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Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru   

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá pracovní smlouvou a vznikem pracovního 

poměru. Jejím cílem je poskytnout ucelený výklad problematiky pracovní smlouvy a 

vzniku pracovního poměru, analyzovat platnou právní úpravu s ohledem na bohatou 

judikaturu a poukázat na některé problémy v aplikační praxi.  

Práce je systematicky rozdělena do čtyř hlavních kapitol, které jsou dále 

členěny. První kapitola obsahuje základní vhled do oblasti pracovního práva, jeho 

funkcí a postavení v systému práva. Dále se věnuje vztahu pracovního práva a 

občanského práva po rekodifikaci, pracovněprávním vztahům a jejich základním 

zásadám a závislé práci jako předmětu individuálních pracovněprávních vztahů.  

Druhá kapitola je věnována pracovnímu poměru. Nejprve se zabývá postupem 

před vznikem pracovního poměru. Dále pak samotným vznikem pracovního poměru, 

jmenováním a problematikou tzv. faktického pracovního poměru.  

Třetí kapitola se zabývá pracovní smlouvou z obecného hlediska. Charakterizuje 

pojem pracovní smlouvy, která je jedním ze základních institutů pracovního práva a je 

nejčastější právní skutečností zakládající pracovní poměr. Dále se věnuje procesu 

uzavírání pracovní smlouvy, subjektům, kterými jsou zaměstnavatel a zaměstnanec, 

možnostem zastoupení a formě pracovní smlouvy.  

Ve čtvrté kapitole je rozebrán obsah pracovní smlouvy. Tato kapitola je 

rozdělena na dvě části. První část je věnována podstatným náležitostem pracovní 

smlouvy, které jsou nezbytné pro platnost pracovní smlouvy. Jedná se o esenciální 

náležitosti, bez nichž by nemohla být pracovní smlouva platně uzavřena. Podstatnými 

náležitostmi jsou druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Druhá část 

obsahuje další ujednání pracovní smlouvy, které mohou smluvní strany do pracovní 

smlouvy zanést, pokud to považují za vhodné a důležité z hlediska vymezení 

vzájemných práv a povinností.  
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Závěr obsahuje hodnocení a shrnutí platné právní úpravy a zabývá se vybranými 

náměty de lege ferenda.  

Tato práce vychází z platné právní úpravy, odborné literatury a bohaté 

judikatury, zejména Nejvyššího soudu ČR, v této oblasti.  
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