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Úvod 

Devadesátá léta minulého století přinesla do celého právního systému České republiky, 

včetně práva pracovního, větší liberálnost. Postupně sílily zaměstnavatelské i odborové svazy, 

tedy zástupci stran pracovněprávního vztahu, totiž zaměstnavatelů a zaměstnanců. Uzavření 

a izolace trhu práce v minulém režimu neumožňovala z pohledu atypických forem práce žádný 

vývoj a pracovní trh se tak musel po listopadové revoluci postupně vyrovnávat s novými 

výzvami zapříčiněnými zejména otevřením pracovního trhu. Tehdejší zákon č. 65/1965 Sb. 

zákoník práce postupně nedokázal reagovat na tyto výzvy a bylo zřejmé, že bude muset přijít 

zásadní rekodifikace odrážející nový pohled na pracovněprávní vztah.  

V úvodu této diplomové práce je třeba upozornit i na častý problém, který se týká rozdílu 

mezi atypickou formou zaměstnání a atypickým výkonem práce. Tyto pojmy jsou často 

zaměňovány, případně chápány jako totožné instituty, a to jak laickou tak odbornou veřejností. 

Je ale třeba tyto dvě konstrukce od sebe rozlišovat. Tato práce se zabývá pouze atypickými 

formami zaměstnání. Ty vyjadřují možnost sjednat si „libovolnou“ formu ve smyslu ust. § 3 

zákoníku práce. 

Samotný vznik atypických forem zaměstnání je také spjat s postupným vývojem pracovního 

práva, které reagovalo na současnou jak českou, tak i evropskou ekonomickou realitu. Současně 

s ní byla brána na zřetel nastupující změna životního stylu obyvatelstva, které v poslední době 

stále více klade důraz na hodnotu a využití volného času. Atypická forma zaměstnání je proto 

výsledkem střetu potřeb stran pracovněprávního vztahu a její správné využití má současně zcela 

jistě vliv jak na faktor zaměstnanosti, tak na faktor výkonnosti práce. 

Odrazem tohoto vývoje je právní norma, která byla Parlamentem České republiky přijata 

relativně pozdě. Až 13 let po založení samostatné České republiky byl přijat, do jisté míry 

revoluční, zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce. Tento zákon završil proces liberalizace 

pracovněprávních vztahů a nastolil zcela nový pohled na pracovní právo jako celek. Zásada 

„co není zakázáno, je dovoleno“, která prostupuje celou touto právní normou je opak 

dosavadního přístupu, podle nějž bylo možné sjednávat pouze to, co bylo zákonem dovoleno.
1
 

Zajímavostí atypických forem zaměstnání pak je, mimo jiné, to, že ve svém základu neodráží 

zásadu „co není zakázáno, je dovoleno“. Zaměstnavatel s budoucím zaměstnancem si nemohou 

libovolně dohodnout formu zaměstnání, mohou si vybrat pouze z nabídky uvedené v zákoníku 

práce.  

                                                 
1
  Co není zakázáno, je dovoleno. Ústav práva a právní vědy [online]. [cit. 2019-02-12]. Dostupné z: 

https://www.ustavprava.cz/blog/2018/08/co-neni-zakazano-je-dovoleno/ 
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Flexibilní formy zaměstnání mohou být také jednou z možností, jak ovlivňovat faktor 

zaměstnanosti, respektive nezaměstnanosti. V dnešní době, kdy se nezaměstnanost pohybuje na 

historickém minimu (ke konci roku 2018 byla obecná míra nezaměstnanosti 2 %)
2
, nejsou tyto 

formy terčem velkého zájmu v rámci tripartitních jednání. To se samozřejmě může změnit při 

nárůstu celkového procenta nezaměstnanosti, kdy se flexibilní formy zaměstnání mohou stát 

jednou z možností, jak zvýšit zaměstnanost.  

Diplomová práce se zabývá následujícími okruhy: 

 problematika a definice atypických forem zaměstnání, 

 vymezení atypické formy zaměstnání v rámci právního řádu jako alternativu formy 

typické, 

 druhy atypických forem zaměstnání, 

 základní srovnání české právní úpravy atypických forem zaměstnání s právní úpravou 

mimo Českou republiku, 

 budoucnost a vývoj atypických forem zaměstnání, 

 realizace dotazníkového šetření na používané atypické formy zaměstnání u vybrané 

skupiny zaměstnavatelů  (případně doplněné řízeným rozhovorem). 

Cílem této diplomové práce je zmapování současné situace v oblasti atypických forem 

zaměstnání uplatňovaných v intencích legislativního rámce na českém pracovním trhu, zjištění 

zda a jak jsou tyto formy v praxi využívané, popis omezujících faktorů bránících v jejich dalším 

rozvoji a navržení možných změn právní úpravy pro jejich výhodnější uplatňování.  

 

 

 

 

  

                                                 
2
  Zaměstnanost, nezaměstnanost. Český statistický úřad [online]. [cit. 2019-03-03]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/zamestnanost_nezamestnanost_prace 
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1. Obecná problematika atypických forem zaměstnání 

Problematika atypických (prekérních) forem zaměstnání spadá do oblasti soukromého práva, 

konkrétně do práva pracovního. Tato oblast práva upravuje práva o povinnosti stran 

pracovněprávního vztahu (zaměstnanců a zaměstnavatelů), jejichž předmětem je výkon závislé 

práce.  

Pro správné a jasné pojetí této práce bude dále vhodné na samém začátku vymezit, 

co znamená pojem „atypické zaměstnání“, v čem se liší od „typického“, a proč vůbec prostor  

pro variantu atypických forem zaměstnání vznikl. To nemusí být vždy úplně snadné, 

neboť ani odborná veřejnost není zcela sjednocena při charakterizování formy typické, 

natož formy atypické. Neméně důležité bude i obecné srovnání s právními řády evropských 

zemí, které jsou České republice svou rozlohou a počtem obyvatel nejblíže – Slovensku 

a Rakousku.  

Při popisu zakotvení flexibilních forem zaměstnání v českém právním řádu nelze nezmínit 

zásadu, která v zákoníku práce není výslovně uvedena, avšak z dikce jednotlivých ustanovení 

je jednoznačně poznatelná. Zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, vešla v účinnost v rámci 

současného zákoníku práce jako jedna z jeho nejzásadnějších liberálních změn v roce 2007  

a dala tak zelenou rychlejšímu rozvoji pracovního práva jako celku.
3
 Tato zásada v podstatě 

umožňuje oběma stranám pracovněprávního vztahu lépe a hlouběji využívat možností 

poskytnutých zákoníkem práce. Ačkoliv je tento princip pro pracovní právo klíčový, institut 

atypických forem zaměstnání, nebo lépe řečeno jeho základ, je jeho naprostým protikladem. 

Samotnou formu zaměstnání si totiž zaměstnanec se zaměstnavatelem nemohou sjednat zcela 

libovolně podle vlastního uvážení. Dle ust. § 3 zákoníku práce
4
 si mohou vybrat pouze z předem 

nabízených možností. To platí pro formu typickou i pro formy atypické. 

Samotný název „atypické formy zaměstnání“ je pouze jakýsi terminus technicus, neboť český 

právní řád, a zejména tedy zákoník práce, tento výraz nezná. Český právní řád nezná ani pojem 

typického zaměstnání. Při základním dělení na typické a atypické zaměstnání je tak nutno 

vycházet pouze z určité ustálené právní nauky popř. z převažujících názorů odborné veřejnosti.  

V souvislosti s atypickými nebo také flexibilními a prekérními formami zaměstnání nelze 

nezmínit pojem flexijistoty. Tento termín zahrnuje dva základní směry soukromého práva včetně 

práva pracovního. Na jedné straně volnost (flexibilitu) ve sjednání pracovněprávních podmínek 

                                                 
3
  Co není zakázáno, je dovoleno. Ústav práva a právní vědy [online]. [cit. 2019-02-12]. Dostupné z: 

https://www.ustavprava.cz/blog/2018/08/co-neni-zakazano-je-dovoleno/ 
4
  § 3 zákona č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 
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mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pro případ této diplomové práce je to volnost ve volbě 

formy zaměstnání. Na straně druhé je třeba brát na zřetel určitou ochranu (securitu, jistotu) proti 

svévůli silnější strany pracovněprávního vztahu. V případě atypických forem zaměstnání to bude 

skutečnost, že formu zaměstnání nelze zvolit zcela libovolně.
5
 Zatímco však ochrana musí být 

vždy v zákoně projevena (např. kogentní normou, zákazem, taxativním výčtem, atd.), flexibilita 

stojí spíše na zásadách smluvní svobody a „co není zakázáno je dovoleno“.
6
 Princip flexicurity 

samozřejmě nekončí samotným výběrem formy zaměstnání. Jeho projevy jsou jasně patrné  

i v konkrétních flexibilních formách zaměstnání. Jako příklad si můžeme vzít institut pracovního 

poměru, jehož součástí je zkušební doba. V ust. § 35 zákoníku práce, který se týká zkušební 

doby, se dočteme, že: 

Zkušební doba 

(1) Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než 

a) 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru (§ 36), 

b) 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru (§ 36) u vedoucího 

zaměstnance. 

(2) Zkušební dobu je možné sjednat rovněž v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní 

místo (§ 33 odst. 3). 

(3) Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu 

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

zaměstnance. 

(4) Sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována. O dobu celodenních překážek 

v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní 

dovolené se však zkušební doba prodlužuje. 

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

poměru. 

(6) Zkušební doba musí být sjednána písemně.
7
 

V odstavci prvním se mísí jak flexibilita, tak securita, neboť zkušební doba může,  

ale samozřejmě nemusí být sjednána. V případě, že ale sjednána bude, je zde ochranné opatření 

v podobě maximální možné délky této doby. Odstavec druhý vyjadřuje volnost (smluvní 

svobodu) pro případ sjednání zkušební doby v souvislosti se jmenováním. Další odstavce mají 

                                                 
5
  HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pracovním 

právu. Praha: Auditorium, 2009, 192 s. ISBN 978-80-87284-04-9. Str. 23. 
6
  Tamtéž. Str. 28-29 

7
  § 35 zákona č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 
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čistě ochrannou (securitní) funkci. Odstavec třetí chrání zaměstnance, aby s ním nemohla být 

zkušební doba sjednána dodatečně. Odstavec čtvrtý zakazuje, až na výjimky, dodatečné 

prodlužování zkušební doby. Odstavec pátý omezuje nejdelší možnou zkušební dobu  

u pracovního poměru na dobu určitou a odstavec poslední stanovuje povinnost sjednat zkušební 

dobu písemně.  

Posuzování flexijistoty jako celku není vždy jednoduché. Nastavení ideálního modelu je vždy 

složitý a pravděpodobně nikdy nekončící proces. Zatímco cílem jistoty (security) je vždy 

poskytovat ochranu slabší strany, nejčastěji zaměstnanci, tak u flexibility je mnohdy nejasné,  

v čí stranu pracovněprávního vztahu má být postavena. 
8
  

                                                 
8
  HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pracovním 

právu. Praha: Auditorium, 2009, 192 s. ISBN 978-80-87284-04-9. Str. 29. 
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2. Definice atypických forem zaměstnání  

Atypickou, prekérní nebo také flexibilní formou zaměstnání se rozumí taková forma 

pracovněprávního vztahu, u kterého převažuje složka flexibility, tj. volnosti autonomie stran 

v obsahu vzájemného vztahu, nad složkou security, neboli stability.
9
 

Pro přesné vymezení atypické formy zaměstnání, je nejprve nutno definovat formu typickou. 

Typická forma zaměstnání je taková forma pracovněprávního vztahu, která je sjednaná na plný 

úvazek a na dobu neurčitou. Tuto formu zaměstnání můžeme brát jako klasicky konzervativní, 

která plynula z historického pojetí pracovního práva, které u nás bylo používáno do roku 2006. 

K této jednoduché základní definici někteří autoři dále dodávají, že práce v tomto 

pracovněprávním vztahu, by měla být konána na pracovišti zaměstnavatele. V rámci českého 

právního řádu tak výše uvedenou definici pravděpodobně splňuje pracovní poměr uzavřený  

na dobu neurčitou. 

 S odkazem na předchozí odstavec bychom při logickém a contrario výkladu však mohli dojít 

k názoru, že množina atypických pracovněprávních vztahů je velmi široká. V praxi se  

ale označení atypická zaměstnání používá častěji v daleko užším slova smyslu. V České 

republice, stejně tak např. na Slovensku nebo v Polsku, považujeme za tyto atypické formy 

zejména právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, 

agenturním zaměstnáváním, dočasným přidělením, pracovní poměry na dobu určitou a ve smyslu 

předchozího i pracovní poměr se sjednanou zkušební dobou.  

Do kategorie atypických forem zaměstnání se bohužel řadí také i v dnešní době stále 

„oblíbená“ forma - portfolio work, neboli tzv. švarcsystém (jeden z negativních vynálezů 

polistopadové éry, který těžil ze značného sociálního a daňového nákladového zatížení závislé 

práce a který ve velkém rozšířil benešovský podnikatel Miroslav Švarc. Tato forma práce byla 

v roce 1994 omezena novelou zákona o zaměstnanosti).
10

  

Na úrovni vyspělých států výše uvedené formy doplňují ještě například Crowd employment – 

způsob zaměstnání, který prostřednictvím moderních technologií umožňuje podílet se většímu 

množství různých zaměstnanců (dodavatelů) na finálním výsledku práce,
11

 Labour pooling - 

„multifunkční zaměstnanec“, který pracuje buďto pro určitou skupinu zaměstnavatelů  

                                                 
9
  PICHRT, Jan a Jakub MORÁVEK (eds.). Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, 336 s. ISBN 978-80-7478-975-5. str. 77 
10

  Ten, který rozjel švarcsystém a skončil na dlažbě. Ekonom [online]. [cit. 2019-02-01]. Dostupné z: 

https://ekonom.ihned.cz/c1-52306170-ten-ktery-rozjel-svarcsystem-a-skoncil-na-dlazbe 
11

  Crowd employment. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions [online]. 

[cit. 2019-02-20]. Dostupné z: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-

dictionary/crowd-employment 
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nebo mezi nimi podle jejich potřeby rotuje,
12

 Interim management - poskytování manažerských 

kapacit, dovedností a  zkušeností na určité, předem definované období,
13

 a Employee sharing, 

neboli sdílení zaměstnanců.
14

  

Pod institut atypických forem zaměstnání se často nesprávně řadí i institut atypické formy 

výkonu práce. Laická, ale často i odborná veřejnost, nerozlišuje tyto dvě samostatné konstrukce 

a chápe je jako jeden celek. Je jistě na místě vysvětlit, jak se od sebe tyto dvě konstrukce liší. 

Zatímco u flexibilních (atypických) forem zaměstnání jde zejména, jak již bylo uvedeno výše, 

o volnost sjednání „libovolné“ formy zaměstnání z pohledu pracovněprávního vztahu            

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, flexibilní formou výkonu práce chápeme okruh 

právních vztahů, které umožňují pružné sjednání výkonu práce, zejména z pohledu časového      

a místního. Samotný právní vztah, v němž je práce konána, je přitom méně rozhodný a jedná se 

tak nejčastěji o pracovní poměr. Není relevantní, jak snadno je možné takový vztah založit nebo 

rozvázat, nýbrž podmínky, za nichž lze práci přidělovat, resp. konat.
15

 Pro lepší představu 

poslouží tabulka níže. 

 

Tabulka 1 Rozdělení flexibility zaměstnání a výkonu práce
16

 

Flexibilita zaměstnání Flexibilita výkonu práce 
Švarcsystém (portfoliowork) Kratší pracovní doba 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr 
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby 

Pracovní poměr na dobu určitou Pružná pracovní doba 

Pracovní poměr se zkušební dobou Konto pracovní doby 

Dočasné přidělení Homeworking (teleworking, mobileworking) 

Agenturní zaměstnání Práce na zavolanou (on call work, casual work) 

Hromadné zaměstnávání (crowd 

employment) 
Sdílení pracovního místa (job sharing) 

Labour pooling Voucher systems 

Interim management  

Employee sharing  

  

                                                 
12

  Labor pooling, labor poaching, and spatial clustering. ÉCOLE DES PONTS PARISTECH [online]. [cit. 2019-

02-15]. Dostupné z: http://www.enpc.fr/ceras/labo/poaching3d.pdf 
13

 Interim management. TP Consulting [online]. [cit. 2019-02-14]. Dostupné z: 

https://www.tpconsulting.cz/sluzby/interim-management 
14

  Employee sharing. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions [online]. [cit. 

2019-02-15]. Dostupné z: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/erm/support-

instrument/employee-sharing-0 
15

  PICHRT, Jan a Jakub MORÁVEK (eds.). Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?. Praha: Wolters 

 Kluwer, 2015, 336 s. ISBN 978-80-7478-975-5. str. 78 
16

  Tamtéž, str. 78-79 
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3. Druhy atypických forem zaměstnání 

     Již v úvodu této práce bylo řečeno, že jejím cílem je v prvé řadě zjištění, zda jsou 

jednotlivými zaměstnavateli na trhu práce využívány předmětné formy zaměstnání a v řadě 

druhé, zda tyto druhy zaměstnání umožňují těmto zaměstnavatelům zefektivnit výkon jejich 

práce a současně také vyhovět potřebám svých zaměstnanců. Ambicí tak není detailní rozbor 

jednotlivých atypických forem. Z důvodu určité komplexnosti je však zcela jistě nutné, aby byly 

jednotlivé formy alespoň základně vysvětleny. Při popisu budeme vycházet z řazení zákoníku 

práce. Začneme tedy instituty, které zákoník práce výslovně upravuje, tzn. pracovním poměrem 

na dobu určitou, pracovním poměr se sjednanou zkušební dobou, dočasným přidělením 

a dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dále se zaměříme na institut, který je 

upraven jak v zákoníku práce, tak v zákoně o zaměstnanosti, tzn. agenturní zaměstnávání. 

Posledním institutem řešeným českým právem, i když velmi stroze, pak bude švarcsystém. 

Atypické formy zaměstnání českým právem neupravené budou následovat v pořadí crowd 

employment, interim management, employee sharing a nakonec labour pooling.    

Po seznámení se všemi uvedenými atypickými formami, které se někteří autoři nebojí označit 

za „neplnohodnotné smlouvy“
17

, se zaměříme na jednotlivé vybrané společnosti 

(zaměstnavatele), kde podle údajů poskytnutých těmito společnostmi zjistíme, zda a jak jsou jimi 

tyto formy zaměstnávání využívány.  

3.1. Pracovní poměr na dobu určitou 

Pracovní poměr na dobu určitou je upraven v ustanoveních § 39 zákoníku práce
18

 a je jednou 

z nejvíce využívaných forem atypických pracovněprávních vztahů. Jedná se o pracovní poměr, 

který si zaměstnanec a zaměstnavatel sjednají na dobu, která je časově omezena, případně 

vázána na nějakou právní událost. Doba, na kterou je pracovní poměr sjednán, musí být vždy 

výslovně uvedena v pracovní smlouvě, nebo lépe řečeno, z pracovní smlouvy musí vždy 

vyplývat určitá časová omezenost pracovněprávního vztahu. V případě, že by pracovní smlouva 

takové ujednání neobsahovala, jednalo by se o pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou.    

Jak již bylo výše řečeno, „pracovní poměr na dobu určitou se uzavírá především v případech, 

kdy z povahy práce a z okolností jejího výkonu je zřejmé, že potřeba určité pracovní činnosti je 

                                                 
17

  SPEKTRUM 02 2013 - časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Svaz průmyslu a dopravy České 

republiky [online]. [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: https://www.spcr.cz/files/cz/media/spektrum/sp_2013_2.pdf 
18

  § 39 zákona č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 
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pouze přechodná, popř. krátkodobá“.
19

 Typickým příkladem krátkodobosti pracovní činnosti 

jsou sezónní práce nebo dočasné nahrazení (zastoupení) zaměstnanců čerpajících mateřskou  

či rodičovskou dovolenou a zaměstnanců dočasně pracovně neschopných. Časově omezený 

pracovní poměr lze sjednat i v případech nárazového zvýšení práce zaměstnavatele. Kromě 

těchto uvedených důvodů však zaměstnavatelé často uzavírají pracovní poměr na dobu určitou  

i v případech, kdy pro jeho užití z pohledu pracovní činnosti není důvodu a vyvstává tak otázka, 

zde v těchto případech nedochází k obcházení zákona. Do této skupiny řadíme např. nahrazování 

zkušební doby nebo také situace, kdy zaměstnavatelé opakovaně uzavírají pracovní poměry  

na dobu určitou pouze z důvodu jejího snadnějšího ukončení oproti pracovním poměrům 

sjednaným na dobu neurčitou.   

„Specifická úprava pracovního poměru na dobu určitou na straně jedné nepochybně pomáhá 

zaměstnavateli pružně reagovat na změny a zvláštnosti organizace práce na jednotlivých 

pracovištích, na straně druhé je však spojena s nižší úrovní sociální jistoty zaměstnanců a není 

vyloučeno ani její zneužívání.“
20

 Na prekérnost tohoto právního vztahu reaguje zákoník práce 

tím, že omezuje opakování, případně natahování nebo prodlužování pracovního poměru na dobu 

určitou. Sjednaná doba pracovního poměru nesmí přesáhnout 3 roky a lze jí opakovat (řetězit) 

maximálně dvakrát, tzn. dohromady lze u jednoho zaměstnavatele nepřetržitě vykonávat práci 

v pracovněprávním vztahu na dobu určitou nejvýše po dobu devíti let. Výjimkou z tzv. řetězení 

pracovněprávních poměrů na dobu určitou je ustanovení § 39 odst. 4 zákoníku práce, 

které připouští častější opakování za předpokladu, že jsou u zaměstnavatele dány vážné provozní 

důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze  

na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, 

navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou.
21

 Tato výjimka reaguje  

zejména na specifické podmínky určitých pracovních odvětví (sezónní práce – stavebnictví, 

zemědělství), dále na vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele a v neposlední řadě  

na zvláštní povahu vykonávané práce (vědecká a umělecká činnost, práce vykonávaná  

na základě jednotlivých časově omezených projektů a grantů). Zákoník práce chrání 

zaměstnance i v  případě, že by zaměstnavatel nedbal zákonných ustanovení a uzavřel  

se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou odporující těmto ustanovením. V takovém 

případě dává zaměstnanci možnost, aby včas (nejpozději dva měsíce před skončením pracovního 

                                                 
19

  PICHRT, Jan a Jakub MORÁVEK (eds.). Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, 336 s. ISBN 978-80-7478-975-5. str. 98 
20

  tamtéž  str. 99. 
21

  § 39 zákona č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 
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poměru na dobu určitou) oznámil zaměstnavateli, že i nadále trvá na dalším zaměstnání.         

Bez dalšího tak vzniká nevyvratitelná právní domněnka, že se jedná o pracovní poměr na dobu 

neurčitou. 

Pracovní poměr na dobu určitou lze také oproti klasickému pracovnímu poměru na dobu 

neurčitou snáze ukončit, neboť v prvé řadě se takový pracovní poměr ukončí uplynutím sjednané 

doby, případně nastáním sjednané právní skutečnosti, a to bez jakéhokoliv dalšího právního 

jednání.
22

  

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že pracovní poměr uzavřený na dobu určitou zcela jistě 

atypický i flexibilní je. Větší míru flexibility však dozajisté dává zaměstnavateli, který může lépe 

reagovat na náhlé i předvídané změny týkající se jeho činnosti, avšak ke vztahu k zaměstnanci 

má daleko „volnější ruku“ než by měl v případě pracovního poměru uzavřeného na dobu 

neurčitou. Jako příklad lze uvést zejména ukončení pracovního poměru v případě, že skončí 

uplynutím sjednané doby. V takovém případě není zaměstnanec chráněn ochrannou dobou 

uvedenou v § 53 zákoníku práce (např. v případě těhotenství) a jeho sociální jistota vzniklá 

zaměstnáním se notně snižuje.
23

 Nelze nezmínit i určité ekonomické pozadí tohoto pracovního 

poměru, kdy v případě standartního ukončení pracovního poměru (uplynutím doby) 

zaměstnavatel nemá povinnost platit zaměstnanci odstupné. Ostatně právě rozdíl v ochraně 

zaměstnanců pracujících v pracovním poměru na dobu určitou a zaměstnanců vykonávající svojí 

práci v pracovním poměru na dobu neurčitou je dle mého názoru hlavním problémem této formy 

atypického zaměstnání.    

3.1.1. Úprava ve středoevropském kontextu   

Pro srovnání se můžeme podívat i na právní úpravu sousedních států, které jsou nám svojí 

rozlohou a počtem obyvatel nejvíce podobné, tzn. Slovenska a Rakouska. Zjistíme však,  

že právní konstrukce se v porovnávaných státech v podstatě neliší. V případě Slovenské 

republiky nalezneme úpravu v zákoně č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce (dále jen „slovenský 

zákoník práce“).
24

 Důvodem pro přijetí právní úpravy tohoto flexibilního druhu zaměstnání byla 

zejména zastupitelnost nepřítomných zaměstnanců. Postupem doby se z tohoto druhu zaměstnání 

stal podle některých autorů institut, který je využívaný pouze z důvodu bezproblémového 

                                                 
22

  Pracovní poměr na dobu určitou jde samozřejmě ukončit i klasickými způsoby jako je např. výpověď, dohoda, 

okamžité zrušení atd. 
23

  § 53 zákona č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 
24

  Zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce 
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ukončení pracovního poměru.
25

 S tímto názorem se nelze plně ztotožnit. Je sice pravdou,  

že jednotliví zaměstnavatelé využívají tento institut různě. Oblíbená je zejména kombinace 

se zkušební dobou. Zaměstnavatelé však na tento problém nahlížejí jinak. Jejich cílem je v prvé 

řadě možnost lépe si vyzkoušet zaměstnance a protáhnout tak zkušební dobu na maximum. 

Možnost jednodušeji ukončit tento pracovněprávní vztah je samozřejmě velkou výhodou,  

nikoliv však důvodem, proč touto formou pracovněprávní smlouvy někteří zaměstnavatelé 

uzavírají.
26

 Rozdíl v porovnání s českou právní úpravou najdeme zejména u doby, na kterou je 

možno pracovní poměr na dobu určitou sjednat. Slovenská právní úprava umožňuje uzavřít tento 

pracovní poměr pouze na 2 roky s možností dvou opakování a naopak zakazuje sjednání 

zkušební doby v případě opakovaného sjednání pracovního poměru na dobu určitou.
27

 Rakousko, 

stejně jako Česko a Slovensko, chápe pracovní poměr na dobu určitou jako jednu z dalších 

možností, jak zaměstnat určitou skupinu zaměstnanců. Rakouská právní úprava je však proti té 

české, ale i slovenské, daleko striktnější. Nejen, že přímo zakazuje řetězení (výjimka je pouze 

v případech, kde existuje zjevné osobní nebo hospodářské opodstatnění), ale také například 

neumožňuje zákonnou výpovědní lhůtu. Zajímavá je taktéž skutečnost, že není stanovena 

maximální doba pro výkon tohoto způsobu zaměstnání.
28

  

3.2. Pracovní poměr se sjednanou zkušební dobou  

Dalším ze skupiny atypických forem pracovněprávních poměrů je pracovní poměr,  

ve kterém je sjednána zkušební doba. Tento tradiční institut pracovního práva je upraven 

zákoníkem práce, konkrétně ustanoveními § 35 a § 66.
29

 Účelem zkušební doby je vzájemné 

poznání se obou stran pracovního poměru a ověření, zda je zaměstnanec na straně jedné schopen 

a ochoten vykonávat přidělenou práci zaměstnavatelem a na straně druhé, zda mu vyhovují 

pracovní podmínky nabízené zaměstnavatelem.
30

 Zákoník práce omezuje délku, po kterou toto 

ověřování může trvat. Zkušební doba tak může být sjednána maximálně na dobu 3 měsíců, 

případně 6 měsíců u vedoucích zaměstnanců, od vzniku pracovního poměru a musí být sjednána 

písemně. Zároveň u pracovních poměrů na dobu určitou platí, že zkušební doba nesmí 

přesáhnout polovinu sjednané doby trvání pracovního poměru. Velkou výhodou zkušební doby 

                                                 
25

  PICHRT, Jan a Jakub MORÁVEK (eds.). Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, 336 s. ISBN 978-80-7478-975-5. str. 23. 
26

  srovnej s bodem 5 této práce 
27

  § 45 a 48 zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce 
28

  Wichtiges aus dem Angestelltenrecht. Wirtschaftsuniversität Wien [online]. [cit. 2019-01-03]. Dostupné z: 

https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/o/we4u/text/ar-14.pdf 
29

  § 33 a 66 zákona č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 
30

  TRYLČ, Ladislav, Petr HŮRKA, Karel ELIÁŠ, Petr BEZOUŠKA, Zdeněk SCHMIED a Jakub MORÁVEK. 

Zákoník práce a související ustanovení nového občanského zákoníku. 4. Praha: Anag, 2018, 880 s. ISBN 978-

80-7554-132-1. str. 159. 
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je její snadné a velice rychlé ukončení. Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou totiž zrušit pracovní 

poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.
31

 

Pracovní poměr se sjednanou zkušební dobou se vyznačuje velkou mírou flexibility na obou 

stranách pracovněprávního vztahu. Určitá jistota, která by měla vycházet z pracovněprávního 

vztahu, je na úkor flexibility značně potlačena. Na místě je ale důležité říci, že doba, po kterou je 

možno zkušební dobu sjednat, není nijak dlouhá a možnost pracovní poměr do jisté míry 

neočekávaně ukončit je pro obě strany stejná, což nelze hodnotit jinak než kladně. Problém  

však často nastává v situacích, kdy si někteří zaměstnavatelé nahrazují nedostatek zkušební doby 

úvazkem na dobu určitou. Jak již bylo výše uvedeno, takový postup je minimálně na hraně 

zákona. Dá se říci, že uměle navyšuje flexibilitu na straně zaměstnavatele a zároveň neúměrně 

snižuje jistotu zaměstnance. Taková forma zaměstnání je pak atypická až příliš. Zákoník práce 

zakazuje prodlužování zkušební doby. Tento zákaz však lze jednoduše obejít tím,  

že zaměstnavatel místo zkušební doby ujedná úvazek časově omezený (až na 3 roky), který může 

ještě dvakrát opakovat. Mohlo by se tedy stát, že zaměstnanec bude ve „zkušební době“ 9 let. 

Taková úvaha se může sice zdáti mírně absurdní, ale varianta, že bude zkušební doba trvat  

např. 15 měsíců, je již reálnější.  

I přes výše uvedený nedostatek zkušební doby je tento institut zcela jistě dobrou možností, 

jak si do určité míry nezávazně osahat konkrétní pracovněprávní vztah a v případě potřeby jej 

rychle a bezproblémově opustit.   

3.2.1. Úprava ve středoevropském kontextu 

Právní úprava u našich východních sousedů se od té české, stejně jako je tomu v případě 

pracovního poměru sjednaného na dobu určitou prakticky v ničem neliší.
32

 To samé lze říci 

i o právní úpravě našich jižních sousedů. Rozdíl je pouze v délce zkušební doby (obvykle  

1 měsíc, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, v případě učňů jsou to měsíce tři).
33

  

I to může svědčit o tom, že se jedná již o, můžeme říci, klasický institut pracovního práva, 

který je nastaven pro obě strany pracovněprávního vztahu správně. Samotná délka zkušební doby 

však nebude pravděpodobně nikdy jezdnoznačně správně vyřešeným problémem, který by 

vyhovoval oběma stranám pracovněprávního vztahu.  

                                                 
31

  § 33 a 66 zákona č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 
32

  § 45 a 72 zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce 
33

  Wichtiges aus dem Angestelltenrecht. Wirtschaftsuniversität Wien [online]. [cit. 2019-01-03]. Dostupné z: 

https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/o/we4u/text/ar-14.pdf 
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3.3. Dočasné přidělení 

Dočasné přidělení, které je upraveno v ustanoveních § 43a zákoníku práce je institut,  

který umožňuje přidělení zaměstnance jednoho zaměstnavatele k zaměstnavateli jinému.
34

 

„Dočasné přidělení má především usnadnit spolupráci zaměstnavatelů na společných projektech 

a umožnit vzájemnou výpomoc zaměstnavatelů při nedostatku nebo zvýšené potřebě pracovních 

sil. Jde o individuální „zapůjčení“, jehož práci zaměstnavatel dočasně nepotřebuje“
35

 

Přidělenému zaměstnanci tak nevzniká nový pracovní poměr, zůstává stále zaměstnancem 

původního zaměstnavatele, který zaměstnanci i nadále poskytuje mzdu či plat. Fakticky  

však práci přidělenému zaměstnanci určuje a přiděluje zaměstnavatel nový. Tímto způsobem 

zaměstnání je tak zasaženo do obecné definice závislé práce, neboť zaměstnanec, který je 

dočasně přidělen, vykonává práci jménem zaměstnavatele, se kterým neuzavřel prvotní pracovní 

smlouvu.
36

  

Na první pohled by se mohlo zdát, že dočasné přidělení funguje na stejném principu  

jako agenturní zaměstnávání. Je pravdou, že proces „přidělení“ probíhá v podstatě stejným 

způsobem. Zásadním rozdílem však je, že za dočasné přidělení nesmí být ani jedním  

ze zaměstnavatelů poskytována úplata (není tedy možné si cizího zaměstnance tzv. pronajmout). 

O tom, že tyto dva instituty je nutno chápat odlišně slouží další dvě skutečnosti. Za prvé právní 

úprava agenturního zaměstnávání má v rámci zákoníku práce svojí speciální úpravu v části XIII, 

hlavě V. Za druhé sám § 43a zákoníku práce upravující dočasné přidělení vylučuje použití této 

právní úpravy na agenturní zaměstnávání.
 37

  

Ochranným prvkem proti zneužívání zaměstnanců při dočasném přidělování je přitom 

skutečnost, že zaměstnance lze přidělit pouze na základě dohody mezi ním a zaměstnavatelem. 

Tato dohoda současně nemůže být uzavřena dříve než 6 měsíců ode dne vzniku pracovního 

poměru. Zaměstnanci je dále zaručeno rovné postavení jak pracovní, tak mzdové či platební. 

Stejně tak stabilita zaměstnání přiděleného zaměstnance je velmi vysoká. Po ukončení 

                                                 
34

  § 43a zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 
35

  VYSOKAJOVÁ, Margerita, Bohuslav KAHLE, Nataša RANDLOVÁ, Petr HŮRKA a Jiří DOLEŽÍLEK. 

Zákoník práce: Komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2019-4-18]. ASPI_ID KO262_2006CZ. 

Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X.] 
36

  HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pracovním 

právu. Praha: Auditorium, 2009, 192 s. ISBN 978-80-87284-04-9. str. 74. 
37

  § 43a zákona č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 



 

- 18 - 

 

 

dočasného přidělení se, na rozdíl od agenturního zaměstnání, vrací zpět k původnímu 

zaměstnavateli, kde mu náleží pracovní a mzdové podmínky stejné jako měl před přidělením.
38

   

Dočasné přidělení se jednoduše ukončí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno.              

Před uplynutím sjednané doby lze tento pracovněprávní vztah ukončit dohodou smluvních stran 

pracovní smlouvy nebo výpovědí dohody o dočasném přidělení z jakéhokoliv důvodu  

nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla 

výpověď doručena druhé smluvní straně.
39

  

Institut dočasného přidělení nelze zaměňovat s instituty agenturního zaměstnávání, jak již 

bylo naznačeno výše, dále s přeložením a ani s převedením zaměstnance na jinou práci. 

Přeložením se rozumí situace, kdy zaměstnavatel převádí se souhlasem zaměstnance místo 

výkonu jeho práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, avšak stále v rámci 

téhož zaměstnavatele (např. do jiné organizační složky), a to pouze z důvodu, že to tak nezbytně 

vyžaduje jeho provozní potřeba.
40

 Převedení na jinou práci se zase uplatní v případě,  

když zaměstnanec není schopen vykonávat dočasně či trvale sjednanou práci, která odpovídá 

jeho pracovní smlouvě.
41

 Opět se jedná o převádění pouze v rámci jednoho zaměstnavatele. 

Určitá flexijistota tohoto druhu výkonu zaměstnání je nezpochybnitelná, neboť umožňuje 

zaměstnavatelům rychlé přemísťování zaměstnanců dle aktuální potřeby a zároveň udržuje 

jistotu zaměstnání, která je dozajisté vyžadována zaměstnanci. Ač by se mohlo na první pohled 

zdát, že ochranné opatření spočívající v zákazu přidělení zaměstnance po dobu prvních 6 měsíců 

od uzavření pracovního poměru, je výhodné pro obě strany (zaměstnanec získá jistotu 

zaměstnání, zaměstnavatel si ověří výkonnost zaměstnance), někteří autoři na Slovensku takovou 

ochrannou dobu považují za přísnější, neboť například ztěžují rotování zaměstnanců 

v zaměstnaneckých subjektech patřících do skupiny nadnárodně působících podniků, v rámci 

kterých je běžné, že zaměstnanci takovouto rotací získávají důležité zkušenosti.
42

   

3.3.1. Úprava ve středoevropském kontextu 

Pro doplnění je nutno uvést, že slovenská úprava umožňuje přidělit zaměstnance už po třech 

měsících od uzavření pracovního poměru. To ale není jediný rozdíl, který lze shledat 

                                                 
38

  PICHRT, Jan a Jakub MORÁVEK (eds.). Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, 336 s. ISBN 978-80-7478-975-5. str. 81. 
39

  § 43a zákona č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 
40

  § 43 zákona č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 
41

  BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. Praha: C.H. Beck, 2017, 477 s. ISBN 978-80-7400-667-

8. str. 185. 
42

  PICHRT, Jan a Jakub MORÁVEK (eds.). Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, 336 s. ISBN 978-80-7478-975-5. str. 27. 
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v porovnání s českým zákoníkem práce. Slovenská právní úprava nabízí další ochranný       

prvek - přidělení zaměstnance maximálně na 24 měsíců. Naše úprava takto časově přidělení 

neomezuje, říká pouze, stejně tak jako ta slovenská, že přidělení je pouze dočasné. Základní 

rozdíl, který však lze v úpravách obou zemí spatřovat, je samotné pojetí dočasného přidělení, 

neboť slovenský zákoník práce neodděluje instituty dočasného přidělení a agenturního 

zaměstnávání. Samotný termín agenturní zaměstnávání slovenská právní úprava nezná a používá 

pouze spojení „pridelenie agentúrou dočasného zamestnávania.“ Na Slovensku jsou tedy  

tyto způsoby zaměstnání postaveny naroveň, právní úprava vůbec neřeší např. úplatnost 

dočasného přidělování, v čemž je možno spatřovat zásadní nedostatek této úpravy,  

neboť zaměstnavatel tak může být finančně motivován třetí osobou k „zapůjčení“ zaměstnance, 

což může zásadním způsobem narušit pracovní jistotu zaměstnance.
43

 

V rámci rakouského právního řádu je dočasné přidělení zaměstnance poměrně novým, dosud 

ne zcela prozkoumaným a v praxi málo využívaným institutem. Zcela zásadním rozdílem oproti 

česko – slovenské právní úpravě je nutnost určitého povolení a následná informační povinnost, 

bez které nelze dočasné přidělení vůbec provádět.
44

 
45

 

3.4. Pracovněprávní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo 

pracovní poměr 

Tento druh atypicky konaných zaměstnání je upraven v části třetí zákoníku práce, konkrétně 

v § 74 – 77. Atypičnost těchto dohod je předjímána už v obecných ustanoveních této části 

zákoníku práce, kde zákonodárce uvádí, že zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů 

především zaměstnanci v pracovním poměru. Někdy je však zcela velmi obtížné a dalo by se 

říci, že i neúčelné, vyžadovat konání závislé práce v pracovním poměru. Práce, které jsou 

vykonávány v menším rozsahu nebo např. nepravidelně či příležitostně, jsou právě takovým 

případem. Na rozdíl od pracovního poměru je právní úprava vztahů zakládaných dohodami 

jednodušší a jejich ochrana je méně intenzivní, což se projevuje především v souvislosti  

s ukončováním těchto vztahů. Dalším rozdílem oproti pracovnímu poměru je skutečnost,  

že zaměstnavatel nemusí zaměstnanci rozvrhovat pracovní dobu. Je tedy pouze na vůli obou 

stran, jak se rozhodnou svůj pracovněprávní vztah upravený v jedné z dohod realizovat. To se dá 

ostatně říci o celé právní úpravě dohod, neboť tato je velmi stručná, a tudíž je zde velký prostor 

                                                 
43

  § 58 zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce 
44

 New forms of employment. The Eurofound [online]. [cit. 2019-02-20]. Dostupné z: 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1461en.pdf. str. 19-20. 
45

  SAMEK, Vít a Jan HORECKÝ. Agenturní zaměstnávání ve vybraných zemích Evropské unie: (rozbor 

zahraničních zkušeností a vyhodnocení současné situace v rámci zemí Evropské unie) [online]. Praha: ČMKOS 

v nakladatelství Sondy, 2015 [cit. 2019-01-12]. ISBN 978-80-86846-59-0. 
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pro vyjednání pracovních, ale i ostatních podmínek vyhovujícím oběma stranám 

pracovněprávního vztahu.
46

  

Obecně lze říci, že pro dohody o pracích konané mimo pracovní poměr platí stejná pravidla 

jako pro práci konanou v pracovním poměru.  To však neplatí v taxativně vymezených případech 

uvedených v § 77 odst. 2 zákoníku práce, kterými jsou:  

a) převedení na jinou práci a přeložení, 

b) dočasné přidělení, 

c) odstupné, 

d) pracovní doba a doba odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během  

24 hodin po sobě jdoucích, 

e) překážky v práci na straně zaměstnance, 

f) dovolená, 

g) skončení pracovního poměru, 

h) odměňování, s výjimkou minimální mzdy, a 

i) cestovní náhrady. 
47

 

Z výše uvedeného zcela jasně vyplývá, že pokud chce zaměstnanec pracující na dohodu 

konanou mimo pracovní poměr např. čerpat dovolenou, je nezbytně nutné, aby si takovou 

možnost sjednal v pracovní smlouvě se zaměstnavatelem, případně aby taková možnost byla 

upravena v některém z vnitřních předpisů zaměstnavatele. To samé platí i o rozvázání/skončení 

pracovněprávního vztahu založeného dohodou. Zákoník práce opět dává smluvním stranám 

možnost zvolit si způsob zrušení. „Pokud způsob zrušení nevyplývá přímo z obsahu dohody, 

mohou se na jejím zrušení ke sjednanému dni obě strany dohodnout nebo ji může jedna z nich 

zrušit výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, což platí stejně pro zaměstnance 

i zaměstnavatele, s 15denní výpovědní dobou, která začíná běžet už dnem, kdy byla výpověď 

druhé smluvní straně doručena. Podobně jako u pracovního poměru se i u obou typů dohod 
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  § 74 – 77 zákona č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 
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  § 77 zákona č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 
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připouští jejich okamžité zrušení. Tuto možnost si však musí smluvní strany v dohodě výslovně 

sjednat. Nesmějí však uvádět jiné důvody než ty, pro které lze okamžitě zrušit pracovní poměr“.
48

 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr zná zákoník práce dvě. Jedná se o dohodu 

o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Obě dohody, stejně jako celou třetí část, 

popisuje zákonodárce dosti stroze, a možná i z toho lze dovozovat, že tento druh 

pracovněprávního vztahu by měl být spíše okrajovým. 

Dohoda o provedení práce je jednoduše vymezena tak, že rozsah práce uvedený v dohodě 

nesmí přesáhnout 300 hodin ročně a to ani v případě, že by týž zaměstnance konal práci  

pro téhož zaměstnavatele na základě jiné dohody o provedení práce. Doba, na kterou se dohoda 

uzavírá, musí být vždy vymezena.
49

 

Dohoda o pracovní činnosti není oproti dohodě o provedení práce hodinově limitována. 

„Výkon práce je však omezen z hlediska stanovené týdenní pracovní doby u zaměstnavatele,  

a nelze proto na jejím základě vykonávat práce překračující v průměru polovinu stanovené 

týdenní pracovní doby (u běžných povolání tedy 20 hodin týdně)“.
50

 Zákoník práce dále uvádí,  

že v dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní 

doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.
51

 

Jak již bylo uvedeno výše, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nechávají 

stranám velký prostor k vyjednávání o konečné podobě jejich pracovněprávního vztahu včetně 

jeho ukončení. V plné míře se tak může projevit vyjednávací síla obou smluvních stran,  

což může být společně s tím, že zaměstnavatel nemusí rozvrhnout pracovní dobu, zejména  

pro zaměstnance oproti klasickému pracovnímu poměru výhoda. Na straně druhé, v případě,  

že si slabší strana, častěji to bude zaměstnanec, není schopna vyjednat odpovídající podmínky 

pracovněprávního vztahu, může se dostat do situace, kterou nelze nazvat jinak než prekérní, 

neboť její práva mohou být značně okleštěna.  

3.4.1. Úprava ve středoevropském kontextu 

Oproti české právní úpravě, zná ta slovenská dohody tři. Jejich smysl je však stejný  

jako u nás. Jedná se o institut, který by měl být využíván pouze výjimečně v případech,  

                                                 
48

  VYSOKAJOVÁ, Margerita, Bohuslav KAHLE, Nataša RANDLOVÁ, Petr HŮRKA a Jiří DOLEŽÍLEK. 

Zákoník práce: Komentář [Systém ASPI].  Wolters Kluwer [cit. 2019-4-18].  ASPI_ID KO262_2006CZ. 

Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 
49

  § 75 zákona č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 
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kdy pro zabezpečení pracovních potřeb zaměstnavatele není třeba uzavírat pracovněprávní vztah 

formou pracovního poměru. Ke klasickým dvěma dohodám (dohoda o vykonaní práce a dohoda 

o pracovnej činnosti) se přidává ještě dohoda o brigádnickej práci študentov, kterou český 

zákoník práce nezná. Slovenská úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je širší 

než ta česká a v některých ohledech se liší. Např. dohoda o provedení práce může být uzavřena 

podle české právní úpravy maximálně na 300 hodin v kalendářním roce, na Slovensku je to 350 

hodin. Dále dohoda o pracovní činnosti v ČR může trvat nejvíce 20 hodin týdně, u našich 

východních sousedů je to pouze hodin 10. Důležité však je, že konstrukce těchto dohod je v obou 

státech stejná.
52

  

Rakouská právní úprava je v tomto směru naprosto odlišná, nebo spíše lépe řečeno není 

žádná. Rakouský právní řád institut dohod vůbec nezná. A obdobná situace je i v německé právní 

úpravě. Dá se tedy říci, že systém dohod konaných mimo pracovní poměr je česko - slovenský 

právní vynález, který se jinde, a to nejen v Rakousku a Německu, neujal. Česká a slovenská 

právní úprava je pozůstatkem právní úpravy pracovně právních vztahů, která zde vznikla 

v období socialistické republiky a odpovídala tehdejším potřebám zaměstnanců a organizaci 

práce a jak je dokladováno i v kapitole Atypické formy zaměstnávání v praxi, je velmi oblíbená  

i v současnosti.
53

 
54

 
55

 

3.5. Agenturní zaměstnávání 

Zákon o č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti říká, že zprostředkováním zaměstnání agenturou 

práce neboli agenturním zaměstnáváním, se rozumí uzavření pracovního poměru nebo dohody   

o pracovní činnosti mezi fyzickou osobou a agenturou práce za účelem výkonu práce  

u uživatele.
56

 Už z této definice je na první pohled vidět, že tento druh zaměstnávání je v něčem 

odlišný. Stěžejní právní úpravu agenturního zaměstnávání najdeme ve dvou zákonech. V zákoně 

o zaměstnanosti a zákoníku práce. Samotný základ agenturního zaměstnávání je v ustanoveních 

§ 14 zákona o zaměstnanosti, kde je nejprve řečeno, co se rozumí pod pojmem zprostředkování 

zaměstnání a dále také, kdo takové zprostředkování může provádět. Zprostředkováním se rozumí 

(mimo jiné) zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se 

rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení (dále 
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  § 223 – 228a zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce 
53
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jen "uživatel"). Zaměstnání zprostředkovávají za podmínek stanovených tímto zákonem (mimo 

jiné) právnické nebo fyzické osoby, pokud mají povolení k příslušné formě zprostředkování 

zaměstnání (dále jen "agentury práce").
57

 Podrobnější úpravu pak zprostředkování zaměstnání 

prostřednictvím agentury práce pak nalezneme v části druhé, v hlavě IV tohoto zákona nazvané 

Zprostředkování zaměstnání agenturami práce. Zde se právní úprava zaměřuje na to, jak a komu 

se může tímto způsobem zprostředkovávat zaměstnání. Agentury práce mají možnost 

zprostředkovávat zaměstnání, jak na našem území, tak z našeho území do zahraničí a obráceně, 

což znamená, že i zahraniční zprostředkovatelé mohou ze svého státu zprostředkovávat 

zaměstnání na území České republiky. Zprostředkování může být prováděno bezplatně  

či za úplatu. Aby mohla agentura práce práci sjednávat a následně své zaměstnance uživatelům 

přidělovat, potřebuje povolení vydávané Generálním ředitelstvím úřadu práce, pro které je nutné 

splnění zákonných podmínek včetně souhlasného závazného stanoviska vydávaného 

Ministerstvem vnitra.
58

 V roce 2019 disponuje tímto povolením téměř 2 800 agentur práce.
59

  

Podstata tohoto atypického typu zaměstnání spočívá v tom, že zaměstnavatel na základě 

ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, dočasně přiděluje svého 

zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli.
60

 Patrně tomu tak bude nejčastěji  

za úplatu. Na agenturní zaměstnávání jako na atypický typ zaměstnávání lze tedy pohlížet 

z několika pohledů. Za prvé - do klasického pracovněprávního vztahu zaměstnavatel  

a zaměstnanec vstupuje další osoba – uživatel. Za druhé – práce konaná agenturním 

zaměstnancem je pouze dočasná, tzn. zaměstnání agenturního zaměstnance u uživatele 

(faktického zaměstnavatele) je vždy na dobu určitou (maximálně 12 měsíců po sobě jdoucích). 

Za třetí – agenturní zaměstnanec nevykonává práci na pracovišti agentury práce jako svého 

zaměstnavatele v právním slova smyslu, ale na pracovišti zaměstnavatele faktického. Za čtvrté – 

agentura práce poskytuje svého zaměstnance faktickému zaměstnavateli za úplatu.  
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58

  tamtéž 
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Obrázek 1 Schéma agenturního zaměstnávání
61

 

 

V rámci pracovněprávního vztahu s faktickým zaměstnavatelem (uživatelem) jsou agenturní 

zaměstnanci chráněni podobně, jako zaměstnanci dočasně přidělení. Uživatel musí těmto 

zaměstnancům zajistit stejné pracovní a mzdové podmínky, jako svým kmenovým 

zaměstnancům. Nevýhodou je na druhé straně proces trvání a ukončení této atypické formy 

zaměstnání, neboť zaměstnanec je u agentury práce zpravidla zaměstnán pouze na dobu 

sjednaného dočasného přidělení a tak se na rozdíl od samotného dočasného přidělení po uplynutí 

sjednané doby výkonu práce nevrací jako zaměstnanec zpět do agentury práce, ale v jeden 

okamžik skončí jak u uživatele, tak u zaměstnavatele. 

3.5.1. Úprava ve středoevropském kontextu 

Postoj Slovenské republiky k agenturnímu zaměstnávání byl naznačen již výše v kapitole  

o dočasném přidělení. Na tomto místě je třeba zmínit, že princip samotného fungování agentur je 

stejný jak u nás, tak na Slovensku i v Rakousku. Základ, ze kterého právní úpravy jednotlivých 

států je totiž stejný – Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce
62

 a Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání.
63

 Jádrem vykonávání 

agenturního zaměstnávání je tak ve všech zemí Evropské unie dodržování principu rovného 

zacházení.  
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3.6. Portfoliowork  

Co se týče švarcsystému (v České republice již vžitý název pro portfoliowork), je třeba  

na prvním místě zmínit, že vykonávat „zaměstnávání“ tímto způsobem je nelegální.                    

O švarcystému mluvíme tehdy, když osoba vykonává závislou práci dle § 3 zákoníku práce jinak 

než v základním pracovněprávním vztahu.
64

 Jednoduše řečeno, když se osoba zadávající práci 

reálně chová jako zaměstnavatel a osoba, která práci provádí jako zaměstnanec, avšak jejich 

pracovněprávní vztah neprobíhá v rámci pracovního poměru, případně dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr, jedná se o švarcsystém.
65

 

V praxi bývá často složité odhalit, zda se v konkrétním případě jedná právě o tuto variantu 

„flexibilní formy zaměstnání“. Internet je v dnešní době plný „tipů a triků“ a dalších návodů,  

jak se vyhnout postihu za tento nelegální druh zaměstnávání, z čehož lze soudit, že i osoby,  

které dnes pracují právě touto formou, si uvědomují, že tento způsob není úplně správný.       

Jaké jsou tedy znaky ukazující na právě na tuto formu „zaměstnání“? Nebo lépe řečeno,  

jaké jsou znaky té závislé práce, která pokud je vykonávána jinak než ve výlučném 

pracovněprávním vztahu podle zákoníku práce, je označována za švarcsystém? Jsou to:  

a) nadřízenost zaměstnavatele a podřízenost zaměstnance, 

b) výkon práce jménem zaměstnavatele, podle jeho pokynů, na jeho náklady  

a odpovědnost, 

c) zaměstnanec vykonává práci osobně, v pracovní době, na pracovišti zaměstnavatele, 

d) zaměstnanec dostává mzdu, plat nebo jinou odměnu za práci. 

   Je důležité brát na zřetel, že na osoby, které vykonávají svojí práci tímto způsobem,  

se nevztahuje ochranná funkce zákoníku práce, což si často neuvědomují a jejich zájem je upřen 

pouze na výhody, které přináší. Mezi hlavní výhody na straně „zaměstnavatelů“ patří: 

a) nižší odvody na daních a pojistném na sociální a zdravotní pojištění,  

b) obejití ochranné funkce zákoníku práce (např. skončení pracovního poměru pouze  

ze zákonných důvodů, zákonné odstupné, dovolená atd.), 

c) vyšší flexibilita při řízení a organizování práce.  
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Hlavní výhody na straně „zaměstnanců“ jsou pak zejména vidina vyššího výdělku způsobená 

právě možností nižší účasti na odvodu daní a zákonného pojištění.
66

 

Z výše uvedeného je zcela nesporné, že portfoliowork jako forma výkonu zaměstnávání 

atypická je, a to už nebo právě z toho důvodu, že na rozdíl od ostatních atypických forem 

nepodléhá zákoníku práce. Švarcsystém je postaven na smlouvách spadajících do práva 

občanského (např. smlouvě o dílo), dle kterých vykonávat tzv. závislou práci nelze. Postihy, 

které hrozí osobám za provádění tohoto druhu „zaměstnávání“ jsou však stále nižší než výhody, 

které z něj plynou, a dostatečně tak nemotivují účastníky pracovněprávního vztahu k tomu, aby 

od této formy upustili.
67

 

3.7. Hromadná práce („crowd employment“) 

Hromadnou prací rozumíme situaci, kdy určitá on-line platforma sdružuje na jedné straně 

různé objednatele specifických služeb a na straně druhé dodavatele, kteří jsou potencionálně 

schopni takové služby poskytovat. Je to jeden ze způsobů jak tzv. outsourcovat práci na osoby, 

které nejsou zaměstnány přímo objednatelem. Práce konané tímto způsobem zaměstnání často 

probíhají on-line, tudíž dodavatel zpravidla nekoná práci v místě objednatele. Nejčastější využití 

tohoto druhu výkonu práce je tak zejména v rámci informačních technologií a reklamním 

průmyslu. Zákoník práce tento druh zaměstnávání nezná, neupravuje jej. Z tohoto důvodu je 

těžké jednoznačně říci, zda se v rámci českého právního řádu vůbec jedná o závislou práci  

a následně zda je možné o smluvních stranách mluvit jako o zaměstnanci a zaměstnavateli.
68

   

Samotný průběh sjednání finálního právního vztahu mezi objednatelem a dodavatelem 

probíhá v několika fázích, které jsou možné v rámci českého právního prostředí přirovnat 

k zadávání veřejné zakázky. Na počátku je vždy úvaha objednatele nad tím, zda daný úkol je 

efektivnější řešit využitím vlastních zaměstnanců nebo právě formou hromadné práce. Pokud 

zvolí prostřednictvím on-line platformy oslovení „odborné veřejnosti“, je nezbytné, aby vymezil 

také požadavky, pokyny, případně očekávání, která zajistí očekávaný výsledek. Dodavatelé  

na tuto výzvu reagují svými návrhy a objednatel nakonec vybere jednoho nebo více dodavatelů, 

kteří budou na úkolu pracovat.
69
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On-line platformy umožňující sjednávání práce postupně vznikají takřka po celé Evropě. 

Průkopníkem se stala v roce 2005 v Německu platforma Clickworker. Dnes jich existuje 

nespočet. V ČR např. Topdesigner (registruje necelých 10 tisíc designérů), ve Španělsku 

Adtriboo nebo Taskhub na území Spojeného království. Poptávka po tomto druhu „zaměstnání“ 

vyplývá zejména z možností konat určité práce prostřednictvím on-line technologií, 

samostatného organizování si osobního a pracovního života dodavatelů, nižších nákladů oproti 

zaměstnávání kmenových zaměstnanců atd. Stále je ale samozřejmě potřeba zdůrazňovat,  

že crowd employment i přes jeho růst, stejně jako ostatní druhy atypických zaměstnání, je 

v porovnání s klasickým pracovním poměrem marginální záležitostí, a to zejména z toho 

důvodu, že jistota získání zaměstnání a následná ochrana „zaměstnance“ se zda fakticky rovná 

nule.
70

 
71

  

3.8. Interim management 

Tento institut můžeme do českého jazyka přeložit jako přechodné (dočasné) vedení. Jedná se 

o situace, kdy je pracovník (obvykle vysoce kvalifikovaný) zaměstnán na přechodnou dobu  

za účelem řešení konkrétního problému nebo určité vysoce specializované práce. Pracovník se 

tak stává zaměstnancem se stejným pracovněprávním postavením, jako mají ostatní zaměstnanci. 

Odlišuje se však dočasností a předmětem výkonu práce. Předmětem práce takového manažera 

(zaměstnance) bývá zejména ustálení procesů, nastavení organizačních schémat, vypracování 

strategických plánů, vyškolení nových zaměstnanců atd. To vše pro to, aby po tomto „krizovém 

manažerovi“ mohl nastoupit zaměstnanec nový, který převezme již fungující zaběhnutý úsek, 

oddělení nebo celou společnost. Interim management vyplňuje specifikou část pracovního trhu. 

Obecně se dá říci, že tento způsob zaměstnávání není v Evropě, potažmo v České republice 

rozšířený. Poslední léta však ukazují vzrůstající tendenci využívání tohoto institutu.
72

  

Zákoník práce speciální úpravu pro tento druh zaměstnávání nemá. Půjdeme-li po samotné 

podstatě tohoto pracovněprávního vztahu, zjistíme, že se zde potkávají dvě nebo možná 3 

konstrukce českému pracovnímu právu známé. Pracovní poměr na dobu určitou, dočasné 

přidělení a do jisté míry i agenturní zaměstnávání. Spojitost s „dobou určitou“ je zřejmá. 
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Zaměstnanec je přijat na předem stanovenou dobu. Rozdíl je však v druhu vykonávané práce. 

V České republice není obvyklé, aby takto byly zaměstnávány vysoce kvalifikované osoby, 

neboť pracovní poměr na dobu určitou slouží spíše k dočasnému využití v případě nedostatku 

zaměstnanců (např. zástup za mateřskou dovolenou) nebo při krátkodobě zvýšené potřebě 

vyššího počtu zaměstnanců. Spojitost s dočasným přidělením plyne z toho, že krátkodobě 

„najatý zaměstnanec“ nemusí být pouze tzv. na volné noze, ale může stejně tak být  

i zaměstnancem jiného zaměstnavatele. Co se týče agenturního zaměstnávání, je otázkou, zda by 

agentura práce byla schopna zajistit a následně přidělit takto kvalifikované zaměstnance. 

V krajní situaci by tento institut mohly suplovat i dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr. Domnívám se však, že hodinová omezení, která jsou pro tyto formy zaměstnání typická, 

jsou příliš krátká na to, aby v jejich rozmezí byla vysoce kvalifikovaná práce vykonána.  

Už ze samotného pojmenování této formy práce můžeme poznat, že se jedná o něco, co není 

obvyklé a je tedy atypické, neboť zaměstnavatelé zcela jistě nebudou využívat takový způsob 

zaměstnání často. Interim management se vyznačuje jednoznačně – kvalitně (vysoce 

kvalifikovaně) a rychle (na dobu určitou).  

3.9. Employee sharing 

Sdílení zaměstnanců je atypická forma zaměstnání, pro kterou je typická mnohost 

zaměstnavatelů. Systém sdílení zaměstnanců stojí na tom, že skupina zaměstnavatelů 

zaměstnává společně zaměstnance a je za ně také odpovědná. Sdílení zaměstnanců můžeme dělit 

na dvě skupiny. Sdílení strategické a sdílení ad hoc. Pro strategické sdílení je charakteristické,  

že skupina zaměstnavatelů vyhledává zaměstnance už s tím cílem, že si je bude „půjčovat“ mezi 

sebou. Na druhé straně, sdílením ad hoc chápeme situace, kdy jeden zaměstnavatel nemůže 

dočasně zajistit práci svému zaměstnanci, a tak jej „posílá“ pracovat k zaměstnavateli jinému.
73

  

Co se týče zakotvení employee sharingu v českém právním řádu, je nutno konstatovat,  

že přímo takováto forma zaměstnání není pracovněprávními předpisy upravena. Nejblíže k ní je 

institut dočasného přidělení, který bychom mohli chápat jako výše zmíněné sdílení ad hoc.  

3.10. Labour pooling 

Zákoník práce tuto koncepci sdílení zaměstnanců neupravuje. Jak již bylo výše uvedeno, 

současné znění zákoníku práce můžeme připodobnit spíše k tzv. ad hoc employee sharingu. 
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Situaci, kdy si určitá skupina zaměstnavatelů (např. jednotlivé společnosti v rámci koncernu) již 

předem vybere zaměstnance s cílem jej využívat všemi těmito zaměstnavateli, lze však řešit  

i výše zmíněným klasickým dočasným přidělením. Na rozdíl od dočasného přidělení, důvodem 

labour poolingu bude především to, aby zaměstnanec byl zaměstnán všemi zaměstnavateli,  

nejen tím prvním, který ho dále „půjčuje“ ostatním, na což není v tuto chvíli česká 

pracovněprávní legislativa připravena. Bude tedy otázkou následujících let, zda bude dostatečná 

poptávka po tom, aby tento specifický způsob zaměstnání byl podrobněji upraven zákoníkem 

práce. V tuto chvíli není v legislativním procesu žádný návrh, který by českou právní úpravu 

pracovního práva posouval tímto směrem. To samé platí i pro výše uvedený employee sharing.
74
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4. Vývoj a budoucnost atypických forem zaměstnání 

Tato kapitola se zabývá vývojem atypických forem zaměstnání jak v rámci České republiky, 

tak i na úrovni Evropské unie. Dále se zaměřuje na budoucnost těchto forem zaměstnání očima 

připravované novely zákoníku práce Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. 

4.1. Vývoj atypických forem zaměstnání 

Na tomto místě je třeba poznamenat, že v tuto chvíli není na úrovni Evropské unie žádná 

instituce, která by komplexně sledovala vývoj prekérních forem zaměstnání. To může být  

do jisté míry způsobeno i tím, že stále panuje určité nejistota ve vymezení těchto forem 

zaměstnání. Český statistický úřad se zajímá pouze o zaměstnanost jako celek.
75

 Eurostat taktéž 

žádnou komplexní analýzu nenabízí.
76

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR se zabývá spíše 

problematikou nerovnosti mezi muži a ženami v souvislosti se zaměstnáním.
77

 Poslední průzkum 

provedla v roce 2013 Českomoravská konfederace odborových svazů se závěrem, že počet 

zaměstnaných některou z atypických forem zaměstnání postupně narůstá, avšak tyto formy 

nepřináší žádný pozitivní ekonomický efekt.
78

  

Závěr ČMKOS je přinejmenším diskutabilní. V dokumentu, ve kterém konstatuje tento 

negativní názor, totiž nepředkládá žádnou relevantní analýzu, která by toto tvrzení dokazovala. 

Samotná možnost využívat atypické formy zaměstnání jako alternativu, je zcela jistě dobrou 

možností, jak zaměstnat další zaměstnance, kteří by v typické formě být zaměstnáni nemohli 

nebo nechtěli. Zaměstnavatelé prostřednictvím atypických forem pokrývají zejména krátkodobé 

činnosti. V případě dlouhodobé spolupráce se žádný se zaměstnavatelů oslovených v rámci 

průzkumu nebránil pracovnímu poměru sjednanému na dobu neurčitou.
79

   

4.2. Budoucnost atypických forem zaměstnání v českém právním řádu   

Od roku 2018 je v rámci legislativního procesu projednávána novela zákoníku práce, která se 

mimo jiné okrajově zabývá také úpravou atypických forem zaměstnání. Předkladatelem této 

novely je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a předpoklad její účinnosti je stanoven  
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k 1. 7. 2019. Předmětem této novelizace je problematika minimální mzdy, sdíleného pracovního 

místa, dočasného přidělení, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, dovolené, 

přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, doručování a úprava náhrady škody  

a nemajetkové újmy. Pro účely této práce budou rozebrány projednávané změny, které se týkají 

institutů dočasného přidělení a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zmíněn bude 

taktéž institut českému právnímu řádu dosud neznámý – sdílení pracovního místa.
80

  

4.2.1. Dočasné přidělení 

Navrhovaná právní úprava § 43a umožňuje dočasně přidělit zaměstnance již po jednom 

měsíci od vzniku pracovního poměru (současná právní úprava stanovuje 6 měsíců). Cílem této 

změny je, dle předkladatele novely, zvýšení flexibilního oprávnění na straně přidělujícího 

zaměstnavatele. Z pozice zaměstnance tato projednávaná změna výrazně narušuje jistotu 

sjednaného zaměstnání, neboť „být přesunut“ k jinému zaměstnavateli již po jednom měsíci 

může být pro nového zaměstnance nepřiměřeně rychlé. Samozřejmě i nadále platí,  

že k dočasnému přidělení je třeba souhlasu přidělovaného zaměstnance. Určitá flexikurita,  

neboli skloubení volnosti a pružnosti při výkonu práce a současně jistoty a stability sjednaného 

zaměstnání, je zkrácením šestiměsíční doby výrazně narušena. Novelizace dočasného přidělení 

neupravuje pouze dobu, po které je možno zaměstnance přidělovat. Nově umožňuje 

zaměstnavateli, který zaměstnance přiděluje, požadovat po faktickém zaměstnavateli úhradu 

nákladů, které mu přidělením svého zaměstnance prokazatelně vznikly. Je ale nutné zdůraznit,  

že se jedná pouze o náklady spojené s přidělením a v žádném případě se tak nejedná o platbu   

za zprostředkování, jako tomu je v případě agentur práce. Novela tohoto paragrafu zákoníku 

práce také posiluje vyšší míru rozlišení institutu dočasného přidělení od agenturního 

zaměstnávání, když k současné právní úpravě, která stanovuje, že úpravu dočasného přidělení je 

zakázáno použít na agenturní zaměstnávání, dodává, že je ho zakázáno použít taktéž  

u zaměstnavatele, který je agenturou práce.
81

   

4.2.2. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Navrhované změny týkající dohod konaných mimo pracovní poměr vycházejí zejména 

z potřeby implementovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES o některých 
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aspektech pracovní doby a směrnice Rady 94/33ES o ochraně mladistvých pracovníků. Zásadní 

je pak v této oblasti změna týkající se dohody o provedení pracovní činnosti. Doba, která je 

v rámci této dohody důležitá pro stanovení nejvýše přípustného rozsahu pracovní doby, je totiž 

snížena až na polovinu (26 týdnů po sobě jdoucích). Současných 52 po sobě jdoucích týdnů  

by pak mohlo být užito pouze v případě, že by taková možnost byla sjednána v kolektivní 

smlouvě. Další úpravy dohod se týkají tzv. obecných ustanovení a jsou z větší části odrazem 

stěžejní části novely -  problematice minimální mzdy. Další drobné úpravy pak vycházejí  

ze zkušeností předkladatele, kdy konstatuje, že existují i jiné než třísměnné provozy.
82

   

4.2.3. Sdílení pracovního místa 

Ačkoliv se jedná o institut, který svým předmětem do této práce nepatří (jedná se totiž  

o atypickou formu práce, nikoliv zaměstnání) není zcela od věci na něj touto cestou upozornit. 

Jedná se o zcela novou možnost, jak zefektivnit způsob výkonu práce tím, že si dva a více 

zaměstnanců, kteří vykonávají stejný druh práce ve zkrácené pracovní době a kteří budou nově 

zaměstnáni na sdíleném pracovním místě, budou moci sami rozvrhnout pracovní dobu podle 

svých vlastních preferencí. Základem tohoto institutu budou dvě dohody. Dohoda mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, která umožní zaměstnanci konat práci na sdíleném pracovním 

místě, a současně dohoda mezi samotnými zaměstnanci, ve které si sami zaměstnanci ujednají 

časový rozvrh svojí práce. Tato možnost bezesporu umožní lepší sladění soukromého  

a pracovního života.
83

   

4.2.4. Souhrnný pohled na novelu 

Výše popsaná novela zákoníku práce nepřináší z pohledu atypických forem zaměstnání 

žádnou revoluční změnu. Jedná se spíše o částečné úpravy vycházející z potřeb zaměstnavatelů, 

případně z nutnosti implementace evropských právních předpisů. Sám předkladatel vidí zákoník 

práce jako vyhovující právní normu, což proklamuje v důvodové zprávě této novely. Větší 

posun, např. k některé z forem využívaných na úrovni evropské unie, tak nelze v nejbližších 

letech očekávat.   
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5. Atypické formy zaměstnání v praxi 

Po seznámení se s jednotlivými prekérními formami zaměstnání se dostáváme k části práce, 

která se zabývá atypickými formami zaměstnání v praxi, jak jsou skutečně využívány a zda jsou 

pro zaměstnavatele další možností, jak efektivně zaměstnávat některé zaměstnance a vykonávat 

lépe předmět svojí činnosti.  

V rámci výzkumu bylo prostřednictvím e – mailové komunikace osloveno okolo třiceti 

personálních oddělení rozličných společností. Ty byly vybírány tak, aby se lišily nejen v jejich 

právní formě (ve výběru jsou tak společnosti akciové, společnost s ručením omezeným, veřejná 

obchodní společnost, pojišťovna), ale také v jejich vlastníkovi (společnosti soukromé a státní), 

v motivaci vytvářet zisk, ve zdroji svých příjmů, samozřejmě také v počtu zaměstnanců  

a v předmětu činnosti. Společnostem, které odpověděly na první formální oslovení a současně 

byly ochotny poskytnout informace týkající se předmětu této práce, byl následně zaslán 

jednoduchý krátký dotazník, ze kterého byly získány základní informace o způsobu 

zaměstnávání v těchto společnostech. Dotazník je uveden v příloze této diplomové práce. 

Na základě odpovědí na tento dotazník byly eliminovány společnosti, jejichž formy 

zaměstnávání jsou omezeny pouze na „typickou“, případně využívají pouze nejobvyklejší 

způsoby atypických forem (pracovní poměr na dobu určitou, pracovní poměr se zkušební 

dobou). Společnosti, které by se po vyplnění dotazníku daly z pohledu zaměstnávání označit  

jako velmi atypické, případně společnosti, které projevily zájem o více informací na téma 

atypické formy zaměstnání, byly následně požádány o osobní schůzku se zástupcem společnosti 

(statutární zástupce, osoba odpovědná za konkrétní oddělení – personální ředitel, případně jiná 

pověřená osoba). S tímto zástupcem společnosti byl veden řízený rozhovor na téma atypických 

forem zaměstnávání, na základě kterého byly získány potřebné podklady pro tuto část diplomové 

práce.  

Některé společnosti si, i přes ochotnou spolupráci, nepřály zveřejnit některé pro ně citlivé 

informace, které by je mohly poškodit v rámci hospodářské soutěže. Proto se v následující 

kapitole pracuje pouze s daty, které můžou být v rámci diplomové práce zveřejněny. V některých 

bodech tak může dojít k neúplnému či neucelenému zpracování informací. 

5.1. Vybrané společnosti aplikující atypické formy zaměstnání 

Společnosti, které pro účely této diplomové práce poskytly své personální údaje  

a s jejichž zástupci byl veden řízený rozhovor, jsou následující:  
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 AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., 

 Nemocnice Pardubické kraje, a. s., 

 České přístavy, a. s., 

 Vojenská Zdravotní pojišťovna České republiky, 

 ZABO, v. o. s.  

5.2. AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. 

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. (dále také „AVE CZ“), je obchodní 

společnost založená v roce 1993. Společně s dalšími společnostmi (např. AVE Kolín, s.r.o., AVE 

Vysočina, s.r.o., AVE Žďár nad Sázavou atd.) tvoří tzv. Skupinu AVE, která se zabývá 

nakládáním s odpady ve střední a východní Evropě. Kromě celé České republiky tak společnost 

působí také na Slovensku a Ukrajině. V této skupině vykonává AVE CZ řídící funkci,  

kdy některé společnosti řídí v rámci skupiny přímo, některé nepřímo. AVE CZ je součástí 

skupiny EP INDUSTIRES, patřící k předním průmyslovým uskupením v ČR. Do této skupiny 

rovněž patří společnosti, jako je SOR, spol. s r.o., SEG, s.r.o., a další.
84

  

Jak již plyne z názvu společnosti, AVE CZ, potažmo samozřejmě celá skupina AVE se 

zabývá činností související s likvidací odpadu, konkrétně:  

 svozem a odstraněním komunálního a živnostenského odpadu, 

 svozem a využitím tříděného odpadu (separovaných složek odpadu), 

 výkupem tříděného odpadu / zpracováním druhotných surovin, 

 svozem a odstraněním nebezpečných odpadů, 

 sanací starých ekologických zátěží, 

 letním čištěním a zimní údržbou komunikací, dopravního značení, 

 čištěním průmyslových provozů, 

 údržbou městské zeleně, 

 provozováním sběrných dvorů, 

 svozem velkoobjemového odpadu, 
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 poradenskou činností v oblasti nakládání s odpady, 

 facility managementem: vnitřní a venkovní úklid, vnitřní a venkovní čištění. 

AVE CZ je od svého vzniku trvale rostoucí společností, jejíž roční obrat dosahuje okolo 4,5 

miliardy korun českých. V současnosti má celá skupina AVE přes 2 000 zaměstnanců,  

mezi nimiž jsou i zaměstnanci zaměstnání některou z atypických forem zaměstnání.
85

  

Podle informací poskytnutých v řízeném rozhovoru s odpovědným zástupcem AVE CZ jsou 

uvnitř celé skupiny AVE využívány flexibilní formy zaměstnávání upravené přímo zákoníkem 

práce, tzn. zaměstnání prostřednictvím dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, 

DPČ), pracovního poměru na dobu určitou, pracovního poměru se zkušební dobou, dočasného 

přidělení a zaměstnávání prostřednictvím agentury práce. S možností užívání atypických forem 

zaměstnání panuje spokojenost. Jako výhody uvádí flexibilitu, možnost výběru z pestré nabídky 

zákoníku práce, efektivnější využívání pracovní doby, možnost sladit potřeby zaměstnanců  

– jejich soukromý a pracovní život. V neposlední řadě je výhodou také daňová výhodnost  

u některých atypických forem. Nevýhody jsou pak spatřovány zejména v administrativní zátěži. 

Časové rozložení využívání jednotlivých forem nebylo poskytnuto, neboť společnost na tyto 

údaje pohlíží jako na své obchodní tajemství. 

5.2.1. Jednotlivé atypické formy zaměstnání z pohledu skupiny AVE  

1) Portfoliowork (Švarcystém)   

Společnost v první řadě upozorňuje, že tento druh zaměstnání je protiprávní a v rámci její 

činnosti je tak zapovězen. Z pohledu AVE CZ jsou možnosti, které právní řád v oblasti 

zaměstnávání nabízí dostatečné, a není třeba využívat způsoby, které jsou minimálně „na hraně“ 

zákona. Prostřednictvím této formy zaměstnání tak v celé skupině AVE nepracuje ani jediný 

„zaměstnanec“. 

2) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále také „dohody“)   

Zaměstnávání prostřednictvím dohod je ve skupině AVE běžnou záležitostí. V současné době 

je tímto způsobem zaměstnáno 8 – 10 % zaměstnanců společnosti. Výhodnost dohod je 

spatřována zejména ve flexibilitě týkající se nakládání se zaměstnanci, a proto jsou dohody 

využívány především pro krátkodobé výkony práce nebo případné jednorázové akce (matky  

na mateřské a rodičovské dovolené, studenti, brigádníci, marketingové akce).  
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3) Pracovní poměr na dobu určitou 

AVE CZ vnímá tuto možnost zaměstnání jako prodlouženou zkušební dobu u nových 

zaměstnanců. Často se totiž stává, že standartní tří, případně šesti měsíční zkušební lhůta není 

dostatečná pro to, aby zaměstnavatel dostatečně poznal, zda spolupráce vzájemně funguje a zda 

jsou obě strany pracovněprávního vztahu s prací spokojeni. Problematika nahrazování zkušební 

doby pracovním poměrem na dobu určitou byla již naznačena při vysvětlení pracovního poměru 

na dobu určitou. Přístup, který má AVE CZ k pracovnímu poměru uzavřenému na dobu určitou, 

ačkoliv je do jisté míry pochopitelný, pravděpodobně nenaplňuje smysl příslušných ustanovení 

zákoníku práce. Jako pozitivní je ale třeba vnímat, že společnost využívá tento způsob 

zaměstnání pouze jedenkrát a nevyužívá tak možnosti tzv. řetězení. V rámci celé skupiny AVE 

tak nedochází k opakovanému uzavírání pracovněprávních smluv na dobu určitou – další 

smlouva je již zpravidla na dobu neurčitou. Časově omezenou pracovněprávní smlouvu má  

ve skupině AVE cca každý třetí nově nastupující zaměstnanec. 

4) Pracovní poměr se zkušební dobou 

Institut zkušební doby bere společnost AVE CZ jako absolutní nezbytnost, což dokladuje tím, 

že jí má každý nově nastupující zaměstnanec pevně zakotvenou v pracovněprávní smlouvě. 

Zkušební doba samozřejmě i tady slouží k ověření skutečných kvalit a vhodnosti konkrétního 

zaměstnance. Pokud je ovšem v individuálních případech vyhodnocena jako krátká, je nahrazena 

pracovním poměrem na dobu určitou. 

5) Dočasné přidělení 

Dočasné přidělení nepatří mezi hojně využívaný způsob zaměstnávání ve skupině AVE. To 

však neznamená, že je pro ni neznámý. V současné době pracuje tímto způsobem v celé skupině 

asi 20 zaměstnanců. Dočasným přidělením skupina AVE reaguje na aktuální potřeby 

jednotlivých společností způsobené proměnlivou velikostí zakázek, sezónními vlivy, čerpáním 

dovolené atp. Přidělováním společnost zefektivňuje využívání svých zaměstnanců,  

kdy např. „půjčí“ nedostatečně vytíženého řidiče působícího v Praze do Plzně k výkonu práce. 

Takové půjčování zaměstnanců funguje jak uvnitř tak vně skupiny AVE. 

6) Agenturní zaměstnávání 

Zaměstnávání prostřednictvím agentur práce je posledním z atypických způsobů zaměstnání, 

kterým se lze nechat ve společnostech skupiny AVE zaměstnat. V tuto chvíli tak skupina 

zaměstnává 80 lidí a to pouze ve dvou z šestnácti společností patřících do skupiny AVE. Tato 

forma je společností využívaná zejména pro to, že odpovědnost za nábor a následnou pracovní 
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kázeň agenturních zaměstnanců má sama agentura. Jednotlivé společnosti tak nepřicházejí o čas 

s hledáním nových vhodných zaměstnanců a odpadá také spoustu povinností spojených zejména 

s administrativou.     

7) Interim management 

Skupina AVE disponuje ve svém středu dostatkem kvalitních manažerů. Z tohoto důvodu 

tento způsob dočasného vedení nevyužívá. V případě nutnosti vyšší kvalifikace manažerů je 

problém řešen prostřednictvím konzultantských služeb, prostřednictvím kterých se do budoucna 

požadovaná kvalifikace zvýší. V této chvíli tak v celé skupině AVE nepracuje touto formou  

ani jediný zaměstnanec. 

8) Další (zbylé) atypické formy zaměstnání 

Hromadné zaměstnání, labour pooling ani employee sharing skupina AVE nevyužívá.         

Na hromadné zaměstnání, tedy zaměstnávání prostřednictvím on-line platformy, není společnost 

jako celek v tuto chvíli připravena a nedovede si představit konkrétní užití v rámci její činnosti. 

Další dvě formy nevyužívá z důvodu nadměrné administrativní zátěže. Jednotlivé činnosti se sice 

v rámci skupiny často prolínají, ale tato problematika je řešena v rámci popisu jednotlivých 

pracovních míst. Jednoduše řečeno, například mzdová účetní dělá účetnictví jak pro společnost, 

která jí zaměstnává (AVE CZ), tak i pro jinou společnost v rámci skupiny (AVE Kladno). Tento 

způsob je administrativně daleko jednodušší než případné zaměstnání více subjekty,  

na které není připraveno ani české pracovněprávní prostředí. 

5.3. Nemocnice Pardubického kraje, a. s. 

Nemocnice Pardubické kraje, a.s., (dále také „NEMPK“) je akciová společnost ve vlastnictví 

Pardubického kraje. Jedná se o poměrně nový subjekt, který vznikl fúzí pěti nemocnic akutní 

lůžkové péče v Chrudimi, Litomyšli, Svitavách, Ústí nad Orlicí a Pardubicích, jež jako akciové 

společnosti byly rovněž ve vlastnictví Pardubického kraje. S účinností fúze k 31. prosinci 2014 

tak vznikla nová společnost, která zaměstnává zhruba 4 500 zaměstnanců a jejíž roční obrat činí 

více než tři a půl miliardy korun.
86

  

Nemocnice Pardubického kraje, a. s., poskytuje komplexní ambulantní a lůžkovou péči  

ve všech základních, specializovaných i vysoce specializovaných oborech, provozuje lůžkovou 

následnou péči, domácí péči, základní i specializovanou diagnostickou péči a lékárny. 
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Pardubická nemocnice je součástí komplexních kardiovaskulárních center, iktových center  

a center vysoce specializované onkologické péče pro dospělé. Litomyšlská nemocnice je součástí 

iktových center. NEMPK je také výukovou základnou Fakulty zdravotnických studií Univerzity 

Pardubice, Střední zdravotnické školy Pardubice, Národního centra ošetřovatelství  

a nelékařských zdravotnických oborů a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Hradec Králové. 

NEMPK jako jeden z největších zaměstnavatelů Pardubického kraje v rámci zaměstnávání 

svých zaměstnanců využívá zejména pracovní poměr na dobu neurčitou a sama o sobě tvrdí,  

že je spíše konzervativnějším typem zaměstnavatele. Užívá samozřejmě ale také i některé 

atypické formy, jako jsou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), 

pracovní poměr na dobu určitou a také pracovní poměr se zkušební dobou. Tyto formy,  

které teorie označuje za flexibilní nebo atypické však NEMPK považuje v rámci celého 

zdravotnictví za běžné, v rámci akciové společnosti a jejích předchůdců dokonce  

již za standardní a tradiční. Atypickým způsobem je v celé společnosti zaměstnáno stovky 

zaměstnanců. Systémově jsou pak tyto formy zaměstnání společnosti nejbližší a po dlouhou 

dobu činnosti jeho činnosti se s nimi již naučila správně a účelně pracovat. NEMPK  výše 

uvedené formy využívá zejména proto, že jejich prostřednictvím dobře reaguje na nastalé situace 

na obou stranách pracovněprávního vztahu. 

Co se týče vývoje určitého časového vývoje atypických forem zaměstnání u tohoto 

zaměstnavatele, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. takový přehled nevede. Jak již bylo výše 

uvedeno, NEMPK je považuje fakticky za klasické. Z tohoto důvodu ani nevede žádný přehled  

o vývoji flexibilních forem zaměstnání na jejím pracovišti.  

5.3.1. Jednotlivé atypické formy zaměstnání z pohledu Nemocnice 

Pardubického kraje, a. s. 

 

1) Portfoliowork (Švarcystém)   

Společnost si je vědoma, že tato forma práce je v České republice nelegální. Způsob 

„zaměstnávání“ na občanskoprávní smlouvu ani není v rámci výkonu činností tohoto 

zaměstnavatele třeba. Právní řád umožňuje dostatek variant, jak různě zaměstnávat svoje 

zaměstnance. Nemocnice jako veřejná společnost (ve smyslu, že jejím 100 % akcionářem je 

Pardubický kraj), si v tuto chvíli ani nedovede představit oblast nebo činnost, pro kterou by 

mohla někoho tímto způsobem zaměstnat. 
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2) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Dohody jsou považovány tímto zaměstnavatelem již za tradiční, v rámci společnosti obvyklý, 

způsob zaměstnávání. Významným momentem pro nárůst dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr byl zákonný nepřekročitelný objem 400 přesčasových hodin pro zdravotnické 

pracovníky, kdy z důvodu zajištění nepřetržitého provozu na zdravotnických pracovištích byla 

situace řešena nárůstem uvedených dohod. Dohody pomáhají jak společnosti,  

tak jejím pracovníkům. Společnosti zejména tím, že může jednoho zaměstnance zaměstnat  

na hlavní pracovní poměr a pomocí dohody taktéž na poměr vedlejší. Nemusí tak hledat  

a následně zaměstnávat další zaměstnance, kterých je v dnešní době nedostatek. Zaměstnanec   

na oplátku dostane v součtu vyšší plat. Dohody se samozřejmě netýkají pouze zdravotnických 

pracovníků. V rámci NEMPK pracují i další zaměstnanci (technicko-hospodářští), u nichž jsou 

dohody využívány především pro krátkodobé spolupráce, studentské brigády, případně určité 

jednorázové aktivity jako jsou např. marketingové akce.  

3) Pracovní poměr na dobu určitou 

Stejně jako na dohody, na pracovní poměr s předem určenou dobou trvání je ve společnosti 

nahlíženo jako na samozřejmou variantu zaměstnávání. Oproti pracovnímu poměru na dobu 

neurčitou je využíván výrazně méně. Vždy je nutno posuzovat každého zaměstnance a každou 

činnost zvlášť. Nelze tedy jednoznačně říci, že pracovní poměr na dobu určitou se sjednává 

„tehdy a tehdy“. Je ale spravedlivé podotknout, že jedním z nejčastějších důvodu využití této 

formy zaměstnání jsou případy zástupů dočasně práce neschopných zaměstnanců. 

4) Pracovní poměr se zkušební dobou 

Zkušební doba je v dnešní době obvyklou součástí všech nově uzavřených pracovněprávních 

smluv. Slouží, jak její název sám o sobě napovídá, k vyzkoušení zaměstnanců. Snadné ukončení 

tohoto pracovněprávního vztahu není pro NEMPK téma. Zkušební doba je vždy individuálně 

nestavena tak, aby po dobu jejího trvání zaměstnavatel dostatečně poznal, zda je zaměstnanec 

řádně schopen vykonávat požadovanou práci. Situace, že by zaměstnavatel sám ukončil pracovní 

poměr ve zkušební době, navíc bez uvedení důvodu, se běžně v NEMPK nestává.  

5) Další (zbylé) atypické formy zaměstnání 

Další v dotazníku uvedené formy zaměstnávání NEMPK nevyužívá. V tuto chvíli pro ně 

nemá využití. Na atypické formy neupravené přímo zákoníkem práce se společnost dívá spíše 

skepticky. Nedostatečná právní úprava a málo zkušeností s těmito formami v českém 

zdravotnictví tak minimálně pro dalších pár let nebude směrem, kterým by se tento 
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zaměstnavatel měl ubírat. Z pohledu společnosti to však nic nemění na tom, že některé z forem 

by si dokázala v rámci své činnosti představit. Jednalo by se zejména o Interim management. 

5.4. České přístavy, a. s.  

České přístavy, a.s. je společnost, zabývající se provozem českých veřejných říčních přístavů 

a souvisejícími obchodními a technickými činnostmi. Současně provozuje i vlastní lodní 

dopravu, kterou zabezpečuje rejdařství Českých přístavů, a.s. jak v zahraničních,  

tak i ve vnitrostátních přepravách. Společnost v této souvislosti také disponuje vlastní plavební 

flotilou. Komerční činnost se mnohdy prolíná s využitím pro rekreaci a vodní sporty.
87

 

V rámci komplexních logistických služeb společnost nabízí: 

 skladování v celních a běžných skladech, pronájmy skladů a skladovacích ploch, 

 city logistiku a distribuční systém (import zboží, celní deklarace, skladování v běžném 

a celním režimu), 

 dopravu celovozových zásilek a kusových zásilek, informační servis, 

 kontejnerovou přepravu v globálním měřítku včetně cílového zpracování kontejnerů, 

 skladování, pakování, opravy a údržbu kontejnerů, 

 překlady těžkých kusů (TK) a investičních celků (IC) až do váhy 350 tun včetně 

komplexních přeprav, exportu a importu IC, 

 komplexní celní služby, 

 doprovodné logistické operace (balení zboží apod.), 

 komplexní řešení logistiky sypkých substrátů, 

 přenos informací elektronickou cestou, 

 logistické poradenství a projekty s využitím informačních systémů, 

 lodní, železniční, silniční a kombinované přepravy, vnitrostátní i zahraniční lodní 

přepravy vlastními plavidly, 

 provozování překladišť v Praze a na Labsko – vltavské vodní cestě, 

 provádění vodních děl souvisejících s výstavbou a opravou vodních cest a údržbou 

jejich řečišť, dceřinou společností C-Port, s r.o., 
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 pronájem bytů a nebytových prostor v přístavu Holešovice a hausbótů v centru Prahy, 

 pronájem pozemků ke komerčnímu využití v lokalitě Pardubicka a Kolínska 

i k případným záměrům bytové výstavby.
88

 

Společnost založená v roce 1982 zaměstnává v průměru 80 zaměstnanců (v roce 2018 to bylo 

přesně 75 zaměstnanců). Z pohledu využívaných forem zaměstnání lze jednoznačně říct,  

že České přístavy jsou společností tradiční, typickou. Z celkového počtu zaměstnanců jsou vždy 

více než tři čtvrtiny zaměstnány v pracovním poměru na dobu neurčitou.  

5.4.1. Jednotlivé atypické formy zaměstnání z pohledu Českých přístavů, a. s. 

1) Portfoliowork (Švarcsystém)   

Stejně jako tomu bylo u předchozích zaměstnavatelů, České přístavy si uvědomují, že tento 

způsob zaměstnávání není legální. Současně však podotýkají, že je na trhu práce zcela běžný. 

Společnost takovýmto způsobem nezaměstnává žádné zaměstnance.  

2) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

České přístavy v této době využívají pouze dohody o provedení práce. Dohoda o pracovní 

činnosti nebyla v posledních pěti letech uzavřena ani s jediným zaměstnancem. Dohody  

o provedení práce jsou využívány u sezónních zaměstnanců, kteří pokryjí krátkodobou zvýšenou 

potřebu společnosti po nových pracovnících. 

3) Pracovní poměr na dobu určitou 

Pracovní poměr na dobu určitou je využíván zejména u dělnických profesí (zaměstnanci 

rejdařství a přístavů) u kterých je zpravidla větší fluktuace. Ve výjimečných případech využívají 

České přístavy možnosti uzavření tohoto pracovního poměru opakovaně. Jedná se vždy  

o individuální případy s přihlédnutím k aktuální potřebě zaměstnance i zaměstnavatele.              

U technicko-hospodářských zaměstnanců se tato možnost zaměstnání použije pouze  

ve výjimečných případech.  

4) Pracovní poměr se zkušební dobou 

Co se týče zkušební doby, společnost vždy využívá její maximální možné délky uvedené 

v zákoníku práce. Dává jí to dostatečnou možnost vyzkoušet nového zaměstnance na pracovišti  

a otestovat jeho kvality. Ve srovnání např. s NEMPK je pro České přístavy důležitá také 
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možnost rychlého rozvázání pracovního poměru během této doby. Zejména u dělnických profesí 

se velice snadno a rychle pozná, zda bude konkrétní zaměstnanec pro společnost přínosem.        

U technicko-hospodářských (kancelářských) pracovníku je vzájemné poznávání složitější,   

avšak možnost jednoduše se rozloučit s chybně vybraným zaměstnancem ve zkušební době je 

vnímána jako velké plus tohoto institutu. 

5)  Další (zbylé) atypické formy zaměstnání 

České přístavy, a. s. dávají vždy přednost kmenových zaměstnancům, a proto nevyužívají 

možnosti agenturního zaměstnávání a ani o této možnosti do budoucna neuvažují. Jejich strategie 

zaměstnávání se zaměřuje spíše na vyškolení vlastních zaměstnanců, se kterými budou 

dlouhodobě spolupracovat. Dočasné přidělení taktéž nevyužívá, neboť se svojí dlouhodobou 

zaměstnaneckou politikou snaží všechny své zaměstnance vytěžovat na 100 %. Nestává se tedy, 

že by sama společnost nabízela své kmenové zaměstnance dalšímu zaměstnavateli. V případě 

náhlé krátkodobé potřeby nových zaměstnanců raději využije možnosti výše uvedených dohod.  

Atypické formy zaměstnání neupravené českým právem společnost nevyužívá. Důvodem je 

jednoduše to, že společnost tyto formy nepotřebuje, případně v nich nespatřuje žádnou pomoc 

nebo posun týkající se její činnosti. Interim management, employee sharing, či labour pooling 

jsou sice zajímavé instituty, ovšem dle názoru Českých přístavů nepřináší nic nového, co by se 

již dnes nedalo v rámci českého právního řádu provést.  

České přístavy poskytly pro účely této práce i přehled jednotlivých forem zaměstnání 

v posledních pěti letech. V následujícím grafu je uveden počet zaměstnanců v letech 2014  

až 2018. Na první pohled je zřejmé, že za poslední dva roky došlo ke snížení stavu zaměstnanců. 

Důvodem je snaha o zefektivnění pracovní činnosti jednotlivých zaměstnanců. 
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Obrázek 2 Graf s vývojem počtu zaměstnanců v letech 2014-2018
89

 

 
 

V dalším grafu jen zobrazen poměr jednotlivých forem zaměstnání v letech 2014 až 2018. 

 

Obrázek 3 Graf s vývojem jednotlivých forem zaměstnání v letech 2014-2018
90

 

 
 

5.5. Vojenská zdravotní pojišťovna ČR  

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (dále také „VoZP ČR“) jako resortní 

zaměstnanecká zdravotní pojišťovna vznikla v souladu se zákonem č. 280/1992Sb, o resortních, 

oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů 
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zápisem do obchodního rejstříku v prosinci 1992 a svoji činnost zahájila v lednu 1993. Zprvu 

byli jejími pojištěnci pouze příslušníci Armády České republiky (včetně vojáků základní 

vojenské služby) a studenti vojenských škol v celkovém počtu 144 700 pojištěnců. V uplynulých 

25 letech VOZP ČR dynamicky rostla a dnes zajišťuje služby veřejného zdravotního pojištění 

napříč celou Českou republikou pro cca 700 000 pojištěnců. Roční objem hrazených zdravotních 

služeb poskytovatelům zdravotní péče poskytnuté pojištěncům této zdravotní pojišťovny činí 

více než 18 mld. Kč. Vybrané pojistné od plátců činilo v roce 2018 18,88 mld. Kč, na provozní 

činnost pojišťovny (včetně mzdových nákladů) je plánováno 537 mil Kč a na podporu prevence 

závažných onemocnění plánuje VOZP ČR v roce 2019 vynaložit 140 mil Kč. Průměrná 

plánovaná mzda zaměstnanců v roce 2019 bude činit 45 774 Kč.
91

  

Předmětem činnosti pojišťovny je: 

 provádění veřejného zdravotní pojištění vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, 

kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě,  

s výjimkou vojáků v záloze povolaných k vojenskému cvičení, a zprostředkování 

dalších zdravotních služeb hrazených Ministerstvem obrany, 

 provádění veřejného zdravotního pojištění ostatním pojištěncům, kteří jsou  

u ní registrováni v zákonném pojištění, 

 výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění a kontrola tohoto výběru, 

 úhrada hrazených služeb poskytovatelům zdravotních služeb v rozsahu stanoveném 

zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“) a kontrola využívání a poskytování těchto 

služeb v jejich objemu a kvalitě, včetně dodržování cen u smluvních poskytovatelů,   

a u pojištěnců, 

 úhrada nákladů zahraničním institucím zdravotního pojištění (prostřednictvím 

styčných míst jednotlivých států), za zdravotní služby čerpané pojištěnci pojišťovny 

na území států Evropské unie (EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP), 

Švýcarské konfederaci a na území smluvních států, tj. států, se kterými Česká 

republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení zahrnující nároky 

na čerpání zdravotních služeb na území druhého státu na účet příslušné zdravotní 

pojišťovny podle znění jednotlivých smluv (dále jen „smluvní státy“), 
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 náhrada nákladů, které pojištěnci uhradili za čerpané zdravotní služby na území EU, 

EHP, Švýcarské konfederace a na území smluvních států; náhrada je poskytována   

na základě žádosti pojištěnce podle předpisů státu ošetření nebo podle českých 

předpisů, 

 náhrada nákladů pojištěncům za čerpané zdravotní služby v zahraničí mimo státy 

uvedené v písm. f) a za zdravotní služby na území států EU, za kterými pojištěnec 

úmyslně vycestoval bez souhlasu pojišťovny, ve výši stanovené českými předpisy  

při splnění podmínek danými těmito předpisy, 

 zprostředkování plateb jiným zdravotním pojišťovnám anebo jiným subjektům  

na základě smluv o finančním vypořádání plateb za zdravotní služby, poskytnuté 

pojištěncům, 

 půjčování zdravotnických prostředků pojištěncům na základě indikace ošetřujícího 

lékaře v souladu s právními předpisy, včetně vedení příslušné evidence, 

 výkon práva hospodaření s majetkem jí svěřeným a hospodaření s vlastním majetkem; 

svěřený majetek může být využíván pouze k účelům, pro které je určen právními 

předpisy, a tento svěřený majetek nesmí být předmětem podnikání a nesmí být  

k podnikání využíván. 

Činnost zdravotní pojišťovny zajišťuje k 30. 6. 2018 421 zaměstnanců (průměrný přepočtený 

stav), když evidenční stav k uvedenému datu činil 437 zaměstnanců. Mimo uvedený stav 

zaměstnává VOZP ČR k uvedenému datu dalších 47 osob formou dohod o pracovní činnosti 

nebo provedení práce. 

5.5.1. Jednotlivé atypické formy zaměstnání z pohledu VoZP ČR 

1) Portfoliowork (Švarcsystém) 

Tato forma nebyla nikdy v minulosti využívána. K zajištění své hlavní činnosti používá 

VOZP ČR svých vlastních zaměstnanců. V případech vysoce specializovaných činností  

(např. advokátní služby, mezinárodní právní poradenství, analytické práce v rozsahu celého 

systému veřejného zdravotního pojištění) se obrací na renomované dodavatele a smluvní vztah je 

řešen v souladu s občanským zákoníkem. 
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2) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Dohody o provedení práce a pracovní činnosti jsou velmi často používaná forma zaměstnání, 

když k 30. 6. 2018 je takto zaměstnáváno 47 zaměstnanců. Tato forma je využívána pro vysoce 

specializované zaměstnance z oboru revizního lékařství, specializovaného poradenství v řízení 

jakosti a akviziční politiky pojišťovny. Používaná forma je podle názoru pojišťovny dobře  

a dostatečně v české legislativě (a to jak pracovně právní tak i daňové) popsána a VOZP ČR       

ji využívá tam, kde požadavek na plnění práce je přechodný, nárazový a časově není v rozsahu 

plného pracovního úvazku alespoň na dobu jednoho roku. 

3) Pracovní poměr na dobu určitou  

Forma využívána u všech nově nastupujících zaměstnanců, jejichž pracovní poměr vzniká  

na základě pracovní smlouvy. VOZP ČR toto deklaruje ve své Personální politice, kde uvádí  

i podmínky, za kterých bude tato forma použita. Odmítá tzv. řetězení poměru na dobu určitou 

s tím, že každý zaměstnanec prochází procesem pravidelného pracovního hodnocení a k řetězení 

z důvodu ověřování si jeho schopností nevidí důvod. V uvedené Personální politice 

vyjmenovává i důvody, kdy forma pracovního poměru na dobu určitou nemusí být u nově 

nastupujících zaměstnanců použita, a to vesměs tam, kde se jedná o nástup uznávaných 

odborníků v uvedené oblasti, kde jejich odborná i pracovní kvalita je ověřena alespoň dvěma 

vedoucími zaměstnanci VoZP ČR. 

4) Pracovní poměr se zkušební dobou  

Zkušební doba je využívána u všech nově nastupujících zaměstnanců. VoZP ČR postupně 

testuje a hodnotí své nové zaměstnance, kteří postupně získávají větší jistotou svého zaměstnání. 

Zpravidla je tedy nově příchozí zaměstnanec zaměstnán v pracovním poměru na dobu určitou 

s maximální možnou zkušební dobou. V případě zájmu zaměstnance při současném dobrém 

hodnocení zaměstnavatele je po skončení pracovního poměru na dobu určitou uzavřen pracovní 

poměr nový, nyní již na dobu neurčitou, který na něj navazuje.  

5) Dočasné přidělení  

Tak, jak je tento institut definován v teoretické části diplomové práce, není ve VoZP ČR 

používán. V případě, že je zaměstnavatel nucen řešit výpadky v poskytování svých služeb 

vzniklé z titulu dočasné pracovní nepřítomnosti zaměstnanců (dočasná nepřítomnost může trvat  

i několik měsíců), řeší je vždy po dohodě se zaměstnanci, nejčastěji rozdělením práce 

nepřítomného pracovníka ostatním, v tu dobu méně vytíženým, pracovníkům. 
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6) Agenturní zaměstnání  

Po dobu existence VOZP ČR nebyla tato forma využita a pojišťovna ani ve své Obchodní 

strategii pro léta 2018 -  2021 nepředpokládá její využití v budoucnu.
92

 VoZP ČR nevyužívá  

ani personálních agentur k výběru nových zaměstnanců. Společnost sama nejlépe ví,  

jaké zaměstnance potřebuje, jejich výběr je vždy v kompetenci budoucího nadřízeného. 

7) Hromadné zaměstnání (crowd employment)  

Vybírání zaměstnanců a zaměstnavatelů prostřednictvím on-line platformy – tuto formu 

využije v souladu s přijatou Obchodní strategii poprvé v roce 2019. Novelou zákona č. 48/1997 

Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů bylo 

znemožněno zdravotním pojišťovnám využívat k náboru nových pojištěnců jiných možností,  

než vlastních zaměstnanců. Pojišťovna chce, aby každý její pojištěnec měl možnost rozšířit řady 

pojištěnců o další, především své přátele a známé a to tím způsobem, že na webovou výzvu 

pojišťovny se její pojištěnec stane na přechodnou dobu jejím zaměstnancem – formou dohody  

o provedení práce nebo pracovní činnosti a své pracovní úsilí v předem definovaném časovém 

úseku bude věnovat získání nového pojištěnce. Elektronickou formou bude proškolen, včetně 

bezpečnostní politiky pojišťovny a politiky bezpečnosti práce. Využita bude legislativní úprava 

stávajícího zákoníku práce.  

VoZP ČR nechápe crowd employment tak, jak je popisován v teoretické části této práce. 

Pojišťovna nebude vytvářet žádnou speciální on-line platformu. Jejím záměrem je maximálně 

využít internetové sítě k získání nových pojištěnců tak, že umožní každému svému pojištěnci, 

aby se jednoduše (s minimální administrativní zátěží) stal jejím zaměstnancem, jehož jedinou 

náplní práce bude získávání nových pojištěnců. Pojištěnec tak pouze na webových stránkách 

pojišťovny vyplní krátký dotazník, na základě kterého mu bude automaticky vytvořena 

pracovněprávní smlouva (jedna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr). Poté již 

bude stačit, aby každý nový žadatel o zdravotní pojištění u VoZP ČR do své žádosti uvedl, že 

podává žádost na doporučení takto atypicky zaměstnaného zaměstnance.  

8) Labour pooling   

Stejně jako u agenturního zaměstnávání, tato forma po dobu existence VoZP ČR nebyla 

využita a pojišťovna nepředpokládá ve své Obchodní strategii pro léta 2018 -  2021 její využití 

ani v budoucnu.
93
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9) Interim management  

Poskytování manažerských kapacit, dovedností a zkušeností na určité, předem definované 

období využila VoZP ČR poprvé v roce 2018, kdy na předem definované období do roku 2020 

zaměstnává jednoho zaměstnance v manažerské pozici. Ve své pracovní smlouvě má definován 

přesný rozsah činnosti, kterým je splnění podmínek normy ISO 9001 celou zdravotní 

pojišťovnou vyjádřenou dosažením akreditace autorizovanou akreditační autoritou v termínu  

do 31. 12. 2020. K pracovněprávnímu vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem jsou 

využita klasická ustanovení zákoníku práce upravující pracovněprávní vztah a mimořádnost je 

dána v podmínkách odměňování, kdy rozhodující částka příjmu zaměstnance je vztažena k datu 

požadované akreditace a účetně jsou mzdové náklady časově rozlišeny. 

10) Employee sharing  

S ohledem na specifika trhu veřejného zdravotního pojištění, kdy existuje jen velmi malý 

prostor ke konkurenci mezi pojišťovnami, není tato forma využívána. Sdílení, do jisté míry 

podobných zaměřených zaměstnanců z různých veřejných zdravotních pojišťoven, případně 

společností na ně navazující, je takřka vyloučena. VoZP ČR v tuto chvíli nevidí žádný prostor 

k tomu, aby mohla takovouto formu zaměstnání využít.  

5.6. ZABO, v. o. s. 

ZABO, v.o.s. je malá rodinná stavební společnost založená v roce 1996. Předmětem její 

činnosti je v současné době zejména provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací  

na nich a jejich odstraňování a také silniční motorová doprava (nákladní i osobní). Další 

z činností této společnosti je např. projektová činnost při výstavbě.
94

  

Počet zaměstnanců se již od založení společnosti vždy přizpůsoboval aktuálním potřebám 

zaměstnavatele, které byly odrazem situace na stavebním trhu. V dobách největšího stavebního 

boomu společnost zaměstnávala až 20 zaměstnanců. V dnešní době (rok 2019) jsou to čtyři 

zaměstnanci, z nichž dva jsou zaměstnáni v pracovním poměru na dobu neurčitou a dva 

zaměstnáni prostřednictvím dohod o provedení práce.  
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5.6.1. Jednotlivé atypické formy z pohledu z pohledu ZABO, v. o. s. 

1) Portfolio work (švarcsystém) 

Tzv. zaměstnání na fakturu společnost nevyužívá. Při současné situaci si společnost vystačí  

se svými kmenovými zaměstnanci. V případě, že by nastala krátkodobá potřeba více 

zaměstnanců, byla by situace řešena pravděpodobně formou dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. 

2) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  

V ZABO, v. o. s. jsou zaměstnáni dva zaměstnanci, kteří jsou již v důchodovém věku, 

prostřednictvím dohod, konkrétně dohod o provedení práce. Měsíční mzda těchto zaměstnanců 

nepřekračuje hranici 10 tisíc korun a hodinové omezení pracovní doby je dostatečné.  Z pohledu 

obou stran pracovněprávního vztahu je tato forma zaměstnání chápána pozitivně. Zaměstnavatel 

nemusí platit za tyto zaměstnance zdravotní ani sociální pojištění, neboť jej uhradí stát,  

a zaměstnanci mají slušný přivýdělek ke svým důchodovým dávkám. 

3) Pracovní poměr na dobu určitou 

V roce 2019 společnost tuto možnost zaměstnání nevyužívá a ani o ní neuvažuje. V případě 

zvýšené krátkodobé potřeby dalších zaměstnanců, by pravděpodobně preferovala některou 

z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se kterými má již letitou pozitivní zkušenost.  

4) Pracovní poměr se zkušební dobou 

Společnost nahlíží na tuto možnost, jako na velice přínosnou, dříve i hojně využívanou. 

V současné době jsou však ve společnosti zaměstnáni pouze rodinní příslušníci nebo osoby, 

které jsou rodině blízké a svou dlouhodobou prací již prokázaly, že tento institut není v jejich 

případě potřeba. Kdyby v budoucnu došlo k přijetí nových zaměstnanců, kteří by měli pracovat 

v pracovním poměru na dobu neurčitou, byla by zkušební doba dozajisté nezbytnou součástí 

pracovní smlouvy. 

5) Dočasné přidělení a agenturní zaměstnávání 

Přestože tyto dva v podstatě podobné instituty společnost nevyužívá, na každý z nich nahlíží 

zcela rozdílně. Dočasné přidělení chápe jako dobrou možnost krátkodobě zaměstnat nového 

zaměstnance, na kterého má buďto dobrou referenci od jeho současného zaměstnavatele, nebo jej 

dobře zná z osobního či pracovního života. Agenturní zaměstnávání bylo a je naprosto 

neprozkoumanou oblastí. Zaměstnat naprosto neznámého člověka je z pohledu této rodinné 

společnosti takřka nemyslitelné. 
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6) Další (zbylé) atypické formy zaměstnání 

Hromadné zaměstnání, labour pooling, interim management ani employee sharing společnost 

nevyužívá a v současné situaci si ani neumí představit, že by někdy v budoucnu mohla. Mezi 

důvody ZABO, v. o. s. uvádí např. nedostatečnou právní úpravu v zákoníku práce, 

administrativní složitost, nedostatečnou kapacitu vlastních zaměstnanců (pro employee sharing), 

nedostatečné finanční prostředky a odborné znalosti (pro hromadné zaměstnávání)  

a v neposlední řadě i částečnou neochotu vstupovat do partnerství s dalšími společnostmi  

a vzájemně si půjčovat zaměstnance.    
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Závěr  

V úvodu této diplomové práce byla zmíněna myšlenka, že atypické formy zaměstnání mohou 

být nástrojem v boji proti budoucí možné zvyšující se nezaměstnanosti. K tomuto je nutné 

konstatovat, že v období mimořádného období růstu hrubého domácího produktu, kdy Česká 

republika dosahuje i v evropském měřítku historicky minimální nezaměstnanosti, se nepodařilo 

toto doložit. Nebyla nalezena jakákoliv relevantní statistika, která by potvrzovala vliv atypických 

forem zaměstnání na nezaměstnanost. Je proto nutné setrvat na obecné, ale statistikou 

nedoložené tezi, že flexibilní formy zaměstnání vyplňují specifický prostor na trhu práce,  

ale jejich prospěšnost není doložena žádným statistickým zkoumáním některého z úřadů 

určených k získávání tohoto druhu informací. Při zpracování této práce se projevil další, s tím 

spojený problém, a sice malé množství odpovídajcí české odborné literatury a zdrojů, které by se 

problematice atypických forem zaměstnání blíže a podrobněji věnovaly. To, dle mého názoru, 

ukazuje, že toto téma není v současné době vnímáno tripartitními orgány jako aktuální. 

Atypické formy zaměstnání z pohledu zaměstnavatelů 

Na základě položeného dotazníku a následného řízeného rozhovoru se zástupci jednotlivých 

zaměstnavatelů bylo zjištěno, že prekérní formy zaměstnání, zejména ty upravené zákoníkem 

práce, jsou dnes již neodmyslitelným a zcela přirozeným způsobem, jak zaměstnávat určitou část 

svých zaměstnanců. Čeští zaměstnavatelé jsou ale vesměs spíše konzervativní. Stále jednoznačně 

převládá tzv. typická forma zaměstnání – většina kmenových zaměstnanců pracuje v pracovním 

poměru na dobu neurčitou. Formy atypické povětšinou slouží především jako doplněk, což nelze 

z pohledu smyslu zákoníku práce hodnotit jinak než kladně.   

Využívání atypických forem zaměstnávání je však různé a ne vždy naplňuje účel, který 

zákonodárce předvídal. Nejvíce je to vidět u pracovního poměru na dobu určitou. Tato forma 

zaměstnávání je často využívána jako prodloužená zkušební doba, což samozřejmě výrazně 

znevýhodňuje zaměstnance. Tyto dva instituty jsou pravděpodobně nejvyužívanějšími 

prekérními formami zaměstnání, když při řízeném rozhovoru všichni zaměstnavatelé uvedli,  

že součástí v podstatě každé nové pracovněprávní smlouvy je zkušební doba. Samotná doba 

určitá bývá využívána nejčastěji pro potřeby zástupu dočasně práce neschopných zaměstnanců. 

V případě, že zaměstnavatel poptává časově omezený výkon práce (např. marketingové akce), 

zvolí spíše některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.     
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Atypické formy zaměstnání z pohledu zaměstnanců 

Pohled zaměstnanců na atypické formy zaměstnání je dosti zkreslený. Je to do značné míry  

i tím, že zaměstnanec je často slabší stranou pracovněprávního vztahu, která musí přijmout 

podmínky, které jí zaměstnavatel nabízí. Cílem většiny zaměstnanců je pracovní poměr na dobu 

neurčitou, který představuje určitou životní jistotu. Zkušební doba, která bývá součástí tohoto 

pracovního poměru, by měla být co nejkratší, neboť v této době má zaměstnanec obavu,  

aby nebyl pracovní poměr ze strany zaměstnavatele zrušen. Další formy (pracovní poměr  

na dobu určitou, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a agenturní zaměstnávání) 

nevnímá většina zaměstnanců jako formu, na základě které vykonává skutečné zaměstnání,  

ale pouze tzv. brigádu.  

V případě, že chce zaměstnanec být zaměstnán atypicky, volí většinou švarcsystém,  

ačkoliv často ani neví, že se o něj jedná. Zaměstnanci v této prekérní formě spatřují pouze 

možnost vyššího výdělku. Někteří zaměstnanci chápou švarsystém jako přechod (mezikrok) 

mezi zaměstnáním a podnikáním. Nevýhody, které jsou s tímto druhem zaměstnávání spojeny,  

si ve většině případů vůbec neuvědomují.  

Atypické formy zaměstnání z pohledu odborových zástupců  

Českomoravská konfederace odborových svazů vnímá atypické formy zaměstnání negativně. 

Nejen, že se podle jejího názoru nepotvrdilo, že by tyto formy snižovaly nezaměstnanost,  

ale také výrazně zvyšují nejistotu zaměstnání a deformují pracovní trh.
95

 
96

 Tento názor ČMKOS 

se dá pochopit, neboť odborové organizace jsou tu právě proto, aby stály na straně zaměstnanců 

a snažily se jim zajistit co možná nejlepší podmínky v rámci pracovněprávních vztahů. Zejména 

pak jistotu zaměstnání. Uvědomění si, že flexibilní formy zaměstnání jsou pouze další variantou, 

jak zaměstnat určitou skupinu zaměstnanců, je odbory zcela pomíjeno. Tyto formy nemají 

nahrazovat standardní pracovní poměr a ani se stavět na jeho roveň. Je samozřejmé, že tyto 

formy nenabízejí tolik jistoty, avšak právě jejich časová omezenost a možnost volby z nich dělá 

zajímavou variantu formy zaměstnání.  

Samotná možnost volby atypické formy zaměstnání je dalším úskalím atypických forem 

zaměstnání. Dle názoru ČMKOS jsou zaměstnanci často nuceni vykonávat svou práci 

prostřednictvím atypické formy (pravděpodobně se bude jednat o výkon práce formou 
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švarcsystému).
97

 V průzkumu provedeném v rámci této diplomové práce se takováto tvrzení 

neprokázala, i když se samozřejmě nedají vyloučit. K tomu, aby k takovým situacím v budoucnu 

nedocházelo, je třeba lépe pracovat na úrovni daňové (daň z příjmu, zdravotní a sociální 

pojištění), neboť to jsou hlavní důvody, proč někteří zaměstnanci a zaměstnavatelé vykonávají 

svá práva a povinnosti v této atypické formě zaměstnání. 

Atypické formy zaměstnání z pohledu autora této práce 

Prekérní formy zaměstnání jsou zcela jistě dobrou a potřebnou možností jak zaměstnávat  

co nejširší okruh lidí, kteří v klasickém pracovním poměru na dobu neurčitou zaměstnáni být 

nemohou nebo nechtějí. Podle mého názoru je zcela správné, že česká právní úprava 

upřednostňuje pracovní poměr, který poskytuje dostatečnou ochranu a jistotu zaměstnancům. 

V moderním státě by však mělo být samozřejmostí, aby si strany pracovněprávního vztahu 

(zaměstnanci a zaměstnavatelé) mohli sami vybrat, jakou legální formou budou tyto vztahy 

realizovat. 

Nevýhodou atypických forem zaměstnání je jejich časová omezenost, menší jistota 

zaměstnání a v některých případech i slabší právní úprava. Proto je ze strany státu důležité 

neustále zdokonalovat zákonnou úpravu těchto forem, sledovat vývoj ekonomické, sociální  

a pracovněprávní situace, vzdělávat širší veřejnost v této oblasti a i nadále rozvíjet možnosti 

atypických forem zaměstnání.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v návrhu novely zákoníku práce týkající se okrajově  

i atypických forem zaměstnání konstatuje, že tato norma je i v této oblasti vyhovující.
98

 

Z pohledu forem zaměstnání se s tímto názorem nelze ztotožnit. Zákoník práce sice umožňuje 

vykonávat práci i jinak než v typickém pracovním poměru na dobu neurčitou, což je nepochybně 

dobře, ale otázkou zůstává, zda je těchto flexibilních forem dostatek a také jestli je jejich 

současná právní úprava dostačující a správná. Co se týče počtu oněch prekérních forem, je nutno 

připomenout, že v rámci některých států v Evropě (zejména Velká Británie) a celých Spojených 

států amerických existují i jiné atypické formy zaměstnání, než které známe u nás. Tyto formy 

byly popsány ve třetí části této diplomové práce. V současnosti není žádným z tripartitních 
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orgánů vyvíjena jakákoliv aktivita k projednání těchto forem. Bylo by tak na místě rozvinout 

širší debatu, která by se touto problematikou zabývala. V případě, že by některá z těchto 

flexibilních forem našla v našem pracovněprávním systému uplatnění, bylo by třeba zásadní 

změny zákoníku práce, v prvé řadě § 3 zákoníku práce. Na tomto místě je ale nutné též 

podotknout, že předmět většiny evropských/amerických forem zaměstnání, lze vykonávat 

prostřednictvím forem, která český zákoník práce zná.
99

 Bez novely však nelze z právního 

hlediska nazývat formy tak, jak jsou známy ve zbytku světa. Co se týče kvality současné právní 

úpravy, lze po rozhovorech vedených se zástupci zaměstnavatelů konstatovat, že je dostačující   

a že jí zaměstnavatelé rozumí a umí s ní pracovat. Z průzkumu prováděného v rámci této 

diplomové práce lze konstatovat, že nejpalčivější problém v právní úpravě tuzemských 

flexibilních forem zaměstnání je v institutech tzv. doby určité a zkušební doby. Tyto dvě formy 

se často mezi sebou prolínají, ač smysl zákona je dozajisté jiný. Důvodem je dle vyjádření 

zaměstnavatelů nedostatek zkušební doby. Zkušební doba by měla být odvislá od požadovaného 

výkonu práce a také od konkrétního zaměstnance. Současně ale nelze ponechat její stanovení 

pouze na zaměstnavatelích. Tím by se významně zvýšila nejistota na straně zaměstnanců. 

Řešením by mohlo být zvýšení zkušební doby na 6, případně 12 měsíců s tím, že zaměstnanec   

i zaměstnavatel by mohli zrušit pracovní poměr bez uvedení důvodu pouze v první polovině 

zkušební doby (do tří, případně 6 měsíců). Ve zbytku zkušební doby by pak mohli ukončit 

pracovní poměr pouze ze zákonem stanovených důvodů. V této druhé polovině zkušební doby 

by se také mohla např. zkrátit výpovědní lhůta např. 1 měsíc.  Takto formulovaný názor byl mezi 

zaměstnavateli, se kterými byl veden řízený rozhovor k tématu této diplomové práce, obecně 

kladně přijímán. 

Cíl diplomové práce, kterým bylo zmapování současné situace v oblasti atypických forem 

zaměstnání uplatňovaných v intencích legislativního rámce na českém pracovním trhu, využívání 

těchto forem zaměstnavateli, definování omezujících faktorů bránící v jejich dalším rozvoji 

včetně návrhu možných směrů právní úpravy pro jejich výhodnější uplatňování byl naplněn. 

Závěrem je potřeba podotknout, že sebelepší právní úprava zaměstnání jako takového (typického 

i atypického) nikdy nebude nabízet pro zaměstnance takovou svobodu a přizpůsobivost  

jako nabízí samostatné podnikání. Bude tak vždy na jednotlivých osobách, aby se samy 

rozhodly, zda upřednostní jistoty, byť sebemenší, které jim atypické formy zaměstnání nabízí 

před někdy až pošetile zamýšlenou svobodou v oblasti podnikání.   
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Atypické formy zaměstnání  - dotazník pro zaměstnavatele 
 

 Atypickou formou zaměstnání je takové zaměstnávání vašich zaměstnanců, které, 

zjednodušeně řečeno, je vykonáváno jinak než na plný úvazek, na dobu neurčitou a v místě 

zaměstnavatele (druh zaměstnání, který je nejvíce chráněn zákonem č. 262/2006 Sb. Zákoník 

práce) 

 

Za atypické formy můžeme považovat: 

 

a) Portfoliowork  (u nás známý jako „švarcsystém“) 

b) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, např. dohody o provedení práce  

a pracovní činnosti 

c) Pracovní poměr na dobu určitou 

d) Pracovní poměr se zkušební dobou 

e) Dočasné přidělení 

f) Agenturní zaměstnání 

g) Hromadné zaměstnání (crowd employment) – vybírání zaměstnanců a zaměstnavatelů 

prostřednictvím on-line platformy 

h) Labour pooling („multifunkční zaměstnanec“, který pracuje buďto pro určitou skupinu 

zaměstnavatelů nebo mezi nimi podle jejich potřeby rotuje) 

i) Interim management (poskytování manažerských kapacit, dovedností a zkušeností  

na určité, předem definované období) 

j) Employee sharing (sdílení zaměstnanců mezi více zaměstnavateli) 

 

Otázky pro respondenty 

 
1. Využívá vaše společnost některou z výše uvedených atypických forem zaměstnání? 

 

2. Pokud nevyužívá, z jakého důvodu?  

 

3. Pokud využívá: 

 Jaké formy využíváte? 

 Z jakého důvodu je využíváte? 

 Kolik zaměstnanců z celkového počtu vykonává zaměstnání touto formou? 

 Jste spokojeni s touto možností zaměstnávání? 

 Bylo by možné poskytnout určitou časovou evidenci vývoje atypicky 

zaměstnaných zaměstnanců? (např. srovnání v uplynulých letech) 

 Jaké jsou z vašeho pohledu výhody a nevýhody atypických forem zaměstnání? 
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Atypické formy zaměstnání 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá, jak je již v jejím samotném názvu uvedeno, atypickými 

formami zaměstnání. Diplomová práce se zaměřuje zejména na českou právní úpravu těchto 

forem. V textu však najdeme i kapitoly zabývající se flexibilními formami zaměstnání, které jsou 

využívány na úrovni Evropské unie a Spojených států amerických. Cílem této práce je 

zmapování současné situace v oblasti atypických forem zaměstnání uplatňovaných v intencích 

legislativního rámce na českém pracovním trhu, zjištění zda a jak jsou tyto formy v praxi 

využívané, popis omezujících faktorů bránících v jejich dalším rozvoji a navržení možných změn 

právní úpravy pro jejich výhodnější uplatňování. Samotná práce se skládá z následujících pěti 

základních oddílů:  

• Obecná problematika atypických forem zaměstnání 

• Definice atypických forem zaměstnání 

• Druhy atypických forem zaměstnání 

• Vývoj a budoucnost atypických forem zaměstnání 

• Atypické formy zaměstnání v praxi 

Tyto oddíly jsou samozřejmě dále rozpracovány. Stěžejními částmi diplomové práce jsou 

oddíly číslo 3 a 5. Oddíl číslo tři obsahuje definování a popis jednotlivých atypických forem 

zaměstnání. Hlouběji jsou rozebrány formy, která česká právní řád zná. Česká právní úprava 

prekérních forem zaměstnání je také porovnávána s právní úpravou sousedních států (Slovenské 

republiky a Rakouské republiky). Ostatní atypické formy, pro současnou hlubší absenci  

v některém z výše uvedených států, jsou popsány pouze, co se týče jejich principu. Oddíl číslo 

pět je potom zaměřen na praktické využití těchto forem zaměstnání v praxi. V rámci tohoto 

oddílu bylo osloveno několik různých zaměstnavatelů, kteří následně poskytli důležité 

informace, na kterých je postavena tato část diplomové práce.  

V závěru diplomové práce je řečeno, že toto téma bohužel není v současnosti vnímáno 

odbornou veřejností jako aktuální. S tím může být spojeno i menší množství relevantních 

tištěných zdrojů, které by se problematikou prekérních forem zaměstnání zabývaly. Závěr práce 

je členěn na následující čtyři základní oddíly: 

• Atypické formy zaměstnání z pohledu zaměstnavatelů 
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• Atypické formy zaměstnání z pohledu zaměstnanců 

• Atypické formy zaměstnání z pohledu odborových zástupců 

• Atypické formy zaměstnání z pohledu autora práce 

Diplomová práce je zakončena konstatováním, že stanovený cíl práce byl naplněn. 

 

Klíčová slova: flexibilita, zaměstnanec, zaměstnavatel 
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Flexible forms of employment 

Abstract 

This diploma thesis deals with flexible forms of employment, as already mentioned in its title. 

The diploma thesis focuses mainly on the Czech legislation of these forms. However, the text 

also contains chapters dealing with flexible forms of employment that are used at the level        

of the European Union and the United States of America. The aim of this thesis is to map  

the current situation in the field of atypical forms of employment applied in the legislative 

framework of the Czech labor market, finding out whether and how these forms are used           

in practice, description limiting factors preventing their further development and proposing 

possible changes to the legislation for more effective application. 

The thesis itself consists of the following five basic sections: 

• General issues of flexible forms of employment 

• Definition of flexible forms of employment 

• Types of flexible forms of employment 

• Development and future of flexible forms of employment 

• Flexible forms of employment in practice 

Of course, these sections are further developed. The main parts of the thesis are sections 

number 3 and 5. Section Three includes defining and describing individual flexible forms          

of employment. The forms that the Czech legal system knows are discussed in more detail.     

The Czech legal regulation of precarious forms of employment is also compared                     

with the legislation of neighboring states (the Slovak Republic and the Republic of Austria). 

Other flexible forms, for a deeper absence in one of the above states, are described only in terms 

of their principle. Section five then focuses on the practical application of these forms                

of employment in practice. Within this section, several different employers were addressed,    

who subsequently provided important information on which is built this part of the thesis. 

In conclusion of the thesis, it is said that this topic is not currently perceived                         

by the professional public as actual. This may be accompanied by a smaller number of relevant 

printed sources that would address the issue of precarious employment. The conclusion is 

divided into four basic sections: 

• Flexible forms of employment from the perspective of employers 
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• Flexible forms of employment from the perspective of employees 

• Flexible forms of employment from the perspective of trade union representatives 

• Flexible forms of employment from the perspective of the author of the thesis 

The thesis concludes with the statement that the stated goal of the work has been fulfilled. 

 

Klíčová slova: [flexible, employee, employer] 

 


