ze strany zaměstnance nebo 

zaměstnavatele; 

 zrušením pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance nebo 

zaměstnavatele bez udání důvodů. [8] 

 

Zrušení pracovního poměru nelze učinit v ochranné době. To znamená: 

a) v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně neschopným práce pro nemoc nebo 

úraz; 

b) při povolání ke sluţbě v ozbrojených silách; 

c) v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce; 
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d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná, nebo kdyţ zaměstnankyně nebo osamělý 

zaměstnanec trvale pečuje alespoň o jedno dítě mladší 3 roky; 

e) v době, kdy je zaměstnanec pracující v noci uznán na základě lékařského 

posudku dočasně nezpůsobilým pro noční práci. [8] 

 

Jestliţe dojde k ukončení pracovního poměru ze strany ZM, náleţí zaměstnanci 

odstupné ve výši trojnásobku jeho výdělku. [8] 

 

 

4.3 Školení zaměstnanců 

 

Všichni zaměstnanci jsou průběţně proškolováni. V pracovním řádu je stanoveno, 

ţe zaměstnanci jsou povinni prohlubovat svoji kvalifikaci. Při přijetí do pracovního 

poměru musí všichni zaměstnanci absolvovat poţární školení a školení BOZP. Z tohoto 

školení je poté kaţdý zaměstnanec povinen vykonat písemný test. Dále jsou 

zaměstnanci seznámeni s činností organizace, pracovním řádem, mzdovým předpisem 

a organizací společnosti, se svým pracovním místem, činností, kterou bude vykonávat 

v rámci pracovního poměru a je jim prakticky předvedena jejich pracovní činnost. [8] 

 

Kaţdé oddělení sepíše seznam školení na následující rok, které budou zaměstnanci 

potřebovat a dodá jej i se jmény jednotlivých zaměstnanců na personální oddělení. 

Personální oddělení vybere školitele, odhadne cenu školení a naplánuje, kdy bude 

školení probíhat. Vypracuje školicí plán na daný rok. Školicí plán schvaluje vedoucí 

daného oddělení a ředitel ZEVETA MACHINERY, a. s. [8] 
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Oddělení vyplní formulář „Poţadavek na školení“. Tento formulář obsahuje téma 

školení, termín (čtvrtletí), název útvaru, úsek a jména účastníků školení. Po skončení 

školení se vypracuje „Záznam o provedení školení“. Zaměstnanec je povinen školení 

vykonat, pokud je toto školení nutné k výkonu jeho pracovní činnosti uvedené 

v pracovní smlouvě. [8] 

 

Můţe se jednat o školení řidičů, řidičů skladních vozíků, svářečů, školení v oblasti 

aplikace nového zákoníku práce, účetnictví atd. Kaţdý týden probíhá na personálním 

úseku kurz angličtiny. Školení probíhají dle poţadavků právního řádu České republiky. 

Frekvence školení je uvedena v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 2 

Frekvence některých školení v ZM 

 

Školení Pro koho je určeno Frekvence 

BOZP 

Výrobní dělníci 1 x ročně 

Technickohospodářští 

pracovníci 
1 x za 3 roky 

Obsluha pracovních plošin Instalatéři, elektrikáři 1 x ročně 

Obsluha výtahů Vybraní pracovníci 1 x ročně 

Utajované informace Vybraní pracovníci 1 x ročně 

Prostor s nebezpečím 

výbuchu 

Pracovníci kotelny, vybraní 

pracovníci 
1 x ročně 

Kurz strojníků 

Pracovníci kotelny, vrátní, 

pracovníci poţární ochrany, 

vybraní pracovníci 

1 x za 5 let 

Sváření Svářeči 1 x 2 roky 

  Zdroj: interní databáze ZM 
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4.4 Pracovní doba a doba odpočinku 

 

V souladu se zákoníkem práce je stanovena pracovní doba na maximálně 40 hodin 

týdně. Zaměstnanci mladší 18 let mohou mít za týden odpracováno nanejvýše 30 hodin. 

Týdenní pracovní doba v ZEVETĚ je 37,5 hodiny. [8] 

 

Pracovní doba můţe být sjednána z provozních nebo závaţných důvodů kratší, neţ je 

týdenní pracovní doba ZEVETY. Tato pracovní doba musí být rozloţena na všechny 

pracovní dny. [8] 

 

Zaměstnanec musí být na začátku pracovní doby na svém pracovišti a odcházet z něj 

můţe aţ po jejím skončení. Pokud nemůţe zaměstnanec nastoupit na směnu, musí 

si zaţádat o souhlas, v naléhavých případech to musí ohlásit nejpozději 2 hodiny 

po začátku směny svému vedoucímu. V případě nepřetrţitého provozu smí zaměstnanec 

opustit své pracovní místo aţ po příchodu zaměstnance, který ho na pracovní pozici 

vystřídá. Pokud se do zaměstnání nedostaví, je zaměstnanec, který končí směnu povinen 

toto nahlásit nadřízenému. [8] 

 

Mistr nebo pověřený vedoucí určuje rozpis směn jednotlivých pracovníků. Základní 

pracovní doba probíhá ve třech směnách. První směna probíhá od 6:00 h do 14:00 h, 

druhá směna je od 14:00 h do 22:00 h a třetí směna je od 22:00 h do 6:00 h. [8] 

 

Ve společnosti se uplatňuje nepřetrţitý provoz. Ten je stanoven na pracovní dobu 

od 6:00 h do 18:00 h a od 18:00 h do 6:00 h. Pracovníci se střídají ve směnách, které 

mají určené nepřetrţitě 7 dní v týdnu bez ohledu na to, zdali je víkend či nikoliv. 

Po odpracovaných dvou ranních směnách následuje jeden den volna, po dvou nočních 

směnách následují 3 dny volna. [8] 



51 
 

 

Po uplynutí maximálně 6 hodin nepřetrţité práce, v čase mezi 10:15 h a 12:30 h, 

18:00 a 18:30 h, 02:00 h a 02:30 h musí být zaměstnancům poskytnuta přestávka 

na jídlo a oddech trvající nejméně 30 minut. [8] 

 

 

4.5 Práce přesčas 

 

Přesčasová práce nesmí u zaměstnance pracujícího v běţném provozu činit více neţ 

8 hodin týdně. Zaměstnavatel je povinen nahlásit zaměstnanci práci přesčas 

s dostatečným časovým předstihem. V průběhu roku můţe zaměstnavatel nařídit 

zaměstnanci maximálně 150 hodin práce přesčas. Nelze ji nařídit mladistvým, těhotným 

ţenám, ţenám pečujícím o dítě do věku jednoho roku, zaměstnancům s kratší pracovní 

dobou a zaměstnancům, u nichţ by to bylo v rozporu s jejich zdravotním stavem. 

Nadřízený musí vést evidenci práce přesčas u jednotlivých zaměstnanců a kumulovaně 

za celý rok. [8] 

 

V pracovním řádu ZM je uvedeno: „Za přesčas se nepovažuje práce, která nebyla 

vedoucím nařízena nebo schválena. Prací přesčas rovněž není, napracovává-li 

zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, 

které mu vedoucí poskytl na jeho žádost nebo pracovní dobu, která odpadla 

pro nepříznivé povětrnostní vlivy.“ [8] 

 

Délka trvání dovolené činí podle § 102 ZP 4 týdny. Na delší době se lze dohodnout 

v pracovní smlouvě. Dovolená se počítá buď za odpracovaný rok, jeho poměrnou část, 

nebo za odpracované dny. Dostává při ní náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. 

[8] 



52 
 

 

Dovolená musí být zaměstnanci poskytnuta v délce trvající minimálně dva týdny 

v kuse, pokud se zaměstnanec nedohodne se zaměstnavatelem jinak. Pokud 

zaměstnanec nestihl dovolenou do konce roku vyčerpat, musí mu být poskytnuta tak, 

aby ji mohl vyčerpat do konce roku následujícího. Zaměstnanec musí svému 

nadřízenému včas oznámit skutečnosti, které mohou ovlivnit den nástupu na dovolenou. 

Den nástupu na dovolenou určuje zaměstnavatel podle plánu dovolených a úkolů 

daného pracoviště. Dovolená musí být oznámena nejméně 14 dnů před nástupem 

na dovolenou. [8] 

 

Pokud se zaměstnanec nedostaví na směnu a svou nepřítomnost neomluví, 

můţe mu vedoucí zkrátit dovolenou o jeden aţ tři dny. [8] 

 

 

4.6 Pracovní podmínky žen a mladistvých 

 

Ţeny nesmí být zaměstnávány na činnosti ohroţující jejich zdraví, a které jsou pro ně 

fyzicky nepřiměřené nebo ohroţují jejich těhotenství. Těhotná ţena musí být na svoji 

ţádost konající práci zakázanou těhotným ţenám nebo dle lékařského posudku 

přeloţena na jinou pracovní pozici, pokud to ohroţuje její zdravotní stav. Pokud těhotná 

ţena pracuje v noci, je zaměstnavatel povinen ji přeloţit na denní směnu.  Pracovních 

cest mimo obec svého bydliště nebo pracoviště se smí účastnit těhotná ţena nebo ţena 

pečující o dítě do osmi let věku jen se svým souhlasem. Těhotné ţeny a ţeny pečující 

o dítě do 1 roku nesmí být zaměstnávány prací přesčas. Kojící ţena má nárok 

na zvláštní přestávky ke kojení. Zaměstnavatel je povinen přihlíţet při zařazování 

do směn k potřebám ţen nebo muţů pečujících o děti. Zaměstnavatel je taktéţ povinen 

vyhovět těhotné ţeně nebo ţeně/muţi pečující/mu o dítě do 15 let, pokud poţádá 

o kratší pracovní dobu. Překáţkou jsou jen váţné provozní důvody. [8] 
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Na mateřskou dovolenou ţena nastupuje nejdříve 8 týdnů, zpravidla 6 týdnů, 

před termínem porodu. Má přitom nárok na 28 týdnů mateřské dovolené, v případě 

porodu dvou a více dětí činí tato doba 37 týdnů. [8] 

 

Mladiství mohou být zaměstnáváni pouze dle svého fyzického a rozumového vývoje, 

nesmí konat práce k jejich věku nepřiměřené, nebezpečné a ohroţující zdraví. Mladiství 

do patnácti let věku mohou být umístěni pouze na denní práci, noční práce je povolena 

v rozsahu jedné hodiny, práce přesčas není povolena vůbec. [8] 

 

Mladiství musí být při nástupu do zaměstnání, poté jednou ročně a při změně pracovní 

pozice na dobu delší neţ jeden měsíc, podrobeni lékařské prohlídce. Podle výsledků 

lékařské prohlídky je povinen se zaměstnavatel řídit. [8] 
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5 Závěr 

 

Bakalářská práce je zaměřena na pracovně právní předpisy ve společnosti ZEVETA 

MACHINERY, a. s. Cílem této práce bylo porovnat směrnice Evropské unie a zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s uplatňováním pracovně právních předpisů v ZEVETA 

MACHINERY, a. s. 

 

Druhá kapitola se zabývá směrnicemi vydanými orgány EU v oblasti pracovního práva 

a zákoníkem práce. Je zde seznámení s některými směrnicemi vydanými institucemi EU 

a částmi zákoníku práce jako: pracovní poměr, ochrana pracovníků při práci a rovné 

zacházení pro muţe a ţeny, pracovní doba a doba odpočinku. Představeny jsou zde 

instituce EU a právo EU. 

 

Třetí kapitola se věnuje společnosti ZEVETA MACHINERY, a. s. Obsahuje základní 

informace o společnosti, její politiku, čím se zabývá, kterým společnostem dodává své 

výrobky a jakou organizační strukturu uplatňuje. Je zde také popsáno postavení 

společnosti na místním trhu. 

 

Ve čtvrté kapitole je nastíněna problematika zaměstnanosti v ZEVETA 

MACHINERY, a. s. Jsou zde uvedeny typy pracovních pozic, na které jsou pracovníci 

zařazováni, a podmínky nutné k zařazení na dané pracovní místo. Je popsáno, jak je 

uplatňován v ZEVETA MACHINERY, a. s. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

zejména jeho následující části: pracovní poměr, školení zaměstnanců, pracovní doba 

a doba odpočinku, práce přesčas, pracovní podmínky ţen a mladistvých. 

  

ZEVETA MACHINERY, a. s. postupuje v oblasti pracovního práva dle právního řádu 

České republiky. Novým zaměstnancům přijímaným do pracovního poměru 

je předloţen pracovní řád, se kterým se musí seznámit. Avšak tento pracovní řád není 
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aktualizovaný dle posledních právních úprav zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Některé údaje tudíţ neodpovídají nyní platnému zákoníku práce a je tedy nutné, jej 

přepracovat a doplnit. Zaměstnanci ZEVETA MACHINERY, a. s. mohou mít díky této 

chybě mylné informace o svých právech a povinnostech. 

 

Druhá kapitola mojí bakalářské práce bude vyuţita jako aktualizace pracovního 

řádu ZEVETA MACHINERY, a. s.  

 

Evropská unie vydala jiţ mnoho směrnic v oblasti pracovního práva, a i nadále 

se zabývá pracovně právními vztahy. Je však nutno říci, ţe pracovní právo zřejmě nikdy 

nebude úplně totoţné ve všech zemích EU. Tuto oblast je moţné synchronizovat 

alespoň v té míře, ţe všechny země budou uvádět v platnost právní akty vydané 

Evropskou unií. Je jiţ ovšem v kompetenci kaţdého členského státu, zda přijme i další 

opatření, která budou chránit zaměstnance a zaměstnavatele jen na území dané země. 

Nelze se tudíţ domnívat, ţe práva a povinnosti účastníků pracovně právních vztahů jsou 

v celé EU totoţné. 

 

Bakalářská práce je doplněna mapami, obrázky, tabulkami, grafy a schématy. Některé 

jsou součástí textu, jiné jsou uvedeny v přílohách. Informace byly čerpány z odborné 

literatury, interních materiálů společnosti a webových stránek. 
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