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Vážení přátelé, 

Čína je často považována za zemi, ve které právo platí jen omezeně. Jen pro někoho a někdy. 

Většině cizinců stačí, když se podívají na ulici a o pravdivosti tohoto výroku nepochybují. 
Pravidla silničního provozu skutečně platí jen na papíře - kdo se nepodá zákonu dopravní 
džungle, do cíle své cesty nedojede. Nebo z jiného soudku. Většina majitelů restauračních 
zařízení  pravděpodobně nikdy nečetla hygienické normy, které by měly platit pro jejich 
toalety, nebo si je alespoň špatně vykládají (především položku „tekoucí voda“). A 
všudypřítomné porušování práv duševního vlastnictví se stalo oblíbenou čínskou říkankou. 

Ale existuje oblast, kde je to jinak. Zaměstnanecký poměr. Zatímco někdy trochu hliněný 
čínský stát nad porušováním některých vlastních norem shovívavě přivírá oči kontrolních 
orgánů, u pravidel zaměstnávání to neplatí. Ta jsou totiž bedlivě sledována někým jiným –
samotnými zaměstnanci. Ti to totiž dělají ve vlastním zájmu. 

A můžete si být jisti, že se svých práv domůžou, zvláště u zahraničního zaměstnavatele. A  
zvláště ve chvíli, kdy nemají co ztratit. 

Jsou nám známy desítky případů, kdy čínský zaměstnanec na svém zahraničním ex-
zaměstnavateli vysoudil stovky tisíc korun, protože během pracovního poměru ignoroval 
jeho zaměstnanecké nároky. 

Dobrá rada zní – zaměstnanecký poměr v Číně nikdy nepodceňujte, nevyplatí se to. K zjištění 
základních informací o tom, jak se zaměstnanci v Číně zacházet a na co mají a nemají nárok,
Vám snad poslouží i tento manuál.

Jan Hebnar
zástupce vedoucího

ekonomický úsek
Zastupitelský úřad ČR

Peking
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Pracovní smlouva 

Pracovní smlouva uzavřená s pracovníkem musí být písemná. Pokud písemná smlouva není 
sjednána, má pracovník nárok na dvojnásobek sjednané odměny za provedenou práci. Pokud 
není pracovní smlouva písemně sjednána a zaměstnanecký poměr trvá déle, než jeden rok,
přechází tento pracovní poměr automaticky na pracovní poměr na dobu neurčitou. 

Podmínky pracovní smlouvy

Dle čínského práva je umožněna existence tří typů pracovních smluv. Kontrakt na dobu 
určitou, jenž je ukončen automaticky uplynutím sjednané doby, kontrakt na dobu neurčitou 
a kontrakt na dobu trvání projektu, který končí ukončením projektu. 

Zaměstnavatel má povinnost sjednat pracovní poměr na dobu neurčitou ve dvou případech:
 Zaměstnanec pracuje pro zaměstnance nepřetržitě po dobu 10 let
 Vypršely dva kontrakty na dobu určitou

Nezbytné náležitosti smlouvy představují:
- jméno, sídlo firmy a právní zástupce právnické osoby (nebo osoba, které sjednává 

smlouvu a bude za zaměstnance později odpovídat),
- jméno, bydliště, číslo identifikačního průkazu zaměstnance,
- podmínky smlouvy,
- popis práce a určení pracovního místa,
- pracovní doba, dovolená, přestávka v práci,
- odměna za provedenou práci,
- sociální pojištění.

Zkušební lhůta 

Maximální délka sjednané zkušební lhůty se odvíjí od toho, na jak dlouhou dobu je sjednaný 
samotný pracovněprávní poměr:

- při sjednané době kratší, než tři měsíce, nemůže být sjednána zkušební doba vůbec,
- při sjednané době mezi třemi měsíci a jedním rokem může být zkušební doba 

sjednána maximálně na dobu jednoho měsíce,
- při sjednané době mezi jedním rokem a třemi roky může být zkušební doba sjednána 

maximálně na dobu dvou měsíců,
- při sjednané době delší než tři roky může být zkušební doba sjednána až na dobu půl 

roku.

Zkušební doba může být s každým pracovníkem sjednána jen jednou. Obecně se toto 
ustanovení vykládá tak, že i když se například zaměstnanec vrátil k původnímu 
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zaměstnavateli poté, co dočasně pracoval u jiného zaměstnavatele, nemůže tento původní 
zaměstnavatel sjednat s takovým pracovníkem zkušební lhůtu.

I ve zkušební lhůtě náleží zaměstnanci odměna za provedenou práci, která nemůže být nižší, 
než nejnižší průměrná odměna pro danou pracovní pozici (v dané lokalitě), nebo 80 procent 
odměny, která je sjednána v pracovní smlouvě.

Pracovní doba 

Obecně podle čínského pracovního práva může čínský zaměstnanec pracovat maximálně 40 
hodin týdně, 8 hodin denně. 

Zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci zvýšenou mzdu při práci nad výše uvedený 
rozsah, a to:

- 150 procent původní mzdy, pokud zaměstnanec pracuje déle, než osm hodin
- osmihodinová pracovní doba,
- 200 procent, pokud zaměstnanec pracuje o víkendu,
- 300 procent, pokud zaměstnanec pracuje v době veřejných svátků.

Zaměstnavatelé, kteří z objektivních důvodů nemohou dodržovat standardní pracovní týden 
mohou po schválení místně příslušných úřadů práce zavést pracovní dobu jinou, například 
flexibilní (v tom případě nemusí zaměstnavatel vyplácet výše uvedené příplatky, nicméně 
tento typ pracovního poměru může být sjednán pouze s některými skupinami zaměstnanců –
jako jsou například seniorní manažeři, obchodníci atd.).

Placená dovolená 

Nárok na placenou dovolenou mají zaměstnanci podle čínského pracovního práva podle toho, 
jak dlouho celkově pracují. Čínské právo v tomto smyslu samozřejmě stanoví pouze 
minimální dobu dovolené, zaměstnavatel ji může rozšířit (běžně se tak děje u zahraničních 
zaměstnavatelů).

 Pokud zaměstnanec pracoval méně, než jeden rok, nepřísluší mu nárok na dovolenou,
 Pokud zaměstnanec pracoval více, než jeden rok a méně než deset let, přísluší mu 

nárok na dovolenou v délce pěti pracovních dnů,
 Pokud zaměstnanec pracoval více než deset let a méně než dvacet let, přísluší mu 

nárok na dovolenou v délce deseti pracovních dnů,
 Pokud zaměstnanec pracoval více dvacet deset let, přísluší mu nárok na dovolenou 

v délce patnácti pracovních dnů.
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Pracovní volno z důvodu nemoci 

Podobný systém postavený na délce trvání pracovního poměru se uplatňuje i při stanovení 
maximální délky pracovního volna z důvodu nemoci. Maximální délka tohoto pracovního 
volna se však určuje podle dalších dvou parametrů: 1) zda zaměstnanec již (kdekoli) pracoval 
deset let, nebo nikoli a 2) podle toho, jak dlouho pracoval zaměstnanec u aktuálního 
zaměstnavatele. V závislosti na těchto dvou proměnných se maximální délka pracovního 
volna z důvodu nemoci pohybuje od 3 do 24 měsíců. 

Co se týče náhrady mzdy, kterou zaměstnanec po dobu nemoci pobírá, je stanovena 
minimální hranicí – tou je 80 procent minimální mzdy. 

Pracovní volno z důvodu konání svatby 

V případě, že se zaměstnanec žení/vdává, má nárok na tři dny pracovního volna. V některých 
regionech se však k těmto třem dnům přidává ještě dalších 7 dní. Pokud se muž žení ve věku 
vyšším než 25 let a žena vdává ve věku vyšším než 23 let. Zaměstnanec má však nárok na 
tuto dovolenou jen v případě, že se žení/vdává poprvé.  

Mateřská dovolená

Podle čínského práva musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnankyni mateřskou dovolenou 
v délce nejméně 90 dní s tím, že 15 z nich musí umožnit čerpat ještě před porodem. 
V případě narození dvojčat (a vícerčat) se mateřská dovolená prodlužuje vždy o dalších 15 
dní. Regulace minimální výše mateřské dovolené se dále liší podle regionu – např. v Pekingu 
je mateřské dovolená delší v případě, že matka je v okamžiku porodu starší 24 let. 

Zánik a zrušení pracovní smlouvy

Pracovní smlouva může především zaniknout vzájemnou dohodou stran.

V případě jednostranného zrušení pracovní smlouvy (výpovědi) musí být toto zrušení 
odůvodněno jedním z aprobovaných důvodů. V případě, že tomu tak není, čeká 
zaměstnavatele penalizace v podobě výplaty dvojnásobného odstupného, než na jaké by měl 
zaměstnanec nárok v případě, že by byla výpověď podána zákonným způsobem.

V těchto případech může zaměstnavatel podat okamžitou výpověď (zaměstnanci za těchto 
okolností nepřísluší jakákoli finanční kompenzace):

- zaměstnanec ve zkušební lhůtě neplní to, pro co byl do pracovního poměru přijat,
- zaměstnanec vážně porušil vnitřních regulace zaměstnavatele,
- zaměstnanec způsobil hrubou nedbalostí nebo tím, že sledoval osobní prospěch, 

zaměstnavateli značnou škodu,
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- zaměstnanec je současně v pracovním poměru s jiným zaměstnavatelem a tento 
pracovní poměr může vážně narušit jeho pracovní výkon a/nebo zaměstnanec odmítá 
tento druhý pracovní poměr upravit poté, co toto zaměstnavatel navrhnul,

- pracovněprávní smlouva byla sjednána pod nátlakem ze strany zaměstnance nebo na 
základě nepravých skutečností uvedených zaměstnancem. 

V případech níže může zaměstnavatel zrušit se zaměstnancem pracovněprávní poměr ve 
lhůtě třiceti dnů od oznámení zrušení nebo okamžitě poté, co zaměstnanci vyplatil jednu 
měsíční mzdu:

- zaměstnanec onemocní nebo je zraněn (mimo výkon práce) a v důsledku toho není 
schopen pokračovat v pracovním poměru na pozici, na kterou byl sjednán pracovně 
právní poměr a není ani schopen přijmout jinou pozici nabízenou zaměstnavatelem,

- zaměstnavatel není schopen vykonávat práci sjednanou v pracovní smlouvě a to ani 
poté, co mu byl umožněn trénink a vykonávaná práce byla přiměřeně upravena,

- okolnosti, za kterých byla pracovněprávní smlouva sjednána, doznaly objektivních 
změn a mají za následek, že práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu není 
možno plnit, současně však nebylo možno dosáhnout shody na patřičné úpravě 
pracovněprávní smlouvy. 

Odstupné

Podání výpovědi ze strany zaměstnavatele má za následek vznik nároku zaměstnance na 
odstupné. Obvyklá výše odstupného je jedna měsíční mzda za každý odpracovaný rok (strop 
je 12 odpracovaných let). Pokud je zaměstnancův plat třikrát vyšší, než průměrný plat 
v příslušném místě výkonu práce, pak se „jednoměsíční mzdou“ rozumí částka rovnající se 
tomuto trojnásobku průměrné mzdy.

Zaměstnavatel také musí zaměstnanci vyplatit odstupné také tehdy, když skončil 
zaměstnancův poměr na dobu určitou a tento poměr není dále obnoven. To se netýká těch 
případů, kdy je zaměstnanci nabídnuto obnovení pracovněprávního poměru, ten to ale 
odmítne. 

Konkurenční doložka

Konkurenční doložka může být sjednána pouze se zaměstnanci na pozicích vyššího 
managementu, seniorních techniků a se zaměstnanci, kteří mají přístup k obchodním 
tajemstvím. Maximální doba, na kterou může být konkurenční doložka sjednána, jsou dva 
roky, a zaměstnanci, se kterým byla sjednána, přísluší kompenzace. 
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Školení

V pracovněprávní smlouvě může být sjednáno, že zaměstnanec musí po absolvování školení,
za které společnost zaplatila, určitou dobu pracovat pro tuto společnost. To se ovšem týká 
pouze „profesionálního technického školení“. Ačkoli definice tohoto pojmu chybí, obecně se 
za něj nepovažují běžná školení, nezbytná k tomu, aby zaměstnanec mohl vykonávat svou 
práci. Naopak se za „profesionální technická školení“ považují ta školení, která zaměstnanec 
absolvuje mimo místo výkonu práce. 

Pokud zaměstnanec poruší sjednané podmínky vztahující se ke školení, má zaměstnavatel 
nárok na náhradu škody (resp. její poměrnou část podle toho, jakou část z dohodnuté doby 
zaměstnanec v pracovním poměru zůstal). 

Zaměstnanecká příručka 

Nezbytnou součástí zaměstnaneckého poměru je zaměstnanecká příručka, která obsahuje 
interní instrukce upravující náležitosti zaměstnaneckého poměru. Zaměstnanec musí stvrdit 
přijetí brožury podpisem, jinak může být velice obtížné ho propustit z důvodu vážného 
porušení pracovní kázně. 


