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1. Úvod 

Pracovní právo je odvětvím, které prošlo dlouhým historickým vývojem. Tento vývoj 

vyplýval zejména ze změn poměrů ve společnosti, přičemž tyto změny měly jak charakter 

ekonomický, jako byl celosvětový rozvoj obchodu a průmyslu a s ním související narůstající 

poptávka po pracovní síle, charaktera sociálního, jako je např. zákaz dětské práce či emancipace 

žen a jejich plná účast v profesním životě nebo charakter politický, jako je globalizace a 

v souvislosti s ní i přeshraniční přesun pracovníků, čímž pracovní právo získalo nadnárodní 

charakter. Nejprudším vývojem však prošlo zaprvé ve 20. století v souvislosti s industrializací a 

politickými událostmi globálního charakteru a zadruhé i ve století 21., kdy se ho dotknuli zejména 

technologický pokrok a obecně změny v sociopolitických poměrech.  

Pracovní právo potom muselo na všechny tyto změny dotýkající se společnosti a 

v souvislosti s tím i pracovního prostředí flexibilně reagovat a právní úprava musela aktuální 

situaci na pracovním trhu odpovídajícím způsobem odrážet a zároveň efektivně regulovat. Zvláště 

v dnešní době se pracovní trh vyvíjí velmi dynamicky, množství profesí je širší než kdy jindy v 

historii, pracovní právo je věcí mezinárodního společenství a vznikají různé formy atypických 

zaměstnání.  

Pracovní právo jako takové je odvětvím, které lze považovat za odvětví hybridní z toho 

hlediska, že se jedná v podstatě o kombinaci práva soukromého i veřejného. Zjednodušeně řečeno 

vychází původně z práva občanského a v souladu s ním má na straně jedné podporovat autonomii 

vůle osob pohybujících se v pracovním životě, jako je právě jejich smluvní volnost při uzavírání 

pracovní smlouvy, na straně druhé však musí i efektivně chránit zaměstnance jako slabší smluvní 

stranu a plnit svou sociální funkci a poskytovat zaměstnanci určitou míru jistoty. 

Samotná pracovní smlouva je pak jedním z těch nejběžnějších a zároveň i nejpodstatnějších 

smluvních typů uzavíraných běžně, vedle smluvních typů občanskoprávních.  Ve svém životě se 

s ní setká a bude ji nucen uzavřít téměř každý, a to i ten, kdo se nikterak neorientuje v právní 

úpravě, což by měl samotný zákonodárce předpokládat.  

Její právní úprava a úprava ustanovení, která se v ní objevují, musí reflektovat určité jistoty 

garantované pracovním právem, jako je např. zákonný rozsah pracovní doby, právo na odměnu 

za práci, právo na uspokojivé pracovní podmínky a další, zároveň však musí stranám dávat značné 

možnosti si flexibilně ujednávat podmínky v závislosti na práci, které se pracovní smlouva týká. 

 Právě to, že smluvní strany by měly mít dostatečnou smluvní volnost, souvisí zejména 

s tím, jak rychle se pracovní prostředí celosvětově vyvíjí a jak rychle se mění potřeby smluvních 

stran pracovní smlouvy ohledně toho, co je třeba v pracovní smlouvě sjednat. 

 Tomu, že úprava pracovního práva je problematikou skutečně celosvětovou odpovídá i 
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existence mnoha mezinárodních organizací a jimi přijímaných úmluv, které poté ovlivňují 

vnitrostátní regulaci. 

 Samotná právní úprava pracovní smlouvy, jako ostatně celá pracovněprávní úprava České 

republiky, by měla být dle mého názoru kromě výše uvedeného zároveň dostatečně přehledná a 

jednoznačná, a to zejména pro samotného zaměstnance, uzavírajícího pracovní smlouvu, od 

kterého zákon v podstatě nevyžaduje žádnou zvláštní právní gramotnost, nejedná-li se o některá 

specifická zaměstnání, a mělo by pro něj být jasné, jaká jsou jeho práva z této smlouvy, jaké jsou 

na straně druhé jeho povinnosti a jak se vůbec v pracovněprávním prostředí pohybovat. Úprava by 

samozřejmě měla být dostatečně přehledná a zřejmá i pro zaměstnavatele jako druhou smluvní 

stranu, aby mohl efektivně zajišťovat chod své ekonomické činnosti, a aby zcela jasně měl přehled 

o tom, v jakých mezích se může, či naopak nesmí pohybovat. 

K tématu pracovní smlouvy mne přivedla praxe v advokátní kanceláři. Zjistil jsem, že i 

pracovní právo může být velmi komplikovaným odvětvím. Úprava pracovního práva nemusí být 

vždy zcela jasná ani pro zaměstnavatele ani pro zaměstnance, kterým poté nemusí zdaleka být 

zřejmé, jaká ujednání v pracovní smlouvě obsáhnout, aby se pohybovali v zákonném rámci, ale 

zároveň aby jednali v rámci smluvní volnosti. Setkal jsem se tak s mnoha případy, kdy smluvní 

strany pracovní smlouvy neměly jasno v tom, jaká ujednání v samotné smlouvě mohou obsáhnout, 

nebo dokonce sjednávaly ujednání, která narážela na kogentní právní úpravu. 

O tom, že ustanovení zákoníku práce a souvisejících předpisů nemusí být vždy snadno 

uchopitelná svědčí i judikatura, kdy až vynesení některých rozsudků přispívá k objasnění toho, jak 

si ustanovení zákona vykládat.  

V návaznosti na tyto poznatky v praxi a obecně na to, že je pracovní právo dle mého názoru 

oblastí celosvětově stěžejní a zároveň i oblastí velmi pestrou a zajímavou, jsem se rozhodl se 

pracovněprávní tématikou, konkrétně pracovní smlouvou zabývat ve své diplomové práci. 

V části první této práce bude mým cílem vymezit pojem pracovního práva a jeho postavení 

v právním systému České republiky a dále hlavně uvést jeho zásady a to ať už ty, které jsou přímo 

obsaženy v zákoníku práce tak i ty, které vyplývají z ustanovení jiných zákonných norem či praxe, 

neboť právě těmito zásadami se poté úprava pracovního práva řídí a je podle nich utvářena.  

V části druhé se budu zabývat pojmem pracovního poměru, neboť ten se právě uzavřením 

pracovní smlouvy zakládá a je nutné si ho tedy nejen definovat, ale i nastínit jeho vzájemný vztah 

s pracovní smlouvou. 

V části třetí této práce se potom budu zabývat zákonnou úpravou pracovní smlouvy de lege 

ferenda. Zabývat se budu zákonnou úpravou pracovní smlouvy jako smluvního typu, jako je tedy 

úprava předsmluvního jednání obecně nebo úprava požadavku na formu pracovní smlouvy, tak i 

platnou právní úpravou skutečností, které s pracovní smlouvou nebo ujednáními v ní obsaženými 

souvisí. Takovými instituty jsou např. doba, na kterou se pracovní poměr uzavírá, místo výkonu 
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práce, druh vykonávané práce, den nástupu do práce, ujednání o odměně za práci, ujednání 

nahodilá i zákonná úprava samotných smluvní stran, které ke smlouvě přistupují. Zákonnou 

úpravu potom budu komentovat s pomocí dostupné odborné literatury a souvisejících soudních 

rozhodnutí a zároveň i subjektivně hodnotit z mého pohledu. 

V samotném závěru práce potom bude mým cílem zhodnotit dosažené poznatky a zejména 

zhodnotit to, zda právní úprava pracovní smlouvy a skutečností s ní souvisejících dle mého názoru 

skutečně odpovídá aktuální situaci na pracovním trhu a také navrhnout, jaké změny by mohly být 

zákonodárcem implementovány do budoucna, aby byla právní úprava aktuální a zároveň co 

nejpřehlednější pro subjekty uzavírající pracovní smlouvu. 
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2. Pracovní právo 

2.1 Pojem pracovního práva 

Pracovní právo je soubor právních norem, které upravují vztahy mezi zaměstnavateli a 

zaměstnanci vznikající při výkonu práce. V zásadě upravuje tři oblasti - individuální pracovní 

právo, kolektivní pracovní právo a zaměstnanost obecně
1

. Individuální pracovní právo chápeme 

jako vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jeho funkcí je regulovat postavení 

zaměstnance, který do pracovního vztahu vstupuje se záměrem opatřit si prostředky nezbytné pro 

svou obživu, regulovat postavení zaměstnavatele, který do pracovního vztahu vstupuje se 

záměrem vyvíjet ekonomickou činnost, ke které potřebuje zaměstnance, a obsah jejich 

vzájemného vztahu. Kolektivním pracovním právem potom chápeme ty vztahy mezi subjekty 

zastupujícími kolektivy zaměstnanců a zaměstnavateli, resp. jejich sdruženími. Úpravu 

zaměstnanosti poté chápeme jako oblast pracovního práva, která reguluje vztahy vznikající při 

realizaci práva občana získávat si prostředky pro své životní potřeby.  

2.2 Postavení v systému práva 

 Pracovní právo je součástí práva soukromého, přičemž vychází nejblíže z práva 

občanského. V pracovním právu mají strany sice smluvní svobodu, pomocí které mohou jejich 

vzájemný vztah upravovat, tato smluvní svoboda je však z důvodu ochrany zaměstnance částečně 

oslabena a omezena. Zaměstnanec je v pracovním právu vnímán jako slabší strana a často by se 

mohl dostávat do nevýhodného postavení, zejména ze sociálních důvodů, jakými mohou být tlak 

na získání a udržení si práce
2

. Zaměstnavatel by potom byl ve výhodnějším postavení a mohl by 

se pokoušet sjednat si se zaměstnancem pro něj nevýhodné podmínky. Pracovněprávní předpisy 

tak často stanoví povinnost se chovat určitým způsobem a neumožňují stranám ujednat si odlišně.  

Z takové právní úpravy dovozuji, že pracovní právo je soukromoprávním odvětvím, které 

však obsahuje prvky veřejnoprávní regulace. I přes to, že je tedy pracovní právo řazeno jako 

součást práva soukromého, jedná se v podstatě o autonomní právní oblast, kterou nelze zcela 

zařadit do jiného odvětví. Zároveň je však již možno považovat za překonané dělení práva obecně 

na odvětví soukromoprávní, veřejnoprávní a pracovní
3

. Takové dělení pokládám za příliš 

roztříštěné. 

 Tomu, že pracovní právo je v soukromoprávním odvětví autonomní oblastí odpovídá i ta 

                                                 
1

 Bělina, M., Pichrt, K. A kol. Pracovní právo. 7 doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 

2017, str. 3 
2

 HŮRKA, Petr et al., Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. Str. 19. 
3

 ŠTEFKO, Martin, Pracovní právo v kontextu občanského práva, Praha: Auditorium, 2012, str. 23 



 

 

9 

 

skutečnost, že je pracovní právo upraveno v samostatném kodexu, nikoliv například v rámci 

občanského zákoníku. Pracovněprávní vztahy jsou převážně upraveny v zákoně č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce, přičemž některé jeho oblasti jsou upraveny v dílčích předpisech, jako je např. 

zákon o zaměstnanosti nebo služební zákon. Je poměrně pozoruhodné, že např. v sousedním 

Německu neexistuje samostatný pracovněprávní kodex a úprava je roztříštěna do mnoha dílčích 

zákonů. Domnívám se tedy, že postavení pracovního práva v České republice je skutečně 

specifické. 

2.3 Zásady pracovního práva  

 Zásady pracovního práva shledávám jako určité vůdčí ideje, které se promítají celým 

odvětvím. Některé z nich jsou obsaženy v normách ústavní síly a některé přímo v samotném 

pracovněprávním kodexu. Jejich smyslem je nejen upravovat postavení pracovního práva jako 

samostatného odvětví, ale i upravovat jeho začlenění mezi ostatní odvětví práva
4

.  Dle mého 

názoru je jejich smyslem i stanovovat, jaká konkrétní ustanovení pracovněprávních předpisů mají 

být v návaznosti na zásady přijímána. Většina zásad je potom vzájemně určitým způsobem 

provázána a fungují jako celek. 

2.3.1 Smluvní svoboda 

 Smluvní svoboda vychází z principu autonomie vůle. Autonomie vůle je jednou z vůdčích 

idejí soukromého práva a v podstatě se jedná o individuální svobodu jedince rozhodovat o svém 

soukromém životě. Jedinec si sám určuje své postavení a to, jaké bude na sebe nabývat povinnosti, 

a to v mnohých oblastech života. Pro autonomii vůle hrají potom důležitou roli právní jednání. 

Uzavírání smluv je jedním z nejzákladnějších právních jednání.
5

 

 Smluvní svoboda se v pracovním právu projevuje v souvislosti se zásadou ,,co není 

zakázáno, je dovoleno“.  Jak jsem již uvedl, v pracovněprávních vztazích si smluvní strany obecně 

mohou ujednávat libovolně v souladu se smluvní svobodou, avšak některá ustanovení 

pracovněprávních předpisů jsou kogentní a přikazují stranám, jak se mají chovat. Právě takové 

omezení smluvní svobody vyjadřuje zásadu ,,co není zakázáno, je dovoleno“. Od této zásady se 

bude výrazně  odrážet obsah pracovní smlouvy ujednaný mezi smluvními stranami. Jako velmi 

jednoduchý příklad bych uvedl to, že smluvní strany si mohou v pracovní smlouvě sjednat 

                                                 
4

 GALVAS, Milan a kolektiv. Pracovní právo. 2. dopl. A přeprac. Vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, str. 23 
5

 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, K., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná 

část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, str. 53 
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libovolnou pracovní dobu, avšak nesmí porušit ustanovení o pracovní době uvedená v zákoníku 

práce, musí se tedy pohybovat v rámci toho, co je dovoleno. 

 Zásada ,,co není zakázáno, je dovoleno“ je primárně obsažena v ust. § 1 odst. 2 NOZ: 

,,(1) Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od 

zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se 

postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.“  

 Dikce tohoto ustanovení je přesnější, než jaká se nacházela v OZ, kde bylo obsaženo, že 

smluvní strany si mohou ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona, nezakazuje-li to zákon 

výslovně, příp. nevyplývá-li z ustanovení to, že se od něj nelze odchýlit
6

. Taková dikce přinášela 

praktické problémy, neboť výklad formulace ,,nevyplývá-li z ustanovení, že se od něj nelze 

odchýlit“ mohl být značně subjektivní.  

 Co se omezení smluvní svobody výslovným zákazem v zákoně týče, jeho přesnější definice 

je obsažena v důvodové zprávě k NOZ, podle které je výslovný zákaz dán v případech, kdy
7

: 

1) ustanovení zákona výslovně obsahuje formulaci ,,zakazuje se“ 

2) výslovným stanovením důsledku odklonu od ustanovení 

3) poukazem na neplatnost ujednání 

4) stanovením, že k závadnému ujednání se nepřihlíží 

 Dalším omezením smluvní svobody je zákaz ujednání porušujících dobré mravy. 

Domnívám se, že pro smluvní strany uzavírající pracovní smlouvu není zdaleka možné konkrétně 

definovat, co všechno může znamenat ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo 

právo týkající se postavení osob. Pracovní život je velice pestrou a variabilní oblastí a vždy bude 

třeba přihlížet ke konkrétním okolnostem případu.  

Již samotný pojem dobrých mravů je jednou z nejstarších zásad práva, která se již 

v římském právu vyskytovala jako tzv. boni mores. Dobré mravy mají reprezentovat jakési 

společenské hodnoty určující chování lidí, představují určitá morální pravidla. Dobré mravy jsou 

pojmem celospolečenským, avšak konkrétní dobré mravy mohou existovat i pro každou profesi 

v jiné podobě
8

 .  

Co se veřejného pořádku týče, i zde se jedná o velmi široký pojem. Zvlášť v 

kontextu nového občanského zákoníku musíme tento pojem chápat v co nejširším smyslu a 

zároveň ho aplikovat na konkrétní situaci. V zásadě se však jedná o soubor zásad, na kterých 

společnost trvá. Veřejný pořádek je třeba chápat jako normy, které zákonodárce vyhlašuje ve 

                                                 
6

 ust. § 2 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
7

 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, str. 32 
8

 https://www.epravo.cz/top/clanky/dobre-mravy-16941.html  

https://www.epravo.cz/top/clanky/dobre-mravy-16941.html
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veřejném zájmu ve formě norem veřejnoprávních, ale i jako normy soukromoprávní, které ve 

veřejném zájmu chrání soukromé osoby
9

. 

Dle komentáře k občanskému zákoníku poté není zcela přesně jasné, co znamenají práva 

týkající se postavení osob, avšak můžeme je chápat jako práva vymezující právní osobnost a její 

rozsah a u právnických osob jako práva, která určují jejich vnitřní uspořádání u jejich jednotlivých 

forem.
10

Osobně bych mezi ně v kontextu s pracovním právem zcela jistě zařadil i práva na ochranu 

osobních údajů, neboť ta se v pracovněprávním kodexu vyskytují velmi často. 

To, že není v žádném zákoně úplně konkrétně definováno, co všechno mohou být neplatná 

ujednání ve smyslu ust. § 1 odst. 2 NOZ, shledávám jako pozitivní skutečnost, neboť pracovní 

život je pestrou oblastí, na straně druhé to však pro samotné smluvní strany může být poměrně 

matoucí. Je tak poté na soudech, aby definice dotvářely svou činností.  

Kromě toho, že autonomie vůle a smluvní svoboda může být omezena zákonem a tím, že 

zákon něco zakazuje, existují ještě další způsoby jejího omezení v kontextu s pracovním právem. 

Takovými způsoby budou rozhodnutí státních orgánů, která omezují jednání stran 

v pracovněprávních vztazích. Pro účely pracovní smlouvy bych uvedl jako příklad to, že 

zaměstnanec nemůže pracovní smlouvu uzavřít, pokud mu nebylo vydáno v některém státu 

povolení k zaměstnání, nebo není k práci způsobilý
11

.   
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 Švestka, J.; Dvořák, J; Fiala, J.; a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, 

Str. 16 
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 Švestka, J.; Dvořák, J; Fiala, J.; a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, 

Str. 16 
11

 BARANCOVÁ, Helena et al. Základné práva a slobody v pracovnom práve. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. str. 95 
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2.3.2 Právo na práci 

Aby vůbec mohly smluvní strany přistoupit k uzavření pracovní smlouvy, nebo aby v první 

řadě vůbec mohlo docházet k výkonu práce, je třeba, aby právo na práci bylo jako takové bylo 

uzákoněno. Tato zásada specifická pro pracovní právo je zakotvena v čl. 26 Listiny základních 

práv a svobod jako právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací a současně jako právo 

na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu. Z čl. 26 Listiny je zřejmé, že ustanovení zaručuje 

širší možnosti získávat prostředky pro svou obživu, neboť v podstatě zaručuje i svobodu 

podnikání, nebo vyvíjení jiné hospodářské činnosti, neomezuje se tedy jen na závislou práci. 

Vzhledem k čl. 41 listiny, dle kterého se lze práv uvedených v čl. 26 a některých dalších domáhat 

pouze v mezích zákona, je třeba dalších právních předpisů, které právo na práci upravují. Takovým 

předpisem je zejména zákon o zaměstnanosti a některá ustanovení zákoníku práce
12

.  

 2.3.3. Zákaz nucené práce 

 Nucená práce je definována jako práce nebo služba, která se na kterékoli osobě vymáhá 

pod pohrůžkou jakéhokoli trestu a ke které se řečená osoba nenabídla dobrovolně
13

. Tato zásada 

je natolik stěžejní, že je obsažena v Listině, konkrétně v čl. 9, viz. dikce ustanovení:  

,,Čl. 9 

(1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám. 

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na:  

  a) práce ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osobám 

vykonávajícím jiný trest nahrazující trest odnětí svobody, 

  b) vojenskou službu nebo jinou službu stanovenou zákonem namísto povinné vojenské služby, 

  c) službu vyžadovanou na základě zákona v případě živelních pohrom, nehod, nebo jiného 

nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo značné majetkové hodnoty, 

  d) jednání uložené zákonem pro ochranu života, zdraví nebo práv druhých.“ 

Jedná se o zásadu, která je zásadní pro celou oblast pracovního práva. K tomu, aby 

zaměstnanec vykonával práci a zaměstnavatel mu mohl udělovat pokyny je třeba zaměstnancova 

souhlasu. Listina poté pouze odkazuje na případy, ve kterých souhlas osoby s prací není 

požadován, přičemž se jedná o případy, které jsou ve veřejném zájmu.  

 Domnívám se, že uzavření pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je 

možné považovat za základní způsob vyjádření souhlasu s výkonem práce. 

                                                 
12

 GALVAS, Milan a kolektiv. Pracovní právo. 2. dopl. A přeprac. Vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, str. 39 
13
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2.3.4. Zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance 

Existenci této zásady jsem nastínil již na začátku této práce, neboť tato zásada je jedním 

z důvodů toho, že pracovní právo je soukromoprávním odvětvím s veřejnoprávní regulací a dále 

tato zásada zasahuje do smluvní svobody stran při uzavírání pracovní smlouvy.  

Vycházíme z toho, že fyzická osoba se uchází o zaměstnání z ekonomických důvodů, tedy 

zajistit si prostředky k uspokojování svých potřeb, čímž se může nacházet pod určitým sociálním 

a ekonomickým tlakem. Navíc je v pracovněprávním vztahu v pozici podřízenosti oproti straně 

druhé, kterou je zaměstnavatel. Zaměstnance potom musí chránit zákon, aby mu zajišťoval 

minimální standart uspokojivých pracovních podmínek a i stabilitu zaměstnání. V duchu této 

zásady by měly být upraveny pracovněprávní předpisy
14

, přičemž zásada je explicitně obsažena 

v ust. § 1a odst 1 písm a) ZP a v jejím smyslu je přijato mnoho dalších ustanovení, dle mého názoru 

zejména ustanovení o bezpečnosti práce, pracovní době a zvláštní ochraně některých zaměstnanců, 

jakými jsou např. mladiství nebo těhotné ženy. 

Zásada zákonné ochrany postavení zaměstnance je vyústěním dlouhého historického 

vývoje nejen pracovněprávního zákonodárství. Ochranná funkce pracovního práva jako taková je 

v podstatě důvodem vzniku pracovního práva jako samostatného odvětví. Zhruba od 19. stol. 

začínaly státy zasahovat do neomezené smluvní svobody stran pracovního poměru, aby zachovaly 

sociální stabilitu v zemi. První předpisy regulovaly hlavně práci dětí, ochranu zdraví při práci a 

práci těhotných žen a matek. Dále státy zrušily např. neomezenou pracovní dobu, upravovaly 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Přijmout takové zákony bylo pro zákonodárce nezbytné 

proto, že pracovněprávní vztahy mají zásadní národněhospodářský význam. Protipólem této 

zásady je zásada řádného výkonu práce zaměstnance v souladu s oprávněnými zájmy 

zaměstnavatele.
15
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 HŮRKA, Petr et al., Pracovní právo. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. Str. 35 
15

 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2015, str. 23 
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2.3.5. Uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky 

Domnívám se, že zásada obsažená v ust. § 1a odst. 1 písm. b) ZP je velmi úzce provázaná 

s předchozí zásadou zvláštního ochranného postavení zaměstnance, resp. z ní přímo vychází a 

v podstatě jako by pouze konkretizovala, na jaké úrovni je třeba zaměstnance chránit. I tato zásada 

je obsažena v Listině základních práv a svobod, konkrétně jejím čl. 28. 

V praxi zásadu představují zejména předpisy v oblasti BOZP, tedy na úseku bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, které jsou obsaženy nejen v samotném ZP, ale i v zákoně č. 309/2006, 

kterým se kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci) a v pracovním životě i v podzákonných normách, jakými jsou interní 

předpisy zaměstnavatele. Dalšími předpisy rozvádějícími zásadu mohou být ustanovení týkající se 

rozsahu pracovní doby, práva na přestávku v práci a další. 

2.3.6. Rovné zacházení a zákaz diskriminace 

 Zásada obsažená v ust. § 1a odst. 1 písm e) ZP se týká rovného zacházení se všemi 

zaměstnanci při realizaci pracovněprávního vztahu. To znamená zákaz diskriminace zaměstnance 

při jeho výběru před uzavřením pracovního vztahu, což dále rozvádím v této práci, zajištění 

stejných podmínek při práci pro zaměstnance, shodný přístup v odměňování a plnění jiných 

peněžitých či nepeněžitých hodnot, stejné zacházení v rámci odborné přípravy zaměstnanců i 

zajištění stejných možností pro zaměstnance v rámci jejich karierního postupu. Diskriminací 

potom můžeme dělit na přímou a nepřímou. Přímá diskriminace je jednání, kdy je některý 

zaměstnanec zvýhodněn oproti jinému z důvodu, který je tzv. diskriminačním znakem. Nepřímou 

diskriminací je jednání, které je na první pohled neutrální, ale některé zaměstnance v důsledku 

zvýhodní a jiné znevýhodní. Diskriminačním znakem poté rozumíme zejména rasu, etnický původ, 

barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, náboženství, politický názor, národnost, manželský 

či rodinný stav, majetkové postavení a další.
16

 Existují případy, kdy nerovné zacházení se 

zaměstnanci je přípustné z určitých legitimních důvodů, jako např. povaha vykonávané práce 

(domnívám se, že bude legitimní např. nezaměstnat ženu na těžké manuální práce, které typicky 

vykonávají muži), či vyrovnání nerovnosti v některých oblastech pracovního života. 
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2.3.7. Spravedlivé odměňování 

 Zásada je obsažena v ust. § 1a odst. 1 písm c) ZP. Zaměstnanec musí být za svou práci 

odměňován dle čl. 28 Listiny. Dochází-li k výkonu závislé práce, dochází fakticky ke směně 

hodnoty práce za peněžní hodnotu v synallagmatickém právním vztahu. Pokud by tedy docházelo 

výkonu práce zaměstnancem, aniž by bylo zaměstnavatelem poskytováno protiplnění ve formě 

odměny, nejednalo by se již o pracovní poměr
17

.  

 Osobně se domnívám, že formulace ,,spravedlivé“ odměňování je velice široká a 

nekonkrétní a stejně jako v případě mnoha dalších ustanovení zákona je třeba přihlížet ke 

specifickým okolnostem případu. Zákon může sice garantovat standarty odměňování, jako je 

zaručení minimální mzdy, poskytování minimálních příplatků za práci přesčas, nebo např. 

upravovat platy státních zaměstnanců pevně podle jejich kvalifikace a jiných kategorií, ale 

nedokážu si představit promítnutí spravedlivého odměňování do konkrétních ustanovení zákoníku 

práce tak, aby se taková ustanovení dala aplikovat obecně na všechny zaměstnance a všichni 

zaměstnanci skutečně vždy byli odměňování spravedlivě. Bude proto prací soudů, aby řešily 

případy, kdy by se některý zaměstnanec snažil dovolávat toho, že není odměňován ,,spravedlivě“. 

K odměňování viz. dále v této práci. 

2.3.8. Jednání v souladu se zájmy zaměstnavatele 

 V podstatě se dá říci, že všechny ostatní zásady ust. §1a odst. 1 ZP jsou soustředěny pouze 

na práva zaměstnance, jako slabší strany pracovního poměru. Avšak k těmto zásadám musí 

existovat určitý protipól, který vyjadřuje právě zásada řádného výkonu práce zaměstnance 

v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Jak je dále uvedeno v této práci, pracovní poměr, 

ve kterém k výkonu závislé práce dochází, je synallagmatickým právním vztahem, tzn. nemůžou 

existovat povinnosti jedné strany bez povinností strany druhé. Proto i zaměstnanec, ačkoliv je 

chráněnou slabší stranou, se musí chovat odpovídajícím způsobem. Zásada je blíže rozvedena 

v ust. § 301  ZP a násl., kde jsou uvedeny povinnosti zaměstnanců, viz. dále v této práci.  

 Osobně se domnívám, že i tato zásada je formulována velmi obecně, což má však svůj 

smysl. Nevyjadřuje totiž pouze povinnosti zaměstnance dle ust. § 301 ZP a násl., jako je výkon 

práce zaměstnancem osobně, ale domnívám se, že má vyjadřovat i to, aby se zaměstnanec choval 

k zaměstnavateli s určitou loajalitou. To je přeci jen konkretizováno např. zákazem konkurence. I 

samotný pojem ,,řádný“ výkon práce je poměrně obecný a proto může zahrnovat nejen výkon 

práce zaměstnancem svědomitě, ale např. i v souladu se standarty povolání v jeho odvětví, 
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povinnost zaměstnance prohlubovat svou kvalifikaci, počínat si v souladu se standarty typickými 

na jeho pracovišti a jiné. 

2.3.9. Právo shromažďovat se 

 Dle některých zdrojů
18

 lze i právo dle č. 27 Listiny, tedy právo shromažďovat se k ochraně 

svých hospodářských a sociálních zájmů, zařadit mezi zásady pracovněprávní. S tímto zařazením 

se jednoznačně ztotožňuji, neboť pracovní právo má, jak jsem již uvedl, kromě individuální funkce 

regulující vztah zaměstnance a zaměstnavatele i funkci kolektivní, kterou má upravovat kolektivní 

vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Pro zaměstnance pak tato garance Listiny představuje 

možnost sdružovat se v odborových organizacích, pro zaměstnavatele sdružovat se v sdruženích 

zaměstnavatelů. Tuto zásadu rozvádí i ZP v mnoha svých ustanoveních. 
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2.3.10. Flexicurita 

 Nad rámec všech výše uvedených zásad je vhodné uvést ještě pojem flexicurita. Pojem 

flexicurita je z anglického jazyka, kdy se jedná o skloubení slova flexible, tedy flexibilní nebo-li 

pružný a slova security, tedy bezpečnost. Poprvé byl použit nizozemským profesorem Jurjenem 

Adriaansensem.  

 Jedná se v podstatě o moderní trend pracovního práva. Mezi zásady ho uvádím proto, že se 

se z mého pohledu jedná o jakési vyústění všech provázaných zásad. Jak jsem již uvedl, pracovní 

právo na straně jedné totiž stranám dává smluvní svobodu, což je obsaženo právě v pojmu 

flexibilita, na straně druhé jim však některá ustanovení upravuje kogentně, aby chránilo slabší 

stranu, což je obsaženo v pojmu bezpečnost. Jeho ambicí v moderní době je potom stranám 

vytvořit možnosti pro flexibilní ujednání o práci a ta jim dát možnost realizovat, na straně druhé 

však stále zaručovat určité minimální standarty. Tato kombinace může působit poměrně 

protichůdně a zde nastupuje flexicurita
19

.  

 Flexicurita je potom jedním ze základních východisek při uzavírání pracovní smlouvy. 

Strany mají prostor si individuálně ujednávat možnosti v pracovněprávním vztahu, ale zároveň 

musí brát ohled i na ochranu zaměstnance a kogentní pravidla. Strany pracovní smlouvy se potom 

v zásadě pohybují ve volném prostoru, ve kterém se však vyskytují jakési mantinely. 

 Flexicurita má však význam i pro pracovní trh obecně. Stát by totiž měl mít nejen snahu 

poskytovat ochranu v individuálních pracovněprávních vztazích, zároveň by měl vytvářet pružný 

pracovní trh, ve kterém dojde ke skloubení poptávky a nabídky, a dále by měl i přijímat opatření 

k ochraně fyzických osob při ztrátě zaměstnání a zajištění možnosti jejich umístění se zpět do 

pracovního života. 

 Pracovní trh prošel v období poslední stovky, ale i posledních desítek let zásadními 

změnami. Došlo obecně ke globalizaci, prostředí pracovního trhu je víc a víc konkurenční ve všech 

odvětvích, dochází v mnoha zemích světa k snaze vytvářet nové formy výkonu a organizace práce. 

Národní zákonodárci tak stojí před situací, kdy je třeba minimální standarty pracovního práva ještě 

více zachovat
20

. I zde, právě v zákonodárství, nastupuje flexicurita. 

                                                 
19

 HŮRKA, Petr et al., Pracovní právo. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. Str. 38 
20

 ŠVEC, Marek, Flexicurita pre 21. storočie – šance a riziká, Kríza pracovného práva. Vyd. Bratislava: 

Vydavaťelstvo Slovenskej akadémie vied, 2012. Str. 19 
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3. Pracovní poměr 

3.1 Pojem pracovního poměru 

 Nyní si vymezme pojem pracovního poměru. Pracovní poměr je druhem pracovněprávního 

vztahu. České pracovní právo rozlišuje několik právních úkonů, které zakládají pracovněprávní 

vztah. Jsou jimi pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti a dle 

judikatury i tzv. faktický pracovní poměr, kdy nebyla platně uzavřena pracovní smlouva, avšak 

dochází k výkonu práce
21

. Pracovní poměr je poté typem pracovněprávního vztahu. 

 Pojem pracovního poměru nalezneme v ust. §33 odst. 1 ZP: 

 ,,Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, 

není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.“ 

 Samotný ZP neobsahuje nikterak podrobnou charakteristiku samotného pojmu pracovní 

poměr, ale lze ji dovodit. V podstatě se jedná o dvoustranný závazkový právní vztah, který vznikne 

konsenzuálním projevem vůle zaměstnance a zaměstnavatele, mezi nimiž do uzavření pracovního 

poměru existuje rovnost, přičemž po jeho uzavření nastupuje nadřízenost zaměstnavatele a 

podřízenost zaměstnance, což je jedním ze znaků závislé práce
22

. Závislá práce jako taková je poté 

definována v § 2 ZP: 

 ,,(1) Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a 

podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec 

ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. 

(2) Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a 

odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném 

dohodnutém místě.“ 

 Tyto znaky závislé práce je třeba naplnit, aby mohla být závislá práce a její výkon odlišena 

od jiných ekonomických aktivit subjektu, např. od podnikatelských aktivit, nebo mezilidské 

výpomoci
23

. §3 ZP poté ustanovuje: 

 ,,Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-

li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy podle tohoto 

zákona jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo 

pracovní poměr.“ 

 Lze tedy dovodit, že objektem pracovního poměru je výkon závislé práce. Obsah 

pracovního poměru poté tvoří práva a povinnosti jeho subjektů, jimiž jsou zaměstnanec a 

zaměstnavatel. Tato práva a povinnosti samozřejmě potom vyplývají nejen z uzavřené pracovní 

                                                 
21 ŠTEFKO, Martin, Vymezení závislé a nelegální práce. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013, Str. 

96. 

22 HŮRKA, Petr et al., Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. Str. 117. 

23 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu České republiky sp. zn. 3027/2014 Sb. NSS 
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smlouvy, ale i z obecně závazných právních předpisů, viz. dále. 

 Pro dokreslení definice pracovního poměru doplňuji, že Evropský soudní dvůr ve své 

judikatuře dovozuje, že pracovní poměr je závazkový vztah, ve kterém jedna osobu pro druhou 

vykonává pod jejím vedením a v její prospěch určitou činnost, za kterou dostává odměnu
24

. 

Domnívám se, že tato definice je nejpřesnější a považuji ji za nejvhodnější, neboť obsahuje i 

zmínku odměny, jak je uvedeno v ust. §2 odst. 2 ZP, závislá práce musí být vykonávána za odměnu 

a jak jsem i uvedl v části této práce o zásadách pracovního práva, bez odměny poskytované za 

práci se nejedná o pracovní poměr a jednalo by se v zásadě o nucenou práci, či jiný druh činnosti 

(např. veřejně prospěšná činnost). Považoval bych za vhodné, aby definice pracovního poměru 

byla určitým způsobem explicitně obsažena v samotném zákoníku práce, neboť se jedná o pojem, 

se kterým se setkáváme velmi často.  

3.2 Založení pracovního poměru 

 Jak vyplývá z dikce ust. §33 odst. 1 ZP, pracovní poměr se zakládá uzavřením pracovní 

smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, eventuálně dalšími způsoby, připouští-li je 

zákon. Takovým dalším způsobem je poté jmenování, které se uplatní zejména v případě 

vedoucích pracovních míst uvedených v ust. § 33 odst. 3 ZP, příp. ve zvláštním předpise. Toho, 

kdo jmenování provádí, poté zákon uvádí v ust. § 34 odst. 4 ZP. U takových pracovních míst poté 

nelze pracovní poměr založit primárně smlouvou a naopak tam, kde zákon předpokládá založení 

pracovního poměru smlouvou, nelze pracovní poměr založit pouze jmenováním
25

.  

 Doslovný výklad ustanovení § 33 odst. 1 ZP nám poté jasně vypovídá o tom, že pracovní 

smlouva je jediný smluvní typ zakládající pracovní poměr, což se domnívám, že je třeba zdůraznit 

pro účely této diplomové práce. Tento způsob založení pracovního poměru je v praxi nejběžnější, 

přičemž přednostní založení pracovního poměru uzavřením pracovní smlouvy předpokládá i 

pracovní zákoník
26

. ZP nabízí ve své části III. další typy pracovněprávních vztahů založených 

smlouvou, kterými jsou práce konané mimo pracovní poměr. Ty jsou založeny buďto Dohodou o 

provedení práce dle § 75 ZP nebo Dohodou o pracovní činnosti dle § 76 ZP, které dále nebudou 

předmětem zkoumání v této diplomové práci. 

 Ještě považuji za vhodné výslovně upozornit, že je třeba odlišit pojmy vznik pracovního 

                                                 
24 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 3.7.1986, ve věci Deborah Lawrie-Blum v. Land 
 Baden-Württemberg, sp. zn. C 66/85, odst. 17 

25 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 1912/2001 

26 Vysokajová, M.; Kahle, B.; Randlová, N.; Hůrka, P.; Doležílek, J. Zákoník práce. Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, ČR, 2013, str. 45. 
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poměru a jeho založení. Pracovní poměr vzniká dnem nástupu do práce, viz. dále v této diplomové 

práci, avšak založen je smlouvou či jmenováním. V případě kdy tedy dojde k nástupu do práce bez 

platného jmenování či uzavření pracovní smlouvy, pracovní poměr vznikl, avšak nebyl platně 

založen. 

3.2.1 Pracovní smlouva v případě jmenování 

 Předmětem této práce je pracovní smlouva, nejen jako způsob založení pracovního poměru. 

Proto založení pracovního poměru jmenováním nebude podrobeno hlubšímu rozboru, je však 

vhodné uvést, jak je to s uzavíráním pracovní smlouvy v případě, kdy dojde ke jmenování. 

 Jmenování je atypickým právním úkonem z toho hlediska, že se jedná o jednostranný 

právní úkon, který přesto vyžaduje souhlas druhé strany. To vychází již z úpravy obsažené v čl. 

26 Listiny, kdy by výkon práce bez souhlasu jmenovaného znamenal v podstatě výkon nucených 

prací. 

 Zákon blíže neupravuje náležitosti jmenování, ani jeho formu či obsah, z povahy věci je 

však zřejmé, že zaměstnavatel v něm musí stanovit aspoň základní náležitosti pracovního 

poměru
27

. Stejně tak není v zákoně výslovně stanovena povinnost právní úkon označit jako 

jmenování, judikatura potom dovozuje, že stačí, aby došlo ke jmenování do funkce, která bývá 

jmenováním obsazována a aby bylo možné dovodit to, že zaměstnavatel měl záměr zaměstnance 

jmenovat a zaměstnanec se jmenováním souhlasil.
28

 

 Dle mého názoru lze tedy dovodit, že ačkoliv zaměstnavatel činí jednostranný právní úkon 

upravující náležitosti pracovního poměru, fakticky dochází k dvoustrannému právnímu úkonu. Po 

jmenování dále dochází velmi často k uzavření další písemné smlouvy mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem, kde jsou blíže upraveny podmínky výkonu funkce. Ačkoliv se pak jedná o 

smlouvu, která upravuje podmínky pracovního poměru a která musí být v souladu se ZP a dalšími 

pracovněprávními předpisy, nejedná se v žádném případě o pracovní smlouvu, ale o inominátní 

smluvní typ, který je v praxi označován jako tzv. manažerská smlouva
29

.  V případě založení 

pracovního poměru jmenováním tedy k uzavření pracovní smlouvy nedochází.  

 

 

                                                 
27 Bělina, M., Pichrt, K. A kol. Pracovní právo. 7 doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 

2017, str. 153 

28 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. NS 21 Cdo 2339/2003 

29 Bělina, M., Pichrt, K. A kol. Pracovní právo. 7 doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 

2017, str. 180 
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3.3 Postup před vznikem pracovního poměru 

 Nyní se zaměřme na postup před vznikem pracovního poměru tak, jak je výslovně upraven 

v zákoníku práce, resp. jeho ust. § 30 – 32, tedy na výběr uchazeče z pohledu ZP, povinnost 

seznámit uchazeče s podmínkami práce a povinnost podstoupit lékařskou prohlídku. 

3.3.1 Výběr uchazeče a zákaz diskriminace 

 Ještě než dojde k uzavření pracovní smlouvy a tedy i založení pracovního poměru, musí 

logicky dojít k procesu, kdy jednotlivý zaměstnavatel vybírá uchazeče na pracovní místo, resp. 

uchazeč si vybírá zaměstnavatele. Právo uchazeče vybírat si volně zaměstnavatele je v podstatě 

zakotveno v čl. 26 Listiny, tedy právu na svobodnou volbu povolání, a není nijak dále upraveno, 

postup zaměstnavatele při výběru uchazečů však upraven je. 

 Z dikce § 30 ZP: 

 ,,(1)Výběr fyzických osob ucházejících se o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných 

požadavků nebo zvláštních schopností je v působnosti zaměstnavatele, nevyplývá-li ze zvláštního 

právního předpisu jiný postup; předpoklady kladené zvláštními právními předpisy na fyzickou 

osobu jako zaměstnance tím nejsou dotčeny. 

(2) Zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od 

fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně 

souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy.“ 

 Odst. 1 § 30 ZP zakotvuje volnost zaměstnavatele, co se výběru vhodného uchazeče týče. 

Jedná se v zásadě o vyjádření principu smluvní volnosti. Zvláštním právním předpisem 

upravujícím kvalifikaci zaměstnance potom je např. zákon č. 95/2004 Sb., upravující způsobilost 

k výkonu lékařských profesí, zákon č. 451/1991, tedy tzv. lustrační zákon a teoreticky jím může 

být i zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, kdy upravuje zaměstnávání advokátů. 

  V odst. 2 § 30 ZP upravuje shromažďování osobních údajů před vznikem pracovního 

poměru. Tím se zamezuje tomu, aby zaměstnavatel neshromažďoval informace nadbytečně, kdy 

by v důsledku toho mohlo dojít i k jejich zneužití
30

. 

 Zároveň odst. 2 § 30 ZP obsahuje zákaz diskriminace, resp. její prevenci a zákaz 

požadování některých údajů, jako jsou např. politické názory. Zákaz diskriminace jako jedna ze 

stěžejních zásad pracovního práva se potom uplatní v pracovním životě obecně, avšak při výběru 

                                                 
30 Vysokajová, M.; Kahle, B.; Randlová, N.; Hůrka, P.; Doležílek, J. Zákoník práce. Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, ČR, 2013, str. 45. 
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uchazečů se uplatní asi v nejvyšší míře. 

 Zákaz diskriminace při zaměstnávání je obsažen v předpisech Evropské unie, zejm. 

Směrnici Rady 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže 

a ženy v oblasti zaměstnání a povolání. Je vhodné poznamenat, že existují určité legitimní důvody, 

na základě kterých může být některý uchazeč upřednostněn před jiným, ačkoliv by se jednalo na 

první pohled o zvýhodnění na základě diskriminačního důvodu. V této souvislosti bych uvedl, že 

např. zákaz diskriminace na základě pohlaví byl poté částečně prolomen v judikatuře ESD
31

, kdy 

národní úprava vycházející z čl. 2 odst. 1 a 4 směrnice Rady 76/207 o za vedení zásady rovného 

zacházení pro muže a ženy pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v 

zaměstnání a o pracovní podmínky nesmí sice směřovat k jednoznačnému zvýhodnění jednoho 

pohlaví oproti druhému, avšak v legitimně odůvodněných případech lze částečně zvýhodnit 

uchazeče jednoho pohlaví v odvětvích pracovního života, kde panuje značná nerovnost a národní 

úprava směřuje k jejímu odstranění. Dalšími předpisy EU upravujícími zákaz diskriminace jsou 

směrnice Rady 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na 

jejich rasu nebo etnický původ a směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro 

rovné zacházení v zaměstnání a povolání. V národní úpravě České republiky je důležitý tzv. 

Antidiskriminační zákon, tedy zákon č. 198/2009 Sb. 

 Výčet informací, které zaměstnavatel nesmí od zaměstnance požadovat, poté nalezneme v 

ust. § 316 odst. 4 ZP, kdy tyto informace nesmějí být vyžadovány nejen před vznikem pracovního 

poměru, resp. před jeho založením, ale ani v jeho průběhu. U některých těchto informací je zákaz 

absolutní, ale u některých je pouze relativní a lze ho prolomit, kdy je třeba vždy posuzovat 

konkrétní případ. Jednalo by se například o situaci, kdy při obsazování pracovní pozice, kterou 

nesmí vykonávat těhotná žena dle zvláštního právního předpisu, by bylo legitimní po uchazečce 

požadovat informace o jejím stavu. Některé další informace, které zaměstnavatel nesmí po 

zaměstnanci požadovat, nalezneme i v ust. § 12 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, i zde je však 

obsažena možnost relativního prolomení zákazu.  

 

 

 

 

 

                                                 
31 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 17.10.1995 ve věci C-450/93, Eckhard Kalanke v. Reie 

Hansestadt Bremen 
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3.3.2 Povinnost seznámení fyzické osoby s podmínkami 

 Dále ZP upravuje v § 31 povinnost zaměstnavatele seznámit fyzickou osobu před 

uzavřením pracovního poměru s pracovními podmínkami, které by pro ni z pracovního poměru 

vyplývaly, s podmínkami odměňování a i s podmínkami, které pro fyzickou osobu vyplývají v 

souvislosti s pracovní pozicí ze zvláštních právních předpisů. Takovou skutečností může být např. 

povinnost uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti. Fyzická osoba tedy musí být seznámena nejen 

se svými právy a povinnostmi vyplývajícími z obecně závazných právních předpisů, ale i se 

skutečnostmi, které vyplývají z pracovní pozice individuálně. 

 Uchazeč musí znát všechny podmínky, které jsou pro něj podstatné ve vztahu k sjednanému 

druhu práce, aby vůbec zvážil, zda následně pracovní smlouvu uzavře. Zákoník práce 

implementoval směrnici Rady 91/553/EHS
32

, která byla v Evropské Unii přijata zejména kvůli 

zemím, kde stále není uzákoněna povinnost uzavírat pracovní smlouvy písemně. Zmínil bych např. 

sousední Spolkovou republiku Německo, kde stačí k uzavření pracovní smlouvy souhlasný projev 

vůle obou stran. Podle směrnice musí být zaměstnanec o podmínkách informován písemně, 

přičemž implementace v ust. § 37 ZP tuto povinnost konkretizuje tak, že pokud pracovní smlouva 

neobsahuje údaje o právech a povinnostech, musí o nich být učiněno písemné poučení. Dle mého 

názoru je důvodem této povinnosti to, že v případě nedodržení některé povinnosti zaměstnancem 

se zaměstnanec nemůže dovolávat absence poučení. Dalším důvodem je i to, že v případě pouze 

ústně poskytnutých informací by bylo složité prokázat, zda zaměstnavatel svou povinnost skutečně 

splnil
33

.  

 Podle ust. § 37 odst. 1 ZP jsou informacemi o právech a povinnostech následující: 

,,a) jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li 

právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li 

fyzickou osobou, 

b) bližší označení druhu a místa výkonu práce, 

c) údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené, 

d) údaj o výpovědních dobách, 

e) údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, 

f) údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty 

mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu, 

                                                 
32

 HŮRKA, Petr et al., Pracovní právo. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. Str. 130 

33 ŠTEFKO, Martin., VYSOKAJOVÁ, Margerita., Personální vademecum, Praha: Univerzita Karlova, 2016 – str.  
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g) údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení 

smluvních stran těchto kolektivních smluv.“ 

 Pozastavil bych se však nad tím, že pokud informace nejsou obsaženy v pracovní smlouvě 

a zaměstnavatel o nich musí zaměstnance informovat dodatečně písemně, má dle ust. § 37 odst. 1 

ZP na splnění této povinnosti měsíc od vzniku pracovního poměru. Tuto lhůtu shledávám jako 

poměrně nelogickou, neboť pracovní poměr vzniká nástupem do práce, přičemž pokud 

zaměstnanec do práce nastoupí a reálně ji začne vykonávat, měl by již být se všemi podmínkami 

být seznámen. Např. údaje o pracovní době a o kolektivních smlouvách upravujících podmínky 

zaměstnance totiž mohou být esenciální nejen pro zaměstnance, ale i pro samotného 

zaměstnavatele, aby zaměstnanec mohl práci vykonávat řádně a v jeho zájmu. 

 Zde bych uvedl jen pro zajímavost, že např. na Islandu lze povinnost uzavírat písemně 

pracovní smlouvu nahradit písemným seznámením zaměstnance s podmínkami ze strany 

zaměstnavatele, a to dokonce až do dvou měsíců od nástupu zaměstnance do práce
34

. Taková 

právní úprava se mi jeví jako velmi nejistá pro samotného zaměstnance. 

3.3.3 Vstupní lékařská prohlídka 

 Další skutečností předcházející vzniku pracovního poměru je dle ust. § 32 ZP vstupní 

lékařská prohlídka: 

 ,,V případech stanovených zvláštním právním předpisem je zaměstnavatel povinen zajistit, 

aby se fyzická osoba před vznikem pracovního poměru podrobila vstupní lékařské prohlídce.“  

 Ta je blíže upravena v ust. § 59 ZoSZS a v ust. § 10 prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb. 

Smyslem zdravotní prohlídky je to, aby do zdravotně náročné pracovní pozice nebyla obsazena 

osoba, jejíž zdravotní stav této pracovní pozici neodpovídá
35

. Jak je z ustanovení ZP patrno, 

povinnost pracovní prohlídku zajistit má zaměstnavatel. Osoba, která poté zdravotní prohlídkou 

neprojde, nebo se jí vůbec nepodrobí, je považována za zdravotně nezpůsobilou k výkonu sjednané 

práce. Případ, kdy se fyzická osoba vůbec nepodrobí vstupní lékařské prohlídce, upravuje ZoSZS 

a u této fyzické osoby podle něj nastává tzv. fikce nezpůsobilosti. Je spornou otázkou, co nastává 

v situaci, kdy osoba, u které nastala fikce nezpůsobilosti, přesto nastoupí k výkonu sjednané práce. 

Není jednoznačné, zda nastane absolutní neplatnost uzavřené pracovní smlouvy či nikoliv. 

Důvodem nepodrobení se vstupní lékařské prohlídce může být totiž jak nevůle uchazeče, tak 

absence poučení o této povinnosti ze strany zaměstnavatele. Pochybení na straně zaměstnavatele 

                                                 
34

 
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8274&acro=living&mode=text&recordLang=en&lang=en&parentId=

7782&countryId=IS&regionId= 

35 CHLÁDKOVÁ, Alena., BUKOVJAN, Petr., Personalistika. 5 aktual. Vyd. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2015,str. 
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a následná absolutní neplatnost smlouvy by potom v důsledku trestala samotného zaměstnance, 

který o povinnosti nevěděl a má zájem na tom, aby řádně mohl vykonávat práci. Je ale 

jednoznačné, že absence takového poučení u zaměstnavatele zakládá správní delikt
36

. Domnívám 

se, že by bylo vhodné, aby bylo v ZP konkretizováno, jaký je následek nepodrobení se povinné 

lékařské prohlídce pro platnost pracovní smlouvy, neboť taková situace může v praxi nastat 

poměrně snadno. 

 Vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb, se 

kterým má zaměstnavatel uzavřenou příslušnou smlouvou, tedy se pro zaměstnance 

podstupujícího lékařskou prohlídku neuplatní zásada svobodné volby lékaře
37

.   

3.4 Typy pracovních poměrů 

 Ačkoliv zákon upravuje pracovní poměr jednotně, z pohledu teorie lze částečně rozlišit 

pracovní poměry z několika hledisek. Takovými kritérii pro rozlišení poté mohou být
38

: 

a) Doba trvání pracovního poměru – zde rozlišujeme pracovní poměry uzavřené na dobu určitou 

a pracovní poměry uzavřené na dobu neurčitou. Dle ust. § 39 odst. 1 ZP je pracovní poměr sjednán 

na dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání. 

b) Souběh zákonných úprav – zde rozlišujeme pracovní poměry dle toho, zda je pramenem jejich 

úpravy pouze zákoník práce od pracovních poměrů, jejichž právním pramenem je i jiný právní 

předpis. 

c) Podle charakteru zaměstnavatele – zde rozlišujeme, zda vystupuje na straně zaměstnavatele 

osoba soukromého práva, tedy fyzická osoba či právnická osoba soukromého práva, nebo zda 

vystupuje na straně zaměstnavatele stát či právnická osoba veřejného práva. 

d) Podle způsobu vzniku – zde rozlišujeme, jak již bylo řečeno, pracovní poměry vzniklé 

uzavřením pracovní smlouvy a pracovní poměry uzavřené jmenováním. 

e) Podle místa výkonu práce – rozlišujeme pracovní poměry podle toho, zda k výkonu práce 

dochází trvale přímo na pracovišti zaměstnavatele, či převážně jinde. 

 

                                                 
36 https://www.epravo.cz/top/clanky/absence-vstupni-lekarske-prohlidky-jako-duvod-neplatnosti-pracovni-

smlouvy-101344.html 

37 ŠTEFKO, Martin., VYSOKAJOVÁ, Margerita., Personální vademecum, Praha: Univerzita Karlova, 2016 – str. 

21 

38 Bělina, M., Pichrt, K. A kol. Pracovní právo. 7 doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 

2017, str. 153 
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3.5 Vztah pracovního poměru a pracovní smlouvy 

 Poté, co jsem definoval pojem pracovního poměru a uvedl skutečnosti, kterými se pracovní 

poměr zakládá, dovozuji, že pracovní smlouva je v podstatě zákonem upraveným konsenzuálním 

prostředkem, resp. smluvním typem, sloužícím k založení pracovního poměru. Avšak spatřuji 

rozdíl, co se týče obsahu těchto dvou zásadních pracovněprávních institutů.  

 Ačkoliv pracovní poměr je založený pracovní smlouvou, jeho obsah se neodvíjí pouze od 

ní, resp. toho, co je v ní ujednáno, ale také od kogentních pracovněprávních norem. Jeho obsah 

tedy vnímám jako obsáhlejší, neboť vyvolává i důsledky, které nejsou v dispozitivně sjednávané 

pracovní smlouvě přímo obsaženy, ačkoliv na jejím základě vznikl. Přeci jen i to, co nemusí být 

v pracovní smlouvě ujednáno, ale je to ustanoveno zákonem, jsou strany pracovního poměru 

povinny dodržovat, resp. mají zákonem předpokládaná práva i v případě, kdy tato práva nejsou 

výslovně upravena v pracovní smlouvě a dále, ujednají-li strany v pracovní smlouvě ustanovení 

v rozporu se zákonem, jsou tato ustanovení neplatná (viz. dále).  
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4. Pracovní smlouva 

4.1 Předsmluvní odpovědnost 

Před uzavřením samotné pracovní smlouvy musí dojít k předsmluvnímu jednání. ZP upravuje 

subsidiárně občanskoprávní předpisy a v ust. § 30-32 stanovuje některá pravidla pro jednání před 

založením pracovního poměru, resp. uzavřením pracovní smlouvy, viz. v předchozí části této 

práce. Nyní se však zaměřme na jednání před uzavřením smlouvy obecně z pohledu NOZ, 

konkrétně na předsmluvní odpovědnost. 

 Obecně je předsmluvní odpovědnost upravena v ust. § 1728 – 1730 NOZ a některými 

dalšími ustanoveními, která upravují dílčí aspekty předsmluvní odpovědnosti. Jak jsem již uvedl, 

svoboda uzavřít pracovní smlouvu vychází ze zásady autonomie vůle a dle ust. § 1728 odst. 1 NOZ 

může každý jednat o uzavření smlouvy, aniž by byl z takového předsmluvního jednání zavázán 

smlouvu skutečně uzavřít. NOZ však upravuje některé situace, kdy přesto vzniká předsmluvní 

odpovědnost. Těch můžeme v zásadě vyčíst 5
39

: 

1) Jednání o smlouvě bez úmyslu ji skutečně uzavřít 

2) Porušení informační povinnosti  

3) Neuzavření smlouvy v rozporu s očekáváním druhé strany 

4) Zneužití důvěrných informací 

5) Způsobení neplatnosti právního jednání 

 

Ad 1 + Ad 3): Úprava obsažená v ust. § 1728 odst. 1 NOZ a návazně v ust. § 1729  NOZ obsahuje 

konflikt zásady autonomie vůle a zásady ochrany dobré víry. Smluvní autonomie je zde limitována 

ochranou dobré víry dle ust. § 6 a § 7 NOZ.  V ust. § 1728 odst. 1 se jedná se o situace, kdy jedna 

ze stran jedná o uzavření smlouvy, ale již od počátku nemá v úmyslu smlouvu skutečně uzavřít. 

Dochází tedy k jednání ,,jen na oko“.
40

V ust. § 1729 se potom jedná o situace, kdy je uzavření 

smlouvy již domluveno, avšak jedna ze stran smlouvu nakonec neuzavře. Tato úprava se v praxi 

může často vztahovat i na uzavírání pracovních smluv, kdy pokud by jedna ze stran pracovní 

smlouvy jednala o uzavření smlouvy pouze na oko, nebo nakonec neuzavřela smlouvu v rozporu 

s očekáváním druhé strany, může druhé straně způsobit újmu. Dle mého názoru by se jednalo např. 

                                                 
39

 https://www.epravo.cz/top/clanky/predsmluvni-odpovednost-96340.html 
40

 PETROV., J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník: Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck 2017, 

Str. 1662 
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o situaci, kdy zaměstnavatel v očekávání nového zaměstnance uzpůsobí chod provozovny, aniž by 

nakonec budoucí zaměstnanec nastoupil, nebo o situaci, kdy potenciální zaměstnanec očekává 

uzavření pracovní smlouvy, ke kterému nakonec nedojde a fyzická osoba tak přichází o možnost 

opatřit si prostředky pro svou existenci, jež očekávala. Prokázání toho, že jedna strana skutečně 

jednala nepoctivě, však bude prací soudu a domnívám se, že takové dokazování bude vždy složité. 

Zvlášť v pracovněprávním prostředí, kde běžně uchazeči jednají o budoucím zaměstnání 

s několika zaměstnavateli a naopak. 

 

Ad 2):  Porušení informační povinnosti upravuje ust. § 1729 odst. 2 NOZ, kdy strany si jsou před 

uzavřením povinny sdělit všechny informace, které jsou pro uzavření smlouvy podstatné. 

Informační povinnost před uzavřením pracovní smlouvy a založením pracovního poměru je 

subsidiárně upravena v ZP, kdy zaměstnavatel má povinnost uchazeče o zaměstnání informovat o 

všech podmínkách sjednávaného pracovního poměru. Na informační povinnost budoucího 

zaměstnance se potom uplatní ustanovení NOZ. Uchazeč o zaměstnání se porušení informační 

povinnosti může dopustit např. v případě, kdy záměrné uvádí nepravdivé informace, jako je např. 

jeho kvalifikace pro dané zaměstnání
41

. 

 

Ad 4): Zneužití důvěrných informací v rámci předsmluvní odpovědnosti je upraveno v ust. § 1730 

NOZ. Strany mají dle ustanovení právo si vést záznamy o údajích, které se dozvěděly při jednání 

o smlouvě a to i v případě, kdy smlouva nakonec není uzavřena. Pokud však strany získají údaje, 

které jsou důvěrné, musí zajistit to, že nedojde k vyzrazení či zneužití těchto údajů. 

Shromažďování osobních údajů uchazeče o zaměstnávání zaměstnavatelem je subsidiárně 

upraveno v ZP, ustanovení § 1730 NOZ se tedy uplatní zejména pro informace získané uchazečem. 

Uchazeč může získat o budoucím zaměstnavateli při jednání o smlouvě mnoho údajů souvisejících 

např. s provozem zaměstnavatele, přičemž nemusí jít pouze o obchodní tajemství, důvěrnými údaji 

je obecně to, o čem to strany prohlásí, nebo je takto údaj označen sám o sobě
42

.  

 

Ad 5): viz. dále. 
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 https://www.epravo.cz/top/clanky/chyby-a-omyly-pri-uzavirani-pracovni-smlouvy-103078.html 
42

 PETROV., J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník: Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck 2017, 

Str. 1668 
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4.1.1 Neplatnost právního jednání ve vztahu k pracovní smlouvě 

Způsobení neplatnosti právního jednání je ve vztahu k pracovním smlouvám velice široký pojem. 

Uvádím zde tedy několik nejzákladnějších důvodů neplatnosti pracovní smlouvy, příp. ustanovení 

v ní obsažených: 

1) Nedostatek formy - nejzákladnějším důvodem bude sjednání písemné smlouvy pouze ústně 

v rozporu s ust. § 34 odst. 2 ZP, podle kterého musí být pracovní smlouva sjednána písemně. 

K formě pracovní smlouvy viz. dále v této práci. Neplatnost právního úkonu pro nedodržení 

jeho povinné písemné formy upravuje ust. § 582 NOZ. V případě pracovní smlouvy dochází 

při nedodržení formy pouze k neplatnosti relativní, neboť ust. § 34 odst. 2 ZP nestanovuje 

explicitně neplatnost absolutní. 

2) Ujednání v rozporu se zákonem, dobrými mravy, veřejným pořádkem - dále můžeme uvést 

způsobení neplatnosti pouze části právního jednání, tedy pouze některé části pracovní 

smlouvy. K tomu dojde v případě, kdy si strany ujednají ustanovení pracovní smlouvy 

narážející na kogentní předpisy pracovního práva. Půjde tak např. o ujednání o tom, že 

zaměstnavatel může zaměstnance převádět na jiný druh práce vždy a bez jeho souhlasu, 

sjednání pracovní doby nad rámec povolený zákonem, sjednání mzdy pod zákonné minimum 

a další. Dalším případem může být ujednání, které se příčí dobrým mravům nebo veřejnému 

pořádku, viz. ust. § 580 NOZ. Neplatné bude pouze toto ujednání, resp. jeho část, nikoliv celá 

pracovní smlouva. 

3)  Jako speciální případ neplatného ujednání bych uvedl ještě neplatné ujednání dle ust. § 577 

NOZ: 

,,Je-li důvod neplatnosti jen v nezákonném určení množstevního, časového, územního nebo 

jiného rozsahu, soud rozsah změní tak, aby odpovídal spravedlivému uspořádání práv a povinností 

stran; návrhy stran přitom vázán není, ale uváží, zda by strana k právnímu jednání vůbec 

přistoupila, rozpoznala-li by neplatnost včas.“ 

 Domnívám se, že v kontextu uzavírání pracovních smluv by se mohlo jednat např. o případ, 

kdy si strany nevědomě sjednají vadný den nástupu do práce a dojde např. k chybě v datu, kdy by 

den nástupu do práce byl 31. dne měsíce, který má pouze 30 kalendářních dní. 
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4.2 Forma pracovní smlouvy 

 Požadavek na formu pracovní smlouvy je obsažen v ust. § 34 odst. 2 ZP: 

 ,, Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně; totéž platí o změně pracovní smlouvy a 

odstoupení od ní.“ 

 Požadavek na písemné uzavření pracovní smlouvy se týká všech pracovních poměrů bez 

výjimky. V případě, kdy dojde k neplatnému uzavření pracovní smlouvy, tedy smluvní strany si ji 

sjednají pouze ústní formou, dochází k její relativní neplatnosti. Absolutní neplatnost pracovní 

smlouvy zde nepřichází v úvahu, neboť není explicitně v ust. § 34 odst. 2 ZP stanovena. 

  Pokud strany přesto započnou s plněním a zaměstnanec nastoupí k práci, nelze se již 

zpětně dovolávat její neplatnosti a tím ji zrušit, dle ust. § 20 ZP. Stejný závěr v minulosti potvrdila 

i judikatura
43

. I přes neplatné sjednání pracovní smlouvy tak vzniká faktický pracovní poměr. 

 Jak již bylo řečeno výše, pokud by pracovní smlouva nebyla platně uzavřena v písemné 

formě a zaměstnanec by přesto nastoupil k výkonu práce, bude se jednat pouze o tzv. faktický 

pracovní poměr. Podle judikatury Nejvyššího soudu tím vlastně vzniká zaměstnavateli 

bezdůvodné obohacení v takové výši, v jaké by musel zaměstnanci plnit ve formě odměny za práci, 

kdyby platně uzavřená pracovní smlouva existovala
44

. Povinnost zajistit písemnou formu pracovní 

smlouvy je pak tedy kladena na samotného zaměstnavatele, který je povinen jedno vyhotovení 

vydat zaměstnanci. 

 Co se týče odpovědnosti zaměstnavatele v případě neuzavření pracovní smlouvy písemnou 

formou, může pokuta, která mu bude uložena inspektorátem práce stoupat až do výše 10 milionů 

korun českých
45

. 

 Od nedodržení požadavku na písemnou formu pracovní smlouvy je třeba ještě odlišit 

situaci, kdy fakticky dojde k uzavření pracovní smlouvy, aniž by smluvní typ byl tak výslovně 

pojmenován. Situací se zabýval již Nejvyšší správní soud, kdy konstatoval, že pokud strany označí 

pracovněprávní úkon jinak, než jako pracovní smlouva, ale obsah úkonu svědčí o jejich úmyslu 

založit pracovní poměr, je tímto pracovní poměr založen
46

. Takovými okolnostmi mohou být 

například ujednání o dovolené, svátcích, dalších odměnách kromě základní mzdy apod. Na straně 

druhé judikatura dovozuje, že smlouva označená výslovně jako pracovní smlouva, obsahem však 

                                                 
43 Vysokajová, M.; Kahle, B.; Randlová, N.; Hůrka, P.; Doležílek, J. Zákoník práce. Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, ČR, 2013, str. 50. 

 

44 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 3061/2010 

45 Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr (ust. § 12 odst. 1 písm. b) zákona o inspekci práce) a podnikající fyzická osoba či právnická 

osoba správního deliktu ( ust. § 25 odst. 1 písm. b) zákona o inspekci práce tím, že neuzavře písemně pracovní 

smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. 

46 Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky sp. zn. NSS 3 Ads 67/2005 
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pracovní smlouvě neodpovídající a neupravující výkon závislé práce mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem, pracovní smlouvou není.
47

 

 Domnívám se, že požadavek na písemnou formu pracovní smlouvy je v zákoně zakotven 

zejména z důvodu ochrany zaměstnance ve smyslu základních zásad pracovního práva, zejména 

zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance viz. ust. § 1a odst. 1 písm. a) ZP. Dalším 

důvodem požadavku na písemnou formu může být i to, že pracovněprávní vztahy jsou dlouhodobé 

povahy a pokud by nebyl jejich obsah ujednán v písemné formě, po uplynutí určité doby by již 

nemusel být zřejmý
48

. I to by totiž v důsledku mohlo ohrožovat postavení zaměstnance, zejména 

pokud by došlo k případnému pracovněprávnímu sporu před soudy. 

 Na závěr bych zmínil, že požadavek na písemnou formu pracovní smlouvy není ve všech 

státech Evropské unie zakotven. Příkladem mohou být sousední Německo nebo Rakousko. 

Domnívám se, že v tomto směru je česká právní úprava tzv. o krok napřed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47  Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 15 Ca 226/2001 

48 https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-nasledky-nedodrzeni-formy-a-dalsich-nalezitosti-pracovni-smlouvy-

99488.html 



32 

4.3 Obsah pracovní smlouvy 

 Obsah pracovní smlouvy nalezneme v ust. § 34 odst. 1 ZP. Stanoví povinné náležitosti 

pracovní smlouvy, přičemž ujednání v pracovní smlouvě potom mohou být stranami modifikována 

dle principu ,,co není zakázáno, je dovoleno“. Nejprve se zaměřme na povinný obsah pracovní 

smlouvy dle ust. § 34 odst. 1 ZP. 

 Z dikce ust. § 34 odst. 1 ZP: 

,,(1) Pracovní smlouva musí obsahovat: 

a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat 

b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána 

c) den nástupu do práce.“ 

4.3.1 Druh práce 

 Druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, musí být ve smlouvě 

určen s obezřetností. V podstatě platí, že čím šířeji je určen okruh činností v pracovní smlouvě, o 

to větší je pravomoc zaměstnavatele vůči zaměstnanci, kdy mu zaměstnavatel může přidělovat 

širší okruh činností. Zároveň má však zaměstnavatel povinnost zaměstnanci přidělovat práci pouze 

v rozsahu druhu práce určeného v pracovní smlouvě. Určení celého okruhu pracovních činností, 

které může zaměstnavatel zaměstnanci přidělovat je z pohledu zaměstnance poté vykonávání 

sjednaného druhu práce a i v případě, kdy je tento okruh činností poměrně variabilní a zaměstnanci 

jsou přidělovány růžné činnosti, tak se nejedná o změnu pracovních podmínek
49

. U zaměstnavatele 

by poté mohla tato volnost evokovat vůli sjednat okruh prací co nejširším možným způsobem, aby 

zaměstnanci mohl přidělovat co největší množství činností, avšak na tuto volnost naráží určitá 

limita a v tomto případě tak platí, že byl-li by druh práce sjednán příliš široce a neurčitě, zakládá 

toto neplatnost samotného ujednání a tím i pracovní smlouvy
50

.  Osobně se domnívám, že takovým 

příkladem může být např. označení pozice v pracovní smlouvě jako ,,úředník“, kdy ani není 

zřejmé, co přesně má zaměstnanec vykonávat. 

 Výjimkou, kdy lze vybočit ze sjednaného druhu prací budou pouze případy, kdy např. pro 

dočasnou neschopnost k výkonu práce či odvrácení živelné katastrofy, může zaměstnavatel 

zaměstnanci nařídit odlišný druh práce. Na straně druhé, stejně tak má pravomoc požadovat 

převedení na jiný druh práce zaměstnanec, např. z titulu soudního rozhodnutí, nebo z důvodu 

zdravotní nezpůsobilosti pro výkon sjednané práce
51

. 

 

                                                 
49 Rozsudek Nejvyššího soudu SSR 4 Cz 5/79, S IV, str. 894 

50 Vysokajová, M.; Kahle, B.; Randlová, N.; Hůrka, P.; Doležílek, J. Zákoník práce. Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, ČR, 2013, str. 48. 

51 https://www.epravo.cz/top/clanky/pracovni-smlouva-i-nalezitosti-pracovni-smlouvy-21821.html 
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4.3.2 Místo výkonu práce 

 

 Ustanovení §34 odst. 1 písm b) ZP vysloveně dovoluje možnost sjednat míst výkonu práce 

několik. Takové sjednání upotřebí zejména zaměstnavatel s několika provozovnami. Co se 

určitosti ujednání o místě výkonu práce týče, platí, že místem výkonu práce by mělo být to místo, 

kde bude práce pravidelně vykonávána, tedy pracoviště. Zákon poté nedefinuje pojem pracoviště 

přesněji, neboť takový pojem může být v různých odvětvích pracovního života rozmanitý. 

V zásadě se však jedná o místo, kde zaměstnanec pod vedením zaměstnavatele přijímá pokyny a 

plní pracovní úkoly
52

. I s ohledem na to, je obtížné určit, kdy je vymezení pracoviště příliš široké, 

neboť je vždy nutné individuálně přihlížet k povaze vykonávané práce. Pro práce, u kterých je pro 

zaměstnavatele potřebné vymezit pracoviště šířeji, se pak toto připouští, musí to však být legitimně 

odůvodněno potřebami zaměstnavatele. Pokud by zaměstnavatel místo výkonu práce vymezil 

příliš široce neopodstatněně, takové ustanovení by mohlo být neplatné
53

.  

 Místo výkonu práce nemusí být určeno pouze konkrétní provozovnou, připouští se i místní 

určení, jako je obec nebo celá Česká republika, opět s ohledem na konkrétní okolnosti prováděné 

práce. Při sjednávání místa výkonu práce je často sjednáváno i tzv. obvyklé pracoviště, zvláštně u 

pracovníků, u nichž z povahy jimi vykonávané práce vyplývá, že nebudou práci vykonávat pouze 

na jednom místě. Obvyklé pracoviště se sjednává zejména pro účely cestovních náhrad ve smyslu 

ust. § 34a ZP, kdy smyslem tohoto ustanovení je pravděpodobně i záměr zákonodárce, aby 

vymezením místa výkonu práce širším než je obec, tedy např. na celou Českou republiku, nebyl 

zaměstnanec připraven o nárok na cestovní náhrady
54

 v případě, kdy by cestoval po území celé 

republiky, avšak z pohledy sjednaného místa výkonu práce v pracovní smlouvě by se pořád 

jednalo o výkon práce v rámci sjednaného místa. Bylo-li místo výkonu práce v pracovní smlouvě 

vymezeno s přesnou určitostí na konkrétní provozovnu a zaměstnanec by měl zaměstnavatelem 

být přeložen na jiné pracoviště, jedná se již o přeložení pracovníka ve smyslu ust. § 43 ZP
55

. Od 

sjednaného místa práce a přeložení pracovníka ve smyslu ust. § 43 ZP je nutné odlišit pracovní 

cestu ve smyslu ust. § 42 ZP, neboť v případě pracovní cesty se, jak vyplývá z výkladu ustanovení, 

jedná pouze o časově omezené vyslání zaměstnance mimo místo výkonu práce, nikoliv o jeho 

přeložení po časově delší dobu, jako v případě přeložení. 

                                                 
52 ŠTEFKO, Martin, Pracovní právo v kontextu občanského práva, Praha: Auditorium, 2012, str. 41 

53 Nález ústavního soudu sp. zn. ÚS 3616/10 

54 https://www.epravo.cz/top/clanky/misto-vykonu-prace-a-pravidelne-pracoviste-zamestnance-102031.html 

55 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR 6 Cz 29/82, R 26/1985 
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4.3.3 Den nástupu do práce 

 Den nástupu do práce klíčovým údajem hlavně z toho důvodu, že dle ZP pracovní poměr 

vzniká dnem nástupu, viz ust. § 36 ZP: 

 ,,Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do 

práce nebo dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího 

zaměstnance.“ 

 Den nástupu do práce je možno určit buďto konkrétním datem, tedy určením dne, měsíce 

a roku, nebo jiným časovým údajem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, o který den se jedná. 

Takový jiný časový údaj se může vázat i na skutečnosti, o kterých ani jedna smluvní strana neví 

jistě, zda nastanou, avšak obě strany nepochybně chápou, o který den se jedná. Takovým 

ujednáním tedy může být např. ujednání dne nástupu ke dni, kdy zaměstnanec dokončí přípravu 

k povolání, dle judikatury tedy i formulace ,,po dokončení učebního poměru“
56

. 

 Sjednání správného dne nástupu do práce může představovat problém v případě, kdy např. 

zaměstnanec nastoupí do práce v den dřívější, než kdy došlo k uzavření samotné pracovní 

smlouvy. V takové situaci dochází k faktickému pracovnímu poměru, aniž by byl pracovní poměr 

založen smlouvou. To může pro zaměstnavatele znamenat nejen správní delikt na úseku 

pracovního poměru, ale také znamená nemožnost zrušit pracovní poměr ve zkušební době
57

. 

K faktickému nástupu zaměstnance do práce a až k pozdějšímu uzavření písemné pracovní 

smlouvy v praxi dochází poměrně často, ačkoliv nezáměrně, kdy např. dojde k chybě na úseku 

personalistiky
58

. Sjednání správného dne nástupu do práce tedy vyžaduje značnou obezřetnost. 

 Specifická situace nastává v momentě, kdy zaměstnanec ke sjednanému dni do práce 

nenastoupí. ZP toto upravuje v ust. § 34 odst. 3 a odst. 4. Pokud zaměstnanec ke sjednanému dni 

nenastoupí do práce, vzniká ze zákona zaměstnavateli právo od pracovní smlouvy odstoupit. 

Avšak v případě, kdy zaměstnanec do práce nenastoupí proto, že u něj nastala překážka v práci 

(např. úraz) a oznámí tuto skutečnost zaměstnavateli včas, pracovní poměr přesto vznikne. Ze 

zákona je nenastoupení zaměstnance do práce jediným důvodem pro odstoupení zaměstnavatele 

od pracovní smlouvy a obě smluvní strany si ani jiné důvody pro odstoupení od pracovní smlouvy 

sjednat nemohou. Po odstoupení se pracovní smlouva ruší od počátku, je na ní tedy nahlíženo, jako 

kdyby nikdy nebyla uzavřena. Samotné odstoupení musí být učiněno v písemné formě.
59

 

                                                 
56 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 811/2002 

57 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 2444/2013 

58 https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/banalni-personalisticka-chyba-pri-uzavirani-pracovni-

smlouvy 

59  Vysokajová, M.; Kahle, B.; Randlová, N.; Hůrka, P.; Doležílek, J. Zákoník práce. Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, ČR, 2013, str. 49 
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4.3.4 Ujednání o odměně 

 Sjednání odměny za práci jednoznačně patří mezi nejzákladnější prvky pracovní smlouvy. 

Právo na odměnu vychází z čl. 28 Listiny a v podstatě odlišuje výkon závislé práce od výkonu 

jiných druhů činností, jako jsou např. činnosti dobrovolné, nebo od výkonu nucené práce. 

 Strany pracovního poměru si mohou mzdu či plat sjednat v zásadě dvěma způsoby. Prvním 

způsobem bude sjednání ve smlouvě pracovní či jiné (např. manažerské smlouvě), a nebo sjednání 

mzdy v kolektivní smlouvě. V těchto případech se jedná o sjednání mzdy oboustranným právním 

úkonem. Způsobem jak určit mzdu jednostranně jsou poté určení vnitřním mzdovým předpisem a 

určení mzdy písemným rozhodnutím zaměstnavatele
60

. Vzhledem k tématu této práce budu 

ujednání o odměně komentovat ve vztahu ke sjednání odměny ve formě pracovní smlouvy. 

 Odměňování se v dá v zásadě rozdělit na odměňování v režimu platu a odměňování 

v režimu mzdy. Odměňování v režimu platu je upraveno v § 122 a násl. ZP a uplatní se pro 

zaměstnance, kteří vykonávají práci pro zaměstnavatele, který svou činnost zabezpečuje zcela 

nebo zčásti z veřejných zdrojů, tedy pro stát, územně samosprávný celek, státní fond, školskou 

právnickou osobu a další, tedy pro tzv. státní zaměstnance.
61

V pracovní smlouvě zaměstnance, 

který je odměňován v režimu platu, postačí ujednání o výši platu odkazem na příslušný právní 

předpis, přičemž lze obecně doporučit, aby tak bylo přímo učiněno, neboť předpisy prochází 

častými změnami a konkrétní vyčíslení platu v pracovní smlouvě by znamenalo nutnost později 

pracovní smlouvu měnit
62

.  

 Odměňování ve formě mzdy se uplatní v tzv. podnikatelské sféře. Zde je naopak třeba 

jednoznačně formulovat výši mzdy přímo v pracovní smlouvě, pokud není v pracovní smlouvě 

zaměstnavatelem odkázáno na mzdový výměr nebo vnitřní předpis zaměstnavatele. Dle ust. § 113 

odst. 2 ZP musí být mzda sjednána před nástupem do práce, přičemž toto ustanovení vychází 

v podstatě z povinnosti zaměstnavatele poučit zaměstnance o podmínkách vyplývajících pro něj 

z uzavření pracovního poměru
63

. 

                                                 
60

 Bělina, M., Pichrt, K. A kol. Pracovní právo. 7 doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 

2017, str. 237 
61

 HŮRKA, Petr et al., Pracovní právo. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. Str. 260 
62

 KOCOUREK Jiří, TRYLČ Ladislav, Mzda, plat a jiné formy odměňování za práci v ČR. 4. aktualizované a 

doplněné vydání. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2004, str. 39 
63

 Bělina, M., Pichrt, K. A kol. Pracovní právo. 7 doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 
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 Zaměstnavatelé odměňující v režimu platu jsou odkázání pouze na odměňování ve formě 

mzdy časové, viz. níže, u zaměstnavatelů odměňujících v režimu mzdy existuje několik dalších 

mzdových forem
64

, které si strany mohou ujednat v pracovní smlouvě. Jsou to následující: 

 Mzda časová – zaměstnanec je odměňován přímo za odpracovanou dobu. 

 Mzda úkolová – zaměstnanec je odměňován za množství vykonané práce. Taková forma 

odměňování se uplatní na pracovištích, kde má zaměstnavatel zájem na tom, aby 

zaměstnanec vykonal co největší objem práce a zároveň je možné objektivně stanovit 

normy výkonu práce, viz. ust. § 300 ZP. Zde opět lze spatřit konflikt smluvní volnosti stran 

a kogentních ustanovení pracovního práva, která chrání zaměstnance. 

 Mzda Podílová či provizní – zaměstnanec je odměňován podílem na zisku, tato forma 

odměňování se uplatní zejména v odvětvích souvisejících s maloobchodem či 

velkoobchodem, kdy zaměstnavatel má zájem na tom, aby zaměstnanec zvyšoval tržby 

provozovny. 

 Mzda smíšená – jedná se v podstatě o kombinaci výše uvedených forem. Osobně se 

domnívám, že zvlášť v dnešní době, kdy se v souvislosti s vysokým rozvojem ve všech 

odvětvích zvyšuje konkurence na trhu, se jedná o nejvýhodnější formu odměňování pro 

obě strany pracovního poměru. Např. při sjednání kombinace mzdy časové a mzdy 

podílové je pro zaměstnance zachována jistota odměny, zároveň však odměňování 

obsahuje i motivační složku, skrze kterou může zaměstnanec přispívat k podnikatelské 

činnosti zaměstnavatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2017, str. 674 
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4.3.4.1 Omezení smluvní volnosti při odměňování 

 Strany pracovního poměru si obvykle budou výši odměny sjednávat hlavně v závislosti na 

tom, jakou práci má zaměstnanec vykonávat, jaká je poptávka po zaměstnancích vykonávajících 

tuto práci na pracovním trhu a v závislosti na dalších aspektech pracovního prostředí jako prostředí 

částečně tržního. Avšak jejich smluvní volnost ohledně odměny je vzhledem k povaze pracovního 

práva v mnoha případech určitým způsobem regulována. 

 U zaměstnanců odměňovaných v režimu platu představují regulaci kogentní ujednání o 

výši platu, která jsou upravena nejen pro tzv. státní zaměstnance formou platových tříd v ZP, ale i 

pro některé další představitele veřejné moci zákonem
65

. Stejně tak představuje omezení smluvní 

volnosti možnost odměňovat tyto zaměstnance pouze formou časové mzdy. Osobně shledávám 

regulaci odměňování státních zaměstnanců zákonem, zejména regulaci ve formě platových tříd, 

za zcela správnou, aby došlo k zajištění efektivního využívání veřejných prostředků. 

 U zaměstnanců odměňovaných v mzdovém režimu jsou z mého pohledu nejpodstatnější 

kogentní ustanovení o minimální a zaručené mzdě. Minimální mzda by měla zabezpečovat to, aby 

zaměstnanec z odměny měl zajištěnou slušnou minimální životní úroveň. Její úprava vychází 

z Paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, kde je označena jako jedno ze 

základních lidských práv. V případech, kdy pak zaměstnanec z nějakého důvodu nedosáhne 

měsíčně stanovené výše minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu doplatek ve 

výši rozdílu jím dosažené mzdy a stanovené minimální mzdy. Stanovená výše minimální mzdy 

poté vychází z nařízení vlády č. 567/2006 Sb., které může být každoročně upravováno
66

. 

Minimální mzda může dále být upravena v kolektivní smlouvě, k čemuž v praxi dochází poměrně 

často. U zaměstnanců, na které se nevztahuje žádná kolektivní smlouva, se potom uplatní ještě 

institut zaručené mzdy, kdy je zohledněna i náročnost práce.
67

Existenci institutu minimální mzdy 

shledávám jako velmi příznivou hned ze dvou důvodů. Důvodem prvním je garance slušné životní 

úrovně pro osoby pracující oproti osobám, které např. nijak výdělečné vůbec nejsou a tím tedy 

existuje i určitá motivační funkce tohoto institutu. Druhým a podstatnějším důvodem je potom 
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ochrana zaměstnance, kdy nemůže zaměstnavatel zneužívat sociální postavení zaměstnance a 

donutit ho k výkonu práce za značně nevýhodných mzdových podmínek v situaci, kdy 

zaměstnanec získání práce nezbytně potřebuje. Taková ochrana zaměstnance je jednoznačně 

příznivá i vzhledem ke skutečnosti, kdy dochází do České republiky k přílivu pracovních sil 

z ekonomicky méně vyspělých zemí a zaměstnavatelé by mohli směřovat ke zneužití těchto 

pracovníků. Samotná výše minimální mzdy V České republice pro rok 2018 (a i pro roky předešlé) 

je však podle mého názoru poměrně nízká, kdy je 7. nejnižší ze všech zemí Evropské Unie
68

. 

Otázkou tedy zůstává, zda minimální mzda skutečně zajištuje slušnou minimální úroveň. 

 Stěžejním omezením smluvní volnosti stran pracovní smlouvy při sjednávání odměny, 

v tomto případě hlavně mzdy, neboť plat je stanoven zákonem, což představuje určitou jistotu 

rovnosti, je zásada vycházející z ust. § 110 ZP, tedy zásada ,,stejná odměna za stejnou práci“. 

 Zásada vychází z čl. 28 Listiny, předpisů Evropského společenství a mezinárodních smluv 

vylučujících diskriminaci při odměňování. Smyslem zásady je stanovit všem zaměstnancům 

zaměstnavatele vykonávajícím stejný druh práce stejnou odměnu, ať už práci vykonávají skrze 

pracovní poměr či mimo něj
69

. K otázce toho, co je kritériem pro porovnání ,,stejné práce“ se již 

mnohokrát vyjádřila judikatura. Jako nejpřesnější považuji popis tohoto kritéria tak, že se jedná o 

stejnou práci v případě, kdy práci vykonávají dva zaměstnanci, resp. dvě skupiny zaměstnanců, a 

úkoly mezi těmito dvěma skupinami lze přesouvat, dále při porovnání toho, jaké vzdělání je pro 

výkon činnosti vyžadováno a porovnání pracovních podmínek, za kterých je činnost 

vykonávána
70

. 

  Domnívám se, že existence této zásady je zcela správná. Jediný problém může dle mého 

názoru představovat situace, kdy některý ze zaměstnanců vykonávajících stejnou práci je značně 

výkonnější než ostatní zaměstnanci, či naopak značně méně výkonný, přičemž aspoň v případě 

výkonnějšího zaměstnance lze postupovat např. udělením odměn ve formě osobního ohodnocení. 
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4.3.5 Zkušební doba 

 Zkušební doba je upravena v ust. § 35 ZP. Ačkoliv se nejedná o ujednání v pracovní 

smlouvě povinné, je v praxi obvyklé, že téměř každá pracovní smlouva jej obsahuje
71

. K tomu je 

vhodné uvést, že zkušební doba nemusí být sjednána pouze v pracovní smlouvě, ale v případě 

zaměstnanců, jež jsou obsazováni na svou pozici jmenováním, se zkušební doba sjednává 

v inominátní smlouvě, která je s nimi uzavírána, viz. ust. § 35 odst. 2 ZP.  

 Smyslem institutu je umožnit zaměstnanci, aby zjistil, zda mu vyhovují podmínky 

vykonávané práce a umožnit zaměstnavateli, aby zjistil, zda se zaměstnanec úspěšně zapracoval a 

osvědčil
72

. Pokud totiž některé ze stran pracovní poměr nevyhovuje, garantuje jim ust. § 66 ZP 

možnost zrušit pracovní poměr bez výpovědní doby, a aniž by musela některá ze stran udávat 

výpovědní důvod.  Pozastavil bych se nad tím, že samotný zákon neobsahuje v ustanovení o 

zkušební době explicitní definici toho, jaký je její smysl, ta vyplývá pouze z ust. § 66 ZP. 

Domnívám se, že tomu tak je proto, že jde o institut obecně známý a proto neměl zákonodárce 

potřebu ho blíže definovat. 

Dle ust. § 35 odst. 1 nesmí být zkušební doba delší, než 3 měsíce po sobě jdou od vzniku 

pracovního poměru a 6 měsíců v případě vedoucích zaměstnanců. Pokud by potom byla zkušební 

doba sjednána na dobu delší, zakládá to dle odborníků sice neplatnost ujednání, ale pouze v té šíři, 

která přesahuje povolenou dobu dle ZP. Při sjednání zkušební doby delší, než zákon povoluje, tedy 

platí, že zkušební doba byla sjednána v její maximální zákonné délce
73

. Další úpravu maximální 

délky zkušební doby představuje ust. § 35 odst. 5 ZP: 

,,(5) Zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání 

pracovního poměru.“ 

Taková úprava v zákoně reflektuje praxi, kdy zaměstnavatelé sjednávali pracovní poměry 

se zaměstnanci na krátkou dobu se sjednáním zkušební doby
74

. Domnívám se, že zákonodárce toto 

ustanovení implementoval do zákona zcela správně, neboť při sjednání pracovního poměru na 

délku např. stejnou, jako je délka zkušební doby, by docházelo k porušení zásady zákonné ochrany 

postavení zaměstnance. 
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To, že v případě vedoucích zaměstnanců zákon připouští sjednání delší zkušební doby, než 

u zaměstnanců jiných, přisuzuji tomu, že jejich odpovědnost vůči zaměstnavateli je větší a může 

tak i trvat delší dobu, než si zaměstnavatel vedoucího zaměstnance dostatečně prověří.  

Zákon však nijak neupravuje minimální dobu, na kterou může být zkušební doba sjednána. 

Ačkoliv z mého pohledu by tedy sjednání zkušební doby na dobu extrémně krátkou, např. 1 den, 

bylo poměrně absurdní, bylo by sjednáno zcela platně a v souladu se smluvní volností stran.  

 Zkušební doba musí být sjednána nejpozději v den, kdy pracovní poměr vznikl, viz. ust. 

§ 35 odst. 3 ZP. Takovou úpravu shledávám zcela správnou, neboť pokud by si smluvní strany 

sjednaly zkušební dobu až poté, co pracovní poměr vznikl, mohly by tím teoreticky obcházet 

zákonná ustanovení o rozvázání pracovního poměru, kdy by některá ze stran ihned po sjednání 

zkušební doby mohla dát výpověď bez udání důvodu. 

 Zkušební doba poté dle ust. § 35 odst. 4 ZP nesmí být dodatečně prodlužována, s výjimkou 

prodloužení o dobu, kdy trvaly celodenní překážky na straně zaměstnance a o dobu, kdy měl 

zaměstnanec celodenní dovolenou. I toto ustanovení vnímám jako ustanovení, které má zabránit 

částečnému obcházení ustanovení zákona o rozvázání pracovního poměru. Je tedy logické, že 

smluvní strany by měly při sjednávání zkušební doby důkladně uvažovat o délce, na kterou si ji 

sjednají, neboť později toto nebude možno prodloužit ani vzájemnou shodou. Podotkl bych však, 

že zákon smluvním stranám nezakazuje, aby délku zkušební doby vzájemnou dohodou zkrátily.  

 Zkušební doba musí být sjednána písemně v souladu s ust. § 35 odst. 6 ZP, což z mého 

pohledu odpovídá ochranné funkci pracovního práva a posiluje jistotu stran o tom, co bylo 

ujednáno. 
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4.3.6 Konkurenční doložka 

 Obvyklou součástí pracovního poměru je sjednání konkurenční doložky. Ta je upravena 

v ust. § 310 a § 311 ZP. Jejím smyslem je zejména zabezpečit to, aby se po skončení pracovního 

poměru nedostaly k novému zaměstnavateli informace, které zaměstnanec u původního 

zaměstnavatele získal při výkonu práce a které by mohly mít až povahu obchodního tajemství, 

nebo by byly jednoduše způsobilé přinést novému zaměstnavateli značnou výhodu v hospodářské 

soutěži
75

. Domnívám se, že tento institut využijí nejvíce zaměstnavatelé, kteří podnikají 

v oblastech souvisejících s vývojem technologií, přičemž právě tato oblast podnikání stále 

dynamicky roste, čímž i institut konkurenční doložky nabývá na významu. S tím, že konkurenční 

doložka bude sjednávána pouze u některých profesí, kde je nezbytná, počítá i ust. § 310 odst. 2 

ZP. 

 Obsahem konkurenční doložky je závazek zaměstnance, že po určitou dobu po zániku 

pracovního poměru nebude vykonávat činnost, která by vůči zaměstnavateli měla soutěžní povahu. 

To, že zaměstnanec takovou činnost nebude vykonávat v průběhu pracovního poměru, vychází ze 

zásady zákazu konkurence a je tedy logické, že konkurenční doložka upravuje explicitně pouze 

období po zániku pracovního poměru. Zaměstnavatel poté zaměstnanci poskytuje protiplnění ve 

formě peněžní hodnoty, která musí činit měsíčně minimálně polovinu průměrného měsíčního 

výdělku. V případě, že toto protiplnění není obsahem konkurenční doložky, lze celou konkurenční 

doložku považovat za neplatnou, neboť je sjednána v rozporu se zákonem
76

. Ust. § 310 odst. 1 ZP 

kogentně upravuje minimální výši peněžního plnění, což shledávám v zásadě správným. Toto 

ustanovení zákona dále kogentně upravuje i to, že konkurenční doložku lze sjednat nejdéle na 

jeden rok po skončení pracovního poměru. V tomto omezení však nevidím smysl a mám za to, že 

stranám by měla být dána větší smluvní volnost a v případě potřeby, kdy např. zaměstnavatel 

rozváže pracovní poměr se zaměstnancem, který má hluboké znalosti, jež by mohly ostatním 

podnikatelům přinést značnou výhodu, by měl zaměstnavatel mít možnost sjednat si konkurenční 

doložku na delší dobu, čemuž by samozřejmě odpovídala i výše finančního protiplnění. Je přeci 

jen svobodnou vůlí zaměstnance, zda s konkurenční doložkou souhlasí a je na jeho uvážení, zda 

je schopen se výkonu výdělečné činnosti soutěžní povahy zdržet i na delší dobu než jednoho roku. 

 Ust. § 310 odst. 3 připouští, aby byla v konkurenční doložce sjednána smluvní pokuta za 

porušení závazu zaměstnancem. Její výše přitom není nijak upravena kromě toho, že musí 
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odpovídat okolnostem případu. Zákonodárce tak pravděpodobně reaguje na pestrost pracovního 

života, kdy v každé jeho oblasti by finanční částka odpovídající znalostem zaměstnance mohla být 

zcela odlišná. Samozřejmě určení přiměřené výše pokuty je potom na zaměstnavateli, který však 

musí být značně uvážlivý, neboť jak dovozuje judikatura
77

, nepřiměřená výše pokuty by 

znamenala neplatnost celé konkurenční doložky. Úplná absence smluvní pokuty v konkurenční 

doložce je dle mého názoru značnou chybou zaměstnavatele a v podstatě popírá smysl tohoto 

institutu, neboť zaměstnavatel se nikterak nechrání. 

 Co se požadavku na formu konkurenční doložky týče, ta je obsažena v ust. § 310 odst. 6 a 

musí být písemná, stejně jako změny doložky, příp. její vypovězení, resp. odstoupení od ní. 

V případě nedodržení formy bychom na konkurenční doložku nahlíželi jako na relativně 

neplatnou.  

 Konkurenční doložka je obvyklým ujednáním i v mnoha dalších státech Evropské unie, 

kdy např. i v Německu nebo Polsku je upravena minimální výše finančního plnění poskytovaná 

zaměstnavatelem.  

 Podotkl bych, že konkurenční doložka nemusí být pouze sjednána jako ustanovení pracovní 

smlouvy, byť ji řadím v této práci jako součást obsahu pracovní smlouvy, neboť upravuje práva a 

povinnosti jejích smluvních stran, resp. obsah pracovního poměru. To, že konkurenční doložka 

může být sjednána samostatně, je zcela logické, neboť strany si ji mohou sjednat až v průběhu 

pracovního poměru a dále je sjednávána velmi často u smluv o výkonu funkce, tedy tzv. 

manažerských smluv, kdy jak jsem již uvedl dříve, není sjednávána pracovní smlouva. Zároveň 

smluvním stranám nic nebrání v tom, sjednat ji již při uzavírání pracovního poměru jako 

ustanovení pracovní smlouvy. 
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4.3.7 Dohoda o hmotné odpovědnosti 

 Hned na úvod je vhodné uvést, že ačkoliv jsem sjednávání dohody o hmotné odpovědnosti 

zařadil do části práce o obsahu pracovní smlouvy, tak se jedná o dohodu, která je často i sjednávána 

samostatně a není tedy nutně jedním z ujednání obsažených přímo v samotné pracovní smlouvě. 

Její obsah však dotváří a ovlivňuje obsah celého pracovního poměru sjednaného pracovní 

smlouvou. Její sjednávání je velmi obvyklé, zejména u profesí, v jejichž popisu práce je operování 

s majetkem zaměstnavatele. Spektrum takových profesí může být velmi široké, kdy se bude jednat 

o práci pokladních až po práce odborné, jako např. práci bankéřů.  

 Dohodu upravuje ust. § 252 a násl. ZP jako dohodu o odpovědnosti za schodek na 

svěřených hodnotách, avšak v praxi se běžně používá pojem dohoda o hmotné odpovědnosti. 

Obsahem dohody je závazek zaměstnance nahradit schodek na hodnotách, které mu byly 

zaměstnavatelem svěřeny, jako jsou např. peníze, cennosti, zboží a jiné. Tyto hodnoty je v dohodě 

o hmotné odpovědnosti třeba specifikovat, avšak to postačí dle judikatury obecnou formou
78

. 

Osobně se domnívám, že příliš určitá specifikace svěřených hodnot by totiž zaměstnavatele 

indisponovala, v případě svěření peněžních hodnot bude specifikace velmi jednoduchá, avšak 

pokud by např. zaměstnavatel sjednával dohodu o hmotné odpovědnosti s pracovníkem zlatnictví, 

bylo by nelogické, aby musel s určitostí specifikovat každý svěřený předmět. 

  Ustanovení zákona v podstatě subsidiárně upravuje obecnou povinnost zaměstnance 

nahradit škodu obsaženou v ust. § 250 ZP. Ke schodku dochází v momentě, kdy hodnoty svěřené 

zaměstnanci, jako jsou typicky peníze v kase, chybí, aniž by bylo možno objektivně zjistit, 

z jakého důvodu. V případě zboží je vhodné doplnit, že se nejedná o schodek, pokud dojde k jeho 

zničení
79

. 

 Aby dohoda byla platně sjednána, musí být ze zákona uzavřena zaměstnancem, který 

dovršil věk 18 let. Tento požadavek na věk je v podstatě subsidiární úpravou pracovněprávní 

subjektivity zaměstnance, kdy jindy stačí u zaměstnance věk 15 let, viz. dále v této práci.   

 Zákon upravuje v ust. § 252 odst. 4 ZP povinnost uzavření dohody v písemné formě. 

Taková povinnost je dle mého názoru zcela logická, kdy při ústním uzavření by bylo prokazování 

toho, zda k uzavření skutečně došlo, značně složité, nebo přímo nemožné a ohrožovalo by 

zaměstnavatele. 
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4.3.9 Některá další ujednání 

 Pracovní smlouva musí obsahovat ujednání, která kogentně přikazuje jako její obsah 

zákon, dále obsahuje často ujednání obvyklá, jakými shledávám právě uvedená ujednání o 

odměně, zkušební době, sjednání konkurenční doložky nebo dohodu o hmotné odpovědnosti, ale 

může obsahovat i mnohá další ujednání. 

 Taková další ujednání jsou samozřejmě vždy závislá na druhu vykonávané práce a jsou 

plně na smluvní dispozitivní uvážení stran. Tato ujednání jsou někdy označována jako ujednání 

nahodilá
80

. Zařadit mezi ně můžeme např. ujednání o dovolené odchylně od ZP, ujednání o 

rozvržení pracovní doby, bližší vymezení pracovní doby a jiné. Tato ujednání musí logicky být 

zároveň v souladu s kogentními normami ZP. 

 Jak jsem již zmínil v úvodu této práce, pracovní trh je velmi variabilní a v souvislosti 

s globálním vývojem vzniká mnoho nových druhů zaměstnání, jeho atypických forem apod. 

V praxi jsem se tedy setkal s tím, že zaměstnanci mají často atypicky rozvrženou pracovní dobu, 

mají zaměstnavatelem garantovány tzv. sick days nebo možnost pracovat z domova, tedy home 

office, případně mají větší množství placené či neplacené dovolené, než jak vychází ze zákona. 

Někteří zaměstnanci mají v pracovních smlouvách také ujednání o odměnách kromě mzdy, jako 

jsou např. kvartální bonusy v rámci osobního ohodnocení. Setkal jsem se i s případy, kdy to, že 

zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci pro výkon práce služební automobil, telefon, či jiné hodnoty, 

bylo zakotveno přímo v samotné pracovní smlouvě.   
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4.4 Subjekty pracovní smlouvy 

 Subjektem pracovní smlouvy jsou obecně řečeno fyzické či právnické osoby, kterým zákon 

přiznává pracovněprávní subjektivitu, tedy možnost vstupovat do pracovněprávních vztahů. 

K tomu, aby tyto osoby do pracovněprávního vztahu, v tomto případě do pracovního poměru 

vstoupily, je nezbytná některá skutečnost předpokládaná zákonem, tedy uzavření pracovní 

smlouvy mezi smluvními stranami, zaměstnancem na straně jedné a zaměstnavatelem na straně 

druhé. 

4.4.1 Zaměstnanec 

 Zaměstnancem mohou být pouze fyzické osoby, viz. ust. § 6 ZP: 

 ,,Zaměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním 

pracovněprávním vztahu.“ 

 Domnívám se, že je zcela logické, že nemůže být zaměstnancem právnická osoba. Ať už 

z historického vývoje, kdy pracovní právo vzniklo zejména proto, aby kodifikovalo zvláštní 

ochranu zaměstnance jako slabší smluvní strany a pracovněprávní kodex obsahuje ustanovení o 

dovolené či nemocenské, kterých by právnická osoba nemohla požívat, tak proto, že právnické 

osoby mohou vykonávat pro druhou smluvní stranu činnost na základě jiných smluvních typů, 

jako je např. smlouva o dílo dle NOZ. 

 ZP upravoval do rekodifikace soukromého práva ustanovením i pracovněprávní 

subjektivitu zaměstnance, tedy jeho způsobilost být účastníkem pracovněprávních vztahů a v nich 

mít práva a brát na sebe povinnosti, nyní však úpravu nalezneme v ust. § 35 odst. 1 NOZ: 

 ,,Nezletilý, který dovršil patnáct let, se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného 

právního předpisu. Jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy 

nezletilý ukončí povinnou školní docházku.“ 

 Implicitně vyplývá z ustanovení NOZ i to, že požadavkem na pracovněprávní způsobilost 

zaměstnance je jeho obecná způsobilost právním úkonům dle ust. § 15 a § 16 NOZ. 

 Stěžejním požadavkem na pracovněprávní způsobilost zaměstnance je dosažení 15 let 

věku, resp. dokončení povinné školní docházky. Tato úprava vychází i z úpravy uvedené v Listině 

základních práv a svobod EU, jejím čl. 32: 

 „Dětská práce se zakazuje. Minimální věk pro přijetí do zaměstnání nesmí být nižší než věk 

pro skončení povinné školní docházky, aniž jsou dotčena pravidla, která jsou příznivější pro mladé 

lidi, a omezené výjimky.“ 

 Určitou odchylku od požadavku na věk představují ustanovení zákona o zaměstnanosti, 

konkrétně ust. § 121 – 125 zákona o zaměstnanosti, podle kterých může osoba mladší 15 let 
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vykonávat uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní činnost.  

 Povolení k výkonu činnosti vydává krajská pobočka Úřadu práce a částečně se na její 

výkon vztahují i ustanovení ZP, zejména ustanovení o prevenci rizik, zajištění osobních 

ochranných pracovních prostředků, zajištění vhodného prostředí, v němž bude činnost probíhat, 

možnost kontroly odborových orgánů a inspektorátů práce apod. V praxi je pak problematické, 

zda výkonem této činnosti nedochází k obcházení zákona a k výkonu práce osobou mladší 15 let.
81

 

Z povahy této činnosti nelze v žádném případě vyvodit, že by se jednalo o účast osoby mladší 15 

let v pracovním poměru, tedy nelze takovou osobu ani považovat za přípustný subjekt pracovní 

smlouvy.  Nedodržení požadavku na věk, resp. dokončení povinné školní docházky nejen zakládá 

nepřípustnost této fyzické osoby jako subjektu pracovní smlouvy, ale může zakládat i tzv. dětskou 

práci. O dětské práci byla uzavřena Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu a 

okamžitém odstranění nejhorších forem dětské práce, která dne 19. června 2002 vstoupila pro 

Českou republiku v platnost, a která má za účel tento problém řešit. 

 Případy, ve kterých je způsobilost zaměstnance nabývat práv a brát na sebe povinnosti 

upravena odlišně, jsou upraveny dále v ZP, jedná se například o případ uzavření dohody o hmotné 

odpovědnosti, kterou dle ust. § 252 odst. 2 smí fyzická osoba uzavřít až dovršením věku 18 let. Je 

vhodné podotknout, že hned odst. 3 § 252 ZP upravuje částečně případ, kdy způsobilost 

zaměstnance k právním úkonům byla omezena nebo jí byl zbaven, zatímco v obecné úpravě 

zaměstnance žádnou takovou úpravu nenalezneme a uplatní se obecně ustanovení NOZ. 

  Dalším speciálním případem úpravy subjektivity fyzické osoby jako subjektu pracovní 

smlouvy bude zákaz některých prací pro zaměstnankyně dle § 238 ZP a násl. a pracovní podmínky 

mladistvých dle § 243 a násl. Tyto speciální případy vychází zejména z Listiny základních práv a 

svobod, Směrnice Rady 34/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků a jsou dále upraveny zejména 

vyhláškou č. 180/2015 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným 

ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, 

za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.  

 Lze tedy shrnout, že aby fyzická osoba mohla být subjektem pracovní smlouvy jako 

zaměstnanec, musí splňovat nejen požadavky věku a obecné způsobilosti k právním úkonům 

vycházející z NOZ a ZP, ale i další požadavky, které se mohou vztahovat ke konkrétní pracovní 

pozici, ohledně které je pracovní smlouva uzavírána a vycházejí ze zvláštních právních předpisů. 

 

 

 

                                                 
81  https://www.epravo.cz/top/clanky/detska-prace-problem-nebo-vyhoda-102142.html 
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4.4.2 Zaměstnavatel 

Zaměstnavatele ZP definuje v § 7 následovně: 

 ,,Zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v 

základním pracovněprávním vztahu.“ 

 I jeho pracovněprávní subjektivita byla dříve upravena v ZP, konkrétně v ust. § 10. Nyní 

vycházíme z úpravy podnikatele podle § 420 NOZ, podle kterého se za podnikatele považuje 

fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost 

výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za 

účelem dosažení zisku. Ačkoliv byl § 10 ZP zrušen a toto znění již není účinné, požadavky na 

pracovněprávní subjektivitu zaměstnavatele se nezměnily, a proto se domnívám, že z popisu 

pracovněprávní subjektivity zaměstnavatele ve zrušeném ustanovení lze stále vycházet. 

 Zaměstnavatel je způsobilý mít práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích narozením 

a nabývat práva a brát na sebe povinnosti právními úkony až dosažením 18 let. Zvýšená věková 

hranice oproti hranici 15 let u zaměstnance je zde především z důvodu větší odpovědnosti 

zaměstnavatele jako subjektu pracovněprávního vztahu. Je třeba věnovat pozornost právě tomu, 

že ačkoliv může fyzická osoba jako zaměstnavatel nabývat práv a brát na sebe povinnosti až 

dosažením 18 let, mít práva a povinnosti může mít již po narození. Domnívám se, že taková 

přípustnost zde existuje např. z důvodu toho, že pokud zemře zaměstnavatel fyzická osoba a 

zanechá po sobě dědice, ten se stane zaměstnavatelem. Pro zaměstnance zesnulého tedy nekončí 

jejich pracovní poměr. Pokud je pak nový zaměstnavatel mladší 18 let, bude za něj 

v pracovněprávních vztazích jednat zákonný zástupce. 

 Dalším rozdílem v nárocích na pracovněprávní subjektivitu zaměstnance a zaměstnavatele 

kromě věkové hranice je možnost toho, aby zaměstnavatelem byla právnická osoba. U 

zaměstnavatele právnické osoby platí to, že právnická osoba nabývá způsobilost k právům a 

povinnostem i k právním úkonům dnem jejího zřízení
82

. Ve věcech zbavení a omezení způsobilosti 

se opět uplatní ustanovení NOZ obecně. 

 ZP dále rozlišuje zaměstnavatele stát v § 9 ZP: 

 ,,Za Českou republiku (dále jen ,,stát“) v pracovněprávních vztazích jedná a práva a 

povinnosti z pracovněprávních vztahů vykonává organizační složka státu, která jménem státu 

v základním pracovněprávním vztahu (§3) zaměstnance zaměstnává.“ 

 Pokud Česká republika vystupuje v pracovněprávním vztahu jako zaměstnavatel, je její 

                                                 
82 Vysokajová, M.; Kahle, B.; Randlová, N.; Hůrka, P.; Doležílek, J. Zákoník práce. Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, ČR, 2013, str. 20. 
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postavení stejně jako postavení všech jiných zaměstnavatelů upraveno soukromoprávními 

předpisy v pracovněprávních vztazích
83

. 

 V Dílu 2 ZP je obsaženo i ustanovení o vedoucích zaměstnancích zaměstnavatele v § 11: 

 ,,Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na 

jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným 

zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu 

účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance považuje 

rovněž vedoucí organizační složky státu.“ 

 Postavení vedoucích zaměstnanců je v zákoně odlišeno záměrně, nejen že pro ně platí 

některé podmínky odlišné od tzv. řadových zaměstnanců, jako je např. možnost prodloužené 

zkušební doby, ale hlavně jsou to zaměstnanci, kteří mohou jménem zaměstnavatele přidělovat 

úkoly a kontrolovat práci zaměstnanců, tedy vystupují v pracovněprávním vztahu v postavení 

nadřízenosti, jako samotný zaměstnavatel. 
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4.4.3 Povinnosti subjektů pracovní smlouvy 

 Povinnosti subjektů pracovní smlouvy jsou nejen povinnosti jim vyplývající ze samotné 

smlouvy, ale i povinnosti jim vyplývající z uzavření pracovního poměru obecně. To znamená jak 

povinnosti z obecných pracovněprávních předpisů jako je ZP, tak povinnosti ze zvláštních 

právních předpisů, které například upravují výkon práce, o které byla uzavřena pracovní smlouva. 

Ačkoliv předmětem této diplomové práce je pracovní smlouva, je nutné uvést zde i povinnosti, 

které zaměstnavateli i zaměstnanci vyplývají obecně z pracovněprávních předpisů. 

 Pracovní poměr je obsáhlý synallagmatický právní vztah což znamená, že z něj zpravidla 

jedné straně vyplývají práva, kterým odpovídají povinnosti druhé strany a naopak. V tomto vztahu 

mají zvláštní význam ta práva a povinnosti, kterými je dosažen cíl sjednané pracovní smlouvy. 

Taková práva a povinnosti představují pracovní závazek, jehož obsahem jsou povinnosti 

zaměstnavatele a povinnosti zaměstnance.
84
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4.4.3.1 Povinnosti zaměstnance 

 Úprava povinností zaměstnance v ZP je obsažena v několika částech zákoníku. Stěžejními 

ustanoveními, kterým budeme věnovat pozornost, jsou ust. § 301 - § 304 ZP, upravující základní 

povinnosti zaměstnanců i vedoucích zaměstnanců, vyplývající z pracovního poměru nebo z dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr, a zvláštní povinnosti některých dalších zaměstnanců. 

Z ust. § 301 ZP: 

 ,,Zaměstnanci jsou povinni 

a) pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v 

souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci, 

b) využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas 

pracovní úkoly, 

c) dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy 

vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni, 

d) řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek 

zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s 

oprávněnými zájmy zaměstnavatele.“ 

 Ust. § 301 ZP má pouze demonstrativní charakter, kdy nepředstavuje výčet všech 

povinností zaměstnance, ale má poskytovat aspoň jejích základní přehled. Jejich výčet v podstatě 

představuje rozvedení obecných znaků výkonu závislé práce, tedy výkon práce osobně 

zaměstnancem dle pokynů zaměstnavatele a na jeho odpovědnost a rozvádí zásadu z ust. §1a odst. 

1 písm písm d) ZP – řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy 

zaměstnavatele. Tyto obecně uvedené povinnosti je poté vhodné rozvést pracovní smlouvou a dále 

i vnitřním předpisem zaměstnavatele.
85

 Jejich rozvedení však nalezneme i v jiných částech ZP. 

 K ust. § 301 písm. a) ZP - povinnost dodržovat pokyny zaměstnavatele je příkladem 

synallagmatické povahy pracovního poměru, kdy na tuto povinnost na straně druhé naráží 

povinnosti vedoucích pracovníků zaměstnavatele dle ust. § 302 ZP, tedy práci organizovat a 

pokyny udělovat. Zaměstnanci jsou však povinni plnit pouze ty pokyny, které jsou v souladu se 

zákonem a s jimi uzavřenou pracovní smlouvou. S povinnostmi vyplývajícími z ust. § 301 písm. 

a) ZP souvisí i povinnost z ust. § 230 ZP: ,,prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané 

práce“
86

 , aby mohl zaměstnanec pracovat podle svých sil a schopností. 

 K ust. § 301 písm. b) -  podrobnější úpravu pracovní doby nalezneme v ust. § 81 ZP. Zde 

je opět dána vzájemná podmíněnost práv a povinností subjektů, neboť na jedné straně je 

zaměstnanec povinen využívat pracovní dobu k plnění úkolů, na straně druhé je zaměstnavatel dle 

                                                 
85 Vysokajová, M.; Kahle, B.; Randlová, N.; Hůrka, P.; Doležílek, J. Zákoník práce. Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, ČR, 2013, str. 618. 

86 Bělina, M., Pichrt, K. A kol. Pracovní právo. 7 doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 
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ust. § 81 odst. povinen pracovní dobu rozvrhovat. 

 K ust. § 301 písm. c) ZP - předpisy, které mají zaměstnanci dle tohoto ust. dodržovat potom 

mohou být nejen pracovněprávní zákony, ale i vnitřní předpisy zaměstnavatele. I zde je svým 

způsobem znatelná synallagmatická povaha pracovního poměru, neboť zaměstnanec je povinen 

pracovní předpisy dodržovat a na straně druhé vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele jsou povinni 

dodržování předpisů kontrolovat dle ust. § 302 písm. f) ZP. 

 K ust. § 301 písm. d) ZP – toto ustanovení je dále rozvedeno v ust. § 249 ZP, který rozvádí 

prevenční povinnost zaměstnance a dále i v ust. § 316 ZP, který upravuje ochranu majetkových 

zájmů zaměstnavatele. 

 Subsidiární povahu k povinnostem zaměstnanců uvedeným v ust. § 301 ZP a ust. § 302 ZP 

má dále ust. § 303 ZP, které specifikuje povinnosti zaměstnanců veřejné sféry, zejména aby byla 

zajištěna jejich nestrannost a neovlivnitelnost v rámci jejich rozhodovací pravomoci
87

. 

 Ust. § 304 ZP upravuje výkon výdělečné činnosti zaměstnancem a tedy tzv. zákaz 

konkurence. Zaměstnanec nesmí vykonávat bez souhlasu zaměstnavatele výdělečnou činnost 

shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele, s výjimkou činností vědeckých, pedagogických, 

publicistických, literárních a uměleckých. V tomto případě se za výkon takové výdělečné činnosti 

považuje i členství zaměstnance v orgánu obchodní společnosti, která má obdobný předmět 

činnosti zapsaný v obchodním rejstříku, nehledě na to, zda tato společnost momentálně činnost 

vyvíjí či nikoliv
88

. Stejně tak není podstatné, zda zaměstnanec výkonem této činnosti skutečně 

dosahuje zisku
89

. Právě toto ustanovení dle mého názoru konkretizuje, co mohou znamenat 

oprávněné zájmy zaměstnavatele dle zásady dle ust. §1a odst. 1 písm. d) ZP. 
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88 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. NS 21 Cdo 1866/98 

89 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. NS 21 Cdo 1714/2001 
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4.4.3.2 Povinnosti zaměstnavatele 

 Úprava všech povinností zaměstnavatele se nachází v mnoha rozlišných ustanoveních 

pracovněprávních předpisů. Je tedy velmi obtížné a pro účely této práce i nadbytečné provádět 

jejich kompletní výčet, lze si však demonstrativně uvést aspoň ty nejdůležitější.  

 Prvními povinnostmi zaměstnavatele jsou hned povinnosti mu vznikající již před 

uzavřením pracovního poměru, jak již bylo uvedeno dříve v této práci, tedy: 

a) povinnost neshromažďovat nadbytečně osobní údaje zaměstnance (i po uzavření pracovního 

poměru) 

b) povinnost obsažená v zákazu diskriminace 

c) povinnost poučit uchazeče o zaměstnání podmínkách vyplývajících pro něj z uzavření pracovní 

smlouvy 

d) povinnost zajistit vstupní lékařskou prohlídku 

 Dalšími povinnostmi zaměstnavatele jsou základní povinnost, jež lze dovodit z definice 

závislé práce a povinnosti reflektující práva a povinnosti zaměstnanců z pracovního poměru, jako 

je rozvrhovat jim pracovní dobu, organizovat jejich práci, udělovat jim pokyny a poskytovat 

odměnu za vykonanou práci. Dílčími povinnostmi jsou poté např. povinnosti uvedené formou 

zákazu v ust. § 346 písm. b)  ZP a ust. § 346 písm. c) ZP. 
90

 

 Další část povinností zaměstnavatele se potom týká oblasti pracovních podmínek 

zaměstnanců a jejich bezpečnosti, tedy vytváření bezpečných a hygienických pracovních 

podmínek, viz. dále povinnosti subjektů pracovní smlouvy z BOZP. 
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4.4.3.3 Povinnosti z BOZP 

 Ještě nad rámec obecných povinností obou subjektů pracovní smlouvy je dle mého názoru 

vhodné uvést i povinnosti vyplývající pro subjekty z norem ,,BOZP“, tedy norem upravujících 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

 Úprava BOZP je již historicky jednou z nejdůležitějších úprav, na které pracovní právo cílí 

a obecně jsou standarty BOZP vnímány jako součást základní garance pracovních podmínek. 

Jejich úpravu nalezneme silně na úrovni úpravy EU a ve vnitrostátních předpisech, zejména v ust. 

§ 101-§108 ZP, v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ale i v mnoha dalších 

předpisech, včetně předpisů podzákonných
91

. 

 Zajišťovat BOZP je povinen zaměstnavatel, který je povinen vytvářet bezpečné a zdraví 

neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP, což znamená, že 

specifikaci povinností s BOZP související je vhodné provést vydáním interního předpisu.
92

 

Zaměstnavatel má obecnou povinnost předcházet vzniku rizik a zajistit bezpečné pracoviště a to 

pro všechny osoby, které se na něm vědomě zdržují. Zákon poté upravuje i povinnosti 

zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Další povinnosti v oblasti BOZP 

mají i vedoucí pracovníci zaměstnavatele, zvláště na těch pracovištích, kde jsou zvýšená rizika.  

Povinnostem zaměstnavatele potom odpovídají i povinnosti zaměstnance, zejména 

všechny předpisy s BOZP související znát a dodržovat, čemuž na straně druhé odpovídá právo 

zaměstnance být o všech přijatých opatřeních v oblasti BOZP informován, dbát o svou vlastní 

bezpečnost, hlásit všechny pracovní úrazy a další
93

.  
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4.5 Doba trvání pracovního poměru 

4.5.1 Pracovní smlouva na dobu neurčitou 

 Ujednání o době, na kterou je pracovní poměr zakládán, nelze považovat za nezbytnou 

náležitost pracovní smlouvy. To, že doba trvání pracovního poměru nebude v pracovní smlouvě 

obsažena, zákon v podstatě předvídá. Ust. § 39 odst. 1 ZP stanoví, že nebyla-li sjednána délka 

pracovního poměru, platí nevyvratitelná domněnka o tom, že je tento pracovní poměr založen na 

dobu neurčitou. 

 O pracovní poměr na dobu neurčitou dále půjde v případě, kdy je délka doby pracovního 

poměru sjednána neplatně, tedy pokud např. strany sjednají dobu trvání pracovního poměru na 

dobu určitou, avšak nad zákonné maximum
94

.  

 Osobně se domnívám, že sjednání pracovní smlouvy na dobu neurčitou bude 

zaměstnavatelem využíváno zejména v případech pracovních pozic, které má zaměstnavatel zájem 

obsadit trvale, nebo v případě pozic, které je náročné obsadit z důvodu nedostatku pracovní síly 

kvalifikované pro danou pracovní pozici na pracovním trhu. Sjednání pracovní smlouvy na dobu 

neurčitou pak dle mého představuje pozitivum zejména pro zaměstnance, který má v podstatě větší 

jistotu toho, že bude mít zaměstnání.  
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4.5.2 Pracovní smlouva na dobu určitou 

 Pokud si tedy strany pracovní smlouvy sjednají dobu trvání pracovního poměru, je 

pracovní smlouva uzavřena na dobu určitou. Určit dobu trvání lze mnoha způsoby, nemusí jít 

pouze o vymezení časové konkrétním datem, může se jednat např. i o sjednání na dobu trvání 

určitých skutečností jako po dobu, kdy trvají určité práce, nebo po dobu, kdy je absentován některý 

jiný zaměstnanec, např. pro dlouhodobou pracovní neschopnost
95

. To, že je taková možnost 

přípustná, je dle mého názoru správný výklad smyslu ustanovení. Pokud by zaměstnavatel měl 

možnost sjednat trvání pracovního poměru na dobu určitou pouze konkrétním datem či časovým 

údajem, nemusel by vždy být schopný toto období určit s dostatečnou přesností a nemuselo by 

vždy odpovídat jeho potřebám. 

 Dle ust. § 39 odst. 2 ZP je možné dobu trvání pracovního poměru mezi dvěma smluvními 

stranami sjednat nejdéle v délce 3 let a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou 

tuto dobu nejdéle dvakrát opakovat. Toto ustanovení odráží dle mého názoru ochrannou funkci 

pracovního práva. Zákon výslovně nestanoví, jak má být opakování pracovní smlouvy, resp. její 

prodloužení učiněno, proto lze dovodit, že prodloužení pracovní smlouvy lze provést jak 

sjednáním nové pracovní smlouvy, tak i pouhým dodatkem k původní smlouvě, což se jeví jako 

způsob praktičtější, pokud smluvní strany nemají v zájmu měnit žádná jiná ujednání. Ust. § 39 

odst. 2 ZP dále stanoví, že pokud od skončení pracovního poměru uplynula doba 3 let, tak se 

k němu nepřihlíží. V praxi se tedy může stát to, že některý zaměstnanec bude u zaměstnavatele 

vykonávat práci na základě pracovní smlouvy, která mu bude dvakrát prodloužena, odejde 

k jinému zaměstnavateli na dobu 3 let a po návratu k původnímu zaměstnavateli s ním bude opět 

uzavřena smlouva na dobu určitou, která může být dvakrát prodloužena.  

Zákon však připouští několik výjimek, kdy lze u zaměstnance opakovat uzavření 

pracovního poměru na dobu určitou bez omezení:  

1) Dle ust. § 39 odst. 3 ZP jsou výjimkou případy, kdy se předpokládá ze zvláštních 

právních předpisů, že pracovní poměr může trvat pouze po dobu určitou. Takovým 

případem bude dle mého např. situace, kdy je pracovní poměr uzavírán s cizincem, u 

nějž je potřeba k výkonu práce pracovní povolení. Po zaměstnavateli by tak nebylo 

možné rozumně požadovat, aby v tomto případě uzavíral pracovní smlouvu na dobu 

neurčitou.  

                                                 
95
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2) Zákon dále připouští, aby výjimkou byly případy uzavírání pracovních smluv se 

zaměstnanci sjednanými agenturami práce. Tato výjimka je dle mého názoru 

pochopitelná, avšak zároveň i zneužitelná. V praxi se lze setkat s mnoha případy, kdy 

zaměstnavatelé záměrně hledají zaměstnance na určité pozice pouze prostřednictvím 

agentur práce. Zaměstnanec tak nemá možnost se k zaměstnání na dané pozici dostat 

jiným způsobem, neboť monopol v tomto směru zabírá na pracovním trhu agentura 

práce, která ze situace ekonomicky profituje, a zaměstnavatel se snadno zbaví 

povinnosti uzavřít s ním v budoucnu pracovní smlouvu na dobu neurčitou.  

3) Poslední výjimkou jsou tzv. vážné provozní důvody spočívající na straně 

zaměstnavatele dle ust. § 39 odst. 4 ZP. Zaměstnavatel musí v tomto případě prokázat, 

že existují legitimní důvody pro to, že nemůže se zaměstnancem uzavřít pracovní 

smlouvu na dobu neurčitou a tyto důvody vymezí v dohodě s odborovou organizací, 

kde vymezí, kterých zaměstnanců se dohoda týká, na jakou dobu se dohoda uzavírá a 

pravidla jiného postupu uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou. Zaměstnavatel 

může tuto dohodu nahradit i vnitřním předpisem v případě, kdy u něj nepůsobí 

odborová organizace.  

Domnívám se, že výjimka tzv. vážných provozních důvodů je také logicky 

implementována v zákoně, avšak velmi snadno zneužitelná. V praxi jsem se setkal se situací, kdy 

zaměstnavatel ve vnitřním předpise vymezil důvody jako tzv. sezónní práce, avšak jako sezónní 

pracovníky označil zaměstnance, kteří u něj vykonávali práci po dobu celého roku, přičemž s nimi 

neomezeně po dobu několika let opakoval uzavření pracovního poměru na dobu určitou. Případ se 

poté dostal k inspektorátu práce, který situaci kvalifikoval jako obcházení smyslu zákona a 

zaměstnavatel vnitřní předpis zrušil. Právě tento případ mne přivedl k tomu, jak zneužitelné může 

právo být v rukách zaměstnavatele vůči zaměstnancům, kteří se neorientují v právní úpravě. 

Osobně shledávám poté pro samotného zaměstnance jako poměrně složitým, aby byl nucen 

obracet se na soud vždy, když nastane situace, jako je např. situace výše uvedená. Zvláště i proto, 

že samotný spor může trvat velice dlouho a ačkoliv by jeho výsledkem mohlo eventuálně být to, 

že je zaměstnanci skutečně předložena pracovní smlouva na dobu neurčitou, bude vykonávat 

pracovní poměr u zaměstnavatele, se kterým vedl soudní spor. Z pohledu zákona je to jedinou 

formou obrany, v praxi se však může jednat pro zaměstnance o velmi nepohodlnou situaci. Dalším 

důvodem je i to, že zaměstnanec si ani nemusí být vědom toho, že k obcházení práva dochází.  

Pokud bych měl navrhnout řešení této situace, domnívám se, že není třeba měnit ustanovení 

§ 39 ZP. Ustanovení je záměrně obecné a definovat to, co jsou závažné provozní důvody je 

vzhledem k pestrosti pracovního života v zásadě nemožné. Jsem však toho názoru, že situaci by 

částečně řešila úprava další zákonnou normou, která by blíže rozváděla ust. § 39 odst. 4 ZP. 
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Pokud by např. měl zaměstnavatel povinnost dohodu uzavíranou s odborovou organizací, 

resp. vnitřní předpis tuto dohodu případně nahrazující, předložit oblastnímu inspektorátu práce 

ještě před její účinností, přičemž účinnost tohoto vnitřního předpisu by se vázala na předběžný 

souhlas oblastního inspektorátu práce s jejím zněním, bylo by zajištěno, že zaměstnavatel přijímá 

vnitřní předpisy, které jsou v souladu se zákonem a neobchází jeho smysl. Zároveň by došlo 

k odlehčení justičních orgánů. Domnívám se, že pro samotného zaměstnavatele by zároveň pouhá 

povinnost mít předběžný souhlas inspektorátu práce nepředstavovala velkou zátěž.    
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4.5.3 Přeměna pracovní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou 

 Pokud je se zaměstnancem opakován pracovní poměr na dobu určitou již dvakrát a 

neexistuje zde žádná výjimka dle ust. § 39 ZP zdůvodňující jeho další opakování, měla by další 

pracovní smlouva jemu předložená být uzavřena na dobu neurčitou. V praxi se tak však nemusí 

stát, přičemž tuto situaci zákon řeší v ust. § 39 odst. 5 ZP:  

,,Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na dobu určitou v 

rozporu s odstavci 2 až 4, a oznámil-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně 

zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na 

dobu neurčitou. Návrh na určení, zda byly splněny podmínky uvedené v odstavcích 2 až 4, mohou 

zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní 

poměr skončit uplynutím sjednané doby.“ 

Zaměstnanec musí před uplynutím pracovního poměru zaměstnavateli písemně oznámit, 

že trvá na dalším zaměstnání. Pokud tak učiní, nastává zde tak zákonná fikce toho, že pracovní 

poměr byl uzavřen na dobu neurčitou. Ze zákona vyplývá, že není třeba uzavírat novou pracovní 

smlouvu. Podle judikatury není třeba, aby zaměstnanec podával určovací žalobu, písemné 

oznámení postačí
96

. Písemné oznámení musí logicky být zaměstnavateli doručeno dříve, než dojde 

k uplynutí pracovního poměru
97

. Určovací žaloba dle ust. § 39 odst. 5 ZP tak z mého pohledu bude 

sloužit v případě, kdy zaměstnavatel i přes písemné oznámení zaměstnanci odmítne pracovní 

poměr přeměnit na dobu neurčitou, nebo v případě, kdy zaměstnavatel s písemným oznámením 

nesouhlasí a na soud se obrátí sám. 

Další situací, kdy dochází k pokračování pracovního poměru, ačkoliv uplynula doba, na 

kterou byl sjednán, je situace, kdy obě strany pokračují v jednání, jež je obsahem pracovního 

poměru
98

. Tedy zaměstnanec dále pokračuje ve výkonu práce, aniž by proti tomu zaměstnavatel 

vyjádřil nesouhlas. 
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4.6 Změny pracovního poměru 

 Pracovní poměr lze po jeho sjednání měnit, resp. měnit některé jeho prvky, aniž by 

docházelo k zániku tohoto poměru a vzniku nového. To, že pracovní poměr lze měnit, vychází 

především z předpokladu, že pracovněprávní vztahy se dynamicky vyvíjejí a může nastat situace, 

kdy na toto budou strany pracovního poměru nuceny reagovat. 

 Obecně lze rozdělit prvky pracovního poměru jako právního vztahu na tři: subjekt, objekt 

a obsah
99

. U subjektu můžeme předpokládat změnu pouze na straně zaměstnavatele, kdy může 

např. dojít k jeho úmrtí, přičemž na jeho místo nastoupí dědic, viz. dříve v této práci. U 

zaměstnance o změně uvažovat nemůžeme, neboť k výkonu závislé práce dochází výlučně osobně. 

Stejně tak nemůžeme měnit objekt právního vztahu, tedy výkon závislé práce, neboť jakmile by 

se změnil objekt, již by se nejednalo o pracovní poměr. U pracovní smlouvy by tak změnou objektu 

došlo ke změně smluvního typu. Nejrozsáhleji se změny u pracovního poměru tedy budou dotýkat 

jeho obsahu.  

 Pracovní poměr lze potom měnit jednostranně, to zejména v případech, kdy tak zákon 

předpokládá z důvodů veřejného zájmu
100

, přičemž výčet těchto případů shledávám za poměrně 

široký a pro účely této práce shledávám nadbytečným je uvádět.  

 Pracovní poměr lze však měnit i dvoustraně, tedy vzájemnou dohodou stran. To upravuje 

ust. § 40 ZP. V případě pracovní smlouvy je tedy jasné, že strany musí vzájemnou dohodou změnit 

její obsah. Vzhledem k požadavku na formu pracovní smlouvy tak logicky vyplývá, že i tato změna 

pracovní smlouvy musí být učiněna písemnou formou.  

 Zákon nikterak nestanoví, jak přesně musí vypadat dohoda o změně pracovního poměru. 

Je dle mého názoru tak přípustná změna obsahu pracovní smlouvy buď změnou samotné smlouvy, 

nebo i případným dodatkem.  

 Ustanovení § 40 ZP dále stanoví, že ust. § 37 ZP se uplatní přiměřeně. To osobně považuji 

za vyjádření principu zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance. Ačkoliv totiž budou strany 

v rámci smluvní volnosti uzavírat dohodu, má jedna ze stran, v tomto případě zaměstnavatel, 

zvláštní povinnost poučit zaměstnance o tom, jaké dopady pro něj bude změna pracovní smlouvy, 

resp. pracovního poměru, představovat. Domnívám se, že se v zásadě jedná i o promítnutí principu 

flexicurity. 
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4.7 Skončení pracovního poměru 

 Zákon připouští způsobů skončení pracovního poměru několik, přičemž jejich výčet je 

uveden v ust. § 48 ZP. Jsou to následující: 

1) rozvázání dohodou 

2) rozvázání výpovědí 

3) okamžitým zrušením 

4) zrušením ve zkušební době 

5) uplynutím sjednané doby  

6) některými způsoby dle ust. § 48 odst. 3 ZP u cizince 

7) smrtí zaměstnance 

8) zánikem zaměstnavatele, viz. ust. § 338 ZP a násl. 

 

Domnívám se, že by bylo nadbytečné rozebírat všechny jednotlivé způsoby. Většina způsobů 

uvedených v ustanovení je kogentní povahy a strany nemají možnost se od jejich zákonné úpravy 

ujednáními v pracovní smlouvě, ani ujednáními jinými, nijak odchýlit. Uvedu pouze proto dva 

z nich, u kterých mají strany určitou smluvní volnost: 

Ad 1) Skončení dohodou: zde se jedná o konsenzuální způsob ukončení pracovního 

poměru. Strany musí dle ust. § 49 ZP dohodu uzavřít písemně a sjednat v ní den skončení 

pracovního poměru. V zásadě se jedná o způsob skončení pracovního poměru 

nejjednodušší pro obě smluvní strany, které si mohou dispozitivně určit den, ke kterému 

pracovní poměr ukončí. Datum ukončení však musí být určeno v budoucnu, jak dovodila 

judikatura, dohodu nelze sjednat se zpětnou účinností
101

. Zároveň se domnívám, že je ryze 

na smluvní volnosti stran, jakým způsobem určí den skončení, tedy mohou tak učinit nejen 

konkrétním časovým údajem, ale např. i formulací jako je skončení pracovního poměru ke 

dni, ke kterému skončí některé práce. Smluvní strany nemusí ani uvádět žádný důvod 

skončení pracovního poměru, i zde je jim tedy dána volnost. 

Ad 2) Skončení výpovědí: výpověď je způsob skončení pracovního poměru jednostranným 

úkonem. Upravena je v ust. § 50 a násl. ZP. Vždy musí být vyhotovena v písemné formě. 

Zákon stanoví, že zaměstnanec může výpověď podat bez udání důvodu, zaměstnavatel tak 

může učinit pouze v souladu s výpovědními důvody dle ust. § 52 ZP. Explicitně bych tedy 

zdůraznil, že ani vzájemnou dohodou si nelze v pracovní smlouvě ujednat jiné výpovědní 

důvody, než jaké připouští zákon. Zde je promítnuta opět zásada zvláštní zákonné ochrany 

                                                 
101

 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 2039/2012 ze dne 6.3.2013 



 

 

61 

 

postavení zaměstnance. Zákon dále upravuje výpovědní dobu, kdy její minimální délka 

musí činit 2 měsíce, přičemž pro obě smluvní strany musí být stejná. Zde mají strany 

naopak větší smluvní volnost, kdy si mohou v pracovní smlouvě libovolně ujednat 

výpovědní dobu delší. Zdůraznil bych, že tuto výpovědní dobu musí sjednat přímo 

v pracovní smlouvě, nikoliv např. v kolektivní smlouvě, nebo jinak
102

.  
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5. Závěr 

 Platnou právní úpravu pracovní smlouvy a ustanovení pracovněprávních předpisů s ní 

související, zejména ustanovení zákoníku práce, jsem podrobil rozboru. Pomocným nástrojem 

k jejich pochopení mi potom byla zejména odborná literatura a soudní rozhodnutí, která dotváří 

svou činností výklad zákona, místy jsem je porovnal i s právní úpravou některých jiných států 

Evropské unie. Zároveň jsem tato ustanovení zkoumal v souvislosti s tím, jak jsou přijímána ve 

smyslu základních zásad pracovního práva a také s tím, zda z mého pohledu odpovídají potřebám 

praxe, resp. zda mají strany pracovní smlouvy dostatečnou smluvní volnost při zachování jistot 

kogentními ustanoveními pracovního práva a zda je právní úprava přehledná a srozumitelná. 

 Hned prvním poznatkem, který bych v závěru této práce zdůraznil, mi bylo to, že velká 

část těchto ustanovení je vzájemně silně provázána a že s problematikou pracovní smlouvy souvisí 

velká část pracovněprávní regulace, stejně jako část regulace občanskoprávní. Je tedy nutné každé 

ustanovení vždy zkoumat v souvislostech. 

 Stejně tak lze uvést to, že jsem dospěl ke zjištění, že zásady pracovního práva, které jsem 

uvedl v první části této práce, prostupují pracovněprávními předpisy velmi výrazně a že ve většině 

zkoumaných ustanovení je přímo znatelné to, že byla zákonodárcem přijímána v souladu s nimi. 

Ať už je to velmi často zastoupená zásada zákonné ochrany postavení zaměstnance, stěžejní zásada 

smluvní volnosti nebo některé další, téměř vždy je při teleologickém výkladu zákonných 

ustanovení znatelné, že se v nich zásady odrážejí. 

 V úvodu této práce jsem nastínil, že pracovní právo je specifickým odvětvím, které ačkoliv 

má soukromoprávní charakter a stranám pracovní smlouvy garantuje smluvní volnost, obsahuje i 

prvky veřejnoprávní regulace. Tato hypotéza se mi potvrdila při rozboru právní úpravy de lege 

ferenda mnohokrát. Většina ujednání, která se týkají pracovní smlouvy, jsou skutečně ponechána 

autonomii stran, avšak prakticky u všech těchto ujednání zároveň existují některé zákonné limity. 

 Nejprve je to úprava skutečností, které uzavření pracovní smlouvy teprve předchází, kdy 

smluvní strany mohou libovolně jednat o budoucím uzavření smlouvy a zaměstnavatel si může 

libovolně vybírat uchazeče, avšak zároveň nesmí porušit zákaz diskriminace, nebo např. to, že 

ačkoliv strany jednají v rovné pozici o smlouvě, má zaměstnavatel zvláštní povinnost poučit 

zaměstnance o povinnostech ze smlouvy. Dále je to úprava všech ujednání, která jsou v pracovní 

smlouvě obsažena, jako například mzdové ohodnocení, které si strany mohou libovolně sjednat 

dohodou, avšak naráží na některá kogentní ustanovení o mzdě či platu, určení doby trvání 

pracovního poměru, které je ponecháno volbě stran, avšak nikoliv jejich úplné libovůli, nebo i 

úprava ustanovení o změně či zániku pracovního poměru a mnoho dalších. Kolize smluvní volnosti 

s ochrannou funkcí pracovního práva je téměř vždy znatelná. Právě zde se dostáváme opět k pojmu 

flexikurity, který jsem nastínil v části druhé této práce.  
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 Z mého pohledu je ze samotného znění zákona znatelné, že se pracovní právo historicky 

vyvíjelo, což zformovalo jeho dnešní podobu a domnívám se, že otázka flexikurity bude do 

budoucna stále větším a větším tématem. Na straně jedné vystupují jistoty, které pracovní právo 

zachovává, a které byly vytvořeny během jeho historie, jako zákaz dětské práce, minimální 

standarty bezpečnosti na pracovišti, instituty minimální a zaručené mzdy, omezení maximální 

délky pracovní doby a jiné. Na straně druhé však dynamický vývoj pracovního práva přinesl 

mnoho atypických profesí, větší konkurenci na pracovním trhu a pro smluvní strany tak potřebu 

mít možnost si ujednávat flexibilněji než kdy dříve.  

 Co se samotné pracovní smlouvy týče, podotkl bych, že se jedná o výjimečný smluvní typ. 

Nejen, že se v pracovněprávní úpravě České republiky jedná o jediný smluvní typ, který zakládá 

pracovní poměr, ale jeho výjimečnost tkví zejména v tom, že strany, které ke smlouvě přistupují a 

nacházejí se v pozici rovnosti, se dobrovolně jejím uzavřením zavazují k vztahu nadřízenosti a 

podřízenosti. 

 Při rozboru jsem narazil na mnoho ustanovení pracovněprávních předpisů, kdy jsem 

příslušnou úpravu shledal vhodnou a náležitou. Uvedl bych například zákonný požadavek na 

písemnou formu pracovní smlouvy, který v mnoha zemích Evropy není uzákoněn, včetně 

požadavku na písemnou formu u jejích případných změn či jejího rozvázání, zákonnou úpravu 

zkušební doby nebo instituty platových tříd a minimální mzdy. Zároveň jsem ale i uvedl některá 

konkrétní zjištění, na která jsem narazil při rozboru zákonných ustanovení a kdy se domnívám, že 

by ustanovení měla, resp. mohla zákonodárcem být určitým způsobem upravena. 

 Zaprvé jsem narazil na několik situací, kdy je některý pojem v zákoně běžně používán, 

avšak zákon neobsahuje jeho výslovnou definici, která pak vyplývá až ze smyslu ustanovení, příp. 

je dotvářena činností soudů při jejich rozhodování. Domnívám se, že to, že některé pojmy v zákoně 

nejsou definovány, jako např. pojem pracovní poměr, vyplývá z toho, že pracovní právo prošlo 

dlouhým historickým vývojem, jak jsem zmínil již dříve, a zákonodárce tak tyto obecně zažité 

termíny tak neměl potřebu definovat.  

 Konkrétně u pojmu pracovního poměru bych však výslovnou definici v zákoně shledal 

vhodnou. Tento pojem je stěžejní a je třeba pracovní poměr přehledněji odlišit od ostatních 

pracovněprávních vztahů, přičemž určitá explicitní definice v zákoně by dle mého jeho postavení 

činila jasnějším pro jeho subjekty. To, že bylo v minulosti třeba tento pojem vysvětlit, bych 

dovodil i z toho, že tak učinily některé soudy během jejich rozhodování. 

 Co se týče konfliktu smluvní volnosti a kogentních ustanovení pracovního práva, setkal 

jsem se s ustanoveními, kdy bylo omezení smluvní volnosti z mého pohledu příliš silné, nebo 
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dokonce až nedůvodné. Asi nejvýraznějším takovým případem, který bych zmínil, je úprava doby, 

na kterou může být uzavřena konkurenční doložka. Toto ujednání se předpokládá zejména u 

specifických profesí, u kterých může být doba, na kterou by měla být doložka sjednána, velice 

subjektivní, zejména s ohledem na to, kterého odvětví se týká. Proto může být zákonné omezení 

na dobu jednoho roku příliš striktní. Kogentní normy pracovního práva sice mají chránit 

zaměstnance jako slabší stranu, avšak u odborných pracovníků bych připustil, aby jejich smluvní 

volnost nebyla tak silně omezena a mohli se zavázat k tomu, co sami považují za rozumné. 

 Stejně tak jsem narazil na ustanovení zákona, kdy z mého pohledu zákonná úprava dává 

stranám až přílišnou svobodu, která by mohla v důsledku být zneužitelná. Zde bych zmínil 

zejména zákonné důvody, pro které může zaměstnanci být opakována pracovní smlouva na dobu 

určitou více než dvakrát. V praxi se velmi často objevují situace, kdy některý zaměstnavatel 

poptává pouze agenturní pracovníky, u kterých je zbaven povinnosti předkládat jim smlouvu na 

dobu neurčitou. Z dění na pracovním trhu je potom znatelné, že zaměstnavatelé se naučili, jak 

ustanovení zákoníku práce využít. Stejně tak se domnívám, že je zneužitelné ustanovení o tom, že 

zaměstnavatel v případě neexistence odborové organizace může vnitřním předpisem stanovit 

vážné provozní důvody, pro které nemusí některým zaměstnancům předkládat pracovní smlouvu 

na dobu určitou. V tomto případě jsem v této práci uvedl praktický případ, kdy došlo ke zneužití 

tohoto institutu, a navrhl, jakým způsobem by mohla situace být vyřešena v praxi, aby nedocházelo 

k ohrožení postavení zaměstnanců. 

 Setkal jsem se i s ustanoveními, jejichž dikce je poměrně obecná a jejich výklad, případně 

výklad některých jejich aspektů byl proveden až soudními rozhodnutími. To je na jednu stranu 

zcela pochopitelné. Ustanovení pracovněprávních předpisů musí být přijímána tak, aby byla 

obecná, neboť pracovní prostředí je, jak jsem již zmínil v této práci, velice pestré a ustanovení je 

třeba aplikovat subjektivně s ohledem na každý jeden případ.  Jako typický příklad velmi obecného 

ustanovení bych uvedl ustanovení o druhu sjednávané práce, kdy je v zásadě nemožné v zákoně 

upravit to, aby druh práce nebyl sjednáván příliš neurčitě s ohledem ke každé profesi.  

 Setkal jsem se ovšem i s případy, kdy by dle mého názoru měla být určitá úprava zákonem 

konkretizována s ohledem na to, jak smysl ustanovení, či některé nejasnosti ohledně něj, dovodila 

praxe. Zejména bych uvítal, aby zákonodárce implementoval výslovně do zákona následek 

absence vstupní lékařské prohlídky ve vztahu k platnosti či neplatnosti pracovní smlouvy. 

 Shledal bych vhodným i to, aby byla do zákona určitým způsobem implementována tzv. 

manažerská smlouva. Ačkoliv z praxe je zaměstnavatelům obecně známo, jak postupovat 

v případě jmenování vedoucího zaměstnance, a že v tomto případě neuzavírají se zaměstnancem 

pracovní smlouvu, bylo by dle mého názoru k užitku, aby manažerská smlouva již nadále nebyla 

pouze inominátním smluvním typem, ale aby byla samostatně upravena, včetně některých jejích 
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specifik, která ji odlišují od standartní pracovní smlouvy, resp. specifik, která odlišují řadové 

zaměstnance od vedoucích zaměstnanců. 

 Závěrem bych však uvedl to, že ačkoliv jsem v právní úpravě pracovní smlouvy a s ní 

souvisejících skutečností shledal z mého pohledu některé nedostatky, obecně ji lze považovat za 

ucelenou a i poměrně dobře reflektující reálnou situaci na pracovním trhu. Dobře zachovává 

minimální standarty pro zaměstnance, což je podstatné zvláště v dnešní době, kdy zaměstnavatelé 

v konkurenčním prostředí mohou mít tendence tyto standarty porušovat. Zároveň i adekvátně 

reaguje na některé moderní trendy pracovního trhu. 

 Co se vývoje pracovněprávní úpravy do budoucna týče, zejména s ohledem na pracovní 

smlouvu a tedy i na kolizi smluvní volnosti s kogentními ustanoveními pracovního práva, jsem 

přesvědčen o tom, že zákonodárci nejen v České republice, ale i v ostatních státech Evropské Unie, 

budou čelit nelehkému úkolu. Potřeba udržet minimální standarty pracovního práva stále poroste, 

stejně jako dynamicky poroste nutnost pracovní právo přizpůsobovat potřebám budoucnosti. 

K tomu bych uvedl úryvek: ,,Nikdy nebyla lepší doba pro to, být pracovníkem se zvláštními 

schopnostmi nebo vzděláním, ale nikdy zatím nebyla horší doba pro to, být pracovníkem s 

obyčejnými schopnostmi.“
103

Domnívám se, že novelizace pracovněprávních předpisů, či přijímání 

úplně nových zákonů tak budou stále více potřeba. 

 To, zda se zákonodárci podaří i nadále pro subjekty pracovní smlouvy vytvářet prostředí 

reflektující jejich potřeby a zároveň efektivně regulující dění na pracovním trhu, nebo dokonce 

vytvářet takové právní prostředí, které dokáže dynamický vývoj pracovního trhu využít, tak 

zůstává otázkou. Minimálně v dnešní době se mu to však, ačkoliv ne bez výjimky, z mého pohledu 

daří. 
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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, doba, 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. 

 

Klíčová slova: Pracovní právo, pracovní smlouva, pracovní poměr 
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The employment contract 

Abstract 

 
This thesis is dedicated to the employment contract. The main target of this thesis is to evaluate 

the law regulation of this contractual type and all the coherent regulation, with particular emphasis 

on the labor codex, with use of specialized literature and conclusions of judicial decisions and 

eventually to propose what regulation could be implemented by the law maker. The first part of 

this thesis is the entry to the theme of this thesis and its main target is to explain why I chose this 

theme, what will be the content of this thesis, what will be its aim and what methods will be used. 

The second part of this thesis is dedicated to the term of the labor law, its position in the overall 

system of law and mainly on its principles as they influence the way that the whole labor law 

regulation is made. The third part of this thesis is dedicated to the term of the employment 

relationship as to an institute that is indivisible from the employment contract, to the process before 

it is based between the parties, to the ways of its creation, the content of the institute and its relation 

to the employment contract. The fourth part of this thesis is dedicated to the employment contract 

itself. The part describes the process before the contract is concluded, the form of the contract, the 

content of the contract demanded by the law as well as the content of the contract often made by 

the parties, the contracting parties and their liability, the period of time for which the contract is 

concluded and the ways to alter the contract and to terminate it.  The fourth part as well evaluates 

the law regulation and how it is implemented following the principles of the labor law. The fifth 

part of this thesis is the conclusion in which I give a summary on my findings and how I reached 

them. I also give a summary on my evaluation of the law regulation de lege ferenda and I propose 

what regulation could be possibly implemented by the law maker after I compared the law 

regulation with reality and with the way labor law is evolving.   

 

Klíčová slova: labor law, employment contract, employment relationship 


