
Pracovní smlouva 

Abstrakt 
 

Tématem této práce je pracovní smlouva. Cílem této práce je zhodnotit platnou právní úpravu 

tohoto smluvního typu a všech s ním souvisejících ustanovení, zejména související ustanovení 

zákoníku práce, pomocí odborné literatury a zkoumáním souvisejících soudních rozhodnutí a 

poté případně navrhnout, jaké změny právní úpravy by mohly být implementovány 

zákonodárcem. První část této práce je úvod do tématu, jehož cílem je zejména vysvětlit, proč 

jsem si zvolil toto téma, jaký bude obsah této práce, jaký bude její cíl a jaké metody budou 

použity pro dosažení tohoto cíle. Druhá část práce se zabývá pojmem pracovního práva, jeho 

postavením v systému práva a zejména zásadami tohoto odvětví, neboť ty ovlivňují to, jak je 

přijímána celá právní úprava tohoto odvětví. Třetí část práce je věnována institutu pracovního 

poměru, jakožto institutu s pracovní smlouvou nezbytně souvisejícímu, postupu před jeho 

založením, způsobům jeho založení, obsahu tohoto institutu a jeho vztahu k pracovní smlouvě. 

Čtvrtá část práce se zabývá samotnou pracovní smlouvou. V této části je rozebráno předsmluvní 

jednání, požadavek na formu pracovní smlouvy, obsah pracovní smlouvy požadovaný 

zákonem, jakožto i obsah pracovní smlouvy, jež se obvykle ve smluvním typu objevuje v praxi 

po dohodě stran, subjekty pracovní smlouvy a jejich povinnosti, dobu, na kterou je pracovní 

smlouva uzavřena a dále její změny a skončení pracovního poměru. Zároveň je v této části 

hodnocena platná právní úprava a také to, jak je přijímána v souladu se zásadami pracovního 

práva.  Pátá část této práce je závěr, ve kterém shrnuji dosažené poznatky a to, jakým způsobem 

jsem k nim dospěl. Dále shrnuji i zhodnocení platné právní úpravy z mého pohledu a návrhy, 

které by mohly být dle mého názoru zákonodárcem implementovány poté, co jsem ustanovení 

rozebral v porovnání s praxí a v porovnání s tím, jak se pracovní právo vyvíjí. 
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