
 
 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

Právnická fakulta 

 

 

 

Adéla Pavlovová 

 

 

Flexibilní formy zaměstnávání 

 

Diplomová práce 

 

 

Vedoucí diplomové práce: Doc. JUDr. Martin Štefko Ph.D. 

Katedra pracovního práva a PSZ 

Dne 30. 8. 2019  



 
 

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně, že 

všechny použité zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání 

jiného nebo stejného titulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou 

má 270 012 znaků včetně mezer.  

 

 

  __________________________ 

Adéla Pavlovová 

V Praze dne                                         



 
 

Obsah 

Úvod ............................................................................................................................. 1 

1 Pracovní právo, jeho prameny a základní pojmy ................................................. 5 

1.1 Prameny právní úpravy ................................................................................. 6 

1.2 Základní zásady ............................................................................................. 7 

1.3 Závislá práce ............................................................................................... 10 

1.4 Druhy pracovněprávních vztahů ................................................................. 11 

2 Flexibilita, jistota a flexicurita ............................................................................ 13 

2.1 Flexibilita .................................................................................................... 13 

2.2 Securita neboli jistota .................................................................................. 15 

2.3 Flexicurita ................................................................................................... 16 

3 Flexibilní zaměstnávání ...................................................................................... 21 

4 Formy flexibilního zaměstnávání ....................................................................... 25 

4.1 Pracovní poměr na dobu určitou ................................................................. 25 

4.2 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ................................... 30 

4.2.1 Dohoda o pracovní činnosti ................................................................. 34 

4.2.2 Dohoda o provedení práce ................................................................... 36 

4.3 Pracovní poměr na kratší pracovní dobu ..................................................... 41 

4.4 Dočasné přidělení ........................................................................................ 43 

4.5 Agenturní zaměstnávání .............................................................................. 47 

4.6 Práce na dálku a práce z domova ................................................................ 59 

4.7 Job sharing .................................................................................................. 64 

4.8 Další formy flexibilního zaměstnávání ....................................................... 69 

4.8.1 Sdílení zaměstnanců, portfolio work ................................................... 70 

4.8.2 Interim management ............................................................................ 71 



 
 

4.8.3 Casual work - Zero hours ..................................................................... 73 

4.8.4 Voucher systém .................................................................................... 74 

4.8.5 Crowdworking a platform work .......................................................... 75 

5 Flexibilní formy zaměstnávání z hlediska pracovní doby .................................. 78 

5.1 Rovnoměrné rozvržení pracovní doby ........................................................ 84 

5.2 Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby ..................................................... 85 

5.3 Pružné rozvržení pracovní doby .................................................................. 87 

5.4 Konto pracovní doby ................................................................................... 91 

5.5 Zhuštěný pracovní týden ............................................................................. 98 

6 Budoucnost flexibilních forem zaměstnávání - digitalizace, generace Y a Z, 

průmysl 4.0 .............................................................................................................. 101 

6.1 Digitalizace a internet ............................................................................... 102 

6.2 Generace Y a Z .......................................................................................... 103 

6.3 Průmysl 4.0 ............................................................................................... 107 

Závěr ........................................................................................................................ 112 

Seznam použité literatury ........................................................................................ 117 

Seznam zkratek ........................................................................................................ 131 

Seznam grafů ........................................................................................................... 132 

Abstrakt .................................................................................................................... 133 

Abstract .................................................................................................................... 134 

 



1 
 

Úvod 

Téma flexibilních forem zaměstnávání je v dnešním rychle se měnícím světě 

velmi aktuální. Důvodem, proč jsem si vybrala toto téma, je fakt, že se tato oblast 

velmi rychle vyvíjí a každým rokem lze nalézt nové informace a nové instituty, které 

mohou řady flexibilních forem zaměstnávání rozšířit. Význam flexibilního 

zaměstnávání, jak se zdá, bude nabírat na síle, neboť klasická podoba celoživotního 

zaměstnání, ve kterém zaměstnanec pracuje na dobu neurčitou a s pracovní dobou od 

devíti do pěti a na pracovišti zaměstnavatele, bude v důsledku velmi rychlého 

technologického rozvoje, moci být upravena dle potřeb současně jak zaměstnavatelů, 

tak zaměstnanců. Nejde tedy pouze o trend český, ale právě význam tématu 

flexibilních forem zaměstnávání je celosvětový a i v Evropské unii se jedná o důležitý 

prvek oblasti zaměstnávání a zaměstnanosti, kterým se tato instituce zabývá a je tedy 

předmětem právní úpravy i v evropském měřítku. Dnešní svět se rychle mění a 4. 

průmyslová revoluce přinese do zaměstnávání mnoho změn. Proto je také důležité 

vnímat zaměstnávání a zaměstnanost v širším kontextu, tedy nejen úpravy pracovního 

práva, ale rovněž struktury ekonomiky, politiky vzdělávání a také investic ze strany 

státu, který má právě v této oblasti velmi silný vliv a proto je důležité, aby i z této 

strany byla věnována zaměstnávání, a to i v kontextu flexibilních forem zaměstnávání, 

dostatečná pozornost.  

Tato práce je v podstatě rozčleněna do čtyř základních částí, které tvoří osm 

kapitol. První část se týká základů právní úpravy zaměstnávání v České republice, 

druhá část se věnuje právní úpravě flexibilního zaměstnávání jako takového, třetí část 

sleduje flexibilní úpravu pracovní doby v České republice a čtvrtá část je zaměřena na 

širší kontext zaměstnávání a roli, kterou budou hrát změny, kterým svět čelí, jako je 

průmysl 4.0, rozvoj internetu a demografické změny, které budou formovat podobu 

zaměstnávání v následujících desetiletích a s tímto tedy jakési očekávání toho, jaké 

formy zaměstnávání mají šanci v takovém světě uspět.  

V této práci se tak věnuji české právní úpravě flexibilního zaměstnávání. 

Nejprve se v první kapitole zaměřuji na prameny právní úpravy, tedy zejména základy 

úpravy zaměstnávání v České republice. Zásady pracovního práva, které tvoří rámec 
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právní úpravy, jsou významné pro uchopení tématu zaměstnávání obecně a následně i 

pro rámec flexibilních forem zaměstnávání. V této kapitole také zmiňuji definici 

závislé práce, a jaké druhy pracovněprávních vztahů obsahuje česká právní úprava.  

V následující kapitole se zaměřuji na další ze základů tématu flexibilních forem 

zaměstnávání, kterou je pojem flexibility samotné. Kromě flexibility je ale v kontextu 

evropského práva dnes využíván spíše pojem flexicurita, který označuje spojení 

flexibility s jistotou, tedy jinými slovy securitou, proto tento specifický název. 

Flexicurita tak představuje koncepci, která má zastřešovat uchopení flexibilního 

zaměstnávání a měla by být zohledněna při tvorbě právní úpravy flexibilního 

zaměstnávání v národních státech. Část této kapitoly je věnována právě tomto pojmu.  

Flexibilita se projevuje v různých aspektech zaměstnávání. Může jít o 

samotnou formu pracovněprávního vztahu, nebo může být flexibilněji upravena 

podmínka výkonu zaměstnání jako je pracoviště zaměstnavatele, nebo flexibilní 

úprava pracovní doby. Následující část práce je věnována formám flexibilního 

zaměstnávání, které upravuje česká právní úprava. Prameny, které jednotlivé instituty 

upravují a jaké podmínky právní úprava stanovuje a také jak se uplatní v rámci 

jednotlivých forem, zmiňuji u každého z jednotlivých institutů. Kromě toho také u 

každého z institutů zmiňuji v čem je možné u jednotlivých forem nalézt prvky 

flexibility a případně také jaké to má implikace ať již pro zaměstnance, nebo pro 

zaměstnavatele.  

V této kapitole se nejprve věnuji pracovnímu poměru na dobu určitou a 

dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dohoda o provedení práce a 

dohoda o pracovní činnosti jsou velmi specifickým prvkem českého pracovního práva, 

které je z pohledu chápání flexibility účinným nástrojem, jak lze do pracovněprávních 

vztahů zapojit prvek flexibility. Zároveň ale neposkytují zaměstnancům tak velký 

podíl jistoty, jako je tomu u pracovního poměru a i těmto aspektům se v rámci popisu 

institutu věnuji. Dále je v této kapitole nastíněna úprava pracovního poměru na kratší 

pracovní dobu, který je zde zařazen z toho důvodu, že se jedná dle mého názoru o 

jakousi variantu pracovního poměru obecně, spíše než o specifickou úpravu pracovní 

doby jako takové.  

Dalším institutem, kterému se věnuji, jsou podmínky agenturního 

zaměstnávání, které představuje formu flexibilního zaměstnávání, která je poměrně 
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široce upravena také v rámci práva evropské unie a v českém právu byla v minulosti 

předmětem několika změn. Specifický trojstranný charakter agenturního zaměstnávání 

a podmínky, za nichž je možné tento institut využít a rovněž jaký vliv má flexibilita 

agenturního zaměstnávání na zaměstnance a zaměstnavatele je obsahem této části 

kapitoly. V tomto kontextu se samozřejmě věnuji i institutu dočasného přidělení, který 

je také jednou z možností, jak v zaměstnávání uplatnit prvek flexibility.  

Distanční výkon práce je institut, který je českou právní úpravou velmi málo 

upraven. Přesto je právě zde uplatnění flexibility velmi aktuální, neboť celá řada 

nových pracovních příležitostí vzniká v propojení s rozšířením internetu a 

informačních technologií, které umožňují vykonávat práci v podstatě odkudkoli a není 

nutné být vázán na pracoviště zaměstnavatele. Přesto je právě tato možnost v českém 

právu dle mého názoru nedostatečně upravena a i tento fakt brání rychlejšímu rozšíření 

využití této možnosti flexibilního zaměstnávání na pracovním trhu.  

Část kapitoly je věnována sdílení pracovního místa, neboli job sharingu, které 

je institutem, který je i obsahem některých doporučení úřadů práce pro zaměstnavatele, 

ale není v české právní úpravě specificky upraven. Realizace sdíleného pracovního 

místa se tak odehrává na základě obecné úpravy. Detailnější a specifičtější právní 

úprava by ulehčila stranám se v této formě flexibilního zaměstnávání lépe zorientovat, 

zakotvila by základní pravidla fungování vztahů a tím by vytvořila transparentní rámec 

pro využití job sharingu.  

Na závěr této části práce se věnuji několika dalším formám zaměstnávání, které 

je možné již dnes nalézt, ať již v jiných státech Evropské unie, nebo i v českém 

prostředí, které ale nejsou nijak samostatně českým právem upraveny a do budoucnosti 

se jejich význam dle mého názoru ještě zvětší. Krátce se tedy věnuji popisu fungování 

voucher systému a tzv. casual work, v češtině také práci na zavolanou, a sdílení 

zaměstnanců, které jsou právě upraveny některými zahraničními právními řády, věnuji 

se také institutu interim managementu.  Dále zde zmiňuji nové formy zaměstnávání, 

které se objevily v důsledku technologického rozvoje a rozšíření informačních 

technologií crowd working a portofolio work.  

V další části práce se věnuji flexibilní úpravě pracovní doby. Nejprve nastiňuji 

základní pojmy a právní úpravu, která se pracovní doby týká. Přibližuji fungování 

rozvržení pracovní doby na rovnoměrné a nerovnoměrné. Následně se blíže věnuji 
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možnostem flexibilní úpravy pracovní doby a podmínek a pravidel jejich využití 

v českém právu a také tomu, jak je možné flexibilitu, kterou do pracovně právních 

vztahů přinášejí, vnímat ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů.  

Nejprve se věnuji úpravě pružného rozvržení pracovní doby, následně se věnuji 

institutu konta pracovní doby a jaká specifika se pojí s touto zajímavou možností 

úpravy pracovní doby, která s sebou ale nese také velký podíl administrativy. Následně 

se věnuji úpravě zhuštěného pracovního týdne, které nabízí možnost odpracovat celou 

stanovenou pracovní dobu v menším počtu dní a nabízí tak zaměstnancům zajímavou 

možnost, jak zkrátit pracovní týden a nepřijít o finanční ohodnocení, které odpovídá 

právě celé stanovené týdenní pracovní době.  

Závěrečná část práce je věnována kontextu, ve kterém se současná úprava 

zaměstnávání obecně nachází. Jaká je situace v České republice z hlediska 

zaměstnanosti a stavu ekonomiky je jistě důležité pro pochopení prostředí, ve kterém 

se formy zaměstnávání vyvíjí. V posledních letech se objevují nové formy 

zaměstnávání, které pro jejich flexibilní prvky zařadíme mezi flexibilní formy 

zaměstnávání, ale naše právní úprava neposkytuje dostatečnou oporu pro jejich 

využívání. Zamyšlení nad budoucností flexibilního zaměstnávání je tak další částí této 

kapitoly. Vliv nových technologií a průmyslu 4.0 na zaměstnávání je dle mého názoru 

nezbytné vnímat a to zejména z toho důvodu, že Česká republika je stále velmi vázaná 

na průmyslovou výrobu a velká část zaměstnanců je tak ovlivňována vývojem v této 

oblasti. Dále je to i rozvoj internetu a informačních technologií a digitalizace, které 

také nabízí široké možnosti uplatnění flexibility i v pracovněprávních vztazích a 

v neposlední řadě také demografické změny, které ovlivňují požadavky na 

zaměstnávání a jeho podobu a to v podobě nástupu generací Y a Z na pracovní trh.  

V závěru této práce se krátce zamýšlím nad budoucností flexibilního 

zaměstnávání v kontextu dalších kapitol této práce, jejichž obsah také krátce shrnuji.   
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1 Pracovní právo, jeho prameny a základní pojmy 

Pracovní právo je souborem norem, které upravují v tři základní oblasti. 

Individuální pracovní právo, kterým se zpravidla rozumí úprava právních vztahů, 

v nichž využívá za odměnu pracovní sílu fyzické osoby jiný subjekt, ať již fyzická 

osoba či osoba právnická. Těžištěm úpravy této části pracovního práva lze nalézt v 

působnosti zákoníku práce.1 Další oblastí, která je považována za součást úpravy 

pracovního práva je kolektivní pracovní právo, které upravuje vztahy mezi subjekty 

zastupujícími kolektivy zaměstnanců a zaměstnavateli. Úpravu této oblasti pracovního 

práva nalezneme kromě zákoníku práce rovněž i v zákoně o kolektivním vyjednávání.2 

Zaměstnanost je pak třetí z oblastí, které spadají do pracovněprávní úpravy. V tomto 

případě je úprava zaměřena na vztahy související s právem na zaměstnání, jež je 

upraveno jak v článku 26 Listiny3, tak v prvním paragrafu zákona o zaměstnanosti.4 

Tyto vztahy, které zasahují jak zaměstnance, zaměstnavatele, tak i stát a jeho složky 

již v systému práva řadíme do oblasti práva veřejného.5 

Pracovní právo je považováno za samostatnou právní disciplínu, ale z hlediska 

postavení a východisek pracovního práva, a to v souvislosti s úpravou individuálních 

a kolektivních pracovně právních vztahů v rámci české právní úpravy můžeme říci, že 

se charakterem blíží spíše právu soukromému. V rámci soukromého práva jsou pak 

pracovně právní vztahy upraveny zákoníkem práce, který stanovuje na pracovněprávní 

vztahy subsidiární užití zákoníku občanského.6 

Důvodem toho, proč se pracovní právo označuje jako samostatné právní 

odvětví, je především jeho specifický charakter, který je dán samou podstatou 

pracovního práva, jehož vznik byl spojen s tím, aby umožnilo ochranu zájmů 

                                                           
1 BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. V 

Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 9788074006678, strana 3. 
2 Tamtéž, strana 3 
3  Ústavní zákon č. 23/1991 Sb. (také zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
4 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
5 BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. V 

Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 9788074006678, strana 3. 
6 BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. V 

Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 9788074006678, strana 4. 
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zaměstnance, který je v tomto vztahu považován za slabší smluvní stranu. Tento 

specifický charakter se projevuje omezováním smluvní volnosti ve prospěch 

zaměstnance a tedy jeho jakási ochranná funkce v tomto ohledu. Samozřejmě se stejně 

tak vyskytují i tendence tuto ochrannou funkci a omezení smluvní volnosti vyvážit a 

proto vznikaly a stále vznikají další formy pracovněprávních vztahů, označované jako 

prekérní, které na rozdíl od běžného pracovního poměru do jisté míry a v různých 

ohledech ochrannou funkci prolamují.7  

1.1 Prameny právní úpravy 

Postavení pracovního práva, které nejen na českém území, ale i v rámci 

Evropské unie zastává, je důležité zmínit pro pochopení rozsahu a charakteru právní 

úpravy pracovního práva, zejména vzhledem k problematice atypických a flexibilních 

forem zaměstnání. Záležitosti týkající se pracovního práva jsou jednou z částí souboru 

sociálních práv, která zejména po druhé světové válce získávala více pozornosti jak 

v národních, tak i mezinárodních podmínkách. Je tak zřejmé, že i právní úprava a 

prameny práva v oblasti práva pracovního zasahují až do mezinárodních struktur a 

evropských společenství.  

Na půdě Organizace spojených národů, která je největší organizací svého druhu 

na světě a která funguje již od roku 1945 a v současné době má 193 členů a současně 

i na půdě k Organizaci spojených národů přidružené organizace, která se připojila v 

roce 1946, tedy Mezinárodní organizace práce. V rámci Mezinárodní organizace práce 

jsou jednání organizována na principu tripartity a každý stát ze 187 členů, tak při 

jednání zastupují zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů a stejně tak i dva zástupci 

státu samotného.8 Na půdě Evropské unie rovněž dochází k právní úpravě vztahů 

souvisejících se zaměstnáním a to jak z hlediska hmotněprávní, tak z hlediska 

procesně právní úpravy. Evropská unie cílí svou pozornost na mnoho aspektů 

týkajících se zaměstnanosti a dalších pracovněprávních vztahů a v rámci své 

                                                           
7 BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. V 

Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 9788074006678, strana 4. 
8 Členství v OSN [online]. Praha Organizace spojených národů, 2018 [cit. 10.10.2018]. Dostupné z: 

http://www.osn.cz/osn/clenstvi/ 
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pravomoci se zaměřuje, typicky ve svých směrnicích, ale i dalších předpisech na 

konkretizaci a harmonizaci existujících institutů, ale také na zavádění nových 

konceptů a přístupů.  

1.2 Základní zásady  

Základní zásady, které ovlivňují odvětví pracovního práva a jsou současně i 

východiskem pro výklad a aplikaci práva nejen pracovního, ale i obecně práva 

soukromého ve vztahu k pracovnímu právu, existují jako principy, které lze zařadit do 

tří základních skupin a to podle toho, zda se jedná o zásady platné pro celý právní řád, 

nebo o zásady, které se vztahují k právu soukromému jako celku a konečně jako 

zásady, které jsou specifické pro obor pracovního práva. 9 

K obecným zásadám, které se uplatňují v pracovním právu, se řadí např. zákaz 

retroaktivity, neznalost zákona neomlouvá, dále zásady vyjádřené i v Listině 

základních práv a svobod, jako je ustanovení čl. 2 Listiny, kde je vymezena možnost 

uplatňovat státní moc v případech, mezích a způsobem, který je stanoven zákonem. 

K těmto zásadám je možné zařadit i zásadu vyjádřenou v odst. 3 čl. 2 Listiny, která 

stanoví, že „každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 

činit, co zákon neukládá“.10  

K zásadám, které jsou typické pro soukromé právo, patří obecně zásada 

autonomie vůle, která je i v kontextu nového občanského zákoníku jednou z vedoucích 

myšlenek rekodifikace.11 Důvodem využití zásad práva soukromého v rámci práva 

pracovního je ustanovení § 4 zákoníku práce, které stanovuje subsidiaritu občanského 

zákoníku ve vztahu k zákoníku práce a zakotvuje tak relevanci zásad soukromého 

práva obecně i pro pracovní právo výslovně v tomto ustanovení zákona.12 Zásadami 

soukromého práva, které ovlivňují pracovní právo, jsou tedy zásada autonomie vůle, 

                                                           
9 GALVAS, Milan. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8021-8., strana 23  
10 Ústavní zákon č. 23/1991 Sb. (také zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů), dále také 

„Listina“ 
11 GALVAS, Milan. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8021-8., strana 25 
12 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 4 
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která formuluje předpoklad, že na základě svobodné vůle si mohou účastníci právních 

vztahů svá práva a povinnosti upravovat dle své vůle, jestliže nejsou omezeni 

zákonem.13 Zde je na místě uvést rovněž charakter pracovního práva, které se 

vyznačuje vyšší mírou ochrany zaměstnance a z toho důvodu je v pracovním právu 

nemalé množství ustanovení, která mají povahu norem kogentních, tedy takových od 

kterých není možné se odchýlit, anebo norem relativně kogentních, které umožňují 

stranám právního vztahu se od daného ustanovení normy odchýlit, ale takové 

odchýlení je umožněno v podstatě ve prospěch zaměstnance, a proto jsou chápany 

v rámci pracovního práva jako jakési vytvoření minimální nebo maximální hranice14, 

kterou strany v uplatňování autonomie vůle nemohou překročit.15   

Zásada rovného postavení subjektů v podstatě souvisí s výše uvedenou 

zásadou autonomie vůle a stojí u základů možnosti jejího uplatňování. Pracovní právo 

obecně tíhne k vyšší ochraně zaměstnance, přesto hlavně u vzniku pracovněprávních 

vztahů se uvádí, že postavení subjektů je v podstatě rovné.16 Vztah nadřízenosti a 

podřízenosti, který je pro závislou práci zásadní, pak není nutně v protikladu k rovnosti 

stran, naopak se uvádí, že vznik a určení podmínek uplatňování této nadřízenosti je 

vytvořen v souladu se zásadou rovnosti a tedy i tato zásada se v pracovním právu 

uplatní, přestože je v mnoha ohledech formována specifickými instituty pracovního 

práva a dílčími ustanoveními zákona.  

S tím souvisí samozřejmě zásada ochrany slabší strany, která zastřešuje využití 

výše uvedených zásad a která akcentuje ochranu zaměstnance jako slabší strany a která 

                                                           
13 GALVAS, Milan. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5852-1 

strana 33 
14 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 4a: 

„ (1) Odchylná úprava práv nebo povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, 

než je právo nebo povinnost, které stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo 

nejvýše přípustné. 

(2) Podle odstavce 1 může dojít k odchylné úpravě smlouvou, jakož i vnitřním předpisem; k úpravě 

povinností zaměstnance však smí dojít jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

(3) Od ustanovení uvedených v § 363 je možné se odchýlit jen ve prospěch zaměstnance. 

(4) Vzdá-li se zaměstnanec práva, které mu tento zákon, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis 

poskytuje, nepřihlíží se k tomu.“ 
15 GALVAS, Milan. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 2015. strana 28 
16 GALVAS, Milan. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5852-1 

strana 33 
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se projevuje i v ustanovení § 1a ve zvláštní zákonné ochraně postavení zaměstnance17.  

Další zásady typické pro celou oblast soukromého práva, jako je ochrana dobré víry, 

zásada zákazu zneužití práva i v kontextu ustanovení § 346b odst. 4 zákoníku práce a 

konečně i zásada prevence jako předcházení nedůvodné újmě na svobodě, životě, 

zdraví nebo vlastnictví, která je navíc v pracovním právu dále upravena například 

normami upravujícím bezpečnost a ochranu zdraví při práci18 nebo prevenční 

povinností zaměstnavatele19, jsou považovány za zásady také uplatnitelné v rámci 

pracovního práva, ačkoli nejsou v zákoníku práce výslovně vyjádřeny, ale přesto je 

jejich uplatňování i v rámci pracovního práva zřetelné.  

Zásady, které jsou specifické pro pracovní právo, jsou pak poslední skupinou 

zásad, které ovlivňují pracovní právo. Lze mezi ně zařadit čl. 26 Listiny, která uvádí, 

že „každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací.“ V Listině dále 

nalezneme zásadu svobody práce a zákazu nucené práce v čl. 9 odst. 1., přičemž 

nucená práce je chápana jako taková, ke které se osoba nenabídne dobrovolně a koná 

ji pod hrozbou trestu.20 

Zásady specifické pro pracovní právo, jsou především zásady uvedené 

v ustanovení § 1a, který uvádí, že „smysl a účel ustanovení tohoto zákona vyjadřují i 

základní zásady pracovněprávních vztahů, jimiž jsou zejména 

a) zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, 

b) uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, 

c) spravedlivé odměňování zaměstnance, 

d) řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy 

zaměstnavatele, 

e) rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace.“21 

                                                           
17 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, §1a 
18 Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

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

služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o BOZP) 
19 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 248 a §24í  
20 GALVAS, Milan. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5852-1, 

strana 40 
21 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 1a 



10 
 

Jejich význam je důležitý z hlediska ochrany veřejného pořádku a 

souvisejících ustanovení o absolutní neplatnosti takového právního jednání, které je 

v s tímto v rozporu, přičemž pod pojem veřejného pořádku se řadí všechny výše 

uvedené zásady kromě zásady spravedlivého odměňování zaměstnance, které spadá 

mimo vymezení veřejného pořádku v této souvislosti.  

1.3 Závislá práce 

Pojem závislé práce je definován přímo v zákoníku práce v §2, který říká, že 

„závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele 

a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a 

zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.“22.  Z tohoto a z odstavce 

druhého téhož paragrafu pak můžeme usuzovat na znaky závislé práce, které se projeví 

u všech forem zaměstnání ať již flexibilních či nikoli, jsou jimi23: 

 práce vykonávaná ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti; 

 práce vykonávaná zaměstnancem osobně; 

 práce vykonávaná jménem zaměstnavatele; 

 práce vykonávaná podle pokynů zaměstnavatele. 

Dále zákon hovoří o podmínkách závislé práce, kterými jsou24: 

 práce vykonávaná za úplatu – mzdu, plat či odměnu za práci; 

 práce vykonávaná na náklady a odpovědnost zaměstnavatele; 

 práce vykonávána v pracovní době;  

 práce vykonávána na pracovišti nebo na místě dohodnutém.25 

                                                           
22 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, §2  
23 GREGOROVÁ, Z. In GALVAS, Milan. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 

ISBN 978-0-210-5852-1, strana 15 
24 GREGOROVÁ, Z. In GALVAS, Milan. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 

ISBN 978-0-210-5852-1, strana 15  
25 Tamtéž, strana 15 
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Z těch parametrů závislé práce, které jsou nejčastěji ovlivněny v některé 

z forem flexibilního zaměstnávání, je to požadavek provádět práci v pracovní době a 

na pracovišti či jiném dohodnutém místě.  Při uplatňování podmínek závislé práce je 

umožněno, aby některé z těchto podmínek byly podrobeny flexibilnějším ujednáním 

zaměstnavatele a zaměstnance, kterými se právě některé flexibilní formy 

zaměstnávání vyznačují, tedy jedná se především o úpravu pracovní doby a úpravu 

místa výkonu práce. Přestože je konečná podoba závislé práce v konkrétním vztahu 

určitým způsobem prostřednictvím úpravy podmínek závislé práce specifičtěji 

upravena, stále jsou splněny všechny výše uvedené znaky závislé práce. Pomoc při 

stanovování zda je pracovněprávní vztah závislou prací poskytuje test, který sleduje, 

zda existuje a v jaké míře nadřízenost zaměstnavatele, přičemž se postupuje podle 

toho, zda existuje oprávnění zaměstnavatele kontrolovat, co a jak zaměstnanec dělá. 26 

1.4 Druhy pracovněprávních vztahů 

Zákoník práce dále vymezuje druhy pracovně právních vztahů v rámci, kterých 

je možné závislou práci vykonávat. Konkrétně §3: Závislá práce může být vykonávána 

výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními 

předpisy. Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy 

založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.“27 

Podle zákoníku práce existují tři druhy právních vztahů účasti na práci:  

a) základní pracovně právní vztahy; 

b) související se základními; 

c) další právní vztahy účasti a práci. 

Za vztahy spadající do bodu b) můžeme označit takové, které souvisejí se 

základními a jedná se například o vztahy odpovědnosti, sankční atd., zatímco vztahy 

spadající do bodu c) jsou takové, které upravuje nejen zákoník práce, ale také další 

                                                           
26 ŠTEFKO, Martin, Pracovní právo v kontextu občanského práva, Auditorium. Praha, 2012, 

ISBN 978-80-87284-24-7, strana 30 - 32 
27 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 3 
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právní předpisy a role zákoníku práce zde může být jak subsidiární, tak delegovaná.28 

A konečně samotné základní pracovně právní vztahy, jsou pracovněprávní vztahy, 

které najdeme vyčteny v §3 zákoníku práce:  

a) pracovní poměr; 

b) pracovní vztahy založené dohodami o práci konané mimo pracovní poměr. 

Zákon zde pracuje s pojmem pracovní poměr a právní vztahy založené 

dohodami. V obou případech se jedná o právní vztahy, jejichž subjekty jsou 

zaměstnanec na straně jedné a zaměstnavatel na straně druhé, ať již se jedná o osobu 

fyzickou nebo o osobu právnickou. Zaměstnancem může být pouze osoba fyzická, 

která disponuje právní subjektivitou a způsobilostí vlastním jménem ovlivňovat 

založení, zrušení, změnu takových právních vztahů a z nich také nést odpovědnost.29 

Z hlediska objektu již mezi těmito skupinami lze nalézt rozdíly, neboť 

objektem pracovního poměru je práce, kterou vykonává zaměstnanec:  

a) osobně; 

b) pro zaměstnavatele; 

c) za mzdu; 

d) druhově určenou práci. 

Poslední z bodů je charakteristikou, kterou je možné diferencovat objekty 

vztahů konaných na základě dohod, protože tam je často práce stanovena konkrétně 

jako výstup pracovních úkonů.30 

 

  

                                                           
28 BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. 

V Praze: C. H. Beck, 2014. Academia iuris (C. H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0, strana 170  
29 BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. 

V Praze: C. H. Beck, 2014. Academia iuris (C. H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0, strana 171 
30 Tamtéž strana 170 
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2 Flexibilita, jistota a flexicurita 

2.1 Flexibilita 

Pojem flexibility, která znamená pružnost, se v kontextu pracovního práva 

objevuje přibližně od 70 let 20. století. Při zkoumání trhu práce a jeho chování se 

objevil segmentovaný trh práce, na kterém se podílí dva druhy typu trhu práce, jejichž 

účastníci mají podle této teorie rozdílné možnosti, co se týče zaměstnávání.  Jedná se 

o trh práce primární, jež je považován za privilegovaný, a účastníci tohoto segmentu 

trhu mají přístup k vyšším odměnám za práci, rovněž mají lepší vidinu kariérnímu 

růstu a jejich pozice je charakteristická větší dlouhodobostí a stabilitou. Oproti tomu 

pak v rámci segmentovaného trhu funguje trh sekundární. Ten je charakteristický tím, 

že jeho účastníci čelí nižší míře stability, častěji mění pracovní pozici či zaměstnání, 

jejich kariérní postup je z toho důvodu více omezen a jejich uplatnění v rámci trhu 

práce je proto spojeno s nižší stabilitou a větší frekvencí změn. 31 

Další následující výzkumy pak zkoumaly, jaké druhy flexibility se v rámci trhů 

práce uplatňují, v čem spočívá flexibilita a jak na ni případně lze reagovat a vylepšit 

trh práce, aby byl více efektivní. Flexibilita v pojetí J. Atkinsona má tři podoby, které 

v jeho pojetí fungují na podkladě tzv. teorie flexibilní firmy, která pak za využití těchto 

druhů flexibility pak v jeho teorii flexibilní firmy dokáže vyrovnávat požadavky trhu 

a adekvátně na ně reagovat32.   

 V případě numerické flexibility se jedná o možnosti úpravy jak 

pracovní doby zaměstnanců, tak jejich počtu. Takovou úpravu je možné 

provést i skrze flexibilní formy zaměstnávání.  

 Další podobu flexibility firmy je flexibilita funkční, kterou chápe jako 

schopnost přesunout zaměstnance podle potřeby na jinou práci nebo 

pracoviště a pro plnění jiných pracovních úkolů.  

                                                           
31 DOERINGER, Peter B.; PIORE, Michael J. Internal labor markets and manpower analysis. ME 

Sharpe, 1985., [online], Dostupné z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED048457.pdf, [cit. 10.10. 2018]. 
32 VÁCLAVKOVÁ, Lucie. [online]. Flexibilní formy práce v malých a středních podnicích 

kvalitazivota.vubp.cz [cit. 29. 11 2018]. Dostupné z: http://kvalitazivota.vubp.cz/ 

68prispevky/flexibilni_formy_prace_v_malych_a_strednich_podnicichvaclavova.pdf, strana 15 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED048457.pdf
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 Flexibilita finanční, v rámci které se uskutečňuje odměňování 

zaměstnanců a pomocí které se lze účinně přizpůsobit situaci na trhu a 

propojit tak fungování flexibility v rámci firmy s numerickou i 

flexibilní. 33 

Ve všech uvedených případech se jedná o využití některé složky flexibility, 

která se zde v různých pojetích promítá do různých aspektů fungování firem 

samotných a v souvislosti s tím i trhu práce. Později na tuto teorii navazovaly další a 

dnes se nejčastěji setkáme s rozdělením na šest různých typů flexibility:34 

 vnější numerická flexibilita – flexibilita podmínek zaměstnávání – 

instituty, které k tomuto poskytuje stát (propouštění, najímání 

standardních a flexibilních zaměstnanců); 

 vnitřní numerická flexibilita – míra schopnosti a rychlosti adaptace se 

na tržní podmínky dané firmy nebo zaměstnance (flexibilita 

zaměstnanců a zaměstnavatelů v organizaci práce, pracovní doby 

zaměstnanců prostřednictvím různých forem úpravy pracovněprávních 

vztahů nebo pracovní doby); 

 funkční flexibilita – přizpůsobivost firem na tržní změny (řadí se sem 

také možnosti vzdělávání ve vzdělávací zařízení, mobilita 

zaměstnanců, aktivní politika zaměstnanosti státu); 

 flexibilita pracovních nákladů – otázky týkající se odvodů, daní, 

podpory ze strany státu; 

                                                           
33 VÁCLAVKOVÁ, Lucie. Flexibilní formy práce v malých a středních podnicích [online]. 

kvalitazivota.vubp.cz [cit. 29. 11 2018]. Dostupné z: http://kvalitazivota.vubp.cz 

68prispevky/flexibilni_formy_prace_v_malych_a_strednich_podnicichvaclavova.pdf> 
34 STANDING, Guy, Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice. New York, St. Martin's 

Press, January 1999  
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 mzdová flexibilita – jak vypadá situace na trhu práce z hlediska mzdy, 

v jakých odvětvích je např. průměrná mzda vyšší, jinými slovy 

rozdílnost ve výši mezd napříč trhem práce a různými obory; 

 flexibilita profesní struktury – možnosti kariérního růstu.35 

Na druhé straně pak stojí požadavek „security“, tedy jistoty, která by pozici 

zaměstnance vyvažovala a nabízela mu ochranný pilíř, který mu zajistí dostatečnou 

ochranu, kterou z pozice zaměstnance má. Jsou případy, kdy je možné aplikovat 

stejnou měrou jak flexibilitu, tak prvek security, ovšem rovněž může nastat situace, 

kdy si tyto dvě složky do určité míry konkurují a pak dochází k omezení jedné z nich. 

Koncept flexicurity se snaží vyrovnávat oba tyto aspekty a klade důraz na 

zohledňování flexibility i security zároveň.  

2.2 Securita neboli jistota 

Security je tedy složkou flexicurity, která zajišťuje ochranu, která je pro 

zaměstnance v pracovněprávních vztazích nezbytná. O míře a podobě této jistoty se 

stále vedou diskuse a různé instituty pracovního práva nabízejí různou míru této 

jistoty. V současné době v evropském i v českém prostředí existují instituty, které 

mnoho ochrany nenabízejí, ale zároveň se začíná prosazovat myšlenka postupné 

úpravy těchto způsobů zaměstnávání tak, aby více vyhovovaly myšlence flexicurity 

s důrazem právě na securitu.36 

V kontextu flexicurity v rámci trhu práce je samozřejmě část „security“ tedy 

jistoty silně akcentována a v podstatě zastřešuje 4 základní aspekty jistoty, které se 

týkají zaměstnance.  

                                                           
35 NEKOLOVÁ, Markéta. Flexicurity – hledání rovnováhy mezi flexibilitou a ochranou trhu práce v 

České republice. Praha: VÚPSV, 2008, strana 14.       
36 Jedná se zejména o smlouvy typu „zero hours“ ve Velké Británii, kdy není zaměstnanci garantována 

ani minimální pracovní doba, přičemž plánované změny se týkají právě zavedení minimální 

garantované pracovní doby ze strany zaměstnavatele, případně její finanční obdoby, pokud ji 

zaměstnavatel není schopen zajistit. (také v dokumentech Mezinárodní organizace práce, také viz níže 

v kapitole č. 4) 
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a) Jistota pracovního místa – (job security) jistota, že zaměstnanec si bude moci 

udržet specifické pracovní místo u určitého zaměstnavatele, která je opřena o 

omezené možnosti rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a 

také omezenými možnostmi jednostranně měnit pracovní podmínky. 

b) Jistota práce – (employment security) jistota, že bude zaměstnán, tedy nejen u 

jednoho určitého zaměstnavatele, tedy rovněž jako jistota, že se bude moci 

uplatnit v rámci trhu práce, kde existují možnosti zaměstnání odpovídající jeho 

kvalifikaci a případné možnosti rekvalifikace. 

c) Jistota příjmu – (income security) – jistota příjmu, i v případech kdy dojde 

k opuštění pracovního místa a v souvislosti s touto formou jistoty se zmiňují i 

otázky podpory v nezaměstnanosti, důchody a obecně rovina sociálního 

zabezpečení v souvislosti se zaměstnáním či jeho ztrátou. 

d) Kombinovaná jistota (combined security) - v tomto případě se jedná o jistotu 

jakéhosi vyrovnaného zastoupení práce a volného času a dalších společenských 

aktivit zaměstnance a s tím související např. flexibilní pracovní doba, 

zaměstnání při důchodu atd.37 

2.3 Flexicurita 

Flexicurita je pojem, který se objevil v evropském prostoru v polovině prvního 

desetiletí 21. století. Je to pojem, který kombinuje flexibilitu a sociální jistotu do jedné 

koncepce, která má sloužit k udržení a zlepšení možností na pracovním trhu a jeho 

účastníků a to i v reakci na změny, které probíhají v současném světě. Má zajistit 

možnost zaměstnavatelům flexibilně najímat nové zaměstnance a rychleji se adaptovat 

na měnící se podmínky a současně zaručit zaměstnancům dostatečnou míru sociálních 

                                                           
37 EVROPSKÁ KOMISE (2007): Towards Common Principles of Flexicurity: More and Better Jobs 

through Flexibility and Security., Lucemburk. 2007. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0359:FIN:EN:PDF 
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jistot, které mají zaměstnance v těchto podmínkách ochránit s tím, že stát bude 

uplatňovat aktivní politiku trhu práce.38  

Poprvé se začalo o tomto konceptu mluvit v Dánsku, které je charakteristické 

silnou rolí státu z pohledu sociálního zabezpečení a systému politiky zaměstnanosti a 

zároveň poměrně flexibilními podmínkami trhu práce. Snahou je v případě 

nezaměstnanosti podpořit zvyšování kvalifikace a motivovat nezaměstnané k hledání 

zaměstnání. V Dánsku se zrodil systém, který se nazývá zlatý trojúhelník. Tento 

systém byl v počátcích motivace Evropské unie začlenit tento systém i do své politiky 

a postupně se v celé řadě dokumentů objevuje požadavek flexicurity jako podkladu 

pro tvorbu národních politik zaměstnanosti a vývoje právního rámce, který by měl 

umožňovat zvyšování flexibility zaměstnávání a to jak v již existujících institutech, 

tak i zaváděním nových flexibilních forem zaměstnávání v souladu s konceptem 

flexicurity.39 Stát by pak měl vytvářet prostředí, které umožňuje modernizaci a 

adaptabilitu na nové výzvy moderního světa a tím i zlepšit situaci na trzích práce a to 

pomocí myšlenek flexicurity, tak jak jsou formulovány v dokumentech Evropské 

unie.40  

V rámci Lisabonské strategie, která cílí i na otázky zaměstnanosti, je základem 

politiky flexicurity to, že bychom se již neměli v rámci ochrany zaměstnance 

zaměřovat na tzv. job security, tedy ochranu v kontextu pracovního místa, ale zaměřit 

se na tzv. employment security, tedy jistotu zaměstnání. Fakt, že v současné době je 

velmi klesající trend zaměstnání dlouhodobě na jedné pozici, u jednoho 

zaměstnavatele nebo dokonce v jednom oboru. Celých 76% respondentů již v roce 

2007 z hlediska Evropské unie považovalo práci, kdy je zaměstnanec zaměstnán u 

                                                           
38 HODÁLOVÁ, I., Flexibilita a flexiistotia z pohladu slovenksého pracovného práva. IN: 

OLŠOVSKÁ, Andrea, ed. Europeizácia a transnacionalizácia pracovných vzťahov. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. Slovenské zborníky. ISBN 9788073802424, 

strana 142 
39 HODÁLOVÁ, I., Flexibilita a flexiistotia z pohladu slovenksého pracovného práva. IN: 

OLŠOVSKÁ, Andrea, ed. Europeizácia a transnacionalizácia pracovných vzťahov. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. Slovenské zborníky. ISBN 9788073802424, 

strana 145 
40 EVROPSKÁ KOMISE (2007): Towards Common Principles of Flexicurity: More and Better Jobs 

through Flexibility and Security., Lucemburk. 2007. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0359:FIN:EN:PDF 
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jednoho zaměstnavatele celý život za hudbu minulosti. Kromě toho čelí západní svět 

potřebě držet krok s rychle se rozvíjejícím světem okolo a rychlé změny nastávají i 

v ekonomice a je potřeba na takové změny umět včas a efektivně reagovat. Tudíž i 

flexibilita v oblasti pracovních smluv a možností zaměstnávání je klíčová pro 

zaměstnance i zaměstnavatele v Evropě. To tvrdí i 72 % osob, které byly ohledně 

těchto otázek dotázány a jejichž názor je zmíněn právě ve sdělení Evropské unie.41 

Flexicurita je tak koncepce, která se snaží v kontextu dnešní situace reflektovat 

potřeby, které vyvstávají z měnících se okolností na trzích a zároveň do sebe 

inkorporovat evropskou politiku ochrany zaměstnance, která se v pracovním právu 

silně projevuje. Flexibilitu je tak třeba chápat jako umožnění zaměstnancům být 

konkurenceschopným uchazečem o zaměstnání, rychle reagovat na změny zaměstnání 

a vytvořit prostředí, kde je možné tyto změny pracovních míst a pozic uskutečňovat 

odstraňováním rigidních forem zaměstnávání a podporovat soulad pracovního a 

osobního života a zároveň neztratit schopnost učit se nové dovednosti a znalostně i 

kariérně růst.  Zároveň je zde snaha pomocí jistoty podporou dovedností a nových 

znalostí najít nové zaměstnání a také zavedením opatření, která usnadní přechod 

z jednoho zaměstnání do druhého. Tento koncept tak není zaměřen jen na ochranu a 

pomoc zaměstnanci, ale také zaměstnavatelům, kteří budou čelit rapidnímu rozvoji a 

změnám v průmyslu, ekonomice i ve společnosti. 42 

Podle Komise je tak třeba podporovat flexicuritu pomocí čtyř součástí a to43: 

 flexibilní a spolehlivé smluvní podmínky – s pomocí nových 

pracovněprávních institutů a pravidel daných pracovním právem; 

 celoživotní vzdělávání – (lll) – zaměstnanci budou schopni se adaptovat 

na změny a to zejména ti nejvíce ohroženi; 

                                                           
41 EVROPSKÁ KOMISE (2007): Towards Common Principles of Flexicurity: More and Better Jobs 

through Flexibility and Security., Lucemburk. 2007. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0359:FIN:EN:PDF, strana 4 
42 EVROPSKÁ KOMISE (2007): Towards Common Principles of Flexicurity: More and Better Jobs 

through Flexibility and Security., Lucemburk. 2007. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0359:FIN:EN:PDF, strana 5 
43 Tamtéž, strana 5 
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 politika zaměstnanosti (almp) – politika zaměstnanosti ze strany státu 

efektivní tak, aby pomáhala nezaměstnaným se opět začlenit do měnícího 

se pracovního života; 

 moderní sociální systém – sociální systém, který bude schopen zajistit 

dostatečný příjem v nezaměstnanosti, ale zároveň bude podporovat 

mobilitu na pracovním trhu a hledání nového zaměstnání usnadňovat a také 

takový systém, který umožní lépe koordinovat pracovní a soukromý 

život.44 

U flexibilních prvků je často zmiňována právě situace žen, ale i dalších 

ohroženějších účastníků pracovního trhu, pro které mohou být sice rigidnější 

podmínky, zejména co se týče propouštění a nákladů s tím spojených ve formě 

odstupného apod. zdánlivě výhodné, ale jak se ukazuje, může to být i nevýhodou 

protože tato úprava brání rychlejším změnám na pracovních místech a vzhledem 

k tomu, že ženy jsou více ohroženy nezaměstnaností, mají horší podmínky pro kariérní 

růst a s tím souvisejících platové ohodnocení s dopady až do výše důchodu a tím 

sociální jistoty v jiném směru. V důsledku těchto faktorů, které souvisí s tím, že při 

slaďování rodinného a pracovního života častěji volí částečné úvazky a podobné 

instituty pracovního práva.45  

Vzdělávání je považováno za základ budoucího vývoje v zaměstnanosti v EU. 

Je potřeba vytvořit kvalitní začátek do pracovního života, který bude moci být dále 

rozvíjen. Existuje snaha zaměřit se v tomto ohledu nejen na kvalifikované osoby, které 

z investic do vzdělávání benefitují nejvíce, ale zahrnout sem i ostatní zaměstnance a 

zlepšit jejich pozici na pracovním trhu. Komise bere v úvahu problematiku 

soukromých investic do vzdělávání, protože může docházet k přechodu zaměstnance 

                                                           
44 EVROPSKÁ KOMISE (2007): Towards Common Principles of Flexicurity: More and Better Jobs 

through Flexibility and Security., Lucemburk. 2007. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0359:FIN:EN:PDF, strana 8 
45 HODÁLOVÁ, I., Flexibilita a flexiistotia z pohladu slovenksého pracovného práva. IN: 

OLŠOVSKÁ, Andrea, ed. Europeizácia a transnacionalizácia pracovných vzťahov. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. Slovenské zborníky. ISBN 9788073802424, 

strana 148 
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a investice by tak byla pro zaměstnavatele nevýhodná, proto se často mluví o sektorové 

podpoře investic do vzdělávání.46  

Sociální systém je samozřejmě téma velmi aktuální, v dobách horší 

ekonomické situace je potřeba mít na paměti osoby nezaměstnané a zajištění 

dostatečné podpory v nezaměstnanosti současně s efektivním i přístupy ke zlepšení 

jejich pozice na pracovním trhu a snahu vrátit se zpět do pracovního procesu a zároveň 

podporovat vztah k povinnostem, které mají zaměstnanci a uchazeči o práci také 

zachovávat. Tento způsob podpory je pro zaměstnance ve výsledku lepší, než jejich 

ochrana pomocí rigidity pracovněprávních vztahů a velké ochrany zaměstnance 

v tomto směru. 47 

Všechny tyto politiky mají za cíl snížit rozdíl mezi různými segmenty 

pracovního trhu (insidery a outsidery), podpořit vztah zaměstnanců jak k právům, tak 

k povinnostem, snažit se obrušovat rozdíly mezi muži a ženami a to jak v přístupu 

k práci, tak jejich finančnímu ohodnocení, umožnit flexibilitu uvnitř i vně firmy a to 

podporou flexibilních úprav pracovní doby, místa, odkud je práce vykonávána apod., 

v rámci školství předvídat budoucí vývoj a snažit se inkorporovat realitu směřování 

z pohledu technologií do stávajícího školského systému a přípravy na práci a rovněž 

adekvátní sociální systém a podporu v nezaměstnanosti. 48 V Zelené knize s 

podtitulem „Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století“49 

je pak ukotven požadavek na zvyšování flexibility při udržení určité míry jistoty a to 

takovým způsobem, který odpovídá realitě jednotlivých států a není tedy přímo 

definována jedna struktura, kterou by měly zavádět všechny státy Evropské unie. 

Snahou Evropské unie je i tímto způsobem reagovat na situaci některých účastníků 

trhu práce, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodnění a kromě toho cílí i na celkové 

                                                           
46 EVROPSKÁ KOMISE (2007): Towards Common Principles of Flexicurity: More and Better Jobs 

through Flexibility and Security., Lucemburk. 2007. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0359:FIN:EN:PDF, strana 8 
47 EVROPSKÁ KOMISE (2007): Towards Common Principles of Flexicurity: More and Better Jobs 

through Flexibility and Security., Lucemburk. 2007. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0359:FIN:EN:PDF, strana 16 
48 Tamtéž strana. 21 
49 EVROPSKÁ KOMISE (2006) [on-line]. KOM (2006) 708 v konečném znění, Brusel, ZELENÁ 

KNIHA – Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století. 22. listopadu 2006 

Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)07

08_/com_com(2006)0708_cs.pdf 
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zvyšování zaměstnanosti a to jak mužů, tak do velké míry i zlepšení zaměstnanosti a 

podmínek práce žen.50 

Státy Evropské unie, včetně České republiky začaly více čí méně začleňovat 

různé prostředky, kterými lze realizovat koncepci flexicurity do svých právních řádů. 

V České republice je otázka jistoty v tomto ohledu velmi důležitá, neboť na rozdíl od 

severských zemí zde sociální systém nemá tak košatou podobu a snaha o zlepšení i 

v tomto směru je samozřejmě také potřebná. Kromě toho se pak flexibilita rozšiřuje 

v českém pracovním prostředí i vlivem samotného trhu, který vlivem demografických 

změn také bude vyžadovat jiné možnosti a druhy pracovních příležitostí a uspořádání 

pracovněprávních vztahů, než které v současné době výslovně české právo upravuje.51  

3 Flexibilní zaměstnávání 

Definici pojmu flexibilních forem zaměstnávání zákon sám nenabízí, závisí na 

doktríně a výkladu, aby pojmu „flexibilní formy zaměstnávání“ přiřadil i související 

význam. Tento fakt znamená, že v dnešní době se setkáme s celou řadou různého 

vymezení pojmu flexibilního nebo také atypického zaměstnání a to od pojetí nejužšího 

až po nejšířeji chápané definice.  

Jedním z úhlů pohledu na tuto problematiku je vymezení pojmu negativně. 

Tedy ve smyslu všech těch pracovněprávních vztahů, které nejsou tzv. „typickým 

zaměstnáním“. 52 V tomto případě je typické zaměstnání chápáno jako takové, které je 

sjednáno na plný úvazek a na dobu neurčitou.53 Případně je tam přítomen i aspekt 

pracovní doby, jako v případě Burchilla54: „stálého pracovního poměru neboli 

                                                           
50 EVROPSKÁ KOMISE (2010): Sdělení KOM (2010) v konečném znění, Brusel, Strategie pro 

inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, Dostupné z:  

https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-

2020/Evropa_2020_cz_Sdeleni_EK.pdf 
51 O vlivu změn demografických, ekonomických a technologických na flexibilitu zaměstnávání 

pojednávám v kapitole závěrečné 
52 PICHRT, Jan a Jakub MORÁVEK, ed. Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-975-5. strana 14   
53 RÍOS, Manel Fernández-, RICO, Ramón, SAN MARTÍN, Rafael and DE LA CORTE, Luis 

Spanish firms flexibility Universidad Autónoma de Madrid, Psicothema ISSN EDICIÓN EN PAPEL: 

0214-99152005. Vol. 17, nº 4, pp. 620-626 , 
54 BURCHILL, B., DEAKIN, S., HONEY, S., The employment status of individuals in non standard 

by employment., [online]., Ministerstvo průmyslu a obchodu VB, 1999, UK Department of Trade and 
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pracovního poměru na dobu neurčitou, jenž je založen na nepřetržité práci na plný 

úvazek v průběhu celého týdne.“55 

Pokud se přistupuje k definování pojmu atypické formy zaměstnání z hlediska 

zkoumání základních vlastností takových vztahů, dochází doktrína rovněž k názoru, 

že se spíše za vztahy spadající do této kategorie považují takové, které se ve smyslu 

ochrany zaměstnance a dalších podmínek (čímž může být například místo provádění 

práce apod.) svou podstatou od typických zaměstnání odlišují. Lze říci, že pak bychom 

již pravděpodobně do kategorie atypických zaměstnání v takovém případě 

nezahrnovali zaměstnání na částečný úvazek nebo na dobu určitou, které ale fakticky 

poskytují ochranu zaměstnanci stejnou nebo podobnou, jako právě vztahy na úvazek 

plný a na dobu neurčitou. Je možné shledávat atypičnost v celé řadě různých aspektů, 

od těch nejzákladnějších prvků, až po malé odchylky týkající se okolností výkonu 

zaměstnání. Přesný výčet flexibilních forem zaměstnávání není ani doktrinálně 

stanoven, a s tím souvisí i zařazení různého okruhu forem zaměstnávání mezi atypické 

či flexibilní.56  

Jak již bylo zmíněno flexibilita je v dnešní době nepřehlédnutelným trendem a 

její uplatňování se prosazuje i na unijní úrovni a proto je tato pružnost 

v pracovněprávních vztazích promítána skrze autonomii vůle stran a dispozitivních 

ustanovení práva do jak stávajících, tak nově vznikajících institutů pracovního práva.57 

Protože ale nestojí v pracovním právu flexibilita jako požadavek moderní doby 

samostatně, ale projevuje se i s trendem požadavku větších jistot pro zaměstnance, tak 

dnes mluvíme o termínu, který spojuje obě dvě linie vývoje pracovněprávních vztahů 

dohromady a tím je flexicurita.  

                                                           
Industry, [cit. 10.10.2018].  Dostupné z: https://www.bl.uk/collection-items/employment-status-of-

individuals-in-nonstandard-employment  
55 BURCHILL, IN: EVROPKA KOMISE (2007): Towards Common Principles of Flexicurity: More 

and Better Jobs through Flexibility and Security., Lucemburk. 2007. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0359:FIN:EN:PDF>. 
56 PICHRT, Jan., Některé aspekty atypických zaměstnání a zaměstnanost z pohledu individuálního i 

kolektivního pracovního práva, IN: PICHRT, Jan a Jakub MORÁVEK, ed. Atypická zaměstnání - 

cesta k vyšší zaměstnanosti?. Str. 11 – 20, Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-975-5., 

strana 17 
57 HŮRKA. P, Flexibilní formy zaměstnávání v pracovním právu ČR, Acta Universitatis Brunensis 

Iuridica, No. 382, 2010 Masarykova univerzita, ISBN 978-80-210-5358-8 
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Flexibilitu jako projev pružnosti v pracovněprávních vztazích lze spatřit 

v různých institutech zákoníku práce, přičemž některé z nich jsou součástí našeho 

právního systému již delší dobu, zatímco existuje řada institutů, které se flexibilitou 

také vyznačují a byly zařazeny relativně nedávno, až po instituty, které existují v rámci 

národních právních řádů některých členských zemí EU a o jejichž zavedení do českého 

právního systému se také diskutuje.  

Vyjádření flexibility v těchto institutech pak umožňuje rozdělit je tak, že 

v některých se flexibilita projeví v úpravě pracovní doby a to v rámci i některého 

z tradičních pracovněprávních vztahů anebo se jedná o institut, který je svou povahou 

považován za jednu z forem flexibilního zaměstnávání.  

Z hlediska formy zaměstnávání a dalších charakteristik zaměstnávání s tím 

spojených, vyjma pracovní doby, lze mezi flexibilní zaměstnávání zařadit: 

 pracovní poměr na dobu určitou; 

 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr; 

 agenturní zaměstnávání; 

 distanční výkon práce – také práce na zavolanou, homeworking; 

 sdílení pracovního místa; 

 další formy zaměstnávání s flexibilním prvkem jako je portfolio work, crowd 

working, casual work, interim management, voucher systém, platform work. 

Z hlediska pracovní doby bychom mohli za instituty s flexibilním prvkem 

považovat celou řadu možností, pro účely této práce se budu věnovat následujícím 

formám flexibilního zaměstnávání z pohledu pracovní doby: 

 nerovnoměrné rozvržení pracovní doby; 

 kratší pracovní doba; 

 zkrácená pracovní doba; 

 pružná pracovní doba; 
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 konto pracovní doby; 

 zhuštěný pracovní týden. 

V rámci Evropské unie se lze setkat s různými národními úpravami pracovní doby, 

které umožňují i jiná flexibilní ujednání s ohledem na pracovní dobu, jako je například 

pracovní doba upravená dle školního roku apod., ovšem pro účely této práce se budu 

věnovat výše uvedeným možnostem úpravy flexibilnější pracovní doby.  

Některé možnosti, které se s ohledem na pracovní dobu nabízejí, lze již dnes 

realizovat za pomocí současných zákonem upravených institutů a jejich variací či 

pozměněním v souladu se zásadou autonomie vůle. Jejich širší využití ale právě z toho 

důvodu často naráží na bariéru, kterou je chybějící úprava, ta by zakotvila pravidla, 

podmínky a povinnosti a práva stran a tím by vyjasnila vzájemné vztahy pro 

efektivnější využití možností, které dnešní doba nabízí a zjednodušila by tím stranám 

používání těchto forem flexibilního zaměstnávání.58 

  

                                                           
58 HŮRKA. P, Flexibilní formy zaměstnávání v pracovním právu ČR, Acta Universitatis Brunensis 

Iuridica, No. 382, 2010 Masarykova univerzita, ISBN 978-80-210-5358-8 
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4 Formy flexibilního zaměstnávání 

4.1 Pracovní poměr na dobu určitou 

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

a dále nalezneme úpravu i v souvisejících ustanoveních, jmenovitě například 

v ustanovení § 363, který hovoří o evropské úpravě. Pracovní poměr na dobu určitou 

je v této práci zmíněn z hlediska obecné právní úpravy. Speciální právní úprava ale 

existuje například pro vojáky z povolání59, dále také v případě pedagogických 

pracovníků60 a také ji nalezneme v rámci zákona o státní službě.61  

Obecně je pracovní poměr na dobu určitou v rámci regulace EU upraven 

Směrnicí Rady 99/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních 

poměrech na dobu určitou uzavřenou mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS. Jak 

název napovídá, hlavní odlišností pracovního poměru na dobu určitou od pracovního 

poměru na dobu neurčitou je právě předem stanovená doba trvání takového pracovního 

poměru, která naopak v případě pracovního poměru na dobu neurčitou stanovena 

není.62  

Pracovní poměr na dobu určitou je tedy dle úpravy v zákoníku práce sjednáván 

na předem stanovené období, jehož konec je ohraničen stanovením konkrétního data 

či stanovením doby, jako například na 1 rok, ale existuje i možnost takové období 

definovat vázáním této určité doby na konkrétní právní událost.63 Je možné definovat 

toto období i jako dobu, po kterou je jiná zaměstnankyně na mateřské dovolené, nebo 

trvání je vázáno na dobu provádění určitých činností či po dobu trvání pracovní 

sezóny.64 V každém případě je nezbytné pro vznik pracovního poměru na dobu určitou 

zajistit, aby takto stanovená doba trvání byla skutečně objektivně zjistitelná a taková 

ujednání, která takovéto zjištění neumožňují, budou z hlediska zákoníku práce 

                                                           
59 Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 
60 Zákon č. 563/2004 SB., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů 
61 Zákon č. 543/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů 
62 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 39 
63 BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. 

V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN, strana 216 
64 ŠTANGOVÁ, Věra, In: PICHRT, Jan., MORÁVEK, Jakub. (eds.) Atypická zaměstnání – cesta k 

vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015, 336 s. ISBN 978-80-7478-975-5., strana. 97 
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považována za neplatná, a to typicky v případech, kdy se taková skutečnost bude vázat 

pouze na rozhodnutí jednoho z účastníků apod.65  

Skutečnost, že se jedná o pracovní poměr na dobu určitou, je nutné uvést 

v pracovní smlouvě, neboť v opačném případě pak totiž bude pracovní poměr uzavřen 

na dobu neurčitou. Pracovní poměr pak končí uplynutím této doby a to bez zřetele 

k případnému těhotenství zaměstnankyně či nemoci zaměstnance.66 Trvání pracovního 

poměru na dobu určitou zákon omezuje na dobu 3 let, zároveň ale zákon umožňuje 

opakování pracovního poměru na dobu určitou nejvýše dvakrát mezi týmiž smluvními 

stranami za sebou. Nejdéle je tedy možné sjednávat na dobu 9 let. Opakováním se 

v tomto případě rozumí jak prodloužení původního pracovního poměru, tak i uzavření 

nové smlouvy o pracovním poměru na dobu určitou.67 Takovéto řetězení je zákonem 

výše uvedeným způsobem omezeno a to maximálním počtem opakování takovéhoto 

pracovněprávního vztahu. Současně zákon vymezuje, že v případě, že od předchozího 

pracovněprávního vztahu mezi totožnými stranami uběhla doba 3 let, pak se k tomuto 

období pro další omezení řetězení již nepřihlíží, čímž se tedy opětovně umožňuje 

řetězit pracovní poměr na dobu určitou po maximální dobu 9 let.68  

Pracovní poměr na dobu určitou se může skončit nejen níže uvedeným 

způsobem, ale je možné jej změnit na pracovní poměr na dobu neurčitou. Jednou ze 

situací, kdy nastává taková změna, je, pokud byl pracovní poměr na dobu určitou 

sjednán v rozporu s §39 odst. 2 až 4 „a oznámil-li zaměstnanec před uplynutím 

sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, 

že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Návrh na určení, zda byly splněny 

podmínky uvedené v odstavcích 2 až 4, mohou zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit u 

soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím 

sjednané doby.“69  Pokud byly podmínky tohoto ustanovení splněny a zaměstnanec 

písemně oznámil zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, využije se 

                                                           
65 BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. 

V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 9788074006678. strana 217. 
66 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-955-7., strana 65 
67 Tamtéž, strana 65 
68 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, §39 
69 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, §39 
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fikce toho, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. 70 Zaměstnavatel je pak 

tím, kdo by se měl případně na soud obrátit s tím, že pracovní poměr na dobu určitou 

již skončil.71  

Pracovní poměr na dobu určitou pak tradičně končí uplynutím sjednané doby, 

která musí být dostatečně určena. Jestliže není tato doba určena konkrétním datem či 

dle týdnů, měsíců či let, ale například je vázána na skončení určitých prací, pak je 

zaměstnavatel povinen zaměstnance informovat zpravidla 3 dny dopředu o tom, že 

tyto práce budou ukončeny. Tato lhůta je ovšem lhůtou pořádkovou a na skončení 

pracovního poměru vliv nemá.72 Zákon pak rovněž v § 65 odst. 2. stanoví, že v případě, 

že s vědomím zaměstnavatele73 zaměstnanec v práci pokračuje, jedná se o pracovní 

poměr na dobu neurčitou.74 Dalšími možnostmi skončení pracovního poměru na dobu 

určitou jsou pak samozřejmě nejen ty, které účastnící ovlivňují svou vůlí, jako je 

dohoda stran, výpověď, okamžité zrušení a způsoby v ustanovení § 48 odst. 3 

(vyhoštění apod.), a samozřejmě i smrtí zaměstnance75 nebo zaměstnavatele.76  

                                                           
70 BUKOVJAN, P., K pracovním poměrům na dobu určitou, Práce a mzda 9/2012, Praha, Wolters 

Kluwer,2012, strana 12 
71 V tomto případě se setkáváme s relativně novým názorem Ústavního soudu formulovaným v nálezu 

sp. zn. 3323/14 ze de 8. 12. 2015, který se oproti dosavadní praxi vyjadřuje v tom smyslu, že pouze 

zaměstnavatel je tím, kdo se má obracet na soud, zda byly nebo nebyly splněny podmínky dle 

odstavce 2 až 4 § 39 zákoníku práce a zaměstnanec v případě, že včas zaměstnavateli oznámil, že trvá 

na tom, aby jej dále zaměstnával, v souladu se zásadou ochrany zaměstnance v pracovním právu, tuto 

povinnost nemá a proto by dle tohoto nálezu v případě nepodání žaloby zaměstnavatelem pracovní 

poměr dále trval a jedná se pak tedy o pracovní poměr na dobu neurčitou. Zajímavé v tomto kontextu 

je to, že ovšem Nejvyšší soud tento názor nesdílí a vyjadřuje se tak v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 

1211/2017 ze dne 26. 6. 2017 a to konkrétně tak, že je třeba rozhodnutí soudu k určení, zda byl 

pracovní poměr na dobu určitou sjednán v rozporu s odst. 2 až 4 § 39 zákoníku práce a žaloba tedy 

pro toto určení musí být podána a to znamená, že ji má podávat případně i zaměstnanec, jestliže se 

takového určení snaží domoci. Nejvyšší soud se v tomto případě snaží vypořádat s uplatňováním 

zásady ochrany zaměstnance v pracovním právu, kterou akcentuje právě nález Ústavního soudu, 

s uplatňováním zásad jako je „pacta sunt servanda“ či „in favorem negotii“, jelikož i tyto zásady se 

v pracovním právu na základě subsidiarity občanského zákoníku uplatňují, a tvoří rámec, ve kterém se 

pohybují jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec a proto není možné jen pro zachování myšlenky 

ochrany zaměstnance tyto zásady takto zásadně prolamovat. Rozdílnost názorů obou soudů bude třeba 

dle mého názoru v budoucnu nějakým způsobem vyřešit, neboť trvání pracovního poměru chápou 

naprosto odlišně a prozatím není jasné, jaký dopad tento názorový nesoulad obou soudních institucí 

bude mít na právní vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů.  
72 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolter Kluwer, 2015. 

ISBN 978-80-7478-955-7, strana 158 
73BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2015. Velké komentáře. ISBN 9788074002908, strana 412  
74 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, §65 
75 DRÁPAL, Ljubomír, IN: PICHRT, Jan a Ljubomír DRÁPAL. Případové studie pracovněprávní. V 

Praze: C.H. Beck, 2015. ISBN 9788074005824, strana 162 
76 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolter Kluwer, 2015. 

ISBN 978-80-7478-955-7strana 158 
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Flexibilita v pracovním poměru na dobu určitou 

Pracovní poměr na dobu určitou poskytuje flexibilitu pro zaměstnavatele 

především z pohledu samotného časového omezení, které vymezuje dobu, po kterou 

tento pracovní poměr na dobu určitou trvá. Jestliže jsou splněny zákonem stanovené 

podmínky pro skončení tohoto pracovněprávního vztahu, pak tento bez dalšího skončí. 

Tento aspekt poskytuje zaměstnavateli flexibilitu prostřednictvím faktu, že zde se 

skončením pracovního poměru na dobu určitou uplynutím této doby, není 

zaměstnavatel zákonem nucen spojovat toto skončení pracovního poměru s dalším 

právním jednáním tak, jak je tomu u skončení pracovního poměru na dobu neurčitou, 

pročež je navíc zákonem stanoven okruh důvodů, které k takovému ukončení 

pracovního poměru na dobu neurčitou musí nastat. Dále je s tímto spojen i fakt 

ekonomického faktoru, kterým je případné odstupné, které zaměstnanci v případě 

skončení pracovního poměru na dobu určitou uplynutím této doby, nenáleží. Tento 

fakt umožňuje zaměstnavateli plánovat strategii HR, optimalizaci počtu zaměstnanců, 

náhradu za dočasně absentující zaměstnance ať již z důvodu rodičovské dovolené, 

nemoci apod., tak i při organizování sezónních prací a také pro zaměstnance pro 

specifické, dočasné, či jednorázové projekty, které nevyžadují zaměstnání 

zaměstnance na dobu neurčitou a pro svou dočasnost tak mají oporu v tomto institutu. 

Pro zaměstnavatele je výhoda flexibility tohoto institutu i v hlediska kvalitativního. 

Tímto hlediskem kvalitativním je v tomto případě myšleno využití pracovních poměrů 

na dobu určitou pro úplně nové zaměstnance, které zaměstnavatel v tomto určitém 

období bude moci prověřit a ověřit tak jejich odbornost a případně po uplynutí této 

doby nabídnout zaměstnanci, který vyhoví představám zaměstnavatele pracovní 

poměr na dobu neurčitou, pro případ, že by klasická délka zkušební doby k tomuto 

účelu nepostačovala.  

Po nástinu výhody flexibility pro zaměstnavatele, kterou lze spatřit ve výše 

uvedených aspektech, pak na druhou stranu je třeba zmínit, že další aspekty, které 

spadají spíše pod charakteristiku tzv. “security“ a tedy pod ochranu zaměstnance, jsou 

podobné jako v pracovním poměru na dobu neurčitou. Otázky, jako je pracovní doba, 

dovolená, odměna za práci, které jsou pro zaměstnance zaměstnané tímto způsobem 
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shodné s těmi, kteří jsou zaměstnaní na dobu neurčitou a toto je součástí i evropské 

úpravy, která ve výše uvedené směrnici stanovuje povinnost nezacházet méně příznivě 

s takovýmito zaměstnanci v porovnání se zaměstnanci zaměstnanými na dobu 

neurčitou.77 Pro zaměstnance však ani tento projev security spojený s limitem počtu 

řetězení těchto pracovních poměrů, není absolutním zdrojem jistoty v tomto ohledu. 

Často se diskutuje problematika zaměstnávání mladých lidí, zejména pak mladých 

žen, u kterých lze předpokládat v dohledné době mateřství a pro ně je pak skončení 

tohoto pracovního poměru příčinou toho, že nemají splněny podmínky pro čerpání 

peněžité pomoci v mateřství. 78 Otázka sociální jistoty a jistoty hmotného a sociálního 

zabezpečení se samozřejmě objevuje v souvislosti s touto formou zaměstnávání velmi 

často a někteří autoři akcentují právě jistou míru znevýhodnění takto zaměstnaných 

zaměstnanců, ať již se jedná o muže či ženy a navíc se také v této souvislosti mluví o 

problematice zaměstnávání žen tímto způsobem a tím, jakou roli pak hrají specifické 

podmínky práce v rámci tohoto institutu na další oblasti života, jako je plánování 

rodiny a rodičovství.79 

V evropském měřítku je tento institut využíván v různé míře a současně také 

různě mezi muži a ženami. Ženy jsou dle některých zdrojů80 více ohroženy využíváním 

časově omezených pracovních smluv. A potvrzují to i zdroje eurostatu, kde se obecně 

hovoří o poměru prekérních zaměstnání a v tomto ohledu si Česká republika 

v porovnání s většinou EU stojí v podstatě velmi dobře a drží se na jednom 

z nejnižších míst. Přesto je z dat patrný právě rozdíl mezi muži a ženami, přičemž ženy 

jsou skutečně dle uvedených statistik častěji zaměstnávány v rámci některého z tzv. 

prekérních typů zaměstnání.81  

 

                                                           
77 Směrnice Rady 1999/770/ES o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené 

mezi organizacemi UNICE, CEEP, EKOS 
78 SEEMANOVÁ, IN: PICHRT, Jan a Jakub MORÁVEK, ed. Atypická zaměstnání - cesta k vyšší 

zaměstnanosti?. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-975-5, strana 56 
79ČMOLÍKOVÁ COZLOVÁ IN: PICHRT, Jan a Jakub MORÁVEK, ed. Atypická zaměstnání - cesta 

k vyšší zaměstnanosti?. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-975-5, strana 175 
80 ČMOLÍKOVÁ COZLOVÁ IN: PICHRT, Jan a Jakub MORÁVEK, ed. Atypická zaměstnání - cesta 

k vyšší zaměstnanosti?. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-975-5, strana 176 
81 BARBIERI, D, JANECKOVA, H., MARRE L., REINGARDĖ, J., MADAROVA, Z. Gender, skills 

and precarious work in the EU. 2017, ISBN: 978-92-9493-756-8 Dostupné z: 

https://eige.europa.eu/resources/ti_pubpdf_mh0217250enn_pdfweb_20170503163908.pdf, strana 21 

https://eige.europa.eu/resources/ti_pubpdf_mh0217250enn_pdfweb_20170503163908.pdf
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4.2 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Mezi flexibilní formy zaměstnávání řadíme dva instituty, které umožňují 

výkon závislé práce formou dohody o pracovní činnosti anebo dohody o provedení 

práce. Jedná se o instituty v dnešní době v podstatě specifické pro českou a slovenskou 

právní úpravu, avšak jejich původ je spojen již s římskoprávní úpravou, kterou byla 

tzv. locatio conductio, tedy pronájem nájem. Jednalo se o smlouvu, která zahrnovala 

další tři subtypy a to smlouvu o nájmu věci tedy tzv. locatio conductio rei, smlouvu o 

dílo tedy tzv. locatio conductio operis a smlouvu námezdní, tedy tzv. locatio conductio 

operarum. Rozdílem mezi posledními dvěma zmíněnými subtypy je právě podstata 

předmětu této smlouvy, kdy u námezdní neboli také pracovní smlouvy jde o výkon 

nějaké činnosti a to bez zaručení výsledku ve formě díla tak, jako je tomu u locatio 

conductio operis.82 Podobnost úpravy dnešní a tehdejší římské je samozřejmě obecná 

vzhledem k úpravě pracovní smlouvy obecně, přesto je zajímavé si při výkladu vývoje 

právní úpravy, která je u pracovních smluv velmi specifická právě pro české právní 

prostředí, tento historický kontext rovněž uvést. Neboť k výkonu úkolů, které měly 

charakter nárazový, nebo dokonce jednorázový se využívalo právě smlouvy o dílo.83 

Specifičnost těchto dohod souvisí s právní úpravou občanského zákoníku z roku 1965. 

V té době docházelo k, v jistém smyslu vyčlenění pracovního práva z práva 

občanského a proto v občanském zákoníku právě úpravu těchto dohod, nenajdeme. Až 

přijetím Zásad o uzavírání dohod o pracovní činnosti mezi socialistickými 

organizacemi a pracovníky byla formulován základ těchto dohod, který souvisel se 

snahou včlenit do pracovní síly rovněž osoby, kterým neumožňuje zaměstnání na 

„plný úvazek“ nějaká okolnost, a to ať již se jedná o mateřství, zdravotní stav nebo 

vyšší věk.84  

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou tak z hlediska 

časového poměrně starým institutem, přesto jsou vnímány jako jeden z flexibilních 

                                                           
82 FALADA, David a Kamila STLOUKALOVÁ, Římskoprávní základy úpravy závislé práce, Praha: 

Acta Universitatis Carolinae –iuridica 1, strany 9-17, 2019. strana 11, dostupné z: 

https://www.prf.cuni.cz/res/dwe-files/1404060094.pdf   
83 ŠTEFKO, Martin., Pracovní právo v kontextu občanského práva, Auditorium. Praha, 2012, 

ISBN 978-80-87284-24-7, strana 238. 
84 Tamtéž, strana 238 
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druhů zaměstnávání, který je navíc využíván velmi frekventovaně a to i přes to, že 

docházelo ke snahám tento institut a jeho využívání omezit.85 

Z hlediska rozlišování těchto dvou institutů nepanoval od začátku jejich 

zavedení plný konsensus i judikatura se již v 70. letech věnovala problematice jejich 

odlišení, protože ustanovení § 232 zákoníku práce z roku 1965 je definovalo jako 

dohody, které se uzavírají: 

„a) k provádění pracovní činnosti, jejíž výkon v pracovním poměru by byl 

vzhledem k jejímu rozsahu z hlediska organizace práce a ekonomického řízení 

neúčelný a nehospodárný (dohody o pracovní činnosti), 

b) k provedení ojedinělého určitého pracovního úkolu, který není možno zajistit 

pracovníky organizace v rámci jejich povinností vyplývajících z pracovního poměru, 

nebo vyžaduje-li to povaha úkolů organizace (dohody o provedení práce).“86 

 

Vzhledem k tomu, že toto rozlišení bylo i právě z hlediska zmíněné judikatury 

nahlíženo jako nedostatečné, neboť ojedinělost pracovního úkolu jaksi není exaktním 

vymezením využití ať již jednoho nebo druhého institutu. Řešení pak nabídla novela 

zákoníku práce z roku 1975, která již vymezila rozdělení podle poměru ke stanovené 

týdenní pracovní době a to na polovinu stanovené týdenní pracovní doby pokud nešlo 

o sezónní práce. Kromě toho zákon stanovoval vymezení podle pravidelného 

opakování.8788 Následovalo další zpřesnění definice těchto dohod, kdy v roce 1988 byl 

zakomponován kvantitativní prvek v dohodě o provedení práce, a byla stanovena 

hladina 100 hodin, jako limit, ve kterém je možné uzavřít tuto dohodu.89 Konečně 

dnešní úprava dohod o pracích prováděných mimo pracovní poměr, kterou od roku 

2006 při zavedení tehdy nového zákoníku práce, přinesla další zvýšení maximální 

doby, pro kterou je možné tuto dohodu využít a to až na dnešních 300 hodin 

                                                           
85 Tamtéž, strana 238 
86 Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 232 odst. 2 
87 Zákon č. 20/1975 Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce, 

č.  62,  § 232, dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1975-20/zneni-19750701  
88 ŠTEFKO, Martin., Pracovní právo v kontextu občanského práva, Auditorium. Praha, 2012, 

ISBN 978-80-87284-24-7 strana 240 
89 Zákon č. 188/1988 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce, čl. 1, č. 168, § 236 odst. 2, 

Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-188/zneni-0  
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v kalendářním roce a kromě toho dnes nenajdeme rozlišení těchto dvou dohod pomocí 

charakteru činnosti, které se v právní úpravě do té doby objevovaly.90  

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou tedy institutem, který 

je svou podstatou více zaměřen na zaměstnávání v případech, kdy se jedná o práce 

s menším pracovním rozsahem, dále v případech, kdy se jedná o časově omezený 

výkon práce a slouží k jakémusi doplnění hlavního způsobu zajišťování 

pracovněprávního vztahu, kterým je pracovní poměr. 91 Proto jsou často tyto dva 

způsoby chápány jako doplňkové a z toho vyplývá, že je možné je chápat i jako jakýsi 

doplněk k existujícímu hlavnímu pracovněprávnímu vztahu zejména ve formě 

pracovního poměru. Pravděpodobně i toto je důvodem, proč se tyto dva instituty 

vyznačují vysokou mírou flexibility, přičemž ale současně míra security z pohledu 

zaměstnance je značně snížena a i tomuto aspektu, který řadí tyto instituty mezi 

prekérní formy zaměstnání, se budu v této kapitole věnovat.92 Z výše uvedeného 

vyplývá, že rozsah práce vykonávané v rámci těchto dohod je obecně určitým 

způsobem specifický, časově omezený, nárazový či sporadický a proto je možné 

využívat pro jeho realizaci formou některé z dohod.93  

Právní úprava tedy poskytuje možnost uplatnit flexibilnější možnosti pro 

podmínky výkonu závislé práce, než jak je tomu u pracovního poměru a zároveň 

umožňuje zaměstnanci využít těchto možností i pro výkon závislé práce v určitém 

omezeném rozsahu a to i z hlediska toho, že subjektem tohoto vztahu může být vůči 

stejnému zaměstnavateli zaměstnanec, který již u zaměstnavatele vykonávány 

závislou práci v rámci pracovního poměru a jestliže se náplň práce, kterou bude 

vykonávat doplňkově k tomuto pracovnímu poměru u téhož zaměstnavatele od této 

hlavní liší, pak může pro jiný druh práce se stejným zaměstnavatelem uzavřít i dohodu, 

na základě které pak bude tento dodatečný pracovněprávní vztah realizovaný. Jak bylo 

                                                           
90 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 75 
91 BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. 

V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 9788074006678. strana 351.  
92 BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. 

V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 9788074006678. strana 351., 

strana 351 
93 BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. 

V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 9788074006678. strana 351 
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uvedeno výše, stále se jedná o výkon závislé práce tak, jak ji stanovuje § 2 zákoníku 

práce.94 

Právní úpravu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr obsahuje 

zákoník práce a to v ustanoveních § 74 - § 77. Základním rysem dohod je zvýšená 

možnost uplatnění smluvní volnosti na vztah zaměstnance a zaměstnavatele, jako 

projevu flexibility a zároveň je velmi silným rysem taktéž současná omezená ochrana 

zaměstnance, kterému v rámci těchto dohod není garantována tak silná ochrana jako 

zaměstnancům v pracovním poměru, jak vyplývá i z odstavce výše. Zejména se jedná 

o oblast odstupného, doby odpočinku, překážek v práci nebo silně upravená oblast 

skončení pracovního poměru a to dle ustanovení § 77 odst. 2 zákoníku práce95. Na 

práci konanou na základě některé z těchto dohod se úprava týkající se výkonu práce 

v rámci pracovního poměru vztahuje také, přičemž toto neplatí v případech: 

 převedení na jinou práci a přeložení; 

 dočasné přidělení; 

 odstupné; 

 pracovní dobu a dobu odpočinku (výkon práce však nesmí přesáhnout 12 

hodin během 24 hodin po sobě jdoucích); 

 překážky v práci na straně zaměstnance; 

 dovolenou; 

 skončení pracovního poměru; 

 odměňování s výjimkou minimální mzdy; 

 cestovní náhrady.96 

 

Přitom budou aplikována ustanovení týkající se pracovního poměru v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude rovněž uplatněna úprava překážek 

v práci na straně zaměstnavatele, dle ustanovení §74 odst. 2, které sice nepožaduje po 

zaměstnavateli, aby práci rozvrhoval, ovšem rovněž neříká, že ji nemusí přidělovat, a 

toto vše je třeba brát s ohledem na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. Zn. 21 Cdo 

                                                           
94 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 2 
95 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 77 odst. 2  
96 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 77 odst. 2 
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2163/200497, které tuto situaci vidí v podstatě opačně. Je třeba ale dodat, že toto 

rozhodnutí je navázané na předchozí právní úpravu a někteří autoři se proto kloní 

k tomu, že skutečně úprava překážek práci na straně zaměstnavatele se pro vztahy 

založené dohodami skutečně bude uplatňovat98. Dále je zde také otázka pracovních 

podmínek a také to například i ustanovení týkající se náhrady škody.  

Podle platné právní úpravy je rozlišení těchto dvou druhů dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr včleněno do ustanovení § 74 a § 75, které definují 

kvantitativní aspekt těchto dohod pomocí určení počtu hodin, na které je možné rozsah 

práce upravený jednotlivou dohodou vyžít. Přičemž v ustanovení § 75 odst. 1 zákon 

nevylučuje využití dohody o pracovní činnosti i pro práce, které nepřesahují limit 300 

hodin za rok, což je současně maximální možný limit pro práce prováděné na základě 

dohody o provedení práce, z čehož vyplývá, že se možnosti využití těchto institutů 

v podstatě dnes překrývají. Jakékoli předešlé kvalitativní rozlišení týkající se 

opakování úkolu nebo charakteru práce tak dnes již v zákoníku práce nenajdeme.  

4.2.1 Dohoda o pracovní činnosti 

Dohodou o pracovní činnosti je založen základní pracovněprávní vztah týkající 

se výkonu závislé práce, kdy je zákonem dáno omezení možnosti sjednání rozsahu této 

dohody na polovinu stanovené týdenní pracovní doby.99 Posouzení dodržení tohoto 

rozsahu je prováděno za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, jestliže 

přesahuje 52 týdnů, pak se bude provádět toto posouzení za dobu nepřesahující právě 

těchto 52 týdnů. Během tohoto období nesmí průměr týdenní pracovní doby 

přesáhnout 20 hodin týdně. Zákon tak umožňuje, aby v průběhu jednoho roku 

zaměstnanec odpracoval v jednom týdnu třeba jen pět hodin, zatímco v dalším třeba 

25 hodin, ale v průměru tedy musí být splněn limit týdenního průměru 20 hodin týdně 

během celého posuzovaného období.  

Zákoník práce stanovuje pro dohodu o pracovní činnosti formální náležitosti. 

V ustanovení § 77 odst. 1 zákoníku práce nalezneme požadavek na písemnou formu 

                                                           
97 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12.4.2005, sp. Zn. 21 Cdo 2163/2004 
98 GALVAS, Milan. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8021-8, strana 667 
99 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 76  
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dohody o pracovní činnosti a jedno vyhotovení zaměstnavatel musí vydat zaměstnanci. 

Dále musí dohoda obsahovat specifikaci: 

 jaké práce se dohoda týká, 

 jaký je sjednaný rozsah pracovní doby, 

 na jak dlouho nebo na jako dobu se dohoda uzavírá. 100 

Délku doby, na kterou se dohoda o pracovní činnost sjednává, je možné určit 

jak jako dobu určitou, tak také jako dobu neurčitou. Pro další aspekty typické při 

sjednávání pracovního poměru, jakou bezesporu jsou ujednání o odměně za práci, tak 

tuto povinnost v dohodě o pracovní činnosti zákon nestanovuje. Přesto však bývá 

takové ujednání součástí dohody o pracovní činnosti, ačkoli je možné, aby si 

zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli odměnu i mimo dohodu samotnou. Protože 

se jedná o výkon závislé práce, kterou skutečně je třeba vykonávat v souladu s § 2 

zákoníku práce a tedy osobně a za odměnu, nějaké ujednání mezi stranami ohledně 

odměny ale skutečně nastat musí a tato navíc musí být i v souladu s ustanovením § 

111 zákoníku práce, který říká, že musí být dodrženo pravidlo, aby odměna nebyla 

nižší, než minimální mzda.101 Požadavky týkající se úpravy dovolené apod. sice zákon 

pro dohodu o pracovní činnosti nevyžaduje, zároveň ale stanovuje možnost, aby si je 

strany v rámci dohody upravily anebo úpravu týkající se těchto záležitostí přenechaly 

vnitřnímu předpisu zaměstnavatele.  

Pro ukončení pracovněprávního vztahu založeného dohodou o pracovní 

činnosti, která sama povinně musí splňovat písemnou formu, zákon rovněž vyžaduje 

právní jednání v písemné formě, jestliže dohoda neskončí z jiného důvodu, ke kterému 

se právní jednání nevyžaduje, tedy například uplynutím sjednané doby případně smrtí 

zaměstnance. Jakým způsobem tak lze učinit pak stanovuje ustanovení § 77 odst. 4102, 

které říká, že je možné využít dohodu stran, výpověď i okamžité zrušení. Pro případy 

ukončení dohody o pracovní činnosti výpovědí, jako jednostranného právního jednání, 

stanovuje zákon 15 denní výpovědní lhůtu. Dále jsou to pak důvodu pro okamžité 

                                                           
100 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 76 odst. 4 
101 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 111  
102Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 77 odst. 4 
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zrušení, které ale musí být sjednány v samotné dohodě o pracovní činnost, pokud tak 

učiněno není, pak není možné pracovněprávní vztah založený dohodou o pracovní 

činnosti z těchto důvodů ukončit.103 

4.2.2 Dohoda o provedení práce 

Dohoda o provedení práce je třetí možností, kterou je možné založit základní 

pracovněprávní vztah. Rozsah práce je i v tomto případě omezen a činí 300 hodin za 

rok u téhož zaměstnavatele. Do tohoto rozsahu je třeba započítat i další odpracované 

hodiny, které by případně zaměstnanec vykonával u téhož zaměstnavatele na základě 

další dohody o provedení práce.  

Z hlediska formy opět zákon vyžaduje písemnou formu této dohody a to pod 

hrozbou neplatnosti takového právního jednání.104 Jedno vyhotovení dohody o 

provedení práce opět musí zaměstnavatel vydat zaměstnanci. Obsahovat bude tato 

dohoda ujednání týkající se dobu, na kterou je uzavírána, dále to bude rozsah práce, 

který nesmí přesáhnout zákonem stanovených 300 hodin za rok a rovněž upřesnění 

povahy práce, kterou bude zaměstnanec takto vykonávat. Opět je zde otázka ujednání 

odměny, která zaměstnanci, který vykonává závislou práci, náleží a strany si ji budou 

muset ujednat, ale toto ujednání nemusí být nutně součástí písemné dohody o 

provedení práce, ačkoli v praxi součástí této dohody i toto ujednání bývá. A i pro 

ujednání o odměně v tomto případě platí, že nesmí být nižší, než stanovená minimální 

mzda.  

Z hlediska charakteru vykonávané práce v návaznosti na předešlou právní 

úpravu, kdy zákon vymezoval pro dohodu o provedení práce možnost výkonu pouze 

ojedinělého úkolu a v minulosti pak vyslovil neplatnost dohody o provedení práce, 

která tuto podmínku nesplňovala105, avšak dnes již, jak bylo zmíněno výše tento 

požadavek nemusí být naplněn a druhově určené práce, které by jinak bývaly spadaly 

když ne pod pracovní poměr, tak alespoň pod dohodu o pracovní činnosti, dnes lze 

                                                           
103 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 77 odst. 4 
104 BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. 

V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 9788074006678. strana 358 
105 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 6. 2008, sp. Zn. 4Ads 5/ 2008 - 69 
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vykonávat i v rámci dohody o provedení práce a to i v souladu s judikaturou, neboť 

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí ze dne 16. 11. 2010, 

sp. Zn. 6 Ads 48/2009106 nakonec vyslovil, že i takto definovaná povaha úkolu je pro 

dohodu o provedení práce přípustná.  

Právní úprava týkající se dalších podmínek, které se na dohodu o provedení 

práce vztahují se shoduje s právní úpravou dohody o pracovní činnosti a z hlediska 

skončení pracovněprávního vztahu, který byl založen dohodou o provedení práce, jsou 

možné způsoby, kdy nejčastěji půjde o skončení provedením daných prací a dále 

samozřejmě způsoby, které rovněž platí pro dohodu o pracovní činnosti, které 

nalezneme v ustanovení § 77 odst. 4 a řadí se mezi ně tedy i dohoda stran, výpověď, 

která rovněž bude spojena s 15 denní výpovědní dobou v případě výpovědi jak ze 

strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance a konečně v případě, že si strany 

ujednají v dohodě o provedení práce také důvody umožňující okamžité zrušení 

pracovního poměru.107 

Flexibilita v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr 

 

 Nejvýznamnějším rozdílem oproti pracovnímu poměru a rovněž velmi 

významem projevem flexibility, je z hlediska pracovní doby chybějící povinnost 

zaměstnavatele rozvrhovat zaměstnanci pracovní dobu a to v souladu 

s ustanovením § 74 odst. 2 zákoníku práce. Dalo by se říci, že vzhledem k tomu, že 

ani úprava týkající se doby odpočinku a maximální délky směn se podle zákoníku 

práce rovněž na práce konané v rámci některé z dohod nevztahuje, je tu otázka 

naplnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 

2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby, která obsahuje úpravu týkající se 

pracovní doby, která ale samozřejmě není výlučná pouze pro pracovní poměr, ale spíše 

obecně pro výkon závislé práce v zaměstnaneckém poměru a je zde tedy otázka 

souladu českého práva s požadavky ze strany této směrnice, která formuluje 

                                                           
106 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 16.11.2010, sp. Zn. 6Ads 48/2009 
107 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 77 odst. 4 
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požadavky Evropské Unie na okruh těchto vztahů a jejich pravidel.108 Zákon v této 

souvislosti pouze vyslovuje povinnost dodržet délku výkonu práce a to na 12 hodin 

během 24 hodin, dle ustanovení § 77 odst. 3 zákoníku práce.109  

I z pohledu několika výše zmíněných aspektů týkajících se dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr je právě pracovní doba u jejich počátku. Vzhledem 

k tomu, že rozvrhování pracovní doby ani její evidence nebyla ze strany 

zaměstnavatele povinná, stanovování dovolené nebo právě volna v souvislosti 

s překážkami v práci na straně zaměstnance se tedy neděje, ačkoli zákon umožňuje 

zaměstnavateli se zaměstnancem taková pravidla mezi sebou ujednat.110 S tím souvisí 

i existence jakési formy veřejně známého faktu o kterém se ale spíše nemluví, kdy 

právě z důvodu toho že zaměstnavatel není povinen rozvrhovat a evidovat pracovní 

dobu a v rámci dohody je tedy deklarováno dodržení zákonných podmínek (především 

co se týče časového rozsahu takové dohody) a zaměstnanec s tímto mlčky souhlasí, 

pak se v praxi často setkáme s případy, kdy právě nemožnost kontroly v důsledku 

nerozvrhování pracovní doby a její evidence, umožní rozsah takové dohody „de facto“ 

rozšířit111 a to tak, že v podstatě supluje plný pracovní poměr, ke kterému se ale díky 

takovému rozšíření dohody neváží povinnosti zaměstnavatele souvisejících 

s náhradou mzdy v případě nemoci či placenou dovolenou a dalšími aspekty, které 

jsou oproti pracovnímu poměru pro dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

upraveny odlišně a toto může pozici zaměstnance z pohledu flexicurity v jeho složce 

týkající se jistoty oslabovat.112  

                                                           
108 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých 

aspektech úpravy pracovní doby 
109 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 77 odst. 2 
110 Ohledně povinnosti evidovat pracovní dobu byla v minulosti již připravována novela zákoníku 

práce, která by konkrétně tuto oblast u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr rovněž 

upravila podobně, jako je tomu u pracovního poměru. Tato novela ovšem neprošla skrze legislativní 

proces. (Sněmovní tisk 903/0) V současné době se dále mluví v tomto kontextu rovněž o relativně 

novém rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, kde se hovoří o nutnosti mít zajištěnu možnost, jak 

sledovat odpracovanou dobu zaměstnanců, zejména pro účely stanovování práce přesčas, ale také 

samozřejmě i s ohledem na další související aspekty úpravy pracovní doby v kontextu práv 

zaměstnanců (např. SD EU k povinnosti zaměstnavatelů měřit pracovní dobu [on-line]. 

Advokatnidenik.cz, 2019, [cit. 20. 5. 2019] Dostupné z: https://advokatnidenik.cz/2019/05/14/sd-eu-k-

povinnosti-zamestnavatelu-merit-pracovni-dobu/)   .  
111 ŠTEFKO, Martin, Pracovní právo v kontextu občanského práva, Auditorium. Praha, 2012, 

ISBN 978-80-87284-24-7, strana 247. 
112 Příkladem může být dnes již obecně známá praxe, kdy v rámci dohody o provedení práce je 

dohodnut rozsah práce max. 300 hodin za rok a taková hodinová sazba, která odpovídá rozložení 300 
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Dohody mají z hlediska hodnocení jejich flexibility další výhodu oproti jiným 

flexibilním formám zaměstnání a těmi jsou bezesporu limity pro odvody, které jsou 

pro rok 2019 nově upraveny s tím, že došlo ke zvýšení limitů, do kterých se neplatí 

sociální ani zdravotní pojištění. Zde lze samozřejmě zpochybňovat tuto vlastnost jako 

výhodu, neboť pro některé skupiny takto zaměstnaných osob by se jistě jednalo o 

nevýhodu, avšak vzhledem k tomu, že řada osob skutečně této výhody využít může a 

jejich postavení z hlediska pojištění zdravotního nebo sociálního tento fakt neohrozí, 

protože jsou chránění z jiných důvodu, jako například studenti, za které zdravotní 

pojištění hradí stát, nebo starobní důchodci nebo lidé na rodičovské dovolené, kteří 

rovněž nemusí vnímat to, že při splnění limitu nebudou z titulu takovéhoto 

pracovněprávního vztahu pojištěni, jako nevýhodu. Pro zaměstnavatele je toto 

samozřejmě rovněž výhoda a jeho náklady, které musí vynakládat na takového 

zaměstnance, může také při splnění limitu ušetřit.  

Pro dohodu o pracovní činnosti je stanoven limit pro odvod na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a zdravotní 

pojištění 3000 Kč, jako částka započitatelného příjmu měsíčně. Jestliže zaměstnanec 

nemá hrazené pojištění zdravotní z jiného titulu, pak si musí zdravotní pojištění jako 

osoba bez zdanitelného příjmu, hradit sám. Výše měsíčního pojistného se v souvislosti 

s růstem minimální mzdy zvyšuje a v roce 2019 činí 1803 Kč.113 Pokud výdělek 

                                                           
hodin na rok a týden, avšak reálná odměna za hodinu odpovídá té, při klasické osmihodinové pracovní 

době, kterou také zaměstnanec dodržuje, i kdyby se nejednalo o obdobu plného úvazku, ale spíše jde 

častěji o nějakou formu brigády či úvazku částečného. Souhlas zaměstnance s takovým uspořádáním 

pracovních vztahů je v danou situaci potřeba vnímat jak jako projev potřeby flexibilnější úpravy mezi 

jednotlivými formami zaměstnání, přičemž ani zaměstnanec sám nenahlíží na takové uspořádání jako 

takové, které by jistotu v tomto právním vztahu ohrožovalo a to z toho důvodu, že pro něj v daný 

moment převažuje potřeba flexibility. Na druhou stranu je možné se setkat se situací, kdy takové 

uspořádání nebude plně odpovídat představám zaměstnance o jeho jistotách, které očekává od 

takového uspořádání pracovních vztahů a pak se samozřejmě již negativní důsledek těchto praktik 

v pracovněprávních vztazích projeví. Lze z toho usuzovat, že slabší postavení zaměstnance by mělo 

být zákonem účinně chráněno, přičemž současně je evidentní, že poptávka po flexibilnějším 

uspořádání, vzhledem k holému faktu existence takových uspořádání mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem, není vždy naplněna odpovídajícím právním rámcem, který by takové projevy 

flexibility umožňoval.  
113 TICHÝ, O., [online]., Od 1. ledna 2019 se mění výše plateb pojistného, VZP, 2018, [cit. 

10.4.2018].  Dostupné z: https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/od-1-ledna-2019-se-meni-vyse-plateb-

pojistneho 
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překročí tuto hranici, ale nedosáhne výše minimální mzdy, pak ji poměrně odvádí 

zaměstnavatel a chybějící část do 1803 Kč doplácí zaměstnanec.  

Z hlediska zdanění příjmu, je dohoda o pracovní činnosti poněkud přísnější a 

zálohová daň se platí vždy, přičemž její výše je dnes 15 % s tím, že při využití 

podepsaného prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 

je možné zálohu snižovat o daňová zvýhodnění. Pro odvody, které je třeba z dohody o 

provedení práce odvádět platí režim, který umožňuje až do výše odměny 10 000 Kč za 

měsíc neodvádět zdravotní pojištění a odvody na sociální zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti. Pro výpočet daně se pak vychází z toho, zda výše 

uvedené prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

podepsal zaměstnanec u tohoto zaměstnavatele, kdy se pak uplatní zálohová daň a je 

možné uplatnit i daňová zvýhodnění. V případě, že toto prohlášení114 zaměstnanec 

podepsáno nemá a jeho odměna nepřesahuje 10 000 Kč, pak je zdaněna opět 15% daní 

a zaměstnavatel ji sráží z příjmu. Zde leží výhodnost provádění práce na základě této 

dohody, kdy odvody na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti a zdravotní pojištění zaměstnanec ani zaměstnavatel do výše 10 000 Kč 

z této odměny neodvádějí. Až v případě, kdy odměna překročí hranci 10 000 Kč, bude 

odváděno na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti a zdravotní pojištění ve výši 34% z hrubé mzdy ze strany 

zaměstnavatele a 11% ze strany zaměstnance.115  

  

                                                           
114 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, dle zákona č. 586/1992 Sb. 

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů 
115 Sociální pojištění, [online]., Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2018, Praha, [cit. 10.2.2019]., 

Dostupné z: https://www.mpsv.cz/cs/1349  
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4.3  Pracovní poměr na kratší pracovní dobu 

Flexibilní formou zaměstnávání, kterou český zákon upravuje, je možnost 

ujednat kratší pracovní dobu. Z forem flexibilních zaměstnávání, které zákon skutečně 

upravuje, je tato modifikace pracovního poměru formou úpravy množství pracovní 

doby prvkem, který zařazuji do této části práce, neboť se dle mého názoru tento 

flexibilní druh pracovního poměru svou podstatou přibližuje spíše k deskripci 

pracovního poměru obecně, než k úpravě pracovní doby jako takové.  

Úprava pracovního poměru s kratší pracovní dobou existuje samozřejmě i na 

evropské úrovni a najdeme ji například ve směrnici Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 

1997, kterou se provádí Rámcová dohoda o práci na částečný úvazek uzavřená mezi 

organizacemi UNICE, CEEP a ETUC116. Konkrétně v českém právním prostředí je 

možnost sjednat kratší pracovní dobu stanovena v ustanovení § 80 zákoníku práce, 

který říká, že „kratší pracovní doba pod rozsah stanovený v § 79 může být sjednána 

pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, 

které odpovídají sjednané kratší pracovní době.“117 Rozsah stanovený v ustanovení 

zmíněného § 79 je dán 40 hodinami týdně, s tím, že specificky je upravena pro 

pracující v podzemí při těžbě, pro pracující v rámci třísměnného nepřetržitého provozu 

a pro dvousměnný provoz. V těchto případech a v případech stanovení zkrácené 

pracovní doby ve vnitřním předpisu nebo v kolektivní smlouvě, se dle zákona jedná o 

zkrácenou pracovní dobu, což je pojem od kratší pracovní doby odlišný a to právě tím, 

že v případě zkrácené pracovní doby nedojde ke snížení mzdy.118 Naproti tomu 

v případě, kdy si dle ustanovení § 80 zákoníku práce zaměstnavatel a zaměstnanec 

sjednají kratší pracovní dobu, poměrně se zaměstnanci snižuje i plat a to podle výše 

sjednané kratší pracovní doby.  

V zákoně nalezneme i ustanovení, která dokonce stanovují povinnost 

zaměstnavateli sjednat se zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří jej o takové 

stanovení kratší pracovní doby požádají a to z důvodu péče o dítě mladší 15 let, 

                                                           
116 Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997, kterou se provádí Rámcová dohoda o práci na 

částečný úvazek uzavřená mezi organizacemi UNICE, CEEP a ETUC 
117 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 80  
118 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, §79 odst. 3  
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případně při péči o osobu závislou na pomoci jiné osoby podle úpravy, kterou najdeme 

v Zákoně o sociálních službách, a na konec i pokud o to požádá těhotná 

zaměstnankyně.119 A jedině v případě, že by zaměstnavateli pro sjednání kratší 

pracovní doby s těmito zaměstnanci bránily vážné provozní důvody, není povinen 

žádosti takového zaměstnance o sjednání kratší pracovní doby vyhovět. Je zřejmé, že 

se v tomto případě jedná o skutečný nárok zaměstnance a případnému sporu se pak 

věnují soudy, které otázku vážných důvodů, které by zaměstnavateli v takové úpravě 

pracovní doby bránily, již několikrát řešily a dokonce se kloní k názoru, že i pro případ, 

kdy by zaměstnavateli provozní podmínky neumožnily plně takové žádosti vyhovět, 

měl by tak učinit tedy alespoň částečně v rozsahu, v jakém mu to vážné provozní 

důvody dovolí.120 

Flexibilita v pracovním poměru s kratší pracovní dobou 

Zjevná výhoda pracovního poměru s kratší pracovní dobou je právě využití 

možnosti omezit délku pracovní doby, kterou musí zaměstnanec odpracovat a to 

v rámci tradičního pracovního poměru na dobu neurčitou, případně samozřejmě na 

dobu určitou. Zaměstnanec tímto způsobem nepřichází o složku jistoty, kterou je 

z hlediska pojmu flexicurity také významné zohlednit. Ustanovení týkající se ukončení 

takového pracovního poměru, zejména ze strany zaměstnavatele a výpovědní doba a 

pravidla týkající se účasti takového zaměstnance na sociálním a zdravotním pojištění 

nejsou úpravou kratší pracovní doby dotčena. A z tohoto pohledu pak zaměstnanec 

benefituje jak z možnosti flexibilní úpravy, tak zároveň z jistot, které jsou mu v rámci 

tohoto institutu garantovány.  

Na druhou stranu se často diskutuje problematika výše odměny za takto 

vykonávanou práci a v jejím důsledku pak i výše důchodů, které na zaměstnance takto 

zaměstnané čekají. Rovněž genderová problematika je zde často diskutována, protože 

                                                           
119 Zákon o sociálních službách č. 108/2006 (§8 specifikuje zařazení osob, které jsou závislé na 

pomoci jiné osoby do čtyř stupňů, přičemž podle § 241 odst. 2 zákoníku práce je možnost sjednat 

kratší pracovní dobu z důvodu péče o takto závislou osobu, pokud je tato osoba zařazena do stupně 2 

až 4.)  
120 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17.12.2013, sp. zn. 21 Cdo 1561/2003 
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jsou to častěji ženy, které volí tento druh flexibilnější úpravy pracovní doby 

v pracovním poměru, ale jsou později konfrontovány s negativním důsledkem takto 

definovaného pracovněprávního vztahu, kterým je právě nižší plnění v důchodovém 

systému.121 Kromě této nevýhody jsou osoby zaměstnány na takovýto druh úvazku 

ovlivněny negativně v kontextu kariérního růstu, neboť jejich možnosti pro kariérní 

postup jsou vlivem využití tohoto pracovního poměru sníženy. Obecně lze říci, že lze 

nalézt jak výhody, tak i nevýhody, přičemž z pohledu zaměstnanců je třeba je vnímat 

z hlediska toho, zda je tento institut využíván na základě podnětu z jejich strany, kdy 

pak může zaměstnanec využít flexibilních možností, které tento institut nabízí, 

případně pak naopak situace, kdy zaměstnanec zvolí možnost pracovního poměru 

s kratší pracovní dobou, ačkoli by z jeho strany byl více preferován tradiční pracovní 

poměr se stanovenou týdenní pracovní dobou. V takovém případě již některé flexibilní 

aspekty tohoto institutu nebudou mít charakter formy benefitu.122  

4.4 Dočasné přidělení 

Dočasné přidělení zaměstnance je institut, který byl opětovně začleněn do 

českého pracovního práva v roce 2012. Je to institut, který sdílí jisté podobnosti 

s agenturním zaměstnáváním, ale přesto se od něj podstatnými rysy odlišuje. I 

historický vývoj oba tyto instituty spojuje, avšak jsou odděleny zejména jedním 

zásadním rozdílem a to je fakt, že dočasné přidělení zaměstnance k jinému 

zaměstnavateli je možné pouze bezúplatně.123 

                                                           
121 ČSÚ, [online].  Kratší pracovní úvazky, Praha, [cit. 10.5.2019] Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/45709978/300002174416.pdf/51352483-29c2-40ca-a0db-

f7ce70f50e98?version=1.1 
122 Je možné zmínit i další negativní aspekty, které souvisejí s pracovním poměrem s kratší pracovní 

dobu.  Na základě konzultace s vedoucím mé práce mohu zmínit například praxi, kdy zaměstnavatel 

využívá právě pracovního poměru s kratší pracovní dobou a tímto způsobem si zajistí dostatečný 

počet zaměstnanců. V případě, že se jeho potřeby na počet zaměstnanců zvýší, přiděluje práci ve 

větším rozsahu, než je právě sjednaná pracovní doba, naopak v jiném období zaměstnanci přiděluje 

práci dle sjednané kratší pracovní doby. Ze strany zaměstnanců se pak nejedná o žádoucí situaci, 

neboť dle praktické zkušenosti by raději preferovali pracovní poměr s klasickou týdenní stanovenou 

pracovní dobou. Oblast, kde se takováto praxe vyskytuje, je maloobchod a tedy například obchodní 

řetězce a supermarkety obecně. 
123 PICHRT, Jan. Zákoník práce: Zákon o kolektivním vyjednávání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Praktický komentář. ISBN 9788075526090., strana 135 
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Poprvé se tento institutu objevil se zákoníkem práce č. 65/1965 Sb.124 V té době 

se zavedením dočasného přidělení mělo zajistit snazší rozmístění pracovní síly a tímto 

zlepšit možnosti mobility zaměstnanců v rámci tehdejšího socialistického 

ekonomického zřízení. Tehdejší znění zákona upravovalo možnost tzv. zapůjčit 

zaměstnance125, jinými slovy ho dočasně přidělit, a pro uskutečnění tohoto dočasného 

přidělení bylo nezbytné v dohodě se zaměstnancem tuto možnost upravit a současně 

musí být součástí této dohody i informace o zaměstnavateli, ke kterému je 

zaměstnanec přidělován, od jakého data a na jak dlouhou dobu se takto přiděluje a jaký 

druh práce a na jakém místě bude práci vykonávat.126 Během dočasného přidělení pak 

konkrétní pracovní úkoly přiděluje zaměstnanci ten zaměstnavatel, ke kterému byl 

přidělen a ten má rovněž právo organizovat a kontrolovat práci přiděleného 

zaměstnance. Ovšem mzdu a související finanční nároky plní vůči přidělenému 

zaměstnanci původní zaměstnavatel, se kterým má uzavřenu písemnou dohodu o 

dočasném přidělení.127 Po převratu v roce 1989 došlo v prvních letech k několika 

změnám, které nejprve upravily označení pracovníka za zaměstnance a další se musely 

vyrovnat s tím, že docházelo k využívání dočasného přidělení pro úplatné 

zprostředkování zaměstnání a ne pouze k původně zamýšlenému dočasnému přidělení 

pro případy, kdy původní zaměstnavatel nemá pro zaměstnance dostatek náplně práce 

a proto jej dočasně přidělí tímto způsobem k jinému zaměstnavateli, aby se mohl 

vyhnout například propouštění zaměstnanců, které nemá možnost naplno zaměstnávat 

a především zaplatit.128 Proto došlo v roce 2004 ke zrušení institutu dočasného 

přidělení a to novým zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., kterým bylo zavedeno 

agenturní zaměstnávání, které mohlo pomoci vyřešit situaci se zneužíváním institutu 

dočasného přidělení k funkci, kterou má plnit právě takto nově zavedený institut.129  

K plnému navrácení dočasného přidělení došlo až v roce 2012, ačkoli mezitím bylo 

v roce 2007 povoleno dočasné přidělování v omezených případech130, a to zejména 

                                                           
124 Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  
125 V té době se zaměstnanec označoval jako „pracovník“, pro účely této práce přebírám dnešní 

označení zaměstnanec pro popis původní úpravy tohoto institutu.  
126 Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, § 38 odst. 
127 Nařízení vlády č. 223/1988 Sb. § 5 
128 Zákon č. 1/1991 Sb., zákon o zaměstnanosti  
129 Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  
130 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění tehdejších předpisů, k datu 1.1.2007 
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pro případy, kdy skutečně existuje oprávněná potřeba zaměstnance tímto způsobem 

přidělit k jinému zaměstnavateli bez snahy tímto současně obcházet zákon.131  

Dnešní úprava tak umožňuje, v případech jako je sezónní práce, dočasný úbytek 

odbytu nebo podobných případech způsobujících dočasně sníženou potřebu stejného 

množství zaměstnanců, dočasně přidělit zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Tento 

vztah tedy zahrnuje tři subjekty, které mají různé množství práv a povinností, avšak 

třístranný vztah zde nevzniká. Půjde pouze o pracovněprávní vztah mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem a mezi oběma zaměstnavateli je uzavírána dohoda 

obchodního charakteru. Zaměstnavatel, ke kterému je zaměstnanec přidělován je 

označován za uživatele a se zaměstnancem pracovněprávně relevantním právním 

jednáním další vztah neuzavírá.132 

Blíže je upraveno dočasné přidělení v ustanovení § 43a zákoníku práce, které 

specifikuje podmínky využívání tohoto institutu. Nelze zaměstnance tímto způsobem 

dočasně přidělit, jestliže ještě neuplynula doba 6 měsíců od uzavření pracovní 

smlouvy.133 Poté je možné dočasně přidělit zaměstnance k jinému zaměstnavateli, 

jestliže byla uzavřena písemná dohoda o dočasném přidělení s tímto zaměstnancem, 

ve které jsou specifikovány podmínky přidělení dle ustanovení § 43a odst. 3:  

a) „název zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, 

popřípadě jména a příjmení zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, k 

níž se zaměstnanec dočasně přiděluje, 

b) den, kdy dočasné přidělení vznikne,  

c) druh a místo výkonu práce,  

d) doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává.  

                                                           
131 PICHRT, Jan. Zákoník práce: Zákon o kolektivním vyjednávání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Praktický komentář. ISBN 9788075526090., strana 137 
132 BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. 

V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 9788074006678., strana 187 
133 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 43a odst. 1 
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e) V dohodě může být sjednáno pravidelné pracoviště pro účely 

cestovních náhrad; ustanovení § 34a tím není dotčeno.“134 

Zaměstnavatel, u kterého je zaměstnanec dočasně přidělen pak zaměstnanci již 

přiděluje práci a kontroluje ho a zajišťuje, že pracuje v podmínkách odpovídajících 

požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.135 

Během dočasného přidělení se na zaměstnance vztahuje požadavek na rovné 

zacházení podle ustanovení § 43a odst. 6 zákoníku práce, které stanovuje, že jak 

pracovní, tak mzdové podmínky, které se na zaměstnance vztahují, nesmí být horší, 

než jsou existující podmínky, nebo podmínky které by se vztahovaly, pokud by 

existoval, na srovnatelného zaměstnance u zaměstnance, ke kterému je zaměstnanec 

přidělován. 136 Plat či mzdu ale zaměstnanci platí původní zaměstnavatel po celou 

dobu dočasného přidělení k zaměstnavateli (uživateli). Náhradu za to, že práci sice 

zaměstnanec odvádí u jiného zaměstnavatele, ale mzdu platí stále původní, je možné 

sjednat mezi zaměstnavateli a to za mzdu či plat, odvody a dále také cestovní náklady 

s dočasným přidělením spojené. Toto ovšem neznamená, že dochází k úplatnému 

zapůjčení, neboť to výslovně zakazuje ustanovení § 43a odst. 2.137  

Skončení dočasného přidělení je upraveno v dohodě o dočasném přidělení, a 

jestliže nedojde k prodloužení dočasného přidělení opět dohodou se zaměstnancem, 

tak skončí k datu uvedenému v dohodě o přidělení případně uplynutím tamtéž uvedené 

doby. Mohou, ale mohou nastat situace, kdy skončí i dříve a to jak dohodou, tak i 

z důvodu výpovědi a to s 15 denní výpovědní lhůtou. Může skončit také skončením 

pracovního poměru se zaměstnancem.138 

Flexibilita v dočasném přidělení 

Dočasné přidělení zaměstnance je flexibilní zejména z toho důvodu, že 

umožňuje neztratit zaměstnance, kterého dočasně zaměstnavatel není schopen sám 

                                                           
134 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 43 a odst. 3  
135Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 43a odst. 4. 
136 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, §43a odst. 6  
137 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 43a odst.5  a 2 
138 BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. 

V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0., strana 186 
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zaměstnat a zároveň jej umístit k jinému zaměstnavateli, kterému naopak dostatek 

zaměstnanců dočasně chybí. Vzhledem k jisté podobnosti s agenturním 

zaměstnáváním tak docházelo v minulosti k využívání dočasného přidělení pro 

úplatnou podnikatelskou činnost, kterou ale dnes již v rámci tohoto institutu vykonávat 

nelze, neboť to výslovně zákon v ustanovení § 43a odst. 8 zákoníku práce zakazuje.139  

Pro zaměstnance může být výhodou to, že neztratí zaměstnání a zároveň mu 

zákon přiznává právo na shodné podmínky v práci, jakou má nebo by měl srovnatelný 

zaměstnanec a zaměstnavatel je tak povinen dodržení pravidel rovného zacházení 

zajistit, jak je uvedeno výše. Navíc s přidělením musí souhlasit i zaměstnanec, kterého 

se týká, tudíž má nad takovým přidělením sám do jisté míry kontrolu. Nevýhodou 

může být změna pracoviště a s tím související případné náklady dojíždění, nebo také 

nutnost přizpůsobit se novým podmínkám u zaměstnance, ke kterému byl přidělen.  

Pro zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přiděluje, je tedy důležité, že 

dočasně zaměstnance přidělí a po uplynutí smluvené doby se opět vrátí zpět 

k původnímu zaměstnavateli. Mzdové náklady sice platí právě tento zaměstnavatel, 

ale vzhledem k tomu, že může žádat náhradu těchto nákladů od zaměstnavatele, ke 

kterému zaměstnance přidělil, je tento institut vstřícný i k němu. Další úplatu ale 

přijímat nesmí, jak je uvedeno výše. Výhodou může být i možná spolupráce několika 

zaměstnavatelů, která může být dlouhodobého charakteru a využívání dočasného 

přidělení tak nebude probíhat pouze ad hoc, ale dle předem plánovaných termínů.  

4.5   Agenturní zaměstnávání 

Tento prvek se objevil v pracovním právu v roce 2004, a je upraven zákonem 

o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., účinným od 1. 10. 2004.140 Další související činnosti 

vykonávané agenturami práce se pak specifikovaly v roce 2011 a to novelou zákona o 

zaměstnanosti, která byla učiněna zákonem č. 367/2011 Sb..141 Právní úprava tak 

zavedla specifickou formu právních vztahů, které vznikají v pracovním právu poněkud 

neobvykle, mezi třemi stranami, kterými jsou zaměstnanec, agentura práce a 

                                                           
139 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 43 odst. 8  
140 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
141 Zákon č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 
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zaměstnavatel. Ten je v tomto případě subjektem, který si zaměstnance od agentury 

práce de facto pronajímá a je tedy označován za uživatele. Tento institut nachází své 

využití v množství případů, kdy zaměstnavatel sám nevytvoří pracovněprávní vztah se 

zaměstnancem, přičemž tato situace nastává například při dočasném nedostatku 

vlastních zaměstnanců z důvodu dovolených a to i rodičovských či mateřských, dále 

z důvodu sezónnosti konaných prací či jiného nerovnoměrného rozvržení plnění své 

činnosti.  

Agenturní zaměstnávání je specifickým způsobem zaměstnávání a je 

charakteristické tím, že zaměstnanec nevykonává práci pro subjekt, který je jeho 

zaměstnavatelem, protože tím je v tomto případě agentura práce, ale vykonává ji pro 

jiný subjekt, tedy tzv. uživatele. Práci pak zaměstnanec u uživatele vykonává podle 

pokynů uživatele.142 Důležitou charakteristikou odlišující tento institut od jiných 

institutů v rámci soukromého práva je, že se jedná o závislou práci, která tak spadá do 

působnosti zákoníku práce.143 Právní úprava se nachází kromě výše zmíněného zákona 

také jak v zákoníku práce, tak také v zákonu o zaměstnanosti, kde jsou upravena 

především pravidla pro fungování agentur práce a obsah jejich činnosti a také jejich 

vztah s dalšími subjekty na trhu práce (jako je například úřad práce)144. 

V případě agenturního zaměstnávání, jak bylo uvedeno výše, vznikají v rámci 

tohoto institutu vztahy mezi třemi subjekty, které mají vzájemně stanovená svá práva 

a povinnosti. K tomu, aby bylo možné realizovat tento právní institut, pak strany 

uzavírají několik právních jednání, přičemž žádné z nich není třístranné. Subjekty 

uzavírají dvě dvoustranná právní jednání a jedno jednostranné, a tyto pak ohraničují 

právní vztahy mezi subjekty a jsou jimi145: 

                                                           
142 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 307 

„Za závislou práci podle § 2 se považují také případy, kdy zaměstnavatel na základě povolení podle 

zvláštního právního předpisu (dále jen „agentura práce“) dočasně přiděluje svého zaměstnance k 

výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o 

pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce 

podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u uživatele a zaměstnanec se zaváže tuto 

práci konat podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury 

práce, uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem“ 
143 GALVAS, Milan. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5852-1., 

strana 580 
144 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
145 PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0., strana 90 
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a) Smlouva o pracovním poměru nebo dohoda o pracovní činnosti   

uzavřená mezi agenturou práce a zaměstnancem 

 

b) Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce uživateli,  

kterou agentura práce s uživatelem uzavírá 

 

c) Pokyn k dočasnému přidělení, který je jednostranným právním  

jednáním, které směřuje od agentury práce zaměstnanci a specifikuje 

pro něj podmínky výkonu práce, kterou bude u uživatele vykonávat, 

stejně jako uvedení informací o uživateli, ke kterému bude dočasně 

přidělen a další podrobnosti týkající se výkonu práce u uživatele 

 

Práci u uživatele již pak zaměstnanec vykonává podle pokynů uživatele, který 

v institutu agenturního zaměstnávání v této konkrétní oblasti vystupuje, jako by byl 

skutečným zaměstnavatelem. Konkrétní náležitosti výše uvedených právních jednání 

pak popisuji níže v této kapitole.  

Agentury práce jako specifický subjekt pracovněprávních vztahů 

Agentura práce je specifickým subjektem právních vztahů vznikajících v rámci 

agenturního zaměstnávání. Podle ustanovení § 14 odst. 3 písm. b) se jedná o 

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

zaměstnání“.146 

Takové povolení podle ustanovení § 60 téhož zákona vydává generální 

ředitelství úřadu práce při splnění stanovených podmínek, kterými jsou mimo jiné: 

„dosažení věku nejméně 18 let, plná svéprávnost, bezúhonnost, odborná způsobilost, 

bydliště na území České republiky a pokud takové bydliště nemá, uvedení doručovací 

adresy na území České republiky.“147 Podmínkou k udělení povolení je také souhlasné 

stanovisko Ministerstva vnitra, které si generální ředitelství úřadu práce vyžádá. 

V roce 2017, kdy došlo k novelizaci zákona a změně některých dalších souvisejících 

                                                           
146 Zákon č. 438/2011 Sb. O zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 14 
147 Zákon č. 438/2011 Sb. O zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 60 odst. 3 



50 
 

ustanovení i v dalších předpisech, se nově objevila povinnost složení kauce ve výši 

500,000 Kč na speciální účet generálního ředitelství úřadu práce.148 Tuto kauci byli, 

kromě nových žadatelů, povinni složit také stávající držitelé povolení. Ti byli povinni 

sami ve lhůtě do tří měsíců od nabytí účinnosti zákona kontaktovat Generální 

ředitelství úřadu práce a tuto částku rovněž složit na tento speciální účet. Pokud tak 

podle tohoto přechodného ustanovení zákona neučinili, povolení v takovém případě 

zaniklo.149 Tato kauce je vratná a to při splnění podmínek po skončení povolení. 

V souvislosti s tímto ustanovením o povinnosti složit kauci v takovéto výši došlo 

v krátké době po nabytí účinnosti tohoto ustanovení, přesněji ve lhůtě k tomu určené, 

která vypršela tři měsíce po nabytí účinnosti novely a to 29. října 2017 k zániku 

povolení ke zprostředkování zaměstnání podle tohoto zákona 567 subjektům, což je 

více než 40 % z celkového počtu v té době činných agentur práce disponujících tímto 

povolením.150  

Zaměstnanec 

V případě agenturního zaměstnávání platí pro zaměstnance, kterým je i v tomto 

vztahu pouze fyzická osoba, musí splňovat požadavky kladené na zaměstnance 

obecně, tedy především způsobilost zavazovat se k výkonu závislé práce.  

Do roku 2014 současně nebylo možné využít agenturního zaměstnávání 

osobám zdravotně postiženým, což souviselo se zvýšenými požadavky na ochranu 

takových zaměstnanců. Od roku 2015 byla do českého právního řádu vrácena možnost 

zapojit se do agenturního zaměstnávání i osobám se zdravotním postižením.151 

Současně existují omezení, která zákon vytváří pro zaměstnávání cizinců 

v rámci agenturního zaměstnávání. Dle § 66 zákona o zaměstnanosti je 

prostřednictvím nařízení vlády možné regulovat, jaké druhy činností není možné 

                                                           
148 Půlmilionová kauce zmenšila počet legálních agentur práce, [online].  Česká televize, 2013, Praha, 

[cit. 29.10.2018]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2302795-pulmilionova-kauce-

zmensila-pocet-legalnich-agentur-prace-kdo-nezaplatil-musi 
149 Zákon č. 206/2017, článek II odst. 3 
150 Tisková zpráva APR, [online]. Asociace pracovních agentur, 13.11. 2017, Praha, [cit. 10.10.2018]. 

Dostupné z: http://www.apa.cz/tiskove_zpravy.htm 
151 Využití služeb agenturního zaměstnávání pro zaměstnavatele, [online]. Businessinfo.cz, [cit. 

20.2.2019]. Dostupné z: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/vyuziti-sluzeb-agenturniho-

zamestnavani-pro-zamestnavatele-ppbi-61980.html#!&chapter=2 
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zajišťovat cizinci dočasně přidělených agenturou práce. Agentura práce tyto v souladu 

s novelou nařízení vlády č. 64/2009 nemůže dočasně přidělit k „výkonu práce u 

uživatele pro práci v podzemí hlubinných dolů nebo pro takové druhy prací, k jejichž 

výkonu postačuje nižší stupeň vzdělání než střední vzdělání s maturitní zkouškou s 

výjimkou druhů prací uvedených v příloze k tomuto nařízení“152. Tato omezení 

upravuje i směrnice v čl. 4, kdy je třeba pamatovat na to, že zákazy a omezení v rámci 

zprostředkování zaměstnání agenturami práce mají mít původ v odůvodněném zájmu, 

který se má týkat zejména ochrany zaměstnanců, dále zajištění fungování trhu práce a 

omezení zneužívání.153 

Cizinci jsou v tomto případě podle § 85 ZoZ „Pro účely zaměstnávání 

zaměstnanců ze zahraničí podle tohoto zákona se za cizince nepovažuje občan 

Evropské unie a jeho rodinný příslušník (§ 3 odst. 2) a rodinný příslušník občana 

České republiky uvedený v § 3 odst. 3.“154  Následující odstavec ustanovení § 85 dále 

říká, že pro cizince, kterým má být zprostředkováno zaměstnání, platí povinnost 

zaměstnavatele učinit tak na základě „povolení k zaměstnání, zaměstnanecké karty 

nebo modré karty, je povinen oznámit takovéto volné pracovní místo, na kterém může 

být cizinec zaměstnán, krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má být 

zaměstnání vykonáváno, a to včetně základní charakteristiky tohoto pracovního místa 

(§ 37).“155 

Agentura práce zaměstnává kromě zaměstnanců, které následně přiděluje 

k uživatelům rovněž své kmenové zaměstnance, kteří se podílejí na zajišťování chodu 

samotné agentury práce. Tyto zaměstnance obvykle dále nezařazuje k dočasnému 

přidělení u uživatele, protože pokud by tak chtěla učinit, bylo by potřeba nejprve 

souhlasu takového zaměstnance, a tedy změnou obsahu pracovní smlouvy s takovýmto 

zaměstnancem, který vymezuje charakter jeho práce a bez dalšího není možné 

                                                           
152 Nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které nemůže formou dočasného přidělení 

k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat, § 1, 2004/ES 
153 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání, čl. 4 
154 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, §85 
155 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, §85 
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v souladu s § 307a zákoníku práce takového zaměstnance v rámce agenturního 

zaměstnávání dočasně přidělovat k uživateli.156 

Vztahy mezi subjekty v agenturním zaměstnávání 

 

Agentura práce a zaměstnanec 

Agentura práce zprostředkovává zaměstnání zaměstnancům. Formou tohoto 

zprostředkování je uzavření dohody o dočasném přidělení zaměstnance agenturou 

práce k uživateli. Zaměstnanec pak uzavírá s agenturou práce pracovní smlouvu nebo 

dohodu o pracovní činnosti za účelem výkonu práce u uživatele. Podle zákona a jeho 

ustanovení v § 307a zákoníku práce.157 Takováto pracovní smlouva musí splňovat 

všechny náležitosti, jako standardní pracovní smlouva, tedy tak, jak uvádí zákoník 

práce, tedy zejména její písemná forma a dále se k těmto řadí obecně označení stran, 

podpis a dále zákonem předepsaná ujednání, kterými jsou:  

 druh práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat, přičemž toto stanovuje zákon 

jako povinnost vymezit druh práce alespoň genericky, tedy takovým 

způsobem, že není výslovně daný konkrétní úkol zaměstnance, ale okruh 

záležitostí, kterými se v rámci pracovního poměru bude zabývat;158 

 místo výkonu práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat je třeba upravit 

takovým způsobem, který umožní definovat místo, kde bude činnost v rámci 

pracovního poměru vykonávána, přičemž toto místo může být stanoveno jak 

naprosto konkrétně, tak zároveň určením města nebo kraje, případně dokonce 

vymezením okruhu míst, kde bude činnost vykonávána;159 

                                                           
156 PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. strana 81.  
157 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 307a 
158 GALVAS, Milan. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5852-1. 

strana. 293. 
159 GALVAS, Milan. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5852-1. 

strana. 293 
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 den nástupu do práce je tedy klíčovým dnem pro stanovení, kdy došlo k vzniku 

pracovního poměru a to právě dle ustanovení § 36 odst. 1 zákoníku práce160 a 

i v tomto případě nemusí být den vymezen konkrétním datem, ale jako den, 

kdy dojde k určité právní události, kterou může být například odchod jiné 

zaměstnankyně na mateřskou dovolenou apod.161  

Klíčovým ujednáním, které se v této smlouvě bude nacházet, je ujednání, které 

zavazuje agenturu práce k přidělení zaměstnance uživateli a zaměstnance k plnění 

práce u uživatele, podle jeho pokynů. Jak je uvedeno výše, v rámci institutu 

agenturního zaměstnávání dochází často k uzavírání pracovních poměrů na dobu 

určitou. S tím se pojí i zvláštní úprava162 zákazu řetězení pracovních poměrů na dobu 

určitou u jednoho zaměstnavatele, která je podle ustanovení § 39 odst. 2 zákoníku 

práce stanovena pro pracovní poměry na dobu určitou jako zákaz přesáhnutí doby tří 

let od vzniku pracovního poměru a zároveň je stanoven maximální počet opakování 

takovéhoto pracovního poměru na dobu určitou na hodnotu 2 mezi týmiž smluvními 

stranami, pokud již od předchozího pracovního poměru neuplynula doba tří let. 163 

Tento zákaz se tedy na agentury práce nevztahuje a je tak možné se zaměstnancem 

uzavřít pracovní poměr na dobu určitou, Další ujednání, která se týkají obecně 

pracovních smluv, může pracovní smlouva se zaměstnancem agentury práce 

obsahovat také, ovšem je velmi časté, že se pro agenturní zaměstnávání využívá právě 

ujednání o době trvání pracovního poměru. Neboť ačkoli je možné uzavřít se 

zaměstnancem smlouvu na dobu neurčitou, jeví se jako vhodné využít právě institutu 

pracovního poměru na dobu určitou, přičemž tato doba bude korelovat s dobou trvání 

dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli. Takovéto vymezení doby 

bývá obvyklé a v českém právním prostředí je dočasnost takových vztahů mezi 

zaměstnancem a agenturou práce jedním z typických znaků agenturního 

zaměstnávání.164 Tento fakt ovšem vyplývá ze samotné konstrukce dočasného 

                                                           
160 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 36 odst. 1 
161 GALVAS, Milan. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5852-1. 

strana. 293 
162 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 39 odst. 6 
163 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 39 odst. 2 
164 PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. strana 92. 
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přidělení agenturního zaměstnance tak, jak je definována v § 309 zákoníku práce: 

„agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce u téhož 

uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Toto omezení 

neplatí v případech, kdy o to agenturu práce požádá zaměstnanec agentury práce, 

nebo jde-li o výkon práce na dobu náhrady za zaměstnankyni uživatele, která čerpá 

mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nebo za zaměstnance uživatele, který čerpá 

rodičovskou dovolenou.“165 

Kromě pracovního poměru na dobu určitou je možné využít pro účely založení 

pracovněprávního vztahu mezi agenturou práce a zaměstnancem i institut dohody o 

pracovní činnosti, přičemž ta se bude řídit ustanoveními zákoníku práce v § 74 až §77, 

kde je stanoveno, že musí být dohoda v písemné podobě a bude obsahovat ujednání 

týkající se, o jaké práce se pro účely této dohody jedná, dále jsou to informace týkající 

se určení rozsahu pracovní doby a samozřejmě také údaj týkající doby, na kterou je 

dohoda o pracovní činnosti uzavírána.166 Úprava vztahující se k pracovnímu poměru 

bude platit i pro dohodu o pracovní činnosti a to dle ustanovení § 77 odst. 2 zákoníku 

práce, které říká, že se toto ovšem netýká některých aspektů, kterými jsou oblast 

překážek v práci na straně zaměstnance, dále je to úprava dovolené, odstupného, 

cestovních náhrad a způsobu odměňování, ovšem toto platí s výjimkou úpravy 

minimální mzdy. Dále se sem řadí také pracovní doba, kdy je zachována pouze 

povinnost dodržet požadavek na výkon práce nepřesahující 12 hodin během 24 hodin 

po sobě jdoucích. Dalším aspektem, který se na tuto dohodu nevztahuje je oblast 

dočasného přidělení, převádění na jinou práci či přeložení a skončení pracovního 

poměru.167 

Z hlediska určení rozsahu, na který se může dohoda o pracovní činnosti 

sjednávat, stanoví zákon limit poloviny stanovené týdenní pracovní doby a to dle doby, 

na kterou byla dohoda sjednána, případně se pak tento limit bude vázat na 

období 52 týdnů a to ve svém průměru. Tedy je možné, aby zaměstnanec v průběhu 

                                                           
165Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 309 odst. 6  
166 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, §76 
167 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 77 odst. 2 
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těchto 52 týdnů vykonával v některých týdnech práce více, než je zákonný limit 

poloviny stanovené týdenní pracovní doby a naopak v některých týdnech méně.168  

Specificky je u dohod o pracovní činnosti upravena i povinnost rozvrhovat 

pracovní dobu, která je charakteristická pro pracovní poměr, kdy tato povinnost na 

základě ustanovení § 74 vůbec stanovena není.  

Dohoda o pracovní činnosti může být zrušena, i v rámci agenturního 

zaměstnávání, typicky dohodou stran, tak jak je tomu u běžných dohod o pracovní 

činnosti a zároveň tak je možné takovou dohodu zrušit i jednostranným právním 

jednáním a to i bez uvádění důvodu a v takovém případě náleží zaměstnanci případně 

zaměstnavateli výpovědní doba v délce trvání 15 dní. Okamžité zrušení je možné 

podle ustanovení § 77 zákoníku práce a takové „okamžité zrušení právního vztahu 

založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může 

být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr. Pro 

zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o 

pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo 

okamžitému zrušení nepřihlíží.“169  Přičemž z tohoto ustanovení zákoníku práce 

rovněž vyplývá povinnost takové právní jednání uskutečnit v písemné podobě. 

Obecně, se pro náležitosti právních jednání, která zakládají pracovněprávní 

vztahy v rámci agenturního zaměstnávání, uplatní podmínky, které zákon stanovuje 

pro takové vztahy i pro neagenturní zaměstnance a zaměstnavatele. Z tohoto pohledu 

jsou pak některé aspekty agenturního zaměstnávání z pohledu těchto povinností 

určitým způsobem velmi specificky řešeny, přičemž je taková specifická úprava 

zřetelná především v oblasti povinností zaměstnance a zaměstnavatele, kdy obecná 

úprava samozřejmě vstoupení třetího subjektu, který v agenturním zaměstnávání 

rovněž provádí některé z těchto povinností, vůbec nereflektuje. Příkladem takových 

povinností jsou samotná ustanovení základních povinností spadajících do 

pracovněprávních vztahů, kterými jsou dle ustanovení § 38 zákoníku práce170: 

 a) zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní 

smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění 

                                                           
168 PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. strana 94. 
169Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 77 odst. 5  
170 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 38 
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jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními 

předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem, 

b) zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce 

podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, 

které mu vyplývají z pracovního poměru.“171 

Postavení agentury práce je tak v kontextu těchto ustanovení vůči zaměstnanci, 

z povahy samotného třístranného vztahu velmi specifické a proto je část povinností, 

které by jinak vykonával jediný zaměstnavatel v tomto případě dělena nebo sdílena 

dvěma subjekty, tedy jak agenturou práce, tak uživatelem. Agentura práce je vzhledem 

k zaměstnanci v postavení, kdy otázky spadající pod úpravu dovolené, dále 

odpovědnosti za škodu, určování dovolené a kromě jiného rovněž otázky překážek 

v práci řeší samostatně a obecně lze říci, že je to agentura práce, která se zaměstnancem 

právně jedná. Současně otázky, které se týkají pracovních úkolů, a souvisejících 

záležitostí zejména bezpečnosti pak vůči zaměstnanci vykonává uživatel.  

Agentura práce dále vůči zaměstnanci právně jedná v dalším kroku 

specifickém pro agenturní zaměstnávání, kterým je přidělení zaměstnance 

k uživateli.172 Toto přidělení se provádí na základě písemného pokynu a tento písemný 

pokyn obsahuje informace o identitě a sídle uživatele, o místě výkonu práce, informace 

o tom, na jak dlouhou dobu je stanoveno trvání tohoto přidělení, dále jsou to informace 

o podmínkách týkajících se mzdy či platu srovnatelného zaměstnance, který pracuje u 

uživatele. V tomto pokynu rovněž musí být uveden vedoucí zaměstnanec, který bude 

oprávněn přidělovanému zaměstnanci práci u uživatele přidělit a kontrolovat. Dále 

musí tento pokyn obsahovat údaje o případném jednostranném prohlášení o ukončení 

výkonu práce, pokud ještě neuplynula doba, na kterou bylo původně dočasné přidělení 

sjednáno a to v případě, že takováto podmínka byla i obsahem dohody o dočasném 

přidělení.173 

 

                                                           
171 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 38 
172 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 309 odst. 2 
173 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 309 odst. 2 
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Agentura práce a uživatel 

Právní vztah založený mezi agenturou práce a uživatelem je vytvořen na 

základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance k uživateli a tato dohoda musí mít 

rovněž písemnou podobu. Dohoda agentury práce s uživatelem, jako jednu 

z podstatných součástí vztahů vznikajících v oblasti agenturního zaměstnávání, uvádí 

Zákon o zaměstnanosti v ustanovení § 66 a stanovuje tuto dohodu jako jediný způsob 

možnosti přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli.174 Následně zákoník práce 

uvádí další povinné požadavky na obsah této dohody a jsou jimi175: 

 identifikace zaměstnance, který bude agenturou práce dočasně přidělen 

a to konkrétně jméno a příjmení, informace o datu a místě narození 

zaměstnance, jeho rodném čísle, dokonce i místě narození, identifikaci 

jeho státního občanství a samozřejmě také bydliště, 

 identifikace druhu práce, kterou bude vykonávat a to s ohledem na 

odborné požadavky včetně zdravotní způsobilosti k práci, 

 konkretizace doby přidělení zaměstnance k uživateli se stanovením 

přesného dne nástupu k uživateli, 

 specifikace podmínek jak pracovních, tak i mzdových či platových 

takových zaměstnanců, kteří vykonávají stejnou práci u uživatele jako 

jeho zaměstnanci, s tím, že se zohledňuje kvalifikace a délka odborné 

praxe, 

 specifikace podmínek, za kterých je možné ukončit dočasné přidělení 

k uživateli a to jak ze strany zaměstnance nebo ze strany uživatele a to 

v případech, kdy ještě neuplynula původně sjednaná doba přidělení 

zaměstnance k uživateli, přičemž tyto podmínky nesmí umožňovat 

předčasné ukončení dočasného přidělení zaměstnance pouze uživateli, 

                                                           
174 Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, §66 
175 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 38  
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 a konečně také uvedení čísla a data, kdy bylo vydáno rozhodnutí, 

kterým bylo agentuře povoleno zprostředkovávání zaměstnání.176 

Z výše uvedeného popisu požadovaného obsahu vyplývá, že zákoník práce 

specifikuje obsah dohody uživatele a agentury práce velmi konkrétně. Povaha této 

dohody je ovšem z odborného hlediska předmětem diskusí, totiž zda je možné dohodu 

uživatele a agentury práce považovat za dohodu obchodního charakteru či za dohodu 

spadající spíše pod pracovní právo případně za jakési propojení obou těchto odvětví. 

Především fakt, že tato dohoda je uzavírána obvykle mezi dvěma podnikateli a to 

v rámci jejich podnikatelské činnosti a i s ohledem na rozhodnutí Nejvyššího soudu 

sp. Zn. 21 Cdo 1165/2005177, kde soud pokládá za pracovněprávní vztahy rovněž 

vztahy, které vznikají v návaznosti na vykonávání závislé práce, jako jsou vztahy 

s rodinnými příslušníky zaměstnance v případě smrti zaměstnance, nebo z pohledu 

trvání či skončení pracovněprávních vztahů, tak ale na druhou stranu říká, že pouze 

fakt, že se vztahu účastní zaměstnanec, ještě neznamená, že všechny takové vztahy 

budou nutně pouze pracovněprávního charakteru a uvádí jako příklad nájem 

služebního bytu zaměstnanci ze strany zaměstnavatele.  Přičemž zároveň je třeba vzít 

v úvahu význam této dohody pro celkové komplexní vztahy v případě agenturního 

zaměstnávání a pak je nasnadě vnímat takovéto právní jednání jako hybridní prvek, 

který bude mít znaky jak pracovněprávní, tak i obchodněprávní.178 

Je zároveň možné tento vztah považovat za vztah, který propojuje stránku 

pracovněprávní a obchodněprávní s tím, že se obchodní stránka projevuje velmi 

výrazně a to i v praxi, která velmi často ohraničuje vztahy mezi agenturou práce a 

uživatelem, ne pouze dohodu o dočasném přidělení zaměstnance, ale pro 

dlouhodobější spolupráci uplatní formu rámcové dohody, ve které budou často 

specifikovány požadavky uživatele na přidělované zaměstnance, například z hlediska 

jejich odborné praxe, odborného vzdělání apod. a zároveň zde mezi sebou agentura 

práce a uživatel upraví i finanční stránku věci a jednotlivá přidělení potom budou 

v rámci této rámcové smlouvy realizována konkrétní dohodou o přidělení zaměstnance 

                                                           
176 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů §308  
177 Rozhodnutí Nejvyššího soudu  ze dne 21.03.2006, sp. Zn. 21 Cdo 1165/2005 
178 PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. strana 120. 
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uživateli, která se již bude řídit náležitostmi uvedenými v ustanovení § 308 zákoníku 

práce, které ale samotná rámcová dohoda obsahovat ještě nemusí. Proto se pak jeví 

jako logické považovat rámcovou dohodu agentury práce a uživatele za vztah ryze 

obchodního charakteru a až následně do něj vstupuje prvek pracovněprávní v podobě 

právního jednání, jehož podoba je vyžadována zákoníkem práce.179  

Flexibilita v agenturním zaměstnávání 

Agenturní zaměstnávání doplnilo potřebu úplatného přidělování zaměstnanců a tím 

potřebu v ekonomice zajistit určitou míru mobility a flexibility hlavně z pohledu vnější 

numerické flexibility, tedy té, která se týká propouštění a najímání zaměstnanců. Je to 

prvek, který souvisí i úzce s evropským právem a zároveň nabízí jistou míru žádané 

flexibility jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Právní úprava je poměrně 

detailní a je zde snaha zaměstnance chránit tak, aby pro něho nebylo nevýhodné zapojit 

se do zaměstnávání agenturami práce. Pro zaměstnavatele je zde pak důležité to, že 

mohou velmi rychle získat zaměstnance, aniž by museli procházet často zdlouhavým 

procesem najímání nových zaměstnanců a navíc v případě, že nenabízejí dlouhodobé 

zaměstnání, může být jejich pozice při hledání nových zaměstnanců ještě slabší. Tímto 

tedy mohou velmi flexibilně reagovat na změnu v potřebě počtu zaměstnanců 

s pomocí agentur práce, které tak zprostředkovávají a zrychlují proces oběma stranám.  

4.6 Práce na dálku a práce z domova 

Distanční výkon práce neboli také práce na dálku je institutem, který se v české 

právní úpravě objevuje v zákoníku práce v podobě ustanovení § 317, které se vztahuje 

„na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti 

zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v 

pracovní době, kterou si sám rozvrhuje.“180  Tato možnost pracovat z jiného místa, 

než je pracoviště zaměstnavatele, v sobě zahrnuje právě složku flexibility, která 

umožňuje zaměstnanci a zaměstnavateli sjednat výkon práce například z domova, 

                                                           
179 PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. strana 122 
180 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 317  
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případně i z jiného místa a to podle potřeb zaměstnavatele či zaměstnance. Tato právní 

úprava se uplatní v případě pracovního poměru, ale je možné ji uplatnit i v rámci 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jedná se tedy o prostředek, kterým 

je možné prohloubit míru flexibility jiných institutů, které jsou svou povahou samy o 

sobě také již považovány za flexibilní formu zaměstnávání.  

Právní úpravu práce na dálku kromě zákoníku práce nalezneme i na 

mezinárodní a evropské úrovni, kde tuto oblast pokrývá úmluva č. 177 Mezinárodní 

organizace práce a na úrovni evropské je to Rámcová dohoda o práci na dálku ze dne 

16. 6. 2002, kterou uzavřely organizace UNICE, UEAPME, CEEP, ETUV podle 

výzvy Evropské komise.181 V těchto dokumentech nalezneme řadu aspektů, které je 

třeba při uplatňování distančního výkonu práce zohlednit. Právní úprava práce na 

dálku, nebo práce z domova není v českém zákoníku práce blíže upravena, avšak 

oblast bezpečnosti ochrany zdraví při práci se na práci z domova rovněž vztahuje a zde 

nastává pro širší využití tohoto institutu z pohledu především zaměstnavatele problém, 

který by pro něj mohlo porušení zákonem stanovených povinností v této souvislosti 

mít.  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kontextu distančního výkonu práce 

Z pohledu práce na dálku je zde zejména v institutu práce z domova velmi 

vážně zřetelný aspekt bezpečnosti ochrany zdraví při práci. Především z pohledu 

zaměstnavatele je tedy tento vážný právní aspekt tohoto institutu vnímán jako náročný 

úkol, se kterým je třeba se v případě distančního výkonu práce vypořádat a může pak 

tvořit překážku pro to, aby ze strany zaměstnavatelů byl tento výkon práce více 

podporován. Budoucí úprava této oblasti pro distanční výkon práce, především 

z hlediska práce z domova, bude dle mého názoru nezbytná a to v relativně blízké 

budoucnosti. Zákoník práce totiž upravuje ochranu zdraví zaměstnanců poměrně 

důkladně a pro zaměstnavatele z toho vyplývá celá řada povinností, které jsou s tím 

spojeny. Jedná se o povinnosti týkající se zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 

pracovního prostředí, dále je to vyhledávání nebezpečných činitelů v pracovním 

                                                           
181 Úmluva č 177 Mezinárodní organizace práce a na úrovni evropské je to Rámcová dohoda o práci 

na dálku ze dne 16. 6. 2002, kterou uzavřely organizace UNICE, UEAPME, CEEP, ETUV podle 

výzvy Evropské komise 
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prostředí zaměstnance, sledování pracovních podmínek, implementace opatření 

směřujících k ochraně zdraví zaměstnance apod. S těmito povinnostmi a jejich 

případným porušením tak je spojena rovněž povinnosti zaměstnavatele odškodnit 

zaměstnance pro případ utrpění úrazu spojeného s tímto porušením.182 Z tohoto 

v podstatě vyplývá, že zaměstnavatel je povinen udržovat podmínky pro práci jak na 

pracovišti, kde k tomuto ovšem má i potřebné formy oprávnění, ale také právě u 

zaměstnance doma, kde samozřejmě jsou faktické možnosti zaměstnavatele ovlivnit 

celou řadu činitelů, které přispívají k ochraně bezpečnosti zdraví zaměstnance při 

práci, téměř nulové, ačkoli některé z nich jistě do určité míry ovlivňovat může.183 

Příkladem takové povinnosti, kdy jsou možnosti zaměstnavatele silně omezené 

je případ kontroly pracovního prostředí zaměstnance. Vzhledem k tomu, že 

zaměstnanec pracuje u sebe doma, pak je jeho dům či byt chráněn samotnou ústavou 

a nedotknutelnost obydlí se zde uplatní stejně, jako kdyby pracoval na pracovišti a 

umožnit vstup zaměstnavateli do svého obydlí pak může se souhlasem pouze 

zaměstnanec sám a zaměstnavatel je tak postaven do situace, kdy sice má povinnost 

vyhledávat nebezpečné činitele na pracovišti a odstraňovat rizika, současně ale nemá 

v ruce zákonný prostředek, jak by bez tohoto souhlasu zaměstnance mohl nejen 

zkontrolovat, ale případně i ovlivnit, neboť zásahy v obydlí zaměstnance by rovněž 

musely proběhnout pouze s jeho souhlasem. Náklady, které jsou s tímto postupem 

kontroly a odpovědnosti spojeny jen z hlediska prevence mohou být skutečně 

obrovské a pro dodržení současných zákonných standardů až neúnosně vysoké. 

Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel nemůže přesměrovávat odpovědnost a náklady za 

bezpečnost při práci na zaměstnance, je možné si toto vykládat tak, že ani dohoda se 

zaměstnancem by nemusela být dostatečným zásahem pro zajištění bezpečnosti.184  

Proto je důležité si pro tento institut uvědomit, jaké činnosti jsou zpravidla 

v prostředí domova vykonávány. Není možné v současné době nalézt konkrétní 

analýzy, ovšem z empirického hlediska se jedná především o práce administrativní, 

často vykonávané prostřednictvím počítače případně telefonu, nebo může jít o 

                                                           
182 TOMŠEJ, J., IN: PICHRT, Jan a Jakub MORÁVEK, ed. Atypická zaměstnání - cesta k vyšší 

zaměstnanosti?. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-975-5., strana 152 
183 TOMŠEJ, J., IN: PICHRT, Jan a Jakub MORÁVEK, ed. Atypická zaměstnání - cesta k vyšší 

zaměstnanosti?. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-975-5. strana 154 
184 TOMŠEJ, J. IN: TOMŠEJ, J., IN: PICHRT, Jan a Jakub MORÁVEK, ed. Atypická zaměstnání - 

cesta k vyšší zaměstnanosti?. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-975-5., strana 150 
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manuální práce nízkého rozsahu, například kompletace reklamních materiálů a jejich 

odesílání apod. Je tedy jistě na místě, pro zhodnocení potřebnosti uplatňování obecné 

úpravy zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, definovat jaké potřeby jsou 

skutečně nezbytné a podle toho případně volit prostředky k ochraně, které by 

v budoucnu byly součástí právní úpravy. Bude to pravděpodobně nejsilněji úprava 

obecných rizik, které hrozí v domácnosti jaksi neustále, bez přímé souvislosti 

s činností pro zaměstnavatele, případně ty s činností skutečně spojené, a to jak 

s ohledem na zvolené pracovní prostředky a bezpečnost s nimi spojenou, tak i 

z pohledu bezpečnosti ergonomie kancelářského a dalšího vybavení, kterou by 

skutečně zaměstnanci zaměstnavatel mohl být schopen zajistit.185  

Z pohledu například nemoci z povolání je domácí prostředí zaměstnance velmi 

málo rizikové v porovnání s tím, jakému by mohl zaměstnanec čelit například ve 

výrobním provozu. Je zde opět souvislost s potřebou kontrolovat pro případ 

vyhodnocování nemoci z povolání pracoviště zaměstnance a pracovní podmínky, 

přičemž je zde opět problém s nedotknutelností obydlí. Zákon upravující podmínky 

přiznávání a kontroly nemocí z povolání, tedy zákon o specifických zdravotních 

službách č. 373/2011 Sb.186, rovněž specificky oblast práce z domova nezohledňuje a 

jeho ustanovení by se tak uplatnila i pro současný stav úpravy, která odpovídá i úpravě 

v zákoníku práce.  

Pro otázky pracovních úrazů je dobré nejprve si říci, co zákon označuje za 

pracovní úraz. Ustanovení § 271 k zákoníku práce říká187:  

„(1) Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt 

zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným 

působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 

(§ 273 a 274). 

 

(2) Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění 

pracovních úkolů. 

 

                                                           
185 TOMŠEJ, J., IN: PICHRT, Jan a Jakub MORÁVEK, ed. Atypická zaměstnání - cesta k vyšší 

zaměstnanosti?. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-975-5. strana 154 
186 Zákon č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách 
187 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,  § 271 písm. k 
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(3) Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do 

zaměstnání a zpět.“188 

Pracovní úrazy jsou tak relevantní i u práce z domova, avšak je zřejmé, že v souvislosti 

s výše uvedenou definicí se bude jednat o úrazy, které jsou takového charakteru, že 

v domácnosti, jestliže tam zaměstnanec pracuje, by si je mohl přivodit v každém 

případě. Bude tedy nastávat situace velmi složitého dokazování, zda a jak 

k uvedenému úrazu došlo a v jaké souvislosti byl způsoben s plněním pracovních 

povinností a to vše s ohledem na to, že zaměstnanec pracovní dobu stanovenou nemá, 

je pak potřeba vzít v úvahu i při jaké činnosti k úrazu skutečně došlo189. Tato 

problematika si dle mého názoru právě v kontextu nových flexibilních forem 

zaměstnávání říká o lepší právní úpravu, ačkoli je i dnes možné tento nedostatek 

částečně řešit smluvním definováním kde přesně má zaměstnanec práci vykonávat a 

jaké bezpečností opatření má dodržovat.  

Flexibilita v distančním výkonu práce 

Distanční výkon práce jako forma flexibilního zaměstnávání umožňuje naplnit 

prostorovou flexibilitu, která je často při výkonu některých prací zapotřebí. Kromě 

toho rovněž umožňuje doplnit flexibilnějším prvkem i situace, kdy to charakter výkonu 

práce sám nevyžaduje, ale strany si svoje vztahy takto chtějí upravit. Lze zde 

pozorovat tendenci v dnešní době klást důraz na slaďování pracovního a rodinného 

života, na kvalitu jak pracovního, tak volného času a v některých oblastech je již dnes 

běžné nabízet zaměstnancům možnost pracovat z domova jako jakousi formu benefitu, 

kterou se zaměstnavatelé také mohou pokusit nalákat nové zaměstnance, což souvisí 

se současnou ekonomickou situací a nedostatkem pracovních sil na trhu práce, jak jej 

blíže diskutuji v další části této práce.190 Přesto je právě tento institut, přestože 

zákonem takto velmi okrajově upravený, prostředkem, který má potenciál umožnit 

práci i osobám, které jsou z pohledu jistoty v pracovním právu těmi ohroženějšími, 

tedy ženy, osoby na rodičovské dovolené nebo například zdravotně postižené osoby a 

                                                           
188 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 271 písm. k 
189 TOMŠEJ, J., IN: PICHRT, Jan a Jakub MORÁVEK, ed. Atypická zaměstnání - cesta k vyšší 

zaměstnanosti?. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-975-5., strana 153 
190 Viz níže 
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další, kdy možnost pracovat z domova by jejich pozici z hlediska jak sociálního 

systému, tak i z hlediska zaměstnanosti a obecně rozvoje pracovního života mohl 

vylepšit. 191 S tím souvisí ale i řada problémů, které ještě stále jsou součástí tohoto 

druhu flexibilního zaměstnávání a to jak už právě výše zmíněné okolnosti týkající se 

zaručení ochrany bezpečnosti při práci, tak i další aspekty, které zohledňují pozici 

zaměstnavatele, na kterou by se dle mého názoru rovněž nemělo zapomínat. 

Zaměstnavatel potřebuje zajistit i kontrolu zaměstnance, zejména zda a jak a případně 

kdy vykonává svěřené pracovní úkoly a zda a jak se pracovním úkolům věnuje a to 

především pro účely jeho platového ohodnocení a případně stanovování pracovní doby 

apod. Tento aspekt je samozřejmě z pohledu využívání této formy zaměstnávání 

zásadní a rozvíjející se technologie a vybavenost domácností počítači a dalšími 

prostředky elektronické komunikace by mohla stát u širšího využívání distanční práce 

s tím, že při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterážto by mohla být 

z hlediska zákonodárce v budoucnosti více upravena, pak i oblast kontroly 

zaměstnance a jeho produktivity práce vlivem vyžívání technologií nebude 

překážkou.192 Z hlediska využívání některých forem flexibilního zaměstnávání, které 

v sobě zahrnují využívání informačních technologií, je úvaha i v další části této práce. 

193 Podstatné je, že celkové prostředí rozšiřování informačních technologií a jejich 

využívání umožňuje alespoň z technického úhlu pohledu tento druh flexibilního 

zaměstnávání objektivně využít.  

4.7 Job sharing 

Sdílené pracovní místo je jednou z často diskutovaných možnosti uplatnění 

flexibility v zaměstnání. V Českém právním prostředí jeho úpravu ale nenalezneme, 

přesto se jedná o institut, který je možné i v České republice využívat a to 

prostřednictvím aplikace několika jiných institutů flexibilního zaměstnávání. Jedná se 

o situaci, kdy se nejčastěji dva zaměstnanci (job twinning) dělí o práci připadající na 

                                                           
191 HOLEČKOVÁ, IN: PICHRT, Jan a Jakub MORÁVEK, ed. Atypická zaměstnání - cesta k vyšší 

zaměstnanosti?. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-975-5., strana 72 
192 KOTÍKOVÁ, J., KOTRUSOVÁ, M. a VYCHOVÁ H., Flexibilní formy práce ve vybraných 

zemích EU. Praha: VÚPSV, 2013. ISBN 978-80-7416-131-5., 

[online] Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_366.pdf .[cit. 18.11. 2018], strana 15. 
193 Viz níže 
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jedno pracovní místo a dělí se tak i plat, který přísluší tomuto pracovnímu místu a další 

složky jako je dovolená apod. Vystřídání zaměstnanců probíhá na základě dohody jak 

vzájemné, tak se zaměstnavatelem a to tak, aby skutečně došlo k tomu, že bude 

odpracována celá pracovní doba náležející k tomuto jednomu sdílenému pracovnímu 

místu. Náplň práce je tak oběma zaměstnanci sdílena a zaměstnanci se navzájem o 

obsahu práce informují a dochází tak k předávání pracovních úkolů, ačkoli je možné, 

aby tento vztah fungoval i přidělením pracovních úkolů souvisejících například jen 

s konkrétním klientem jednomu zaměstnanci v rámci této formy zaměstnávání.194  

Charakter práce samozřejmě ne vždy umožňuje, aby bylo možné využít sdílení 

pracovního místa dvěma zaměstnanci. Klíčovým faktorem je, aby bylo možné rozdělit 

práci z pohledu času mezi oba zaměstnance, nebo podle jejich dovedností a rozčlenit 

tak pracovní úkoly tímto způsobem, jak je uvedeno výše. Pracovní úkoly tak mohou 

zaměstnanci plnit tak, že se zaměstnanci na pracovišti vystřídají během jednoho 

pracovního dne, případně část týdne pracuje jeden zaměstnanec, druhou část týdne 

odpracuje druhý zaměstnanec a jeden den v týdnu mohou být na pracovišti oba dva 

zaměstnanci a to především z toho důvodu, aby bylo možné předat informace a 

podklady týkající se plnění pracovních úkolů, které oba dva zaměstnanci sdílejí. 

Kromě toho může být rozděleno plnění pracovních úkolů podle klientů, kterým se má 

zaměstnanec věnovat a předávání tak v tomto případě není potřeba a každý 

zaměstnanec může pracovat pouze část dne každý den v týdnu. V některých zemích je 

povinnost rozvrhnout a upravit fungovaní sdílení pracovního místa zaměstnavatelem, 

v jiných státech, jako například na Slovensku je základem dohoda zaměstnanců, jak si 

práci mezi sebou rozdělí a zaměstnavatel se zapojuje, až když mezi zaměstnanci 

samotnými k dohodě nedojde.195 

Způsobem fungování tohoto institutu je v podstatě využití formy pracovního 

poměru v jeho podobě, která odpovídá kratšímu úvazku. Je možné využít i další formy 

                                                           
194 FRAŇKOVÁ, Pavla, ŠIMEČKOVÁ, Michaela, [online]. FDV MPSV, Projekt METR a jeho 

výsledky, www.fleximetr.cz, [cit. 20.2. 2019] Dostupné z: 

http//www.fleximetr.cz/storage/app/media/Clanky-PDF/Sbornik.pdf  
195 EUROFUND, New forms of employment, 2015, Publications Office of the European Union, 

Luxembourg, ISBN 978-92-897-159-2, strana 40 
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založení pracovněprávního vztahu a to některou z dohod.196 Je zde samozřejmě na 

místě rovněž vzít v úvahu, že se v tomto procesu budou vázat nějakým způsobem 

nejčastěji tři, případně více, stran, tedy zaměstnavatel a dva či více zaměstnanců. 

Založení takového pracovního vztahu umožňuje zákon pouze v rámci pracovního 

poměru založeného pracovní smlouvou, případně některou z dohod, podle charakteru 

sdíleného pracovního místa a jeho rozsahu.197 Pravděpodobně se bude konkretizace 

sdílení pracovního místa odvíjet od dalšího třístranného právního jednání, kterým bude 

další smlouva všech zúčastněných subjektů, kde bude specifikováno, jakým způsobem 

by mělo sdílení místa mezi dvěma zaměstnanci vypadat198, ačkoli jsou i názory, že 

existují jen individuální pracovní smlouvy a toto třístranné jednání vůbec nevzniká.199 

Inspirací by zde mohla být slovenská právní úprava, která pomocí tzv. dohody o 

zařazení na sdílené pracovní místo, která musí být uzavřena stejně jako pracovní 

smlouva písemně, existuje právě vedle pracovní smlouvy, kterou se zakládá samotný 

pracovněprávní vztah se zaměstnanci.200 Otázky způsobu odměňování nebo například 

povinnosti k náhradě škody způsobené zaměstnancem bude muset právní úprava 

v kontextu sídlení pracovního místa také vyřešit, neboť jsou jistě považovány jak 

zaměstnavatelem, tak oběma zaměstnanci za důležitou součást sdílení pracovního 

místa.201 

Zajímavé je, že ačkoli výslovně upraven tento institut v českém právu 

nenajdeme, odkazuje na něj i úřad práce, které ve svých doporučeních navrhují 

zaměstnavatelům, aby zvyšovali podíl míst, která je možné vykonávat v rámci institutu 

job sharingu.202 Proto by bylo dle mého názoru na místě založit tento druh 

zaměstnávání i do zákonné formy, aby se jeho účastníci mohli opírat o státem 

                                                           
196 GILAROVÁ, Radomíra, [online].  Metodika využití flexibilních forem práce – částečné úvazky, 

sílení práce a přerušení práce, NetZP.cz, [cit. 20.11. 2018] Dostupné z: 

http://www.netzpůcz/dokument/801 
197 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 33 odst. 1  
198 MORÁVEK, Jakub.  Vybrané aspekty job sharingu, In: MORÁVKEK, Jakub, PICHRT, Jan (ed) 

Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti: Praha: WK, 2015, strana 36-47 
199 HALÍŘOVÁ, Gabriela. Sladění pracovních a rodinných rolí zaměstnanců pečujících o děti. Praha: 

Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-87576-92-2., strana 73 
200 Zákon č. 311/2011 Z.z., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, §49a odst. 2 
201 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 250 a §257  
202 Iniciativa Flexibilně v ústeckém kraji, MPSV, online, Dostupné z: 
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/projekty_esf/projekty_v_realizaci/regionalni_projekty/flexibilne
_do_prace_v_usteckem_kraji/flexi_-_manual_pro_zamestnavatele.pdf  



67 
 

definované podmínky výkonu tohoto druhu zaměstnávaní. Česká republika patří 

k málo zemím, kde tento institut zakotven není, přitom na Slovensku se úprava job 

sharingu do zákoníku práce již začlenila. Typickým ustanovením, které provází úpravu 

job sharingu je například povinnost jednoho zaměstnance při nemoci druhého jeho 

místo zaujmout a vykonat práci, která spadá pod tyto dvě pozice v tomto období sám. 

Nebo jak je v právní úpravě například na Slovensku, kdy při skončení pracovního 

poměru jednoho ze zaměstnanců, je zaměstnavatel povinen nabídnout druhému 

zaměstnanci pracovní poměr na plný úvazek.203 Takováto úprava by mohla přispět 

k většímu rozšíření využívání tohoto institutu i v České republice. V současné době se 

uvádí, že je u nás zapojeno do využití job sharingu pouze 7 % firem, přičemž na západě 

je to řádově více. Velká Británie je jednou ze zemí, kde se s touto formou 

zaměstnávání lze setkat až u 48% firem a ani další země západní Evropy nezůstávají 

pozadu, ačkoli tam je podíl firem, které tuto možnost nabízejí okolo 25%, například 

v Rakousku.204 O novele zákoníku práce, která by tento institut zakotvovala, se mluví 

již několik let, avšak prozatím je součástí inciativy Ministerstva práce a sociálních 

věcí, které očekává, že by se v dohledné době mohlo přistoupit k právní úpravě job 

sharingu i u nás.205 

Flexibilita ve sdílení pracovního místa 

Z výše uvedených charakteristik job sharingu vyplývá jeho největší přednost 

v oblasti flexibility, kterou je sdílení jednoho pracovního místa dvěma, případně více 

zaměstnanci. Pohledem zaměstnanců je zde možnost pracovat v rámci jakési formy 

částečného úvazku, která umožňuje zaměstnanci, který má o takto strukturovanou 

práci zájem, skloubit osobní život s pracovním. Ať se již jedná o osoby na rodičovské 

dovolené, osoby se zdravotním postižením nebo obecně o osoby, které z celé řady 

                                                           
203 EUROFUND, New forms of employment, 2015, Publications Office of the European Union, 

Luxembourg, ISBN 978-92-897-159-2 
204 FRAŇKOVÁ, Pavla, ŠIMEČKOVÁ, Michaela, [online].   FDV MPSV Projekt METR a jeho 

výsledky, www.fleximetr.cz, [cit. 20.2. 2019] Dosutpné z: 
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důvodů upřednostňují pracovat takovým způsobem, že čas věnovaný práci je nižší, než 

by byl v případně práce na plný úvazek. Současně je zde pro zaměstnavatele možnost 

udržet zaměstnance, který má zkušenosti a znalosti potřebné k výkonu pracovních 

úkolů, ale nemůže si dovolit pracovat na plný úvazek. Toto umožňuje zaměstnavateli 

pomocí tohoto institutu například předávat část pracovních úkolů a postupně zaučovat 

další zaměstnance, případně si udržet zaměstnance, kteří by v případě nemožnosti 

využití zkráceného úvazku museli pracovní místo opustit. Pro zaměstnance je 

samozřejmě jednou z největších výhod možnost domluvit si rozvržení sdílení 

pracovního místa a mohou tak činit, jak je výše uvedeno rozdělením v rámci jednoho 

dne, jednoho týdne, případně i v rámci celého měsíce, kdy jeden může pracovat dva 

týdny a druhý zaměstnanec další dva týdny apod. Možnosti v tomto ohledu jsou 

vzhledem k právní úpravě v podstatě na vůli zaměstnanců a jejich dohodě se 

zaměstnavatelem.206  

Často jsou zmiňovány náklady na vedení více zaměstnanců zaměstnaných na 

nějakou formu částečného úvazku. Nejsou to pouze náklady finanční, tedy mzda, 

odvody apod., ale také časové, neboť administrativní záležitosti spojené se sdílením 

pracovního místa jsou již dnes chápány jako jedna z největších brzd většího rozšíření 

tohoto institutu, neboť zaměstnavatel musí přesně sledovat, kdy a jak dlouho který 

z obou zaměstnanců pracoval, a to pro správný výpočet odměny207, odvodů, daní208 

dovolené apod.209 Kromě toho jsou to i náklady fixní, tedy náklady jako jsou mobilní 

telefon, počítač, případně služební vůz apod., které sice zaměstnanci mohou 

v některých případech také sdílet, ale rovněž je možné se setkat se situací, kdy je nutné 

oba dva zaměstnance těmito zařízeními vybavit. 

Tento institut skutečně je považován ze současných forem za projev zajímavé 

možnosti flexibilního zaměstnávání, přesto je v současné době zákonem neupraven, 

povědomí o principech jeho fungování pravděpodobně rovněž lze mezi zaměstnavateli 

                                                           
206 KOMOROUSOVÁ, Vlasta, PERLOVÁ, Karolína, [online]., Sdílené úvazky jako nástroj aktivní 

politiky zaměstnanosti, www.materska-centra.cz, [cit. 9.4.2019].  Dostupné z: http://www.materska-

centra.cz/download.php?FNAME=1241646216.upl&ANAME=SesitSDILENEUVAZKY.pdf 
207 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 96 
208 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 6 odst. 2 
209 Zákon č. 589/1992 Sb., zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, § 8 a 9 
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i zaměstnanci zvýšit a kromě toho oblasti, ve kterých je možné reálně tento institut 

využít také nejsou neomezené. Dnes se nejčastěji jedná o administrativní pozice, které 

umožňují snadný přechod pracovních úkolů z jednoho zaměstnance na druhého.210 Dle 

mého názoru by ale mohlo v budoucnu dojít k většímu využívání, pokud bude 

současně například v rámci kampaně ze strany státu nabídnuta nějaká forma osvěty 

pro zaměstnavatele i zaměstnance.  

4.8 Další formy flexibilního zaměstnávání 

Další formy flexibilního zaměstnávání, prozatím v České republice 

neupravené, ale běžné v některých zemích Evropské unie a rovněž rostoucí měrou 

nabývající na významnosti z důvodu stále většího rozšiřování využívání informačních 

technologií a také související rozšíření různých forem sdílené ekonomiky, které stojí 

za růstem nových forem zaměstnávání. Sdílená ekonomika znamená pomocí 

digitálních platforem snižovat náklady a umožnit širokému okruhu osob využít jejích 

služeb. Firmy a osoby se spojují na základě digitální platformy a propojují své zájmy 

ze strany firem, to jsou poptávka po pracovní síle, po výkonu nějakého projektu či 

pracovního úkolu a ze strany v tomto smyslu zaměstnanců, kteří ale v dnešní době 

nejsou zaměstnanci, ale v tomto ohledu spíše OSVČ, kteří takto nabízejí své služby, 

znalosti a čas a to na místo tradiční práce v pracovním poměru, tak jako přivýdělek ke 

své práci.211  

Reagovat na změny související s rozvojem platforem a digitálními 

technologiemi, bude pro pracovní právo v následujících desetiletí náročným úkolem, 

neboť je tolik charakteristické vysokou mírou ochrany zaměstnance a jeho fungování 

stojí na tradičních modelech fungování pracovního života, které ale bude velmi stěží 

aplikovatelné na nastupující modely zaměstnávání, podnikání a práce obecně. Dle 

mého názoru ale je možné reagovat na nové formy zaměstnávání a nové požadavky 

zaměstnanců a zaměstnavatelů, na charakter a způsob práce a adaptovat současnou 

                                                           
210 Job sharing v praxi, [online]. Jak zavádět a rozvíjet sdílená pracovní místa, fleximetr.cz, [cit. 

10.2.2019]. Dostupné z: https://docplayer.cz/12901569-Job-sharing-v-praxi-jak-zavadet-a-rozvijet-

sdilena-pracovni-mista.html 
211 Sdílená ekonomika [online]., Deloitte, Bohatství bez vlastnictví, 2017, Praha, [cit. 10.10.2018]., 
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právní úpravu, která je prozatím ještě dostatečná na případné další výzvy, ale bude 

nutné v některých věcech přehodnotit striktní vnímání rozdílů mezi některými dnes 

oddělenými druhy výkonu práce.  

4.8.1 Sdílení zaměstnanců, portfolio work 

Tento institut není v českém právu upraven, ale patří mezi další z nových forem 

zaměstnávání, které spočívá v rozdělení pracovní doby jedné osoby mezi více 

zaměstnavatelů. Na obsahu jeho pracovních úkolů se tedy podílí více zaměstnavatelů 

a tito se rovněž podílí na jeho odměňování a dalších souvisejících aspektech 

zaměstnávání. Tímto způsobem zaměstnávání je možné zaplnit případné chybějící 

zaměstnance v určité oblasti, které by ale z pohledu nákladů jeden zaměstnavatel 

nemohl na plný úvazek zaměstnat. Dojde tak k rozdělení nákladů na tohoto 

zaměstnance a také podílu na jeho pracovní době. Takovéto fungování může být jak 

na denní bázi, tak ale i na delší období a v průběhu roku je rovněž možností získat 

zaměstnance pro práci na jednom projektu a posléze uvolnit místo dalšímu ze 

zaměstnavatelů. Již dnes se často podobné schéma uplatní u větších společností, kde 

je možné si takto „půjčovat“ zaměstnance do různých týmů či oddělení nebo dokonce 

právě i do jiných firem, přičemž podmínkou pro tuto formu zaměstnávání je, že zde 

existuje forma dohody mezi zaměstnavateli o rozdělení pracovní doby zaměstnance 

mezi tyto zaměstnavatele a současně je zaměstnanec skutečně v nějaké formě skutečně 

zaměstnancem a nejedná se pouze o OSVČ. Zároveň lze tuto formu zaměstnávání 

přirovnat k dočasnému přidělení, které ovšem na rozdíl od sdílení zaměstnanců 

funguje na principu uzavření pracovní smlouvy či dohody o pracích konaných mimo 

pracovní poměr pouze s jedním zaměstnavatelem pro účely tohoto dočasného 

přidělení. Při dočasném přidělení pak pracuje u jiného zaměstnavatele, který k němu 

má práva a povinnosti pouze v rozsahu daném zákonem dle ustanovení § 43a zákoníku 

práce.212 Situace, kde by byl zaměstnanec na nějakou formu částečného úvazku 

zaměstnán zvlášť u každého zaměstnavatele bez dalších dohod mezi zaměstnavateli, 

pak bychom takovouto situaci také sdílením zaměstnance nenazvali.213 

                                                           
212 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 43a  
213 BARANCOVÁ,I., IN: PICHRT, Jan, Radim BOHÁČ a Jakub MORÁVEK, ed. Sdílená ekonomika 

- sdílený právní problém?. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 9788075528742., strana 80 
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V případě, kdy se jedná o portfolio work, tedy práci, kdy zaměstnanec pracuje 

pro více zaměstnavatelů, pro které vykonává dílčí úkoly.  Obvykle v současné době je 

vykonávána mimo rozsah závislé práce a jedná se pak o osobu samostatně výdělečně 

činnou, nebo jak se také dnes tato podoba výdělečné činnosti nazývá, freelancer. 

Nemusí tomu tak nezbytně nutně být, neboť lze být zaměstnán na nějakou z forem 

částečného úvazku u více zaměstnavatelů a uskutečňovat práci pro více 

zaměstnavatelů, tzv. portfolio zaměstnavatelů i tímto způsobem. Důvodem, proč 

existuje motivace opustit větší jistotu, kterou nabízí tradiční zaměstnání je dnes často 

zmiňovaná proměna přístupu ke kariéře, která se projevuje menší potřebou 

hierarchizace, více se zaměřuje na získávání nových zkušeností a větší fluiditou při 

volbě a změně zaměstnání. Portfolio work je druhem práce, který má šanci se uplatnit 

skutečně v širokém okruhu typů zaměstnání, od práce v IT, manažerských pozic, 

účetnictví, právních službách, v médiích, žurnalistice atp. a do budoucna je zde 

potenciál rozvoje tohoto druhu zaměstnávání právě z důvodu propojenosti s tím, jak 

k práci přistupují nové generace, protože nabízí možnost rozprostřít možnosti nových 

zkušeností nejen v rovině pracovních úkolů, ale zaměstnavatele a dokonce i v druhu 

pracovního zaměření.214  

 

4.8.2 Interim management 

Interim management je způsob zaměstnávání, který se vyznačuje svou dočasností. 

Uplatňuje se především ve vyšším managementu a jeho podstatou je zaměstnání 

zaměstnance na manažerské pozici, který je najat pro splnění určitého konkrétního 

cíle, kterým může být například konkrétní projekt, zavádění nových technologií či 

přístupů nebo také dočasné řízení při akvizicích a další. Pro interim management, jinak 

také nazývaný dočasná správa, je typické, že je předem stanovená doba, po kterou by 

měl u zaměstnavatele dočasný manažer působit a rovněž jsou obvykle předem známé 

náklady na jeho odměnu. Interim manažer, který je také nazýván krizovým 

                                                           
214 COHEN, Laurie and Mary MALLON,. The transition from organisational employment to portfolio 

working: perceptions of ‘boundarylessness.’ Work, Employment and Society., 1999. B.m.: Cambridge 

University Press, vol. 13, no. 2, pp. 329–352. 
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manažerem, je osobou, která je najímána, aby v součinnosti se zaměstnanci podniku 

zajistila zavádění změn, restrukturalizaci, dočasně zastoupila absentujícího 

zaměstnance a v dalších případech, přičemž je typické, že se jedná o situaci, která 

vyžaduje specifické odborné a manažerské schopnosti a znalosti.215 Pro tento 

management je typická dočasnost takovéhoto působení a ta se pohybuje v řádu měsíců 

až několika let, typicky období 2 měsíců až 3 let, přičemž nejčastěji se jedná o horizont 

délky trvání 6 měsíců.216  

 Způsob, kterým jsou dočasní manažeři zaměstnáni, je nejčastěji mimo 

zaměstnanecký pracovní poměr, obvykle se jedná o osoby samostatně výdělečně 

činné, které služby interim manažera poskytují tímto způsobem.217 I v tomto případě 

je možné diskutovat, zda se jedná o závislou práci a měla by tak být vykonávána 

prostřednictvím zaměstnání u zaměstnavatele, nebo zda se jedná o spíše o charakter 

vztahů obchodních. Vzhledem k povaze interim managementu a jeho různým typům, 

tak, jak je definuje i Česká asociace interim managementu, která v České republice 

zastřešuje podobu interim managementu a rovněž sdružuje tyto manažery a je 

prostředníkem při hledání vhodného řešení pro případ dočasného managementu, jsou 

druhy interim managementu substituční, kdy je nahrazován dočasně nepřítomný 

kmenový manažer, dále změnový interim manažer, který je zodpovědný za 

implementování nových metod a odpovědnost za úspěšné zavedení změn a konečně i 

projektový manažer, který se zabývá vedením a dokončením daného projektu. 

Z povahy těchto různých typů jsou pak některé více přikloněné zaměstnaneckému 

vztahu, jako je například interim management změnový, zatímco projektový manažer 

může vykazovat vyšší míru samostatnosti a nezávislosti a tím více inklinovat k podobě 

vztahu obchodního.218 V českém právu tento institut není zvláštně upraven, a proto je 

tato otázka stále na zákonodárci, aby vymezil postavení interim manažerů z pohledu 

                                                           
215 What is Interim Management? [on-line] 8. února 2016, interimmangement.com, [cit. 20.2.2019]. 

Dostupné z: http://interimmanagement.com/what-is-interim-management/   
216 Výhody a historie interim managementu [on-line]. personalistika-navratil.com, [cit. 20.2. 2019] 

Dostupné z: http://www.personalistika-navratil.com/dodame-vam-zkusene-interim-manazery/vyhody-

interim-managementu   
217 MARTINOVÁ, Jana. [on-line] Interim Management v Evropě. říjen 2009, Projekt komerční 

platformy pro Interim manažery na českém trhu, apps.cz, Praha, [cit. 12.2.2019] Dostupné z: 

http://www.apps.cz/public/konference/2009-10-20/presentation/JanaMartinova. 
218 LINDOVÁ, Jana. [on-line] Specifikace rizik při výkonu interim managementu v souvislosti s právní 

úpravou výkonu nelegální práce v ČR. ,2010, Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Sborník 

příspěvků z mezinárodní vědecké konference Pracovní právo 2010, law.muni.cz  [cit. 20.2. 2019]. 

Dostupné z: https://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2012/files/008.html   
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pracovního nebo obchodního práva a definoval pozici interim managementu v českém 

právním prostředí. Znamenalo by to vyjasnění vztahů mezi jednotlivými účastníky 

tohoto vztahu a tím tedy zda se jedná o obchodní vztahy, kdy interim manažer 

poskytuje své služby, a zaměstnavatel je pak jen jejich odběratelem, nebo zda se jedná 

o vztahy s prvkem závislé práce, která by měla být vykonávána v zaměstnaneckém 

vztahu a řídit se právem pracovním. 

4.8.3 Casual work - Zero hours 

Tento typ zaměstnávání je často srovnáván s českou úpravou pracovní pohotovosti, 

ovšem z pohledu zahraničního srovnání se jedná o druh práce, která odpovídá spíše 

nepravidelné výpomoci či také nazývané práci na zavolanou.  Podstata tohoto institutu 

spočívá v možnosti povolat zaměstnance do zaměstnání podle potřeby zaměstnavatele 

a takový zaměstnanec pak často nemá předem rozvrženou pracovní dobu a nemá ani 

stanovený počet hodin, které musí odpracovat a navíc ani zaměstnanec není povinen 

nabídnutou práci přijmout a odpracovat.219 Zaměstnanci tak nemusí být ani garantován 

minimální rozsah týdenní pracovní doby a pak může nastat situace, kdy zaměstnanec 

nebude pracovat v daném týdnu vůbec. Tento institut v podobě tzv. „zero hours 

contract“ funguje například ve Velké Británii.220 V české právní úpravě tento institut 

výslovně definovaný nenalezneme. V zákoníku práce existuje několik ustanovení, 

která se týkají úpravy povinnosti zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci a tuto 

práci rozvrhovat. V ustanovení § 34b odst. 1 zákoník práce říká, že zaměstnavatel musí 

přidělovat zaměstnanci práci dle stanovené týdenní doby, s výjimkou případu konta 

pracovní doby.221 Přidělování práce je pak stanoveno ustanovením § 38 zákoníku 

práce. Pro tento institut je důležité i ustanovení § 84 zákoníku práce, které stanovuje 

povinnost zaměstnavatele vypracovat písemný rozvrh pracovní doby a zaměstnance 

s ním seznámit.222 Podle tohoto ustanovení je tak třeba učinit nejdéle dva týdny, 

                                                           
219 PICHRT, J., Zero hours contracts, 932019 ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – IURIDICA 

1 PAG. 93–101 https://www.prf.cuni.cz/res/dwe-files/1404060099.pdf  
220 ILO, [online]., Global employment trends, International Labour office, 2004, Geneva, [cit. 

10.10.2018].  ISBN 92-2-115107-7, Dosupné z: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/wcms_114353.pdf 
221 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 34b odst. 1  
222Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,  § 84  

https://www.prf.cuni.cz/res/dwe-files/1404060099.pdf
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respektive jeden týden u konta pracovní doby, před začátkem období, na které je 

stanovena pracovní doba. Zároveň je zde připuštěna i možnost upravit si dohodou se 

zaměstnancem jinou dobu seznámení s tímto pracovním rozvrhem, přičemž se za 

nejkratší dobu považuje jeden den.223 V případě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr zákon povinnost rozvrhnout pracovní dobu zaměstnavateli 

nestanovuje.224 Proto existuje možnost v rámci některé z dohod podobný princip, jako 

jsou „zero hours“ uplatnit, avšak v případě, že obsahem dohody není ujednání o 

pracovní době a objemu pracovní doby, na kterou má zaměstnanec nárok.225 

Problematika zero hours či práce na zavolanou je samozřejmě svázaná s potřebou 

ochrany zaměstnance, které se v rámci tohoto institutu zaměstnanci ve velké míře 

nedostává. Zajištění příjmu v návaznosti na přidělování práce ve stanoveném rozsahu, 

tak jak česká právní úprava stanovuje pro případy zaměstnání v pracovním poměru, je 

právě projevem této ochrany. Proto se hovoří o tom, že v případě, že takovéto 

uspořádání pracovních vztahů by bylo třeba tuto oblast více v právní úpravě zajistit a 

to například tím, že by došlo k povinnosti garantovat minimální počet hodin, na jejichž 

přidělení by měl zaměstnanec právo nebo také například stanovení zaručené mzdy, 

která by zaměstnanci náležela bez ohledu na skutečně odpracovanou práci.226  

4.8.4 Voucher systém 

Tento způsob zaměstnávání je založen na poukázkách, které zaměstnavatel kupuje 

nejčastěji od státu, ale případně od jiných zaměstnavatelů, obvykle ale z veřejného 

sektoru, a tuto poukázku poté může uplatnit k zaplacení za práci zaměstnance, který 

po vykonání práce poukázku získá a tu až poté může vyměnit za peníze. V některých 

zemích Evropské unie tento způsob zaměstnávání funguje a to v různých formách, kdy 

cílem je nejen podpora zaměstnanosti, ale i zlepšení podmínek znevýhodněných 

zaměstnanců na trhu práce, neboť oblasti hospodářství, ve kterých se typicky voucher 

                                                           
223 BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. 

V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0., strana 491, 230 
224 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 74 odst. 2  
225 PICHRT, J., Zero hours contracts, 932019 ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – IURIDICA 

1 PAG. 93–101 https://www.prf.cuni.cz/res/dwe-files/1404060099.pdf, strana 96 
226 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2015. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 9788073805401., strana 177 

https://www.prf.cuni.cz/res/dwe-files/1404060099.pdf
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systém používá, jsou často spojovány s nižší možností stálého zaměstnání, méně 

příznivými podmínkami v oblasti sociálních jistot a také se projevuje typická 

zaměstnanost na částečný úvazek. Jedná se například o zemědělství či lesnictví nebo 

o práce menšího rozsahu. Právě rozměr sociálních jistot je při využívání voucher 

systému velmi zřetelný a projevuje se tak, že již v okamžiku, kdy zaměstnanec obdrží 

poukázku za odvedenou práci, automaticky je v ten moment odváděn i příspěvek na 

pojištění a to ať již úrazové, jako je tomu v Rakousku, kdy ostatní odvody, jsou 

odváděny při dosažení určité minimální hranice výše odměny, po čemž je automaticky 

odváděn i zbytek odvodů automaticky, tak může být součástí automatický odpočet 

odvodů při odevzdání voucherů zaměstnanci za provedenou práci a to v celém 

rozsahu, jako tomu bylo například v Itálii.227  

V České republice tento způsob zaměstnávání není zakotven a v současné době 

ani není využíván, neboť je zde velmi typická provázanost právě se státem a využití 

voucher systému tak bez podpory státu a jeho zakotvení v právním systému v podstatě 

není možné realizovat. Někdy bývá ve veřejném mínění zaměňován s poukázkami, 

které mohou být vydávány jako prostředek vyplácení sociálních dávek. V takových 

případech je takovéto poukázky možné vyměnit například za potraviny, ovšem pak se 

nejedná o formu zaměstnávání pomocí voucher systému. Sociální podpora formou 

poukázek je v tomto případě pouze terminologicky podobný institut, avšak nelze jej 

vnímat jako obdobu práce na základě voucher systému.228 

4.8.5 Crowdworking a platform work 

Crowdworking patří mezi jedny z nejnovějších forem zaměstnávání, která 

umožňuje zaměstnavateli rozprostřít plnění pracovních úkolů mezi větší počet osob 

pomocí digitální platformy. Tam jsou osoby nabízející svou pracovní sílu a tyto osoby 

mohou pracovat z různých částí světa a zaměstnavatel si tímto způsobem v podstatě 

                                                           
227EUROFUND, STORIIE, D., Non-standard forms of employment: Recent trends and future 

prospects Eurofound (2018), Dublin. ISBN: 978-92-897-1630-7, Také dostupné z: 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1746en.pdf, 

strana 29 
228 KYZLINKOVÁ, R., POJER, P., VEVERKOVÁ, S., Nové formy zaměstnávání v České republice, 

VÚPSV, Praha, 2019, strana 35 
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najímá dodavatele celé řady druhů služeb pro plnění pracovních úkolů a projektů, pro 

které by jinak využil buď vlastní zaměstnance nebo nějakého jednoho dodavatele a 

tímto způsobem de facto práci outsourcoval, ale výše nákladů by pro něj byla spíše 

vyšší. Pomocí digitální platformy navíc může pružně reagovat na aktuální požadavky 

a tyto pak plnit pomocí digitální platformy.229  

Rozvoj informačních technologií, rozšíření přístupu k internetu a dalších 

komunikačních zařízení napomohl k rozvoj zaměstnávání s využitím digitálních 

platforem. Role digitální platformy je v tomto případě klíčová a digitální platforma 

vystupuje jako zprostředkovatel nebo dodavatel a není vyloučeno, že se jedná i přímo 

o zaměstnavatele, ačkoli tento způsob organizace vzájemných vztahů prozatím není 

oproti ostatním formám natolik rozšířen.230 

I v případě zprostředkovatelské role existuje třístranný vztah subjektů, které se 

tohoto vztahu účastní. Jedná se tedy o samotnou platformu, dále je to odběratel služeb, 

tzv. „crowdsourcer“ a zaměstnanec, tzv. „crowdworker“. Způsob fungování těchto 

vztahů je tedy možný několika výše uvedenými způsoby, a proto i povaha vztahů mezi 

účastníky takového zaměstnávání se od toho odvíjí. Obvykle je situace taková, že 

platforma vybírá nějakou formu provize za zprostředkování kontaktu mezi 

odběratelem a „zaměstnancem“. V případě, že platforma není pouze zprostředkovatel, 

ale vystupuje jako dodavatel služeb, pak obvykle „zaměstnanci“ vyplácí odměnu 

sama, s tím že si opět ponechá ekvivalent provize, případně si oblast odměn upraví 

jiným způsobem, v takovém případě je odběratelem služeb právě platforma, která ji 

pak nabízí dále.  Vztah mezi “zaměstnancem“, neboli crowdworkerem a  

crowdsourcerem neboli „zaměstnavatelem“ tak může a nemusí nutně existovat.  

„Zaměstnanec“ pracuje nejčastěji jako osoba samostatně výdělečně činná, 

která nabízí své služby na trhu, kde se mezi konečného odběratele jeho služeb ještě 

vmísí právě digitální platforma, která usnadňuje komunikaci a setkávání nabídky 

s poptávkou. V této souvislosti se pak nabízí otázka postavení závislé práce v kontextu 

těchto nových způsobů zaměstnávání, která zde čelí hned několika problémům. Jedná 

se zejména o povahu těchto vztahů jako takových a kromě toho je to také 

                                                           
229 HŮRKA, P.., IN: PICHRT, Jan a Jakub MORÁVEK, ed. Atypická zaměstnání - cesta k vyšší 

zaměstnanosti?. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-975-5., strana 82 
230 ŘEHOŘOVÁ, L. IN: PICHRT, Jan, Radim BOHÁČ a Jakub MORÁVEK, ed. Sdílená ekonomika - 

sdílený právní problém?. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 9788075528742., strana 56 
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globalizovaná nabídka služeb ze strany jak platforem, tak i crowdworkerů, a s tím 

spojené problémy s aplikací norem pracovního práva a sociálních jistot, které bude 

velmi složité nejen vůbec sledovat, ale také kontrolovat a případně dodržovat pro 

případ, že by došlo k právní úpravě zaměstnávání prostřednictvím digitálních 

platforem na skutečný zaměstnanecký způsob zaměstnávání a s tím spojené 

odpovědnosti zaměstnavatele a ochrany, kterou obvykle pracovní právo 

zaměstnancům poskytuje. 231 Otázka toho, zda tedy v budoucnosti bude z pohledu 

sociálních jistot dualita závislé práce a práce vykonávané osobami samostatně 

výdělečně činnými v kontextu například právě digitálních platforem pokračovat, nebo 

se bude v určitých aspektech spíše sbližovat, je samozřejmě prozatím nejasné. Právní 

úprava, která zajišťuje zaměstnancům vyšší ochranu, bude ale dle mého názoru 

převažovat a proto bude nezbytné alespoň v minimálních mezích do budoucna i tyto 

vztahy nějakým způsobem blíže legislativně upravit a tím i usnadnit pozici všech 

dotčených účastníků těchto vztahů. Takováto nová úprava by ale pak dle mého názoru 

měla zohlednit charakter těchto vztahů, který je zaměřen na flexibilitu pro všechny 

strany, efektivitu a větší či menší míru svobody a fungování takových vztahů v rámci 

dnešního globalizovaného, digitalizovaného světa a sdílené ekonomiky. Tím by 

nedošlo k nežádoucímu omezení možnosti takto vykonávat práci, ale spíše k vytvoření 

rámce, v rámci něhož by se mohli účastníci těchto vztahů svobodně realizovat.232 

  

                                                           
231 ŘEHOŘOVÁ, L. IN: PICHRT, Jan, Radim BOHÁČ a Jakub MORÁVEK, ed. Sdílená ekonomika - 

sdílený právní problém?. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 9788075528742., strana 60-61 
232 TKADLEC, M., IN: PICHRT, Jan, Radim BOHÁČ a Jakub MORÁVEK, ed. Sdílená ekonomika - 

sdílený právní problém?. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 9788075528742., strana 75-77 
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5 Flexibilní formy zaměstnávání z hlediska pracovní doby 

Pod termínem flexibilních forem zaměstnávání máme na mysli jak jednotlivé 

formy zaměstnávání, které jsou charakterizovány typem zakládajícího právního 

jednání a s ním spojenými zákonem danými specifiky, jako je pracovní poměr 

založený pracovní smlouvou, nebo práce založená na některé z dohod o práci konané 

mimo pracovní poměr. Kromě toho jsou to různé subtypy, v rámci výše zmíněných 

institutů, které netvoří tímto způsobem samostatné jiné zakládající právní jednání, ale 

jsou pro ně charakteristické shodné rysy, které umožnují flexibilnější využití těchto 

institutů, jako například práce na dálku a pak jsou zde také různé možnosti spojené 

s úpravou pracovní doby, která rovněž umožňuje flexibilnější fungování v rámci 

některých výše zmíněných institutů a současně vytváří touto specifickou úpravou 

pracovní doby další možnosti flexibilního zaměstnávání. Proto jsem zařadila i některé 

vybrané aspekty úpravy pracovní doby, které jsou při diskusi o flexibilním 

zaměstnávání rovněž relevantní. Nejprve se krátce budu věnovat definici pracovní 

doby a východiskům pro následné definování flexibilních forem úpravy pracovní 

doby, které jsou vzhledem k termínu flexibilního zaměstnávání často zmiňovány, 

kterým se budu věnovat následně.  

Uspořádání pracovní doby jako prostředek flexibilnějšího uspořádání 

pracovněprávních vztahů je již dnes důležitým aspektem při hledání zaměstnání a 

důvodem je samozřejmě fakt, že v práci člověk dnes stráví třetinu i více z pracovního 

dne, tudíž i její rozvržení, délka, struktura a charakter jsou důležité i pro 

zaměstnavatele i pro zaměstnance.  

Definice 

Pracovní doba je definována v zákoníku práce jako „doba, v níž je zaměstnanec 

povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na 

pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele“233. Pracovní doba 

tak ve své podstatě spočívá ve vymezení časového úseku, během kterého má 

zaměstnanec vykonávat pracovní úkoly, které jsou tedy realizací práce, kterou dle 

pracovní smlouvy má zaměstnanec vykonat. Pracovní doba a její právní úprava má ze 

                                                           
233 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, §78 odst. 1 písm. a 
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své podstaty především ochrannou funkci ve vztahu k zaměstnanci. Postupem času se 

poměr pracovní doby a doby odpočinku snižuje, a právní úprava má na tomto velký 

podíl. Původní týdenní pracovní doba byla na úrovni 40 hodin týdne až od 60. let 20. 

století, jak ukazuje i graf, který zobrazuje vývoj týdenní pracovní doby v průběhu 

posledních dvou století.234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kromě úpravy pracovní doby samotné dochází postupně i ke stanovování 

dalších povinností, především na straně zaměstnavatele, které s tím souvisí, jako jsou 

rozvrhování pracovní doby, maximální délka směny, doba odpočinku atd., čímž se 

tímto prostřednictvím může naplnit i funkce organizační, kterou právní úprava 

pracovní doby také zajišťuje.235  

Pracovní doba byla součástí pracovněprávního zákonodárství již od počátků 

vytváření právního rámce pro pracovní právo vůbec a dnes je právní úprava nejen na 

národní úrovni, ale také na úrovni unijní, kde se realizuje nejčastěji pomocí směrnic a 

na úrovni mezinárodní, kde jsou státy vázány mezinárodními dohodami. 

                                                           
234 Working hours. Working hours by Max Roser [online]. Working hours from Germany to Italy, 

1.5.2019, ourworldindata.org, [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: https://ourworldindata.org/working-

hours. 
235 GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a 

dalších souvisejících právních předpisů. 2., přeprac. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. Práce, mzdy, 

pojištění. ISBN 9788072637591., strana 14 

Graf 1 Vývoj týdenní pracovní doby, Zdroj: Working hours. Working hours by Max Roser 
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Prameny 

Z pohledu mezinárodní právní úpravy jsou pramenem úpravy pracovní doby 

v českém právu rovněž ratifikované úmluvy přijaté v rámci Mezinárodní organizace 

práce, kterými je Česká republika rovněž vázána. Mezi tyto úmluvy se řadí a například 

úmluva č. 1 Mezinárodní organizace práce již z roku 1919, která se týká stanovení 

pracovní doby omezené na osm hodin denně.236 Dále jsou to například Úmluva č. 49 

mezinárodní organizace práce o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví 

z roku 1935237 a další úmluvy týkající se noční práce, například úmluva č. 171 z roku 

1990 Mezinárodní organizace práce o noční práci.238 

Kromě úpravy mezinárodní je v případě pracovního práva obecně poměrně 

široká úprava unijní, která je realizována zejména pomocí směrnic a nařízení. Tato 

unijní úprava pak zpravidla vytváří omezení a limity, případně podmínky, které musí 

členské státy splnit a dodržovat či začlenit do vlastních právních řádů. 

Nejvýznamnějším unijním pramenem z pohledu pracovní doby je Směrnice EP a Rady 

2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby ze dne 4. 11. 2003. Tato 

směrnice se uplatní při úpravě pracovní doby pro všechna odvětví, vyjma námořníků 

a v některých dalších případech týkajících se práce veřejné služby pro případ živelních 

katastrof apod. Směrnice obsahuje úpravu základních pojmů, jako je pracovní doba, 

kdy „pracovní dobou rozumí jakákoli doba, během níž pracovník pracuje, je k 

dispozici zaměstnavateli a vykonává svou činnost nebo povinnosti v souladu s 

vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi.“239, ale také další pojmy, zejména 

týkající se práce v noci. Upravuje ale také problematiku doby odpočinku, kdy během 

dne jej stanovuje na 11 hodin nepřetržitě, týdně je to pak nepřetržitě 35 hodin240 nebo 

například minimální délku dovolené, která zaměstnanci náleží v kalendářním roce.241 

                                                           
236 Úmluva č. 1 Mezinárodní organizace práce z roku 1919, o omezení pracovní doby na osm hodin 

denně a čtyřicet osm hodin týdně v průmyslových podnicích, č. 80/1922 Sb.  
237 Úmluva č. 49 Mezinárodní organizace práce z roku 1935 o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na 

výrobu lahví, č. 354/1938 Sb. 
238 Úmluva č. 171 Mezinárodní organizace práce z roku 1990 o noční práci, č. 230/1998 Sb. 
239 Směrnice EP a Rady ES/88/2003, čl. 2 odst. 1 
240 Směrnice EP a Rady ES/88/2003, čl. 3 a čl. 5 
241 Tamtéž, čl. 7 
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Dalšími směrnicemi, které se týkají úpravy pracovní doby, jsou pak směrnice 

Rady 94/33 ES ze dne 22. června 1994, která se týká ochrany mladistvých pracovníků, 

která blíže specifikuje závazek států upravit zákaz práce dětí nejméně do skončení 

povinné školní docházky, avšak ne mladších, než 15 let, a dále pravidla pro práci 

mladistvých případně v některých povolených případech i dětí. Pracovní dobu 

omezuje směrnice v článku 8 na maximálně osm hodin denně a čtyřicet hodin týdně 

v případě, že se jedná o práci v rámci vzdělávacího systému nebo stáže, a na sedm 

hodin denně a maximálně 35 hodin týdně v době, kdy školní výuka neprobíhá, kterou 

ale od 15 let věku lze zvýšit na osm hodin denně a čtyřicet hodin týdne, přičemž tento 

zvýšený limit stanovuje směrnice i pro mladistvé od 15 let.242 

Česká právní úprava pracovní doby je v obecné rovině zakotvena ve čtvrté části 

zákoníku práce, kde se mu věnuji ustanovení §78 - §100. Tam jsou upraveny základní 

pojmy a východiska a dílčí úpravy, která vytváří více specifická pravidla nebo 

požadavky jsou pak prostoupeny zákoníkem práce v různých jeho částech. Kromě 

úpravy v zákoníku práce se pracovní doby týká několik nařízení vlády, které blíže 

specifikují úpravu pracovní doby pro zaměstnance, kteří vykonávají práci jako členové 

hasičského záchranného sboru243 nebo také dle nařízení vlády specifikace pracovní 

doby pro zaměstnance pracujících v dopravě a speciální úpravu nalezneme i pro 

některé další oblasti.244 V této práci se zabývám obecnou právní úpravou pracovní 

doby.  

Pojmy 

Jak je uvedeno výše, zákoník práce definuje pracovní dobu jako dobu, v níž má 

zaměstnanec konat práci a rovněž dobu, po kterou je připraven k výkonu takové práce 

na pracovišti a podle pokynů zaměstnavatele. Přestávky, které jsou zaměstnanci 

poskytovány na oddech a jídlo se do pracovní doby nezapočítávají. Zaměstnanec, který 

je připraven k výkonu práce a není na pracovišti zaměstnavatele, je v pracovní 

pohotovosti. Pracovní pohotovost se do pracovní doby dříve nezapočítávala, přičemž 

                                                           
242 Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků, čl. 8.  
243 Nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů 

jednotky hasičského záchranného sboru podniku 
244 Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby 

odpočinku zaměstnanců v dopravě 
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se k tomuto tématu vyjádřil i Soudní dvůr Evropské unie, který v několika případech 

podal závazný výklad termínu pracovní doby v souvislosti právě s pracovní 

pohotovostí, kdy v případě, že je zaměstnanec připraven na pracovišti, započítává se 

tato doba do pracovní doby, případně přesčasů. Zatímco v případě, že není na 

pracovišti zaměstnavatele, ale vyžaduje se, aby byl k dispozici například na telefonu, 

započítá se pracovní doby jen čas, který zaměstnanec prací skutečně strávil.245 V české 

právní úpravě došlo k ukotvení právě pravidla, které stanovuje, že při výkonu pracovní 

pohotovosti na pracovišti zaměstnavatele, započítává se tato doba do doby pracovní a 

zaměstnanci náleží za tuto dobu mzda nebo plat.246 

Směna 

Směnou je „část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je 

zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn 

odpracovat“.247 Jedná se tedy o dobu bez práce přesčas, kterou zaměstnanec stráví 

výkonem pracovních úkolů dle rozvržení ze strany zaměstnavatele. Zákon dále 

upravuje nejdelší možnou délku směny, která činí bez přestávek v práci 12 hodin.248 

Stanovená týdenní pracovní doba 

Délku týdenní pracovní doby stanovuje ustanovení § 79 odst. 1, které říká, že 

stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin.249 Zákoník práce ovšem stanovuje i 

další hodnoty stanovené týdenní pracovní doby pro různé specifické situace. Těmi jsou 

snížení stanovené pracovní doby na nižší hodnotu a to pro situace, které se týkají: 

„a) pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a 

na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně, 

b) s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně, 

                                                           
245 GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a 

dalších souvisejících právních předpisů. 2., přeprac. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. Práce, mzdy, 

pojištění. ISBN 9788072637591., strana 24  
246 BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. 

V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 9788074006678., strana 212 
247 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 78 odst. 1 písm. c  
248 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 83 odst. 2  
249 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 70 odst. 1  
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c) s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně.“250 

Je důležité zdůraznit, že bez snížení mzdy může dojít ke snížení počtu hodin 

oproti zákonem stanovené týdenní pracovní době pomocí úpravy v kolektivní smlouvě 

nebo vnitřním předpisem, avšak nesmí je zavést zaměstnavatelé uvedení v ustanovení 

§ 109 odst. 3.251 V zákoně není uvedena nejnižší možná hodnota takovým způsobem 

stanovené týdenní pracovní doby a je tedy na vnitřním předpisu či kolektivní smlouvě, 

aby pomocí nich byla u daného zaměstnavatele pro dané zaměstnance stanovena. 

Zaměstnancům tak náleží právo na přidělování práce v rozsahu takto stanovené 

týdenní pracovní doby v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 zákoníku práce.  

Rozvržení pracovní doby 

Z pozice zaměstnavatele vyplývá jeho právo určovat rozvržení pracovní doby. 

Zaměstnavatel je oprávněn stanovit kdy začíná a kdy končí směna. Zaměstnanec musí 

být na pracovišti přítomen při začátku směny a opouštět ho může až poté, co směna 

skončí.252 Jak je uvedeno výše, směna nesmí překročit 12 hodin a směny by měly být 

rozvrhovány tak, aby toto rozvržení odpovídalo pětidennímu pracovnímu týdnu, neboť 

se zákoník práce v ustanovení § 81 odst. 2. takto vyslovuje a zároveň je zde třeba vzít 

v úvahu i ustanovení § 92, které požaduje po zaměstnavateli takové rozvržení, které 

umožní zaměstnanci mít 48 hodin nepřetržitého odpočinku v týdnu s výjimkami pro 

některé zákonem vymezené případy také uvedenými blíže níže.253 

Rozsah přidělované práce musí odpovídat pracovní době, přičemž i otázky 

fyziologických a neuropsychických možností zaměstnance, předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech.254 

Při rozvrhování směn je dle ustanovení § 241 odst. 1 zákoníku práce dále ze strany 

zaměstnavatele zahrnout do plánu i potřeby zaměstnanců a zaměstnankyň pečujících 

o alespoň jedno dítě.255 

                                                           
250 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 79 odst. 2 písm. a) až c)  
251 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 79 odst. 3 
252Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 1 
253Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 92 odst. 1 
254 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 300 odst. 1 
255 PICHRT, Jan. Zákoník práce: Zákon o kolektivním vyjednávání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Praktický komentář. ISBN 9788075526090., strana 698 
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Zaměstnavatel tak rozvrhuje pracovní dobu dle svého uvážení, tedy délku 

směn, jejich začátek a konec, počet a druhy střídání směn apod. Je povinen 

zaměstnance písemně seznámit s rozvržením pracovní doby alespoň dva týdny 

předem, u konta pracovní doby je tato doba zkrácena na jeden týden. Jestliže si tak 

zaměstnanec se zaměstnavatelem ujednají, je možné tuto dobu zkrátit, například jen 

na dva dny, avšak musí být zachována písemná forma.256 Povinnost rozvrhovat 

pracovní dobu neplatí v případech stanovených zákonem, kterými jsou vztahy 

založené některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.257  

Zaměstnavatel je povinen práci zaměstnanci přidělovat a v případě, že tak 

neučiní je taková situace považována za překážku v práci na straně zaměstnavatele a 

zaměstnanci bude podle ustanovení § 207 a § 208 zákoníku práce poskytnuta náhrada 

mzdy. Zaměstnanci náleží tato náhrada i v případě, kdy se pracovní smlouva dostane 

do rozporu s ustanovením § 242 odst. 1 písm. a) zákoníku práce, protože zaměstnanci 

zaměstnavatel nepřiděluje práci v rozporu s ustanovením § 35 odst. 1 písm. a), 

z důvodu specifikace této oblasti v pracovní smlouvě. Pracovní smlouva je totiž 

v tomto ohledu neplatná, jak uvádí rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě v usnesení 

sp. Zn. 16 Co 160/2001 v kontextu snahy zaměstnavatele smluvně upravit možnost 

práce, která se také označuje jako práce na zavolání (někdy také Casual work).258  

Zaměstnavatel si volí, jak bude pracovní dobu rozvrhovat, zda to bude 

rovnoměrně či nerovnoměrně, zda bude využívat směnného provozu v podobě 

dvousměnném, třísměnném či nepřetržitém. 

 

5.1 Rovnoměrné rozvržení pracovní doby  

Rovnoměrné rozvržení pracovní doby je „rozvržení, při kterém zaměstnavatel 

rozvrhuje na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší 

pracovní dobu“.259 Charakteristikou rovnoměrného rozvržení je tedy skutečnost, že 

                                                           
256 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 85  
257 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 77 odst. 2 písm. d 
258 DANDOVÁ, E. Otazníky kolem pracovní doby., 2010, Praha, Právo pro podnikání a zaměstnání 

4/2010, strana 4 
259 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 78 odst. 1 písm. l 
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v každém týdnu odpracuje zaměstnanec stejné množství pracovní doby. Proto 

odpovídá toto rozvržení standardní situaci, které na každý den pětidenního pracovního 

týdne stanovuje stejný počet pracovních hodin, čímž je naplněna týdenní stanovená 

pracovní doba (či sjednaná kratší pracovní doba).260 Ovšem nemusí tomu tak být, 

neboť toto ustanovení vyjadřuje požadavek na stejný počet hodin v jednom týdnu, ale 

ne v jednom dni. Je tak možné pracovat v rámci dalších institutů pracovního práva, 

které nabízejí různou míru flexibility a využít např. pružnou pracovní dobu nebo např. 

zhuštěný pracovní týden, kdy není každý den nutné odpracovat stejný počet hodin, ale 

v součtu jednoho týdne bude naplněna podmínka stanovená v ustanovení § 7 odst. 1 

písm. l) a tedy zachována rovnoměrnost. Nejčastěji je využíváno toto rozvržení 

v jednosměnném provozu, neboť při vícesměnných provozech je třeba dbát na 

dodržení stanovené týdenní pracovní doby.261 

 

5.2 Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby 

Nerovnoměrným rozvržením pracovní doby je takové rozvržení, „při kterém 

zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní 

pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, s tím, že průměrná týdenní pracovní 

doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní 

dobu, za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může toto 

období vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.“262 Toto vymezení je tedy 

negativním vymezením, které je odlišuje od vymezení rovnoměrného rozvržení 

pracovní doby.  

Je zde stanoveno vyrovnávací období, v rámci kterého je třeba naplnit 

v průměru stanovenou týdenní pracovní dobu. V každém z těchto týdnů tak reálně tato 

stanovená doba naplněna být nemusí, ale v celkovém průměru za celé vyrovnávací 

období musí být tento požadavek dodržen. Toto umožňuje zaměstnavateli více 

                                                           
260 GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a 

dalších souvisejících právních předpisů. 2., přeprac. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. Práce, mzdy, 

pojištění. ISBN 9788072637591., strana 42 
261 Tamtéž, strana 43 
262 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 78 odst. 1 písm. m. 
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upravovat pracovní dobu a její rozvrhování tak, aby byly současně dodrženy 

požadavky na maximální délku směny a požadavky na dostatečnou dobu odpočinku 

jak mezi směnami, tak v týdnu,263 a současně sladit rozvržení pracovní doby, které 

odpovídá zvolenému směnnému provozu nebo režimu pracovní doby. Práce přesčas 

se pak posuzuje jako práce nad rámec stanovených směn.264 

Naplánovat zaměstnanci směny na celé vyrovnávací období v souladu 

s ustanovením § 84 zákoníku práce může zaměstnavatel nejen na celou dobu 

vyrovnávacího období, ale také tak činit po částech a stanovovat ji na každé 4 týdny 

zvlášť, přičemž musí být splněny všechny ostatní požadavky na informovanost 

zaměstnance o rozvržení jeho směn, a tedy jeho včasné písemné informování. Často 

je ale vyrovnávací období voleno tak dlouhé, aby byl zaměstnavatel schopen na toto 

období skutečně zaměstnanci práci rozvrhnout.265  

Vzhledem k ustanovení § 4a zákoníku práce, který uvádí, že „odchylná úprava 

práv nebo povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je 

právo nebo povinnost, které stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako nejméně 

nebo nejvýše přípustné“266, odlišná úprava, která je v souladu s prvním odstavcem 

druhým § 4a zákoníku práce pak může být upravena odchylně smlouvou či vnitřním 

předpisem, přičemž ale pro úpravu povinností zaměstnance je potřeba tyto změny 

zakotvit smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.267 

Toto ustanovení umožňuje využít některé z institutů flexibilní pracovněprávní 

úpravy pracovní doby, které nejsou zákonem výslovně upraveny. Z pohledu 

flexibilního zaměstnávání jsou tedy důležité zejména již výše zmíněná kratší pracovní 

doba, rovnoměrnost a nerovnoměrnost rozvržení pracovní doby konto pracní doby, 

pružná pracovní doba a dále stačený pracovní týden, pružný začátek pracovní doby. 

                                                           
263 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 83, § 90 a § 92 
264 GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a 

dalších souvisejících právních předpisů. 2., přeprac. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. Práce, mzdy, 

pojištění. ISBN 9788072637591., strana 44 
265 GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a 

dalších souvisejících právních předpisů. 2., přeprac. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. Práce, mzdy, 

pojištění. ISBN 9788072637591., strana 45 
266 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, §4a odst. 1  
267 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, §4a odst. 2 
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5.3 Pružné rozvržení pracovní doby 

Pružné rozvržení pracovní doby je institut, který je zejména pro zaměstnance 

velmi vítaným projevem flexibility, která nabízí možnost v rámci pracovního dne 

volněji nakládat s časem věnovaným práci a časem volným. V českém právním řádu 

je upraven zákoníkem práce a to v ustanoveních § 85, §97 a §98.268  

Pružná pracovní doba umožňuje zaměstnanci ve své podstatě se podílet na 

rozvrhování pracovní doby, neboť do jisté míry má zaměstnanec možnost si pracovní 

dobu rozvrhnout dle svého uvážení. Zejména se to týká začátku a konce pracovní doby. 

Pružnou pracovní dobu tvoří dva segmenty, do kterých je pracovní doba rozdělena a 

které ale nejprve stanoví sám zaměstnavatel a až v rámci těchto dvou segmentů je 

realizována vůle zaměstnance si rozvrhnout pracovní dobu dle svého. Pružná pracovní 

doba je tvořena zaprvé základní pracovní dobu, která představuje čas, kdy je 

zaměstnanec povinen být na pracovišti zaměstnavatele a volitelnou pracovní dobu, 

která tvoří části dne, které si dle svého zaměstnanec zvolí např. pro začátek a konec 

pracovní doby. Přičemž se stále dle zákona bude uplatňovat povinnost nepřesáhnout 

maximální dvanáctihodinovou délku jedné směny. Zaměstnavatel pak určuje, jaké 

bude vyrovnávací období, ve kterém musí být splněna stanovená týdenní pracovní 

doba a to nejdéle v období dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. m, které stanoví nejdéle 

období 26 týdnů po sobě jdoucích, jestliže kolektivní smlouva neurčila dobu období 

až 52 týdnů.269 Je tedy zřejmé, že zaměstnavatel je oprávněn rozvrhovat pracovní dobu 

jak z pohledu rovnoměrnosti, kdy může stanovit, že týdenní pracovní doba je pro 

každý týden stejná a toto tedy bude chápáno jako dané vyrovnávací období a tím bude 

toto rozvržení pracovní doby rovnoměrné. Může ale zvolit i nerovnoměrné rozvržení 

pracovní doby na více týdnů a pak tímto ještě více rozšíří flexibilitu pracovní doby 

v rámci tohoto institutu pracovního práva.270  

Flexibilita v rozhodování o tom, které úseky dne budou základními a které 

budou volitelnými, náleží zaměstnavateli, stejně tak jako samotné rozhodnutí, zda 

institut pružné pracovní doby zavede a případně zda jej zavede s platností pro všechny 

                                                           
268 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 85, § 97, § 98 
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270 PICHRT, J. a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: 
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zaměstnance, nebo se bude týkat toto zavedení pouze některých, a ze strany 

zaměstnance neexistuje na pružné rozvržení pracovní doby nárok. Zároveň je ale 

zaměstnavatel povinen dodržovat zásadu rovného zacházení a také dodržet zákaz 

diskriminace. Pokud k tomuto zaměstnavatel přistoupí, neplatí již v minulosti 

stanovení povinnost mezi dva úseky volitelnými mít vložen úsek základní. 

Zaměstnavatel jich během dne může definovat dle svého uvážení dané množství. Což 

znamená, že se může dojít k situaci, že si zaměstnanec nebude moci určovat i začátek 

i konec, protože úsek základní pracovní doby může být stanoven právě na jeden 

z těchto momentů dne.271 Zákon rovněž vymezuje, v jakých případech se taková 

pružná úprava pracovní doby neuplatní a bude platit předem stanovená rozvržená 

týdenní pracovní doba ve směnách, které zaměstnavatel musí pro tento případ určit. 

Jedná se o případy, kdy je zaměstnanec na pracovní cestě, dále jsou to případy, kdy je 

nutné zabezpečit naléhavý pracovní úkol v rámci směny se stanoveným začátkem a 

koncem, nebo pokud jsou zde závažné provozní důvody nebo důležitých překážek 

v práci a dle dalších případně zaměstnavatelem stanovených situací.272   

Tento institut tedy nabízí zaměstnanci v rámci stanoveném zaměstnavatelem si 

flexibilně uspořádávat pracovní den či týden a upravovat si jej dle svých potřeb s tím, 

že jsou zároveň dané části dne, kdy je zaměstnanec na pracovišti povinen být. S touto 

flexibilitou ale přichází i řada specifických případů, kdy budou touto flexibilitou 

ovlivněny další související práva a povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance. K těmto 

se řadí například úprava překážek v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele a 

práci přesčas.273  

Pro překážky v práci v režimu pružné pracovní doby se budou vnímat jako 

výkon práce pouze do té míry, v jaké tyto překážky kolidují se základní stanovenou 

pracovní dobou, tedy tou, kdy je zaměstnanec povinen být na pracovišti. Toto se týká 

celodenních překážek v práci z důvodu pracovní neschopnosti, neboť by jinak 

nepřiměřeně zasahovaly do náhrady mzdy nebo platu. Úpravu nalezneme v ustanovení 

                                                           
271 GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a 

dalších souvisejících právních předpisů. 2., přeprac. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. Práce, mzdy, 
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§ 92 zákoníku práce. Jestliže se ale na straně zaměstnance vyskytne překážka, která 

není celodenního charakteru a nezasahuje tak do základní pracovní doby, nebude 

takovému zaměstnanci v rámci režimu pružné pracovní doby náležet za tuto překážku 

v práci náhrada mzdy nebo platu, neboť se do pracovní doby nebude vůbec 

započítávat. Pro započítávání překážek v práci na straně zaměstnance, které jsou 

součástí přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kde jsou definovány jiné důležité 

osobní překážky na straně zaměstnance, na které se poskytuje přesně stanovený čas 

pracovního volna, se pak uplatní režim, který započítává do každého pracovního dne 

průměrnou délku stanovené denní směny za týden a pak se bude náhrada poskytovat 

v této výši. Jestliže tedy bude průměrná týdenní pracovní doba v režimu pružné 

pracovní doby činit osm hodin, zaměstnanci se za jeden den započte právě těchto osm 

hodin bez ohledu na to, že by pro splnění vyrovnávacího období měl v tento den 

pracovat čas delší.274  

Překážky v práci na straně zaměstnavatele se započítávají rovněž podle 

průměrné délky směny dle stanovené týdenní pracovní doby a podle toho pak budou 

posuzovány jako výkon práce a zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu. Jedná se 

o překážky stanovené v ustanoveních § 207, § 208 a § 209 zákoníku práce, ke kterým 

patří prostoje a nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události.275  

Práce přesčas je u pružné pracovní doby z povahy tohoto institutu rovněž 

upravena specificky, ačkoli ustanovení § 78 odst. 1 zákoníku práce, které stanoví, že 

se pro práci přesčas musí jednat o práci, kterou zaměstnavatel zaměstnanci nařídil či 

k jejímu výkonu dal souhlas, se i v případě režimu pružné pracovní doby rovněž 

uplatní. Jinak ale bude práce přes čas posuzována podle odpracovaných hodin ve 

vyrovnávacím období, neboť tato práce přesčas může spadat i do segmentu volitelné 

pracovní doby i mimo tuto dobu a je možné vyhodnotit práci přesčas až právě ve 

vyrovnávacím období. Tímto se tedy naplní požadavek ustanovení § 98 odst. 1 

zákoníku práce, že „práce přesčas při uplatnění pružného rozvržení pracovní doby se 
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zjišťuje vždy jako práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu a nad základní 

pracovní dobu.“276 

Flexibilita v pružné pracovní době 

Tento institut nabízí zajímavé řešení nedostatku flexibility, které lze realizovat 

v běžných pracovněprávních vztazích a není potřena vytvářet speciální nové instituty. 

Zaměstnanec získává možnost mít kontrolu nad svou pracovní dobou a tím ji může 

přizpůsobit například péči o dítě, které vyžaduje ve specifické části dne zvýšenou péči, 

jako je příchod do školy před osmou hodinnou ranní, odchod ze školy v brzkých 

odpoledních hodinách, ale také v případech dalších, kdy je pružnost pracovní doby 

výhodou pro vyřízení administrativních záležitostí zaměstnance, které by při klasické 

pracovní době nemohl stihnout nebo také přizpůsobení pracovní doby volnočasovým 

aktivitám zaměstnance. Ten si může kompenzovat v rámci vyrovnávacího období 

případné zkrácení pracovní doby v jednom dni, kdykoli po dobu vyrovnávacího 

období, které nemusí nutně činit jeden týden, ale může být delší. Zde je naopak potřeba 

zmínit, že vyrovnávací období nebude velmi často přesahovat několik týdnů, protože 

organizace a fungování v takovém režimu by byla pro zaměstnavatele velmi náročná. 

S tím souvisí i další aspekt, který zejména pro zaměstnavatele překrývá jistou 

výhodnost tohoto institutu a tím je nutnost zvýšené administrativy a vůbec pozornosti 

věnované evidenci pracovní doby jednotlivých zaměstnanců, neboť každý ze 

zaměstnanců si tak může v rámci volitelné pracovní doby pracovat v jinou dobu a 

sledování těchto dynamických každodenních změn je skutečně administrativně 

náročné a tedy náročné i finančně, i když i tyto náklady jak časové tak finanční je 

možné snižovat například pomocí elektronické evidence příchodů a odchodů 

zaměstnance, případně evidence pomocí registrace apod. Kromě toho je zde další 

aspekt, který je dobré zmínit a to ten, že ne všichni zaměstnavatelé si mohou zavedení 

tohoto institutu z pouhé povahy vykonávané práce dovolit. Nebude možné využít tento 

způsob organizace pracovní doby v nepřetržitém provozu, nebude možné je využít 

v celé řadě i celých odvětví, například bude dle mého názoru složité jej aplikovat 

v nemocničních zařízeních apod. Přesto je toto atraktivní způsob jak podporovat dnes 

tak velmi akcentovanou rovnováhu pracovního a osobního života tam, kde to povaha 
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práce umožňuje, a i v kombinaci s dalšími formami flexibility v zaměstnávání je 

možné tímto zatraktivnit některé pracovní pozice a zvýhodnit tak pozici 

zaměstnavatele na trhu práce, neboť je možné prezentovat tento způsob pružné 

pracovní doby jako jakousi formu benefitu.  

5.4 Konto pracovní doby 

Konto pracovní doby jako institut pracovního práva bylo zavedeno až s novým 

zákoníkem práce v roce 2006. Konto pracovní doby je upraveno v ustanoveních § 86 

a §87 zákoníku práce. Umožňuje zaměstnavateli pružněji reagovat na výkyvy 

v poptávce a regulovat množství práce, které právě zaměstnanci odvádějí a to 

zjednodušeně řečeno tak, že sice vyplácí zaměstnancům mzdu tak, jak to odpovídá 

stanovené, nebo dohodnuté pracovní době, ale rozvrhování pracovní doby tomuto 

odpovídat nemusí. Je totiž stanoveno tzv. vyrovnávací období, v rámci kterého se 

teprve skutečný objem odpracovaných hodiny sleduje. Znamená to, že jeden týden 

může zaměstnanec pracovat méně a další týden naopak více podle toho, jak předem 

určí zaměstnavatel. Takovéto fungování umožňuje ustanovení § 34b zákoníku práce, 

které říká, že „Zaměstnanci v pracovním poměru musí být přidělována práce v rozsahu 

stanovené týdenní pracovní doby, s výjimkou konta pracovní doby (§ 86 a 87).“277 Je 

možné zde vidět paralelu s pružnou pracovní dobou, kdy ale možnost regulace týdenní 

pracovní doby má v tomto případě zaměstnavatel. Vyrovnávací období je omezeno 

zákonem na maximální délku 26 týdnů po sobě jdoucích, případně pokud je konto 

pracovní doby zakotveno v kolektivní smlouvě, je možné tuto délku prodloužit na 

maximálně 52 týdnů po sobě jdoucích.278  Omezení pro to, kteří zaměstnavatelé mohou 

konto pracovní doby uplatnit je uvedeno v ustanovení § 86 odst. 2, který umožňuje 

využít konto pracovní doby pouze zaměstnavatelům, kteří nejsou uvedeni v § 109 odst. 

3., kde jsou vyjmenovány následující zaměstnavatelé:  

a. „stát, 

b. územní samosprávný celek, 

c. státní fond, 
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d. příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní 

pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz 

poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních 

právních předpisů, 

e. školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle 

školského zákona, nebo 

f. regionální rada regionu soudržnosti.“279 

Ostatní zaměstnavatelé mohou zavést konto pracovní doby dle svého uvážení 

a mohou tak učinit vnitřním předpisem a to v případě, že u tohoto zaměstnavatele 

vůbec odborová organizace není vytvořena, nebo zavést konto pracovní doby jako 

součást kolektivní smlouvy. V případě, že u zaměstnavatele působí odborová 

organizace, je povinen k zavedení konta pracovní doby užít pouze zakotvení 

v kolektivní smlouvě. Souhlas jednotlivého zaměstnance zaměstnavatel pro zavedení 

tohoto institutu nepotřebuje.280  

Zaměstnavateli ale vzniká při využití konta pracovní doby celá řada povinností, 

přičemž některé jsou specifické pro tento institut. Písmeně je zaměstnavatel povinen 

určit: 

 kterých zaměstnanců se konto pracovní doby bude týkat,  

 den, který je počátkem zavedení konta pracovní doby, 

 písemný rozvrh pracovní doby, 

 účet pracovní doby,  

 účet mzdy.281 

Účet pracovní doby a účet mzdy jsou nezbytné pro fungování konta pracovní 

doby, jejich účelem je evidence odpracovaných hodin, výpočet mzdy a další důvody, 

které souvisí s těmito záležitostmi.  
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Praktický komentář. ISBN 9788075526090., strana 267 
281 Tamtéž strana 268 



93 
 

Účet pracovní doby obsahuje informace, které specifikuje 

ustanovení § 87 odst. 2.: 

„a) stanovená týdenní pracovní doba, popřípadě kratší pracovní doba, 

b) rozvrh pracovní doby na jednotlivé pracovní dny včetně začátku a konce 

směny a 

c) odpracovaná pracovní doba v jednotlivých pracovních dnech a za týden.“282 

Stanovená týdenní pracovní doba, popřípadě kratší pracovní doba se rovněž 

řídí ustanovením § 79 zákoníku práce, a odpovídá tedy i rozlišení podle druhů 

směnného provozu a souvisejících ustanovení a podle toho bude muset zaměstnavatel 

rovněž upravovat a evidovat hodiny a období na účtu pracovní doby zaměstnance. Tato 

doba označuje dobu, po kterou by měl zaměstnanec v práci strávit. 

Rozvrh pracovní doby s vyznačením začátků a konce směn znamená podobně 

jako i v případech využití nerovnoměrného rozvržení pracovní doby. Zaměstnavateli 

je tak umožněno podle potřeb rozvrhovat pracovní dobu odpovídající např. jeho 

odbytu. I pro konto pracovní doby platí, že maximální délka směny je 12 hodin a to 

v souladu s ustanovením § 83 zákoníku práce. V následujícím ustanovení je pak 

zakotvena povinnost seznámit zaměstnance s písemným rozvrhem práce a to tak, že 

„zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a 

seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta 

pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, 

pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.“283 Je možné 

zaměstnanci přidělit práci jinak, než ji stanoví rozvrh, přičemž k tomuto může dojít 

jak v rozsahu menším, než je stanovená týdenní pracovní doba, nebo také v rozsahu 

větším a ani tomuto není nezbytné získat souhlas zaměstnance. Zaměstnanci může být 

přidělena práce nenaplňující stanovenou týdenní pracovní dobu, tak jak je uvedeno pro 

zaměstnance pracující v rámci režimu konta pracovní doby a není vztaženo ustanovení 

§ 34b, které právě právo na přidělování práce rozsahem odpovídající stanovené 
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týdenní pracovní době.284 Zároveň je zaměstnavatel vázán omezením maximální 

týdenní pracovní doby upravené v ustanovení § 79 zákoníku práce a také ustanovení 

týkající se přesčasu v ustanovení § 93 odst. 4. A pro rozvrhování pracovní doby musí 

i při režimu konta pracovní doby zaměstnavatel tato ustanovení zohlednit.285  

S tím souvisí právě podstata fungování tohoto institutu, tedy že zaměstnanec 

práci vykonává podle rozvrhu zaměstnavatele a skutečně odpracovaná doba se eviduje 

a to každý den a každý týden. Důvodem je možnost v rámci vyrovnávacího období 

vyhodnotit množství skutečně odpracované doby a lze pak tento údaj porovnat se 

stanovenou pracovní dobou pro toto období. Zaměstnavatel tyto rozdíly mezi skutečně 

odpracovanou a stanovenou dobou musí evidovat vždy na konci vyrovnávacího 

období. Jestliže pracovní doba skutečně odpracovaná převyšuje stanovenou pracovní 

dobu, bude se pak jednat o práci přes čas. Naopak jestliže skutečně odpracovaná doba 

bude nižší než stanovená pracovní doba, nepovažuje se toto v tomto případě za 

překážku na straně zaměstnavatele a to právě z důvodu toho, že zaměstnavatel není 

v kontu pracovní doby povinen rozvrhovat pracovní dobu dle stanovené týdenní 

pracovní doby.  

Práce přesčas u konta pracovní doby upravuje ustanovení § 98 odst. 2, které 

říká, že „prací přesčas při uplatnění konta pracovní doby je práce konaná nad 

stanovenou týdenní pracovní dobu, která je násobkem stanovené týdenní pracovní 

doby a počtu týdnů vyrovnávacího období podle § 86 odst. 3 nebo podle § 87 odst. 

3.“286   Po skončení vyrovnávacího období tak teprve zaměstnanec a zaměstnavatel de 

facto poznají, že byla odpracována práce přesčas. Proto, že je veden účet pracovní 

doby, pak na konci vyrovnávacího období rozdíl odpracované pracovní doby a 

stanovené týdenní pracovní doby násobené počtem týdnů ve vyrovnávacím období 

umožní určit, zda a případně kolik bylo odpracováno hodin přesčas. Pro práci přesčas 

se u konta pracovní doby pro případ, kdy je konto pracovní doby zavedeno u 

zaměstnavatele kolektivní smlouvou a v této smlouvě je tato možnost i stanovena, 

uplatní specifická úprava, která umožňuje zaměstnavateli započítávat odpracované 
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hodiny, které byly takto odpracovány v jednom vyrovnávacím období přesčas, 

započítat do následujícího vyrovnávacího období a to až v délce 120 hodin, které jsou 

pak zaměstnanci převedeny na účet pracovní doby do tohoto následujícího období. 

Tímto způsobem je pro zaměstnavatele možné alokovat čas zaměstnance ještě 

flexibilněji a nejsou s tím pro něj spojeny dodatečné náklady za práci přesčas, protože 

v případě převedení těchto hodin do dalšího období nemusí zaměstnavatel 

zaměstnanci platit příplatek za práci přesčas. Naopak v potaz je nutné toto převedení 

brát v případě odměny za práci, protože pak náleží zaměstnanci stálá měsíční mzda 

činící alespoň 85 % průměrného měsíčního výdělku. A odstupné bude v případě 

převádění přesčasových hodin taktéž ovlivněno směrem nahoru v případech rozvázání 

pracovního poměru pro nadbytečnost či ze stejného důvodu dohodou a to dle 

ustanovení § 52 písm. a) až c) zákoníku práce bude u odstupného zaměstnanci příslušet 

trojnásobný průměrný měsíční výdělek s ohledem na ustanovení § 67 odst. 1 písm. a) 

až c).287  

Ohledně práce přesčas u konta pracovní doby existuje i takový názor, že 

v podstatě neexistuje zákonné zmocnění zaměstnavatele v tomto případě vůbec práci 

přesčas po zaměstnanci vyžadovat, neboť podle ustanovení § 78 odst. 1 písm. i) 

zákoníku práce, které definuje práci přesčas jako „práci konanou zaměstnancem na 

příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu 

vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec 

rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas 

práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné 

práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou 

nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl 

na jeho žádost.“288 Kdy jsou zde podstatné dva body, konkrétně je to práce mimo 

rámec rozvrhu pracovních směn a také nad stanovenou týdenní pracovní dobu 

z rozvržení této doby vyplývající. První podmínka v tomto případě být splněna dle 

tohoto názoru být může, avšak nebude splněna podmínka druhá, tedy nad rámec 

stanovené pracovní doby, protože zaměstnanec na stanovování týdenní pracovní doby 
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v režimu konta pracovní doby nemá nárok. A tedy není zřejmé, zda se v daném dni 

jedná o práci přesčas či nikoliv. Přičemž je zde s tím související názor, že by měl 

zaměstnavatel raději výslovně možnost nařizovat práci přesčas upravit se 

zaměstnanci.289 Dle mého názoru jsou podmínky v podstatě splněny v rámci 

vyrovnávacího období a z podstaty fungování konta pracovní doby a i z ustanovení 

týkající se převádění přesčasových hodin do následujícího vyrovnávacího období 

vyplývá zákonodárcova vůle zaměstnavateli možnost nařizovat práci přesčas umožnit.  

Překážky v práci jsou rovněž specificky upraveny pro konto pracovní doby, a 

to v souladu s úpravou překážek v práci na straně zaměstnance blíže upravené 

v nařízení vlády290 a pracovní volno je zaměstnanci poskytováno podle rozsahu 

uvedeného v ustanovení § 97 odst. 5 zákoníku práce a to tedy po nezbytně nutnou dobu 

či dle délky směny rozvržené zaměstnavatelem.291 Odměňování je pro případ překážek 

v práci na straně zaměstnance dáno tak, že mu „po dobu, kdy zaměstnanec nepracuje 

stálá mzda nepřísluší a místo toho mu bude příslušet náhrada mzdy, pokud tak stanoví 

zákon, kolektivní smlouva či vnitřní předpis“292 Při překážkách na straně 

zaměstnavatele se ale uplatní úprava, kterou obsahuje ustanovení § 208 zákoníku 

práce. Pokud jsou překážky, pro které zaměstnanec nemohl práci konat na straně 

zaměstnavatele, nepřísluší zaměstnanci náhrada mzdy, tak jako je tomu u zaměstnance 

mimo režim konta pracovní doby. V případě konta pracovní doby totiž z hlediska 

odměňování platí speciální úprava, kdy mu náleží stálá mzda, a to i pokud neměl 

rozvrženou směnu v tomto období. Ovšem platí zde i pravidla dle ustanovení § 

121 odst. 2 zákoníku práce, kdy po dobu, kdy zaměstnanec nepracuje, ale byla 

zaměstnavatelem rozvržena, zaměstnanci stálá mzda nepřísluší.293 V tomto případě 

pak z právní úpravy není zřejmé, že by mělo jít pro uplatnění tohoto ustanovení pouze 

o překážky na straně zaměstnance, což by odpovídalo logice tohoto ustanovení. 
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Naopak se tedy vztahuje i na případ, kdy zaměstnanec sice nepracuje, ale je to 

z důvodu překážky na straně zaměstnavatele. Tato doba se bude v souladu 

s ustanovením § 248 odst. 1 písm. a) počítat do odpracované doby v rámci účtu 

pracovní doby a tím tedy bude považována za výkon práce. Bylo by v tomto ohledu 

žádoucí jasněji upravit pro konto pracovní doby případ odměňování pro případ 

překážek v práci na straně zaměstnavatele. Dnes je možné si sjednat kolektivní 

smlouvou nebo vnitřním předpisem nárok zaměstnance na stálou mzdu i pro případ 

překážek v práci na straně zaměstnavatele.294 

Mzda se v režimu konta pracovní doby sleduje na účtu mzdy zaměstnance, 

který musí zaměstnavatel povinně evidovat. Účet mzdy zaměstnance povinně musí 

obsahovat stálou mzdu a také mzdu, na kterou má zaměstnanec v daném kalendářním 

měsíci podle pravidel stanovených zákonem, sjednaných nebo dle pravidel určených 

nárok.  

 Stálá mzda je specifikum konta pracovní doby. Vzhledem k tomu, že doba, 

kterou zaměstnanec odpracuje, se může v jednotlivých týdnech dramaticky lišit, 

z hlediska ochrany zaměstnance je potřeba zajistit stálou mzdu po dobu vyrovnávacího 

období, aby tak byla uplatněna sociální funkce mzdy. V případě konta pracovní doby 

je mzda poskytována v podstatě nezávisle na aktuálně odpracované pracovní době, ale 

vytváří se jakási forma paušálu, kterou zaměstnanec každý měsíc obdrží. V zákoníku 

práce je úprava v ustanoveních § 120 a § 121, kdy výše takovéto stálé mzdy je 

stanovená kolektivní smlouvou i vnitřním předpisem zaměstnavatele.  Hodnota stálé 

mzdy musí být alespoň 80 % průměrného výdělku zaměstnance s tím, že se průměr 

počítá z předchozích 12 kalendářních měsíců, a tato stálá mzda je pak zaměstnanci 

poskytována v rámci celého vyrovnávacího období.295 Pro případy přesčasové práce a 

současného zakotvení konta pracovní doby v kolektivní smlouvě, je pak hodnota 

minimální stálé mzdy zvýšena o 5 % na 85 % průměrného měsíčního výdělku 

zaměstnance. Účet mzdy zaměstnance tak eviduje stálou mzdu i dosaženou mzdu, na 

                                                           
294 GOGOVÁ, Radana, Petr HŮRKA a Helena ÚLEHLOVÁ. Pracovní doba: podle zákoníku práce a 

dalších souvisejících právních předpisů. 2., přeprac. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. Práce, mzdy, 

pojištění. ISBN 9788072637591., strana 104 
295 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 120 a §121 
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kterou má dle odpracovaných hodin zaměstnanec nárok. Pokud dosažená mzda 

překročí výši stálé mzdy, zaměstnavatel zaměstnanci mzdu doplatí.296 

Flexibilita v kontu pracovní doby  

Z uvedených informací je zřejmé, že konto pracovní doby umožňuje velmi flexibilně 

reagovat na změny, které se týkají zaměstnavatelova zaměření. Pro zaměstnavatele 

znamená tento institut poměrně široké možnosti využít tuto flexibilitu, avšak čelí 

výrazné míře dodatečné administrativy, na kterou je třeba dbát a případně vyškolit 

zaměstnance, kteří se podílejí na rozvrhování pracovní doby, aby rozuměli této 

specifické právní úpravě a jejím požadavkům. Pro zaměstnance je výhodou stálá mzda, 

kterou obdrží, i kdyby neodpracovali z důvodů na straně zaměstnavatele odpovídající 

množství času, na druhou stranu fluktuace v počtu pracovních dnů či hodin v rámci 

některých období může způsobovat nechtěný zásah do plánování osobního a 

rodinného života.  

5.5 Zhuštěný pracovní týden 

Zhuštěný pracovní týden je druhem rozvržení pracovní doby, které je 

charakteristické zkrácením počtu dní v týdnu, po kterou zaměstnanec pracuje, přičemž 

nedojde ke zkrácení stanovené týdenní pracovní doby 40 hodin za týden. Délka směn 

se v tomto případě každý den prodlužuje a zaměstnanec tak pracuje například čtyři dny 

v týdnu ale směna činní 10 hodin denně. Zaměstnanec tak získává jeden volný den 

v týdnu navíc a zároveň nepřichází o část mzdy či platu, protože tuto zbývající 

osmihodinovou směnu nahrazuje doplněním několika hodin ke směnám ve dnech 

předchozích. Další možností je také zkracování doby odpočinku mezi jednotlivými 

směnami, čímž je ve výsledku počet dní, ve kterých zaměstnanec pracuje také snížen 

a také nedochází ke snižování mzdy či platu.297 Někdy je takto označován rovněž režim 

práce, který se uplatňuje v případech, kdy jsou zaměstnanci na specifickém pracovišti, 

                                                           
296 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2015. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 9788073805401., strana 276 
297 ILO, Compressed workweek, [online]., International Labour office, 2004, Information Sheet No. 

WT-13, Geneva,  [cit. 28.10.2018].  Dostupné z: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_170701.pdf 
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obvykle ve značné vzdálenosti od pevniny na moři apod., kdy se uplatní systém 10 dní 

strávených v práci s 8 dny odpočinku.  

Tento institut není v českém právním systému samostatně upraven, ale je 

možné jej realizovat pomocí smluvní úpravy se zaměstnancem, avšak i v tomto 

případě budou využití zhuštěného pracovního týdne limitovat některá ustanovení, 

která regulují oblast pracovní doby a doby odpočinku v zákoníku práce, protože 

pracovní doba je jedním z nejvíce regulovaným institutem v rámci pracovního právě 

s ohledem na ochranu zaměstnance.  

Limitem pro využívání tohoto institut je stanovená maximální délka jedné 

směny, která činí 12 hodin v souladu s ustanovením § 83 zákoníku práce. Mezi 

směnami navíc musí zůstat zaměstnanci minimální délka nepřetržitého odpočinku tak, 

jak ji stanovuje ustanovení § 90 zákoníku práce „Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout 

pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem 

následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin, zaměstnanec 

mladší 18 let po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.“ 298 Může 

dojít k jejímu zkrácení až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, ale to je možné 

pouze v zákonem vymezených případech dle ustanovení § 90 odst. 2 písm. a) až e).299 

Významná je i česká úprava nepřetržitého odpočinku v týdnu, které stanovuje 

povinnost umožnit alespoň 35 hodin nepřetržitého odpočinku v jednom týdnu opět 

s modifikací pro mladistvé, kde je tato doba alespoň 48 hodin.300 Toto platí obecně, 

avšak máme zde i úpravu pro situace uvedené v ustanovení § § 90 odst. 2 písm. a) až 

e), kdy je v tomto případě možné zaměstnanci v období 2 týdnů poskytnout 

nepřetržitou dobu odpočinku pouze 24 hodin v jednom týdnu, ale celkem musí za 

období těchto dvou týdnů nepřetržitá doba odpočinku činit 70 hodin, další výjimkou 

jsou opět zaměstnavatelé v zemědělství, kterým je umožněno tento interval prodloužit 

                                                           
298 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 90 odst. 2 
299 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, podle § 91 odst. 2 mezi tyto 

situace patří nepřetržité provozy zemědělství, veřejné stravování, kulturní zařízení, telekomunikace a 

poštovní služby, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, naléhavé dopravné práce při 

hrozícím nebezpečí a živelní události a podobné případy 
300 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, §92 odst. 1  
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se současným navýšením celkové doby nepřetržitého odpočinku náležejícího 

zaměstnanci na 105 hodin v době 3 týdnů a 210 hodin v době až 6 týdnů.301 

Flexibilita ve zhuštěném pracovním týdnu 

Tento institut nabízí celkem široké možnosti úpravy zejména dní, po které bude 

zaměstnanec pracovat a to velmi jednoduše pomocí úpravy pracovní doby v těchto 

dnech. Pro zaměstnance se zde nabízí možnost lépe využít volný čas, neboť i ten se 

mu koncentruje do jednoho dalšího dne, případně dle nastavení tohoto institut do 

několika dní. A zaměstnanci, kteří byli převedení z režimu osmihodinové směny do 

směny dvanáctihodinové se současným zkrácením pracovního týdne, vykazovali vyšší 

spokojenost s novějším uspořádáním a souvisejícími výhodami, jako je více 

souvislého volného času či menší náklady na dopravu, na druhou stranu jsou pro 

zaměstnance s tímto institutem spojena určitá negativa, kterými může být zhoršená 

pozornost při práci vlivem delší pracovní doby v rámci jedné směny, větší únava, 

paradoxně právě méně času na každodenní mimopracovní povinnosti například 

z pohledu rodiny. Pro zaměstnavatele také nemusí být ve všech případech tento institut 

pozitivním přínosem, neboť může čelit právě zhoršené produktivitě zaměstnanců, 

případně složitějšímu sledování a rozvrhování práce mezi jednotlivé zaměstnance, aby 

pokryl všechny dny v týdnu.302 Na druhou stranu pro něj může být výhodnější delší 

délka směny, kterou tak může pokrýt jedním zaměstnancem v jednom dni, podobně 

jako u tradičního nerovnoměrného rozvržení pracovní doby. Současně je také možné 

využít zhuštění pracovního týdne i u úvazků s kratší pracovní dobou apod.  

 

  

                                                           
301 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 92 odst. 3 a 4 
302 ILO, Compressed workweek, [online]., International Labour office, 2004, Information Sheet No. 

WT-13, Geneva,  [cit. 28.10.2018].  Dostupné z: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_170701.pdf 
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6 Budoucnost flexibilních forem zaměstnávání - 

digitalizace, generace Y a Z, průmysl 4.0 

Podoba světa jak vypadá dnes a možné předpovědi do budoucnosti jsou dle 

mého názoru velmi relevantní pro uchopení celého tématu flexibilních forem 

zaměstnávání. Není možné je chápat izolovaně jen v rámci pracovního práva a trhu 

práce, protože stále více budou nové možnosti zaměstnávání souviset s vývojem světa 

a ekonomiky obecně. Množství dokumentů jak zahraničních, mezinárodních, 

evropských, tak i českých, již dnes předpovídá téměř shodné verze možné budoucnosti 

a zařazení flexibilních forem zaměstnávání do tohoto kontextu je dle mého názoru na 

místě.303  

V této kapitole se budu věnovat několika fenoménům, které již dnes silně 

ovlivňují naši společnost a ekonomiku a očekávání týkající se jejich ještě většího vlivu 

nejen na trh práce, jsou patrná z mnoha směrů. Nejprve krátce nastíním současnou 

situaci v české ekonomice zejména s ohledem na zaměstnanost, protože flexibilní 

zaměstnávání jsou často vnímána v jejím kontextu a také poslouží, jako východisko 

pro další části kapitoly, kterými jsou technologický vývoj, který se vyznačuje 

rozsáhlou digitalizací a globalizací, dále krátce rozeberu vliv nastupujících generací 

označovaných jako generace Y a generace Z, které se vyznačují typickými rysy 

chování a specifickými představami o podobě zaměstnání a životě, které jsou také 

relevantní pro vhled do možného vývoje na trhu práce a přináší určité předpoklady, 

které předpovídají, jaké nároky budou kladeny na charakter a podobu práce a 

pracovního trhu v následujících desetiletích a na závěr se budu věnovat vlivu 

průmyslu 4.0 na budoucnost zaměstnávání. Jak na tyto nové výzvy zareaguje Česká 

republika a jak se bude měnit podoba pracovního trhu je pak skutečně stále otázkou 

budoucnosti. 

Průmysl 4.0 neboli také 4. průmyslová revoluce je fenomén, který se projevuje 

technologickými změnami, které mají dopad na všechny oblasti průmyslu, výroby, 

služeb i zemědělství a ostatních částí ekonomiky. Charakteristický je využitím 

informačních technologií, automatizace, robotizace či umělé inteligence. Dopad na 

strukturu ekonomiky a tím i situaci na pracovním trhu je možné pozorovat i dnes a 

                                                           
303 K těmto dokumentům dále v této kapitole.  
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v budoucnosti se očekávají dramatické proměny průmyslu a s tím související změny i 

v dalších oblastech, včetně zaměstnávání.  

6.1 Digitalizace a internet 

Technologický vývoj a modernizace, kterou již dnes zažíváme, má velký vliv 

na podobu práce. Digitalizace, automatizace, umělá inteligence a další trendy vývoje 

budou mít v buducnosti ještě silnější vliv na podobu práce. Jen počet uživatelů 

internetu celosvětově rozrostl ze 44 milionů v roce 1995, na dnešních 4,5 miliardy 

uživatelů v roce 2019 a tato čísla každým rokem dále rostou a podobným tempem 

rostou i počty uživatelů počítačů a mobilních telefonů a propojenost lidí na planetě je 

tak dalším ze znaků globalizace, kterým dnes čelíme.304 

Internet, a v rámci něho využívaní digitálních platforem, které také získávají 

na důležitosti, se očekává, že bude v budoucnosti mít velký vliv na podobu práce, 

zejména distanční formy práce a práce virtuálních týmů v různých oblastech sdílené 

ekonomiky, kde se bude pracovní trh také rozvíjet. Tímto fakticky dochází k tomu, že 

se mažou hranice států, pracující mohou být z různých koutů světa a toto také znamená 

velkou výzvu pro dnešní tradiční formy zaměstnávání, které se snaží zajistit 

zaměstnancům dostatečnou jistotu v zaměstnání, ale u některých z těchto nových 

trendů v zaměstnávání současná úprava pro zabezpečení dostatečné jistoty stačit 

nebude a bude třeba najít nové cesty, jak se s tímto fenoménem vypořádat.  

V těchto případech dnes, spíše než vysloveně zaměstnanecký vztah existuje 

spíše vztah dodavatelský a tyto osoby poskytují práci jako osoby samostatně výdělečně 

činné a to právě vzhledem k tomu, že právní úprava podobného druhu zaměstnávání 

prozatím povětšinou neexistuje z pohledu nároků, které jsou kladeny na vztahy závislé 

práce a zaměstnance a zaměstnavatele v tradičních pracovněprávních vztazích. Právě 

globální rozsah takto poskytovaných služeb a případného zaměstnávání zaměstnanců 

z různých částí světa pomocí digitálních platforem, bude dle mého názoru 

v následujících desetiletích také jedním z důležitých aspektů nových forem 

                                                           
304 Digital 2019: global internet use accelerates, [on-line]. wearesocial.com, 2019, [cit. 20.4. 2019] 

Dostupné z: https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates   
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zaměstnávání a prozatím nelze předvídat, zda bude v budoucnu tato práce realizována 

stejným způsobem jako dnes.305 Při hledání řešení této otázky by se mohly objevit i 

takové ideje, že bude docházet k postupnému sbližování podmínek zaměstnanců a 

osob samostatně výdělečně činných a tím by mohlo dojít k pokrytí problematiky 

sociální jistoty, jejíž nízká úroveň oproti zaměstnancům je v těchto vztazích kladena 

na osoby, které práci v tomto režimu vykonávají. Na druhou stranu existuje i možnost 

naopak rozšíření případů, kdy se bude jednat o zaměstnanecké vztahy a právní úprava 

se bude ubírat spíše tímto směrem. V současné době je tak dle mého názoru vzhledem 

ke stále ještě rozvíjejícímu se odvětví výkonu práce na základě digitálních platforem 

typu Upwork, Uber a nespočet dalších, které nabízejí služby od účetnictví, právní 

pomoci, designu, programování, dopravy i najmutí osoby na fyzickou práci a to vše 

prostřednictvím právě digitální platformy. Vzhledem k tomu, že se očekává další 

rozvoj takovéhoto typu zaměstnávání, bude nezbytné, aby se pracovní právo a další 

právní odvětví na tuto možnost také adaptovalo a byly nastaveny základní pravidla pro 

zaměstnávání v těchto digitálních formách.306  

6.2 Generace Y a Z 

Vliv na podobu forem zaměstnávání a trhy práce budou mít kromě 

technologických změn i ty sociální a demografické. Pozorujeme dnes určité typické 

vzorce, které jsou charakteristické pro určité věkové skupiny obyvatel a vycházejí 

z jejich osobních životních zkušeností a nějakým způsobem se od předcházejících 

generací liší. Pro současný trh práce je důležité, že právě tyto dvě generace budou 

v blízké budoucnosti tvořit většinu osob na trhu práce a zaměstnavatelé budou čelit 

novým požadavkům ze strany těchto zaměstnanců. Toto pak má vliv i na podobu forem 

práce a představy těchto generací týkající se nejen každodenního života, ale také 

očekávání ohledně druhu a typu práce, kterou budou chtít vykonávat, finančního 

                                                           
305 DELOITTE, The fourth idnustrial revolution is here – are you ready?, (online), Deloitte insights, 

Dostupné z:  https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/4364_Industry4-0_Are-you-

ready/4364_Industry4-0_Are-you-ready_Report.pdf, strana 13 
306 ILO, Changing business and opportunities for employers’ and business organizations, 

International Labour Office and International Organisation of Employers – Geneva: ILO and IOE, 

2019, ISBN 978-92-2-133144-5, strana 10 
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ohodnocení, podoby a formy zaměstnání a v neposlední řadě také představy o 

kariérním růstu, které budou muset zaměstnavatelé i stát brát na zřetel a přizpůsobovat 

podmínky na trhu práce právě těmto zaměstnancům. V této kapitole přiblížím některé 

charakteristiky vzorců chování a rysů těchto dvou generací, které dle mého názoru 

budou mít vliv na zaměstnávání a trh práce a z toho důvodu je důležité je v kontextu 

této práce rovněž zmínit.307  

Když se hovoří o těchto demografických změnách a souvisejících preferencích 

týkajících se života obecně, ale také pracovního prostředí a nároků na zaměstnání, je 

dnes zmiňován význam právě generací zvaných Y a Z. Obě generace se vyznačují 

specifickými rysy, které mají vliv na jejich chování a také budou mít vliv na podobu 

jejich pracovních nároků308:  

 

 Generace Y je také častěji označována jako tzv. miléniálové a jedná se o lidi, 

kteří se narodili mezi roky 1980 a 1996. Je pro ně typické, že vyrůstali v době 

ekonomického růstu a ve své životní filozofii se soustředí na získávání 

zkušeností a zážitků a oproti svým rodičům, je tato generace méně zaměřena 

na získávání materiálních hodnot a potřebu kariérního růstu a méně si cení 

jistot, které jsou se stálým zaměstnáním spojeny. Naproti tomu generace Y 

preferuje pracovní prostředí, které jí umožní osobní rozvoj, bude založeno na 

sdílených hodnotách a také bude klást důraz na vybalancování pracovního a 

soukromého života, což je pro generaci Y také v zaměstnání velmi důležité.309 

 

 Generace Z je označení pro lidi, kteří se narodili mezi lety 1997 a 2010. 

Vyrůstali v období recese a jsou tedy méně idealističtí, než byli jejich 

předchůdci.  Typické je, že od útlého věku byli vystaveni internetu, sociálním 

sítím a moderním technologiím a jsou schopni s nimi velmi snadno zacházet. 
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Kromě toho se také vyznačují určitým typickým chováním, mezi které lze 

zařadit snahu po individuálním vyjádřením sebe sama a seberealizaci, a opět 

lze u nich spatřovat rostoucí touhu po větší stabilitě v zaměstnání a kariérním 

růstu. V komunikaci si pak cení i přímé komunikaci z očí do očí a preferují 

denní osobní kontakt se svými nadřízenými. 310  

Obě skupiny pak mají společné, že setrvání v jednom zaměstnání po delší dobu 

pro ně není prioritou a naopak jsou motivováni měnit zaměstnání v horizontu zhruba 

dvou let od nástupu do zaměstnání a s tímto přístupem pak počítají nejen pro začátek 

své kariéry, ale považují ho za přínosný i do budoucna. Tyto základní charakteristiky 

jsou relevantní pro úvahy nad současnou podobou chápání významu zaměstnání a také 

pro další vývoj podoby zaměstnávání ve velmi blízké budoucnosti.311  

Již dnes totiž miléniálové, tedy generace Y, tvoří polovinu pracujících na světě 

a v budoucnosti budou společně s generací Z tvořit největší skupinu pracujících na trhu 

práce. Obecně i jak přiznává zpráva Mezinárodní organizace práce312, budou klíčovým 

vlivem, který bude měnit podmínky trhu práce. Generace Y již ovládá moderní 

technologie a rozumí jim a je již součástí filozofie ekonomiky gig ekonomie a práce 

založené na freelance, tedy i práci na volné noze, elektronickému nomádství, tedy 

práci přes počítač z různých koutů světa bez vázanosti na jedno konkrétní pracoviště 

a s tímto tedy jejich požadavek na určitou míru volnosti, která se projevuje snahou 

udržet si jakousi mobilitu. Z pohledu Mezinárodní organizace práce bude obtížné 

tradičním vnímáním kariérního postupu tuto generaci udržet na pracovních pozicích a 

ve firmách dlouhodobě a vychovat je do seniorních pozic. Proměnou přístupu ke 

kariérnímu růstu, kterou miléniálové od svých zaměstnavatelů vyžadují, budou moci 
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tyto společnosti, které takové přístupy zavedou lépe konkurovat trhu a být tak jako 

zaměstnavatelé mezi touto generací úspěšnější.313  

Mezinárodní organizace práce dále v této souvislosti hovoří o flexibilitě a 

modularitě, čímž má na mysli tedy nejen flexibilitu, ale modularitou rozumí rozdělení 

práce a pracovních úkolů do menších částí či jednotlivých projektů, což umožní 

propojit stávající generaci, která tak bude moci uplatnit své zkušenosti a znalosti a to 

prostřednictvím seniorních pozic usměrňovat a současně uspokojit požadavky nové 

generace Y a Z týkající se větší možnosti učit se nové věci, pracovat v týmu a také 

pracovat ne pouze na jedné pozici a v jednom odvětví po celý pracovní život. Toto 

jsou podle Mezinárodní organizace práce různé možnosti, jak se zaměstnavatelé budou 

moci vyrovnávat s faktem, že předcházející generace, budou již také chtít více volného 

času, možná dokonce i možnost částečného odchodu do důchodu v mladším věku a 

zároveň stále budou moci využít jejich schopností. Pro nastupující generace Y a Z, 

které tradiční model kariérního růstu příliš nezajímá a raději by směřovali své úsilí 

k práci na jednotlivých projektech, přínosu takové práce jak pro společnosti, tak pro 

ně samotné větší flexibilitě a osobnímu rozvoji, spíše než kariérnímu růstu jako 

takovému. I Mezinárodní organizace práce poznamenává, že tradiční pracovní poměr 

na dobu neurčitou dnes ustupuje do pozadí a očekává se proměna k více flexibilním 

formám uplatnění v pracovním životě. Pojmy jako co-working, portfolio work nebo 

crowdworking budou hrát v budoucnu větší roli, než jakou mají dnes.314 

S vlivy zmíněnými výše a dalšími faktory, které jsou s tímto provázány, jako 

jsou životní a pracovní trendy mezi nastupujícími generacemi, budeme pravděpodobně 

stále častěji svědky odklonu od tradičního modelu práce v určeném čase, nejčastější 

model „9 to 5“ a k tomu v místě zaměstnavatele. Informační technologie umožňují 

nejen nebýt v pracovní době nezbytně každý den přítomen na pracovišti, ale také 

umožňují být stále na příjmu a možnost komunikace zaměstnavatele se zaměstnancem 

a mezi zaměstnanci navzájem je v podstatě okamžitá. I nastupující generace Y již 

necítí tak často potřebu vykonávat práci na pracovišti, protože velké množství 
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pracovních úkolů je dnes možné splnit právě skrze počítač, mobil, internet apod. a 

proto není nezbytné být na pracovišti. Rozvoj druhů zaměstnání vykonávaných 

pomocí informačních technologií či digitálních platforem tak je v souladu s tím, jaká 

očekávání jsou spojena právě i pouze s rozvojem technologií a tyto nastupující 

generace tento trend svým chováním také kopírují.315   

Z výše zmíněných zjištění pak je možné spekulovat nad budoucností 

pracovních vztahů, a jaký právní rámec je bude zastřešovat. To, že některé aspekty 

tradičního zaměstnávání budou ustupovat do pozadí a uvolní prostor jiným je 

nevyhnutelné, avšak již dnes vidíme, že k určitým změnám dochází a nabídka 

nejrůznějších forem zaměstnávání, které v sobě obsahují prvky flexibility, se v rámci 

evropského prostoru zvětšuje. Jak trendy v oblasti nastupujících generací a jejich 

pracovních očekávání a návyků, tak i rozvoj technologií, globalizace a charakter 

pracovní náplně budou v následujících desetiletích ovlivňovat vývoj a směřování 

pracovního trhu a s tím souvisejících institutů, které budou ve výsledku využívány.  

Toto jsou očekávání ohledně trendů, které budou formovat zaměstnávání a ty 

se projevují do určité míry již dnes, jiné budou nabývat na významu v blízké 

budoucnosti, až obě generace naplno vstoupí na pracovní trh a budou tvořit většinu 

osob v produktivním věku. Jedná se o názor na slaďování pracovního a rodinného 

života, délku doby strávenou prací, očekávání ohledně přínosu zaměstnání pro jedince 

nebo také ještě větší a inkluzivní zapojení různých skupin obyvatelstva a to vše 

v kontextu technologických změn, které ovlivňují současný svět.  

6.3 Průmysl 4.0 

Průmysl 4.0 neboli také 4. průmyslová revoluce je fenomén, který se projevuje 

technologickými změnami, které mají dopad na všechny oblasti průmyslu, výroby, 

služeb i zemědělství a ostatních částí ekonomiky. Charakteristický je využitím 

informačních technologií, automatizace, robotizace či umělé inteligence. Dopad na 

strukturu ekonomiky a tím i situaci na pracovním trhu, je možné pozorovat i dnes a 
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v budoucnosti se očekávají dramatické proměny průmyslu a s tím související změny i 

v dalších oblastech, včetně zaměstnávání. Vliv nových technologií na budoucnost 

světové ekonomiky a s tím i světového trhu práce, ač se bude v jednotlivých regionech 

samozřejmě diferencovat, bude v následujících desetiletích nevyhnutelný. Pojmy jako 

automatizace budou mít stále větší sílu, i když jsou výzvy spojené s automatizací 

z hlediska jak hardwaru, tak softwaru pořád ještě hudbou buducnosti, protože současné 

vybavení levnou lidskou prací je z pohledu globálního velmi silným důvodem, proč 

rozšíření těchto metod není tak silné. Ale i tento trend postupně ustupuje, velké 

ekonomiky východní Asie, které jsou dnes silným poskytovatelem relativně levné 

lidské práce, se postupně rozvíjejí a roste jak jejich HDP, tak i bohatství společnosti a 

i jejich pozice bude v příštích desetiletích z hlediska nabídky levné práce klesat. Pak 

nastoupí potřeba lidskou práci nahradit automatizovanou výrobou a lépe se budou 

uplatňovat kvalifikovaní pracovníci, kteří budou umět s těmito technologiemi 

zacházet.316  

Pojmy jako automatizace, umělá inteligence, big data, IoT a další jsou 

v současné době na vzestupu. Některé zdroje předpokládají, že až dvě třetiny 

pracovních míst, zejména v rozvojových zemích, která byla dosud považována za 

nenahraditelná stroji, budou skutečně v budoucnosti vyměněna za automatizované 

strojní jednotky ovládané umělou inteligencí a jen pracovníci technicky a digitálně 

vzdělaní se budou moci na takovém pracovním trhu uplatnit.317   

Téma průmyslu 4.0 a změn, které s sebou přinese do celé ekonomiky je již dnes 

velmi aktuální a v České republice se již i česká vláda snaží v dokumentu „Inciativa 

průmysl 4.0“ z roku 2016 zvážit změny, které v důsledku průmyslu 4.0 nastanou, jaké 

dopady s sebou tyto změny přinesou a také zvážit možnosti jejich řešení a pojmenovat 

problémy, které může Česká republika v této souvislosti očekávat.318  

Současná struktura české ekonomiky, která je v podstatě subdodavatelem 

průmyslových výrobků s nižšími maržemi a tím i limity k dalším investicím, má podle 
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tohoto vládního dokumentu zaměřit snahu na přiblížení se vyspělým ekonomikám 

západního světa, se zaměřením na znalostní ekonomiku, se kterou je spojena právě 

vyšší přidaná hodnota. Tento přechod samozřejmě nemůže přijít ze dne na den a 

rozhodně se neuskuteční sám o sobě, v tomto případě je role státu velmi důležitá a to 

například v podpoře vzdělávání. V této souvislosti jsou to opatření směřující ke 

zlepšení samotné výuky, která by měla více zahrnovat nejen počítačovou gramotnost 

společně se základy fungování počítačových systémů a programování, pro zajištění 

lepšího pochopení moderních technologií, ale také se zaměřit na další znalosti a 

dovednosti, které by měli v nastupující éře průmyslu 4.0 Češi umět, aby nejlépe využili 

potenciál těchto nových technologií. Je to zejména schopnost analyzovat a sbírat 

informace a kreativně s nimi pracovat, což je právě důležité i pro budoucnost, ve které 

lidé nebudou vykonávat tak často rutinní manuální práci, ale budou mít za úkol 

vymýšlet a realizovat směřování, které je pak následně realizováno skrze nejrůznější 

moderní technologie. To znamená, že mezi schopnosti, které by měl zaměstnanec 

průmyslu 4.0 mít, patří porozumění technologiím, schopnost analyzovat informace a 

umět je také vyhledávat, být kreativní a k tomu mít další dovednosti jako je mezilidská 

komunikace a schopnost práce v týmu atd. Toto znamená v určité míře odklon od 

výuky založené na memorování informací a spíše zavádění dalších přístupů, které 

budou více zaměřeny na pochopení kontextu a schopnostech informace vyhledávat a 

analyzovat, spolu s podporou kreativity, která bude v budoucnosti ceněným přínosem 

pro zaměstnavatele.319  

K tomuto je třeba dále ze strany státu za potřebí vytvářet prostředí, které 

podporuje technologický výzkum a vývoj a také snahou podpořit výuku v oblastech, 

které budou v průmyslu 4.0 relevantní, například datové technologie, robotika, 

kybernetika, umělá inteligence, programování, nanomateriály apod. K tomu může být 

využita i větší propojenost výuky a praxe, kdy podniky a školy budou spolupracovat a 

zlepšovat kvalitu výuky. Dále je to také snaha takto vzdělané lidi udržet v České 

republice a tím odtok vzdělaných lidí do zahraničí omezit.320 

                                                           
319 Iniciativa průmysl 4.0, [online]. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2016, Praha, [cit. 10.2.2018]. 

Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/53723/64358/658713/priloha001.pdf, strana 63 
320 Iniciativa průmysl 4.0, [online]. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2016, Praha, [cit. 10.2.2018]. 

Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/53723/64358/658713/priloha001.pdf, strana 139 



110 
 

Struktura ekonomiky, jak bylo řečeno výše je v současné době skutečně spíše 

průmyslově založená 321 a právě výše zmíněné snahy státu zlepšit připravenost České 

republiky na průmysl 4.0, by měly přispět k většímu rozvoji moderních odvětví a tím 

i zlepšit ekonomické postavení České republiky v kontextu rozvoje technologií 

průmyslu 4.0. Očekávané nahrazení rutinní práce automatizovanými roboty je pro 

proměnu zaměstnání velmi důležitý faktor, a proto budou potřeba nové dovednosti a 

na to je potřeba být připraven.  

Vláda na tyto výzvy reaguje zamýšleným zvýšením pružnosti trhu práce a to 

za využití přístupu flexicurity, zároveň také snahou podporovat možnost samostatné 

výdělečné činnosti a podporou podnikání. Mezi další směřování politiky státu se jedná 

i o možnosti, které umožňují využít moderních typů flexibilního zaměstnávání jako je 

platform work a distanční výkon práce obecně.322 

Průmysl 4.0 je zjevně fenoménem, který bude formovat v nejbližší budoucnosti 

prakticky celou ekonomiku a bude zasahovat do mnoha různých oborů. Je tedy na 

místě se zabývat vlivem průmyslu 4.0 na zaměstnanost právě i s ohledem na všechny 

ostatní aspekty, které s sebou přinese. Obavy z toho, že až polovina pracovních míst 

bude zasažena změnami průmyslu 4.0, přičemž pro Českou republiku konkrétně to 

může znamenat v číselném vyjádření silné ohrožení 10 % pracovních pozic a dalších 

35 % pak je ohroženo významnými změnami.323 To současně neznamená, že nebudou 

vytvořena nová pracovní místa vznikající právě v důsledku zavádění průmyslu 4.0. Až 

65 % pracovních míst, na kterých bude zaměstnaná generace Z, dosud totiž ještě ani 

neexistují.324 Na druhou stranu je ale důležité zmínit, že právě výše zmíněná struktura 

ekonomiky, kdy je někdy Česká republika nazývána „montovnou“, a využívá velký 

počet pracovních pozic, které mají charakter rutinní manuální práce, může být vlivem 

změn, které s nese průmysl 4.0 silně ovlivněna a to i negativně z pohledu 
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zaměstnanosti a pracovního trhu. Vláda pak opět reaguje iniciativou Práce 4.0, ke se 

snaží popsat očekávané dopady a navrhovat opatření a řešení, které by mohly České 

republice napomoci k lepší adaptaci na nové podmínky okolního světa.325 Oblasti 

zaměstnávání, které dle očekávání mají být zasaženy v první řadě nejvíce, jsou právě 

z oblasti dopravy a logistiky, kde má dojít k nahrazení robotizovanými, 

automatizovanými a případně samořiditelnými stroji či automobily, dále jednoduché 

administrativní práce, které nahradí algoritmy a zpracovávání dat bude probíhat na 

počítači a samozřejmě průmyslová výroba, která je ohrožená právě nahrazením rutinní 

manuální práce automatizací a roboty. Pro obsluhu těchto zařízení pak bude na trhu 

práce dle očekávání poptávka po kvalifikovaných osobách, které se orientují ve 

výpočetní technice a umějí fungovat v rámci digitalizované a komputerizované 

ekonomiky. Nároky na zaměstnance tak budou z hlediska vzdělání právě dle výše 

zmíněných požadavků průmyslu 4.0 na zaměstnance, a v tomto případě by stát mohl 

silně ovlivnit připravenost České republiky rovněž dle výše zmíněných postupů jako 

je rozšíření počítačové gramotnosti, podporou kvalitního vzdělávání, podporou 

celoživotního vzdělávání a kromě jiného i propojení soukromého sektoru se školstvím. 

Jestliže však chce být Česká republika nejen připravená na dopady průmyslu 4.0 na 

ekonomiku a zaměstnanost, ale chce i benefitovat z příležitostí, které s sebou tyto nové 

změny přinesou, pak je skutečně dle mého názoru zapotřebí již dnes začít připravovat 

novou generaci na mnohem větší rozsah digitalizace a potřeby rozumět počítačům a 

umět s nimi komunikovat, a to například zavedením výukových programů na 

základních a středních školách, které toto umožní. Je třeba se zaměřit na to, aby podíl 

osob, které se mohou úspěšně uplatnit na trhu práce 4.0, byl co nejvyšší, přestože je 

sice stále ještě otázkou budoucnosti, avšak podobu této budoucnosti tvoříme již dnes. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
325 Práce 4.0., [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2016, Praha, [cit. 11.2.2018]. Dostupné 

z: https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/prace_4_0/studie_iniciativa_prace_4.0.pdf  
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Závěr 

Cílem této práce bylo zkoumat a analyzovat možnosti flexibilního 

zaměstnávání v České republice. V poslední kapitole jsem se věnovala taktéž analýze 

vybraných vlivů moderního světa na budoucnost flexibilního zaměstnávání. 

Aktuálnost tématu podporuje fakt, že tradiční forma zaměstnání na dobu neurčitou, 

s pracovní dobou od 9 do 5 a vykonávanou na pracovišti zaměstnavatele, je dnes 

v celém západním světě již na ústupu.326 Uvádí se, že v některých zemích jsou dnes 

téměř tři čtvrtiny zaměstnanců zaměstnány v rámci některé z forem flexibilního 

zaměstnávání.327 Pochopit blíže stávající právní rámec flexibilního zaměstnávání 

v České republice i v kontextu například Evropské unie, považuji za nezbytnou 

součást přípravy na další rozvoj flexibilního zaměstnávání a jeho zakotvení v právním 

řádu České republiky. Trend, který směřuje k rozvoji flexibilních forem zaměstnávání 

je nezpochybnitelný.328 Důvodů, které se určitou měrou podílí na odklonu od 

tradičního modelu zaměstnávání, je skutečně celá řada a není jednoduché stanovit 

konkrétní míru vlivu jednotlivých příčin na změny, které české právní a ekonomické 

prostředí bude zažívat.  

Vzhledem k tomu, že současný stav ekonomiky v České republice, kde 

samotný růst ekonomiky sice již zpomaluje, ale stále roste tempem 2,6 % a 

nezaměstnanost se také drží těsně nad hranicí 2% a trh práce se navíc vyrovnává s 

nedostatkem zaměstnanců, což pomáhá upevnit pozici zaměstnanců vůči 

zaměstnavatelům a vyjednávání ohledně různých benefitů a možností zařazení větší 

míry flexibility do zaměstnávání, je tak pro zaměstnance v dnešní době snazší. Česká 

republika má dokonce nejnižší míru nezaměstnanosti z celé evropské osmadvacítky, 

                                                           
326 EVROPSKÝ PARLAMENT, [online].  Precarious Employment in Europe. Part 1: Patterns, 

Trends and Policy Strategy 2016. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587303/IPOL_BRI(2016)587303_EN.pdf, 

strana 11 
327 OECD, [online].  Be flexible! Background brief on how workplace can help European employees 

to balance work and family, 2016, Dostupné z: https://www.oecd.org/els/family/Be-Flexible-

Backgrounder-Workplace-Flexibility.pdf#page=1&zoom=auto,-16,86, strana  5 
328 Průmysl 4.0 a souvislosti trhu práce [online], Czechinvest - Pudelová Voltnerová, V., 2018, [cit. 

11.2.2019]. Dostupné z: 

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/burzy_prace/burzy_2018/olomouc/03_Prumysl_4_0_Voltnerova.pd

f , strana 8 
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přičemž na druhém konci spektra najdeme Řecko s nezaměstnaností ve výši 18,5%, 

ačkoli i tam je trend poklesu nezaměstnanosti zřetelný.329 

 Kromě toho je dnes trh práce vystaven změnám, které s sebou nese průmysl 

4.0, kdy se očekává zánik mnoha pracovních míst zejména typu rutinní manuální 

práce, ale také vznik mnoha pracovních míst, jejichž přesnou podobu dnes ještě ani 

neznáme, protože budou teprve v budoucnosti vznikat. Průmysl 4.0 bude mít na trh 

práce silný vliv a vzhledem k možným změnám v požadavcích na zaměstnance, bude 

možné dále rozvíjet různé formy zaměstnávání, včetně těch flexibilních.330  

Vliv demografických změn je také zřetelný. Sociální systémy budou rovněž 

pod tlakem demografického vývoje, který je dnes v západním světě charakterizován 

nižší porodností a také delší průměrnou délkou života. Často je zde zmiňována právě 

i genderová rozdílnost, neboť ženy jsou častěji zaměstnány v rámci pracovních 

poměrů s kratší pracovní dobou a obecně i v jiných formách flexibilního 

zaměstnávání.331 Změny, které se v budoucnu projeví, mají všeobecný charakter, který 

je třeba zohlednit nejen při tvorbě politiky týkající se sociálního systému, rovněž musí 

být v této souvislosti zohledněno vzdělávání, investice, zdravotnictví atd.332  

Z demografického hlediska má význam také nástup nových generací 

označovaných jako generace Y a Z. Představy o povaze práce a způsobu jejího 

vykonávání mají nastupující generace Y a Z od předchozích generací odlišné. Inklinují 

k častější změně zaměstnavatele a velmi si cení svého volného času, preferují práci 

s flexibilními možnostmi úpravy pracovní doby i možností práce z jiného místa, než 

je pracoviště zaměstnavatele a rádi by sladili svůj soukromý život s tím pracovním. Již 

dnes tyto generace celosvětově tvoří polovinu pracující populace a jejich vliv na 

                                                           
329 EUROSTAT [online]. Míra nezaměstnanosti EU, 2019, [cit. 11.5.2019]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=File:Unemployment_rates,_seasonally_adjusted,_April_2019.png  
330 Průmysl 4.0 a souvislosti trhu práce [online], Czechinvest - Pudelová Voltnerová, V., 2018, [cit. 

11.2.2019]. Dostupné z: 
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f7ce70f50e98?version=1.1  
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formování podoby zaměstnávání je tedy již dnes velmi silný a jistě se projeví i 

v budoucnosti širším využíváním různých aspektů flexibility v zaměstnávání a 

slaďování pracovního a rodinného života.333  

Digitalizace a využívání internetu jsou dalšími z vlivů, které formují podobu 

flexibilního zaměstnávání. Informační technologie umožňují využít internet a 

vykonávat práci odkudkoli na světě. Rozvíjejí se také digitální platformy, které fungují 

jako prostředek k setkání nabídky a poptávky po nejrůznějších službách a pracích, kde 

se střetávají jednotlivci nabízející svou práci, v oblastech jako je doprava, účetnictví a 

mnoho dalších. Rozvoj nových forem zaměstnávání probíhá často on-line, přičemž 

příkladem je například zaměstnávání typu crowdworkingu.334  

Flexibilní zaměstnávání má velký potenciál k dalšímu rozvoji a to také vlivem 

výše zmíněných trendů, které další vývoj formují. V současné době je v rámci českého 

právního řádu zakotvena možnost využít flexibilních forem zaměstnávání v několika 

institutech, kterými se v rámci své práce zabývám. Popisuji právní úpravu, ve které se 

jednotlivé formy flexibilního zaměstnávání realizují a zmiňuji případná úskalí i 

výhody, které tyto flexibilní formy zaměstnávání nabízejí a jaké flexibilní prvky lze 

v těchto institutech spatřovat. Reakce na další vývoj na poli flexibilního zaměstnávání 

bude třeba v dohledné buducnosti učinit a adaptovat právní úpravu na změny 

v ekonomice a na trhu práce. Česká republika se již snaží pojmenovávat výzvy a 

problémy a hledat možná řešení a to prostřednictvím komplexního přístupu tak, jak je 

možné vidět v dokumentu Iniciativa průmysl 4.0.335  

Současná právní úprava má jistě také prostor pro celou řadu změn a lepšího 

využití stávajících institutů. Ať již se jedná o zjednodušení administrativy při 

využívání konta pracovní doby, které umožňuje flexibilnější rozložení objemu 

pracovní doby daném období a tím usnadňuje reakci na aktuální situaci na trhu 

například z pohledu odbytu pro zaměstnavatele, ale důvodem pro takové flexibilnější 

rozložení pracovní doby v čase může být více. Další oblastí, která je několik let 

                                                           
333 ILO, Changing business and opportunities for employers’ and business organizations, 

International Labour Office and International Organisation of Employers – Geneva: ILO and IOE, 

2019, ISBN 978-92-2-133144-5, strana 13 
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sdílený právní problém?. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 9788075528742., strana 60-61 
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diskutována je zavedení institutu sdíleného pracovního místa do českého zákoníku 

práce. Sdílení pracovního místa může nabídnout celou řadu výhod, jako například 

umožnění zachování místa i pro zaměstnance, který by dočasně nemohl na plný úvazek 

práci vykonávat, nebo pro rodiče s dětmi a další osoby pečující o své blízké atd. Právní 

úprava, která by skutečně vymezila podmínky tohoto typu zaměstnávání, tak by zcela 

jistě usnadnila jeho využívání v praxi. Na druhou stranu je dle mého názoru tento 

institut také spojen s celou řadou aspektů, které jeho většímu využití mohou bránit. Ať 

již je to administrativní náročnost, vyšší náklady spojené se dvěma zaměstnanci 

z pohledu pracovních pomůcek, ale také fakt, že každý ze zaměstnanců dosáhne na 

nižší mzdu v souvislosti se zkrácením pracovního úvazku. Tento aspekt je dle mého 

názoru z pohledu zaměstnanců jedním z důvodů, proč sdílení pracovního místa, 

pravděpodobně ani po zavedení právní úpravy, nebude ve větší míře využíváno.  

Flexibilní formou zaměstnávání, která je rovněž v současné době jen velmi 

málo v zákoně upravena, je distanční výkon práce, kam bychom mohli zařadit 

například práci z domova. Rozumnou úpravu distančního výkonu práce, kde je 

v dnešní době velmi problematická úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

v rámci které má zaměstnavatel příliš mnoho povinností a velmi málo možností, jak 

skutečně takto stanovená pravidla dodržet, bude dle mého názoru potřeba v nejbližší 

době skutečně detailněji zakotvit v zákoně a nastavit podmínky výkonu takového 

druhu zaměstnávání. Rozvoj informačních technologií již dnes umožňuje vykonávat 

mnoho činností mimo pracoviště zaměstnavatele a pro zaměstnance tato forma 

flexibilního zaměstnávání nabízí také možnost snadněji sladit osobní a pracovní život.  

Kromě několika výše uvedených návrhů, kterými by bylo již dnes, z hlediska 

flexibilních forem zaměstnávání možné aktualizovat pracovní právo, by k většímu 

využívání flexibilních forem zaměstnávání, přispěla taktéž osvěta, která by umožnila 

jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům vůbec zjistit, že takovéto způsoby 

zaměstnávání v českém právu existují a zároveň pochopit i samotné fungování 

jednotlivých institutů. 

Z pohledu nových forem zaměstnávání, které s sebou přinesl rozvoj 

informačních technologií, bude dle mého názoru třeba pochopit jejich postavení 

v právním rámci a to například z pohledu toho, zda je budeme považovat za závislou 

práci či nikoliv a podle toho také bude následovat i jejich úprava v právních řádech 
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nejen českého, ale i evropského prostoru. Změny, které dle mého názoru následující 

desetiletí přinesou, se budou nést právě v duchu vlivu technologií a globalizace, které 

budou tlačit na vyšší efektivitu zaměstnávání a některé prvky pracovního práva. 

Koncepce flexicurity, která propojuje flexibilitu a securitu, neboli jistotu, je dnes 

podkladem pro uchopení pracovního práva a dle mého názoru je možné rozvíjet obě 

části zároveň. Obecně tak některé z prvků jistoty a související s vnější numerickou 

flexibilitou, jako jsou například poměrně rigidní podmínky možnosti regulace počtu 

zaměstnanců a podmínek pro propouštění zaměstnanců v současné české právní 

úpravě, by dle mého názoru mohly v budoucnosti být více flexibilní. Z pohledu 

kombinované jistoty to pak může být zkracování pracovní doby a to i pod hranici 

8 hodin denně, které již dnes funguje v některých evropských státech. Podle mého 

názoru se větší míra flexibility bude zařazovat do českého právního řádu stále více, 

avšak zároveň bude zapotřebí dbát na to, aby byly brány ohledy nejen na potřeby 

zaměstnanců, ale také zaměstnavatelů a tímto způsobem přispět k větší 

konkurenceschopnosti České republiky v dnešním světě.  

Je zajímavé sledovat, že některé změny, jako je například právě postupné 

zkracování pracovní doby336 a tedy zvyšování množství volného času, je něco, co jako 

ideální představy ve svém díle Utopie zmiňuje už Thomas Moore, kde v jeho státě 

funguje jen 6 hodinová pracovní doba a dnes se i takové dříve utopické představy 

mohou stát realitou.337 

  

                                                           
336 MULLEN, R., [online]. Breaking dow the 6-hour workday: do costs outweigh benefits?, 
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Flexibilní formy zaměstnávání 

Abstrakt 

Ve své práci se zabývám flexibilními formami zaměstnávání, které v současné 

době česká právní úprava nabízí a těmi, které se teprve mohou stát součástí právního 

řádu v České republice. Flexibilní možnosti úpravy forem zaměstnávání jsou 

v současné době na vzestupu, a proto je aktuální se zabývat možnostmi, které právní 

úprava nabízí. V první části práce se zaměřuji na definování základních pojmů 

právního a teoretického rámce flexibilních forem zaměstnávání a zmiňuji v této 

souvislosti význam flexicurity, jakožto konceptu, který formuje podobu flexibilního 

zaměstnávání v posledních letech.  

V další části této práce se již zaměřuji na popis jednotlivých forem 

zaměstnávání a to z hlediska jejich právní úpravy, způsobu, jakým je lze využít a také 

jaké výzvy jsou spojeny s využíváním jednotlivých forem zaměstnávání a také 

v jakých aspektech lze spatřovat projevy flexibility v těchto druzích flexibilního 

zaměstnávání. Jedná se mimo jiné o pracovní poměr na dobu určitou, distanční výkon 

práce a z pohledu pracovní doby také zhuštěný pracovní týden a pružnou pracovní 

dobu.  

Krátce se věnuji také novým formám flexibilního zaměstnávání, které se teprve 

dostávají do popředí a to job sharing, sdílení zaměstnanců, interim management, casual 

work a také nové formy zaměstnávání vyplývající ze současného technologického 

rozvoje a využívání internetu a digitálních platforem, jako je crowdworking.  

V závěru práce se věnuji vhledu do možné budoucnosti flexibilního 

zaměstnávání. Ta bude ovlivňována vlivy, které vychází z technologického rozvoje. 

Průmysl 4.0 klade na zaměstnávání nové nároky a kromě toho lze pozorovat odklon 

od tradičních forem zaměstnávání i z důvodu představ generace Y a Z o podobě práce, 

kterou budou vykonávat. Bude třeba zohlednit nejen potřeby zaměstnanců a 

zaměstnavatelů, ale také potřeby nově nastupujícího průmyslu 4.0. 
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Flexible forms of employment 

Abstract 

The purpose of this thesis is to map the flexible forms of employment currently 

offered by the Czech legislation as well as those that might possibly become part of 

the legal system in the Czech Republic. Flexible forms of employment are currently 

on the rise, and it is therefore relevant to address the possibilities offered by the 

legislation. Part one focuses on defining the basic terms of the legal and theoretical 

framework of flexible forms of employment and in this context also the importance of 

flexicurity as a concept that has shaped the forms of flexible employment in the recent 

years. 

Second part of the thesis describes the specific forms of employment in terms 

of their legal regulation and what challenges are associated with the use of each 

individual form of flexible employment, furthermore this part explores aspects of 

flexibility that can be found within these types flexible employment. Examples of such 

flexible forms of employment mentioned include, but are not limited to, fixed-term 

employment, homeworking and, in terms of working hours, a condensed working 

week and flexible working hours. 

The next part discusses new emerging forms of flexible employment, namely 

job sharing, employee sharing, interim management, casual work, as well as new forms 

of employment resulting from current technological development and the use of the 

internet and digital platforms such as crowdworking. 

The aim of the final part of this thesis focuses on the insight into the possible 

future of flexible employment, which will be influenced by technological 

development. The fourth industrial revolution places new demands on employment 

and, in addition, a shift away from traditional forms of employment, which is also 

affected by generation Y and Z, who redefine the idea and form of work. The needs of 

both employees and employers should be taken into account when creating new legal 

framework of flexible forms of employment.  
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