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Úvod 

Již delší dobu se hovoří o nových možnostech, kterými by bylo možné uspokojit poptávku 

po větší flexibilitě pracovního trhu. Hovoří se o, pro náš právní systém, nových právních 

institutech jako například sdílené pracovní místo či sdílení pracovníků. V průběhu psaní této 

práce již legislativním procesem prošla novela zákoníku práce, která se snaží na tuto poptávku 

po vnesení některých těchto moderních institutů do našeho právního řádu reagovat.1 O tom, 

zda jde o alespoň částečné uspokojení poptávky po rozšíření flexibilních forem zaměstnávání, 

však nepanuje všeobecné přesvědčení.2   

„Novinkou“, kterou však již v českém právním prostředí umíme pár let využívat, je bezesporu 

také možnost pracovat z domova, tzv. home office. Doposud se mohlo na první pohled jevit, 

že jde zejména o benefit pro zaměstnance, nicméně nelze přehlédnout případnou užitečnost 

pro zaměstnavatele za situace, kdy není bezpodmínečně nutná každodenní přítomnost 

zaměstnanců na pracovišti. V takovém případě může zaměstnávat větší počet zaměstnanců, 

než jakou kapacitu reálně má jeho pracoviště (ať už z hlediska prostoru nebo např. z hlediska 

techniky – stolní počítače, telefony apod.). Avšak v souvislosti s opatřeními týkajícími 

se koronavirové nákazy v roce 2020 se ukázalo, že institut práce z domova je také pro některé 

zaměstnavatele dobrou možností, jak, případně alespoň částečně, zachovat svou činnost, 

nehledě na celospolečenskou prospěšnost týkající se snížení nutné mobility zaměstnanců a s tím 

souvisejícím snížením rizika nákazy těchto zaměstnanců a jejich blízkého okolí. 

Mezi flexibilní formy zaměstnávání lze řadit také pracovní poměr na dobu určitou, přičemž 

flexibilita v tomto případě spočívá zejména v časovém omezení. Je možné říci, že jde o původní 

„flexibilní formu zaměstnávání“, především z hlediska existence v českém právním prostředí.  

Problematice pracovního poměru na dobu určitou jsem se věnoval již ve své práci s názvem 

„Zamyšlení nad pracovním poměrem na dobu určitou nejen ve světle názorového střetu ÚS 

a NS“ přihlášené do XI. ročníku soutěže „Studentská vědecká a odborná činnost“3 (dále jen 

„SVOČ“). Na její zpracování jsem měl nakonec pouze velice omezený čas a rovněž rozsah měl 

své limity.  

 
1 Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další související zákony. 
2 MORÁVEK, Jakub. Novela zákoníku práce, aneb jak se to (ne)povedlo. Právní rozhledy. 2020, č. 13-14, ISSN 

1210-6410. Str. 488-494. 
3 MAREJKA, František. Zamyšlení nad pracovním poměrem na dobu určitou nejen ve světle názorového střetu 

ÚS a NS. Praha, 2018. Studentská vědecká a odborná činnost. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce JUDr. 

Jakub Morávek, PhD. 
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Rád bych tedy využil této možnosti a pokusil se, i za použití některých pasáží z uvedené práce, 

vytvořit rozsáhlejší a obsahově bohatší dílo, do kterého bych mimo jiné zakomponoval i některé 

své další úvahy, ke kterým jsem dospěl až po uzavření možnosti pro přihlašování prací 

do SVOČ či při přípravě na její obhajobu.  

Právní úprava pracovního poměru na dobu určitou prodělala během své existence několik změn, 

přičemž jedním z účelů této práce bude zmapovat tyto změny. Účelem této práce je stručně 

představit čtenáři současnou právní úpravu nacházející se v zákoníku práce (a tedy ponechat 

speciální úpravu pro specifické pracovní obory víceméně stranou), vyhledat historické zdroje, 

které mohly mít (působením na právní vědomí legislativců) či objektivně měly vliv na dnešní 

podobu právní úpravy (smyslem by tedy nemělo být přinést ucelený podrobný popis vývoje 

pracovního práva jako celku, ale spíše vypíchnout tu nejvíce relevantní úpravu pracovního 

poměru na dobu určitou té které epochy, a také, s ohledem na spor o výklad § 39 odst. 5 

zákoníku práce mezi Nejvyšším a Ústavním soudem, přiblížit postavení pracovního práva 

v rámci celého právního systému). V rámci dalších kapitol bude mým záměrem analyzovat, 

případně hodnotit institut pracovního poměru na dobu určitou a určit problematické aspekty 

jeho právní úpravy. Rád bych se také trochu více do hloubky věnoval judikaturnímu rozkolu 

mezi Nejvyšším a Ústavním soudem ohledně výkladu § 39 odst. 5 zákoníku práce. Závěrem 

bych na základě mých zjištění navrhl úpravu de lege ferenda. 
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1. Pracovní poměr na dobu určitou 

Jak uvádí Pichrt, mezi základní pracovněprávní vztahy patří „pracovní poměry 

a pracovněprávní vztahy zakládané dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, 

[přičemž] závislá práce může být podle § 3 ZPr vykonávána výlučně v některém z těchto 

základních pracovněprávních vztahů, není-li upravena zvláštními předpisy.“4 

Pracovními poměry se potom s ohledem na § 39 odst. 1 zákoníku práce rozumí pracovní poměr 

na dobu určitou a pracovní poměr na dobu neurčitou. 

Pracovní poměr na dobu určitou je v současném právním řádu upraven v § 39 zákoníku práce. 

Obecně jej lze definovat jako právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem založený 

smlouvou (či jmenováním), ve které se obě strany výslovně smluvily na jeho časově omezeném 

trvání. V zákoníku práce jsou však v § 39 odst. 2 vytyčena pro smluvní strany, vyjma případů 

upravených v odstavci 4 a 6, omezení, a to ve 2 rovinách: 

1) Časová rovina – smluvní strany si mohou najednou sjednat trvání v délce maximálně 

3 let; 

2) Počet opakování – zde je stanovena možnost sjednat si pracovní poměr na dobu 

určitou se 2 opakováními, tedy mezi týmž zaměstnancem a zaměstnavatelem může 

pracovní poměr na dobu určitou být uzavřen na celkem 3 období.  

Současně je však stanoveno, že nejde o omezení absolutní – po uplynutí 3 let od skončení 

předchozího pracovního poměru na dobu určitou uzavřeného dotčenými stranami lze celý 

„proces“ opakovat, tedy v případě zájmu obou stran znovu uzavřít pracovní poměr na dobu 

určitou na 3 roky se dvěma možnými opakováními.  

Snaha o vymezení hranic pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou se taktéž projevila 

na celoevropské úrovni, a to ve Směrnici Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999, jejímž cílem 

bylo provedení rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené dne 

18. března 1999 mezi obecnými mezioborovými organizacemi (UNICE, EKOS a CEEP) a která 

byla přílohou předmětné směrnice. V této rámcové dohodě byl stanoven požadavek na členské 

státy na přijetí opatření vymezujících: 

„a) objektivní důvody ospravedlňující obnovení těchto pracovních smluv a poměrů; 

 
4 PICHRT, Jan. Kapitola 2 [Druhy (třídění) pracovněprávních vztahů]. In: BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan a kol. 

Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. 

Beck). ISBN 978-80-7400-667-8. Str. 58. 
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b) maximální celkové trvání po sobě jdoucích pracovních smluv a poměrů na dobu 

určitou; 

c) počet obnovení těchto smluv a poměrů.“5 

Jak již bylo uvedeno, zákoník práce v § 39: 

• odst. 4 vylučuje uplatnění odst. 2 pro případy, kdy jsou „u zaměstnavatele dány vážné 

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

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

navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, a to za podmínky, že jiný postup 

bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací 

upraví: 

a) bližší vymezení těchto důvodů, 

b) pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního 

poměru na dobu určitou, 

c) okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat, 

d) dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá. 

Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit vnitřním předpisem jen 

v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace; vnitřní předpis musí 

obsahovat náležitosti uvedené ve větě první.“ 

Tímto ustanovením zákonodárce dává možnost řetězit pracovní poměr na dobu určitou 

vícekrát či jej uzavírat na delší dobu, a to určitému souboru zaměstnavatelů. Miroslav 

Bělina k tomu uvádí jako příklad „zakázku dlouhodobější povahy (například stavební 

či investiční povahy)“6 a „situaci, kdy zaměstnavatel bude určitou provozní činnost 

vykonávat pouze po dobu určitou nebo přijal rozhodnutí o jejím ukončení v budoucnu 

(a v důsledku toho potřebuje zaměstnance na výkon této činnosti pouze na dobu určitou) 

nebo o zpracování zakázky, která vyžaduje nasazení většího počtu zaměstnanců 

či zaměstnanců specifické profese na přechodnou dobu, či o případy sezónních prací, 

kdy by činilo problém, že pracovní poměr se může opakovat pouze dvakrát.“7 

 
5 Ustanovení 5 odstavec 1 Rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou. 
6 BĚLINA, Miroslav. § 39 [Pracovní poměr na dobu určitou]. In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. 

Zákoník práce. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019. 1508 s., ISBN 978-80-7400-759-0. Str. 232. 
7 Tamtéž str. 233. 



9 
 

Asi nejjednodušším příkladem, u kterého nebude pochyb o možnosti uplatnit toto 

ustanovení, je oblast zemědělství. Objem práce je zde odvislý od ročního období a zejména 

v období sklizně je dočasně vyšší. 

• Odst. 6 vylučuje uplatnění odst. 2 pro pracovní smlouvy mezi agenturou práce 

a zaměstnancem, který má vykonávat práci pro jiného zaměstnavatele, tedy výkladem 

per eliminationem se nevztahuje na kmenové zaměstnance agentury práce. 

• Dále pak ve 3. odstavci předmětného paragrafu nalezneme výjimku odkazující na postup 

podle zvláštních předpisů. Typickým příkladem, na který tento případ dopadá, je 

zaměstnávání cizinců, když z povahy věci je jejich možnost pracovat zpravidla časově 

vázaná (omezená) na dobu trvání povolení k pobytu a zaměstnání. Jako další, méně častý 

příklad uvádí Miroslav Bělina „§ 9a odst. 2 ZdrPoj [,který] stanoví, že ředitel zdravotní 

pojišťovny je jmenován na dobu 4 let. V tomto případě, kdy ze zákona je omezeno funkční 

období u jmenovaného pracovního místa, a to na dobu přesahující 3 roky, je logické, 

aby jmenováním bylo umožněno založit pracovní poměr na dobu určitou, a to na dobu 

zákonného funkčního období.“8 

• Na první pohled poněkud ukrytá je výjimka nacházející se v § 346 zákoníku práce. Ta se 

týká pracovních poměrů zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí a zmocňuje 

vládu k vydání nařízení za účelem stanovení odchylné úpravy, „pokud jde o: 

a) možnost opakovaného prodlužování pracovního poměru na dobu určitou 

v zahraničí, včetně možnosti sjednat délku trvání pracovního poměru na dobu 

určitou také na dobu vyslání na práci v zahraničí, 

b) podmínky 

1. odchylného rozvržení pracovní doby v zahraničí, a to i ve vztahu ke dnům 

pracovního klidu (§ 91), 

2. omezení pohybu zaměstnance z bezpečnostních důvodů v rámci sídla 

zaměstnavatele v zahraničí.“ 

K provedení tohoto ustanovení došlo až začátkem roku 2011, kdy nabylo účinnosti nařízení 

vlády č. 227/2010 Sb., o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným 

pracovištěm v zahraničí. V § 2 tohoto nařízení je stanoveno odchýlení od obecné úpravy 

 
8 Tamtéž str. 232. 
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pracovního poměru na dobu určitou, na základě kterého je umožněno sjednat pracovní 

poměr s přijímanou fyzickou osobou, jejíž pravidelné pracoviště má být v zahraničí.  

Trvání lze sjednat na dobu vyslání k výkonu práce v zahraničí, nejdéle však na 5 let a tuto 

dobu je možné smluvně prodlužovat, nejdéle však celkem o 5 let. Při srovnání s obecnou 

úpravou doby trvání pracovního poměru na dobu určitou v zákoníku práce9 lze tedy jasně 

říci, že maximální možné trvání včetně prodlužování je 10 let (viz slovní spojení „nejdéle 

však celkem o 5 let“). K problematice výkladu ustanovení § 39 odst. 2 zákoníku práce viz 

podkapitola 3.1 této práce. 

Odchylka je rovněž v možnosti opakování (řetězení), neboť v § 2 předmětného nařízení 

chybí na rozdíl od § 39 odst. 2 zákoníku práce zmínka o maximálním možném počtu 

opakování (resp. prodlužování10).  

Celkem tedy lze v režimu § 346 zákoníku práce ve spojení s §2 nařízení vlády 

č. 227/2010 Sb., o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným 

pracovištěm v zahraničí pracovat nejvýše 10 let (5 let stanovených v pracovní smlouvě a 

další neomezený počet změnových dodatků týkajících se délky pracovního poměru 

prodlužujících pracovní poměr se souhrnnou dobou 5 let). V obecném režimu § 39 odst. 

2 zákoníku práce je pak maximální možnost 9 let (3 roky stanoveny v pracovní smlouvě 

a poté dvě opakování po 3 letech, souhrnně 6 let, celkově tedy 9 let). 

Pokud jde o problematiku výjimek ze zákonných omezení pracovního poměru na dobu určitou, 

ta prodělala řadu změn, k tomu více v podkapitolách 2.5 a 2.6. 

Na základě dříve uvedeného lze tedy výjimky ze zákoníku práce rozdělit podle toho, zda se 

týkají: 

1. specifické povahy činnosti zaměstnavatele – ať už jde o:  

a. § 39 odst. 4 zákoníku práce,  

b. rovněž v případě odst. 6 týkajícího se agentur práce lze hovořit o specifičnosti povahy 

činnosti zaměstnavatele (tj. agentury práce), neboť zaměstnanec vlastně práci vykonává 

pro uživatele,  

 
9 § 39 odst. 2 zákoníku práce. 
10 § 39 odst. 2 zákoníku práce věta druhá. 
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c. ale také § 346 zákoníku práce, neboť dopadá na vztahy týkající se zaměstnavatelů, 

kteří potřebují alespoň část své činnosti vykonat s pomocí pracovníka s pravidelným 

pracovištěm v zahraničí (přestože by šlo uvažovat o zařazení kategorie z bodu 2., 

do této kategorie tuto situaci řadím, neboť jde o situaci explicitně předvídanou 

zákoníkem práce, která je zvláštním právním předpisem pouze provedena; 

2. úpravy stanovené zvláštním právním předpisem – do této kategorie spadá § 39 odst. 3 

zákoníku práce – v tomto případě je možné hovořit i o důvodu spočívajícím na straně 

zaměstnance, a to hledisko cizí státní příslušnosti a z toho vyplývajících pracovněprávních 

konsekvencí. 
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2. Historie právní úpravy pracovního poměru na dobu určitou 

2.1 Pracovní právo římské 

Přestože se s největší pravděpodobností na českém území nenacházelo stálé římské civilní 

osídlení11, má smysl v tomto stručném historickém exkurzu alespoň zmínit úpravu z dob 

starověkého Říma, neboť z něj vychází kontinentální právní systém, a tedy i současné české 

právní prostředí. Přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, došlo v oblasti civilního 

práva opět k většímu přichýlení k římskoprávní tradici, což autoři explicitně zmínili také 

v důvodové zprávě12 k danému zákonu. 

Již v době starověkého Říma se objevil smluvní podtyp označovaný jako „locatio-conductio 

operarum (smlouva námezdní, smlouva pracovní), [která] se v Římě mohla týkat pouze hrubých 

prací, hlavně manuálních (tzv. operae illiberales)13. Předmětem kontraktu bylo užívání cizí 

pracovní síly po sjednanou dobu a za sjednanou mzdu. Námezdní pracovník (locator) poskytuje 

služby a je činný podle dispozic zaměstnavatele (conductor), práce poskytuje zásadně osobně 

a odpovídá za každou nedbalost. Conductor musí pracovníkovi platit sjednanou mzdu, a to 

i tehdy, když jeho pracovní síly nemohl užít pro překážky ze své strany.“14 

V této definici tak lze bezpochyby spatřovat inspiraci pro vymezení závislé práce v §2 zákoníku 

práce. Za zajímavost také stojí zmínka o „sjednané době“, tedy převažující charakter doby 

určité. 

Tomandlová vedle výše uvedeného smluvního podtypu zmiňuje jako historický zdroj 

pro pracovní právo také smluvní typ „smlouvy o dílo (locatio conductio operis)“15. 

Domnívám se však, že tato zmínka je spíše zavádějící, když jde o zcela jinou smlouvu, 

 
11 Vycházejíc z publikace KOMORÓCZY, Balázs a Marek VLACH. Příběhy civilizace a barbarství -

pod nadvládou Říma. 2. upravené vydání. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, 2019. ISBN 978-80-7524-

029-3, zejména z map na str. 227 a 258, dle současných poznatků měla římská přítomnost na území ČR vojenský 

charakter, nicméně zejména oblast Mušova by dle autorů měla skýtat ještě další kapacity pro výzkum, avšak spíše 

aby byly zodpovězeny „mnohé doposud nejasné otázky o charakteru římské vojenské přítomnosti na lokalitě“ 

(str. 235). 
12 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Parlament ČR, Poslanecká sněmovna. Volební 

období 2010 – 2013. Sněmovní tisk č. 362/0, část 1/2[online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 

2012 [cit. 2020-03-18]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=362&CT1=0. str. 592. 
13 KINCL, Jaromír. Kapitola čtvrtá: Kontrakty konsenzuální. In: KINCL, Jaromír, SKŘEJPEK, Michal a Valentin 

URFUS. Římské právo. Praha: C.H. Beck, 1995. Beckovy právnické učebnice. 386 s. ISBN 80-7179-031-1. 

Str. 254: „Jak se zdá, vyvinula se smlouva pracovní ze smluv o pronájmu otroků, tím se také vysvětluje, proč se 

nemohla týkat prací vyššího druhu (práce pedagogů, lékařů, umělců apod.).“ 
14 Tamtéž. 
15 TOMANDLOVÁ, Ludmila. Římské právo, hornické právo. In: HŮRKA, Petr a kolektiv. Pracovní právo. 

2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 575 s., ISBN 978-80-7380-540-1. 

Str. 41.  

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=362&CT1=0
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která i v dnešní době spadá do oblasti obecného občanského práva, nikoliv práva pracovního 

jakožto občanského práva speciálního. Navíc stojí za zmínku také skutečnost, že dělení smluv 

locatio-conductio na jednotlivé podtypy vzniklo až v době moderní jurisprudence16, 

neboť smlouva locatio-conductio „kryje smlouvu pachtovní a nájemní, smlouvu o dílo 

a smlouvu pracovní.“17 Spíše než na soudobé pracovní právo tak mělo z tohoto pohledu 

předestřeného Tomandlovou římské právo vliv na úpravu v Obecném zákoníku občanském 

z roku 1811, který normoval v rámci jedné hlavy jak smlouvu pracovní, tak smlouvu o dílo, 

které byly souhrnně označeny jako smlouva námezdní. K tomu více v následující podkapitole. 

2.2 Rané počátky českého pracovního práva 

První doložený zákoník na území českého státu datujeme na počátek 14. století. Je jím Ius 

regale montanorum, „který dal sepsat a sám se podílel na jeho tvorbě král Václav II.“18 

„Horní zákoník Václava II. v širokém záběru recipuje právo římské. Připomíná to už na první 

pohled systematika kopírující Justiniánovy Instituce.“19 Další důkaz toho, že římské právo mělo 

historicky jasný vliv na naše (nejen na pracovně) právní prostředí.  

Zákoník mmj. „také obsahoval na svou dobu neobyčejně pokroková pravidla směřující 

k zajištění bezpečnosti práce v dolech – stanovil např. technické parametry pro důlní pracoviště 

z hlediska odvodňování, větrání a osvětlení, zohledňoval specifika pracovišť pod zemí 

a na povrchu. Obsahoval též předpisy o výplatě mezd [a] o délce pracovní doby.“20 

 

Z hlediska této práce stojí za zmínku další vývoj, který se ve středověku udál u pomocných 

prací v oblasti zemědělství. Docházelo k uzavírání tzv. čeledních smluv, které byly postupem 

času normovány pomocí tzv. čeledních řádů.21 „Byly uzavírány mezi vrchností a čeledí, 

která byla zpravidla v poddanském poměru, a to obvykle na sv. Martina (11. listopadu) 

na období jednoho roku [tedy na dobu určitou]. Uzavření čelední smlouvy bylo potvrzeno 

poskytnutím závdavku čeledínovi, děvečce nebo služce. Odměna za vykonanou práci se 

 
16 KINCL, Jaromír. Kapitola čtvrtá: Kontrakty konsenzuální. In: KINCL, Jaromír, SKŘEJPEK, Michal a Valentin 

URFUS. Římské právo. Praha: C.H. Beck, 1995. Beckovy právnické učebnice. 386 str. ISBN 80-7179-031-1. 

Str. 250 in fine. 
17 Tamtéž str. 251. 
18 ADAMOVÁ, Karolina a Ladislav SOUKUP. Prameny k dějinám práva v českých zemích. 2. upravené vydání. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 362 str. ISBN 978-80-7380-271-4. Str 29. 
19 Tamtéž. 
20 ŠTANGOVÁ, Věra. Kapitola 1 [Vznik zákonodárství o práci]. In: BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan a kol. 

Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. 

Beck). ISBN 978-80-7400-667-8. Str. 19.  
21 Tamtéž. 
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neposkytovala v průběhu sjednaného období, kdy čeleď většinou pracovala pouze za stravu, 

oděv a ubytování, ale až po jeho skončení.“22 V oblasti řemeslné vznikaly tovaryšské 

a učednické smlouvy, které byly upravovány v cechovních řádech. Od druhé poloviny 

17. století pak byla úprava pracovních podmínek normována robotními patenty.23 

Zákon č. 946/1811 ř.z., Allegmeines bürgerliches Gesetzbuch (Obecný zákoník občanský, dále 

jen „ABGB“) je prvním moderním kodexem na našem území. Reagoval mimo jiné na zrušení 

nevolnictví z roku 1781 (a možnosti výkupu z poddanství) a s tím související nové výzvy 

vyplývající z masového přesunu obyvatelstva do měst a rozvoje průmyslové výroby.24 

Pracovněprávní úprava se nacházela v díle druhém, hlavě XXVI. a byla úpravou obecnou (lex 

generalis). Od nabytí účinnosti ABGB až do novelizace provedené císařským nařízením 

č. 69/1916 ř. z. byla pracovní smlouva upravena společně se smlouvou o dílo, souhrnně byly 

označovány jako smlouvy námezdní. Smlouvy čelední však byly vyňaty z působnosti ABGB 

a nadále zůstaly upraveny čeledními řády.25 Nabytím účinnosti uvedeného císařského nařízení 

byla pracovněprávní úprava v ABGB rozšířena. Smlouvy pracovní a o dílo byly nadále 

upraveny v rámci jedné hlavy, nově se však nazývaly smlouvami služebními a byly formálně 

rozděleny na služební smlouvu a smlouvu o dílo.26 Zákonnou oporu také získal institut 

služebního poměru na dobu neurčitou, a to v § 1158 ABGB, ve kterém se mimo jiné upravovalo 

skončení služebního poměru, jehož doba nebyla určena. Ve stejném ustanovení27 se také píše 

o „služebním poměru na dobu přechodní potřeby“, tedy institutem, který v dnešní době spadá 

pod úpravu pracovního poměru na dobu určitou. 

Jak bylo uvedeno výše, ABGB i pracovněprávní úprava v něm obsažená měla povahu obecnou, 

přičemž pro mnoho pracovních oblastí (peněžní ústavy, lesnictví, hornictví atd.) platila úprava 

z rozličných právních předpisů.28 Zvláštní úprava byla do zvláštního předpisu vyčleněna také 

pro státní úředníky a státní sluhy, a to do zákona č. 15/1914 ř. z., o služebním poměru státních 

 
22 Tamtéž. 
23 Tamtéž str. 20. 
24 ŠTANGOVÁ, Věra. Kapitola 2 [Vývoj zákonodárství o práci v období kapitalismu volné soutěže]. In: BĚLINA, 

Miroslav, PICHRT, Jan a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 

2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-667-8. Str. 21. 
25 § 1172 ABGB. 
26 § 1151 ABGB ve znění novely č. 69/1916 ř. z. 
27 A také v § 1156 ABGB. 
28 Srov. VOJÁČEK, Ladislav. Pracovní smlouva a pracovní poměr. In: VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a 

Jaromír TAUCHEN. Vývoj soukromého práva na území českých zemí. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 

978-80-210-6007-4. Str 831. 
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úředníků a státních sluhů (služební pragmatika)29. Tento předpis byl završením postupné tvorby 

státní služby v Rakousku-Uhersku.30  

V tomto předpise stojí za zmínku institut prozatímní služby31, která byla upravena v § 10 

uvedeného zákona a byla koncipována jako „[s]lužební poměr úředníka, který jest ustanoven 

s výhradou odvolání [a který] může kdykoli býti zrušen.“ Že jde o prozatímní službu muselo být 

výslovně uvedeno v ustavujícím dekretu32 a v návaznosti na § 156 se § 10 vztahoval jak 

na státní úředníky, tak na státní sluhy. Lze tedy říci, že šlo o pracovní (služební) poměr na dobu 

určitou, který končil na základě subjektivní skutečnosti závislé na vůli jedné strany. Zajímavostí 

je, že v případě státních sluhů se nejdéle po jednoleté „uspokojivé službě“ prozatímní služba 

měnila na „službu definitivní“33, což bezpochyby v každém evokuje podobnosti s § 65 odst. 2 

zákoníku práce, který umožňuje mimo jiné při (oboustranné) spokojenosti pokračovat 

ve výkonu práce na dobu neurčitou.  

Další z mnoha speciálních úprav, kterou zmíním, se týkala „živnostenského pomocnictva“, 

kterou bylo možné nalézt v hlavě VI. císařského patentu č. 227/1859 ř. z., řád živnostenský, 

ve znění pozdějších předpisů.34 V něm stojí za zmínku § 82, ve kterém je výslovně zmíněna 

možnost mlčky sjednané doby trvání. Současně je však třeba říci, že povinnost uzavřít pracovní 

smlouvu písemně stanovena nebyla (ani v ABGB), bylo tedy možné uzavřít pracovní smlouvu 

(a ujednat tedy i uvedenou dobu trvání) písemně, ústně i mlčky.35 

2.3 Pracovní právo v meziválečném Československu, Protektorátu 

Čechy a Morava a poválečném Československu 

Po vzniku Československa byl právní řád recipován zákonem č. 11/1918 Sb., o zřízení 

samostatného státu československého, a tedy i pracovněprávní prostředí si tím pádem 

zachovalo kontinuitu. Pro oblast dnešního Slovenska, které bylo před vznikem Československa 

 
29 Dostupné např. z: https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=735&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 [cit. 

2020-08-25] 
30 ŠTANGOVÁ, Věra. Kapitola 4 [Vývoj zákonodárství o práci na počátku 20. století]. In: BĚLINA, Miroslav, 

PICHRT, Jan a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-667-8. Str. 22. 
31 Zákon znal také tzv. službu přípravnou, tedy podobnou situaci, kterou můžeme dnes nalézt v § 21 odst. 2 zákona 

č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a v § 11 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 
32 § 6 služebních pragmatik. 
33 § 168 služebních pragmatik. 
34 Dostupný např. z: https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=50&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 [cit. 2020-

08-25] 
35 § 863 spolu s § 883 ABGB. 
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součástí tzv. Zalitavska se svébytným právním systémem, pak byl přijat zákon č. 244/1922 Sb., 

ktorým sa všeobecne upravujú právné pomery medzi zamestnávateľmi a zamestnancami 

na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi, který, obdobně jako v české části státu účinný ABGB, 

rozeznával pracovní poměr na dobu určitou, na dobu přechodné potřeby a také pracovní poměr 

„na zkúžku“, kterému se dnes nejvíce podobá institut zkušební doby.  

Také byl přijat zákon č. 259/1924 Sb., živnostenský zákon pre územie Slovenska 

a Podkarpatskej Rusi, jehož smyslem bylo přiblížit jednotlivé právní úpravy v rámci 

Československa36. V tomto zákoně se časová restrikce trvání poměru uplatnila v případě učňů, 

a to podle kategorií živností – 1) továrnické minimálně tři roky, maximálně čtyři roky; 2) 

netovárnické minimálně dva roky, maximálně tři roky; 3) svobodné živnosti netovárnické 

s výjimkou udělenou vládním nařízením se stanoviskem obchodní a živnostenské komory 

přesně jeden rok.37 Pracovněprávní systém byl pak také formován vznikem mezinárodních 

organizací (zejména Mezinárodní organizace práce) a členstvím státu v nich. Formován byl 

zejména charakter ochranný, kdy přibylo velké množství předpisů chránících zaměstnance 

(ať už jde o pracovní podmínky či právo odborové).38 

Po obsazení Československa nacistickým Německem v roce 1939 začalo na našem území, 

zřejmě pod vidinou trvalosti a nezměnitelnosti statusu quo, sbližování našeho právního řádu 

s právním řádem nacistického Německa. Jak o nacistickém pracovním právu uvádí Knapp: 

„S [sic] pracovního poměru byl zcela setřen obligační ráz služební smlouvy a pracovní poměr 

byl zveřejněn. Není to ostatně nic překvapivého. Je to nutný důsledek zásady o přednosti 

obecného prospěchu.“39  

Tedy i na našem území došlo k nastolení veřejnoprávního rázu pracovního práva, dále došlo 

ke „zrušení práva na stávku, sloučení všech odborových organizací (…) vytvoření systému 

nucené a řízené práce aj“40 a postupem času také do oblasti odměňování či ujednávání 

 
36 VOJÁČEK, Ladislav. Některé další druhy pracovních smluv. In: VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE 

a Jaromír TAUCHEN. Vývoj soukromého práva na území českých zemí. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 

978-80-210-6007-4. Str 860. 
37 § 136 zákona č. 259/1924 Sb., Živnostenský zákon pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi. 
38 VOJÁČEK, Ladislav. Právní úprava po vzniku republiky. In: VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Jaromír 

TAUCHEN. Vývoj soukromého práva na území českých zemí. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-

210-6007-4. Str. 820–829. 
39 KNAPP, Viktor a Markéta ŠÁLENÁ. Problém nacistické právní filosofie. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš 

Čeněk, 2002. Knihovna společenských věd. 242 s. ISBN 80-86473-21-x. Str. 199. 
40 TAUCHEN, Jaromír. Pracovní právo v protektorátu Čechy a Morava. In: VOJÁČEK, Ladislav, Karel 

SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Vývoj soukromého práva na území českých zemí. Brno: Masarykova univerzita, 

2012. ISBN 978-80-210-6007-4. Str. 862. 
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a rozvazování pracovních poměrů (ve stanovených případech byl potřeba souhlas úřadu 

práce).41 

Dekret prezidenta republiky č. 11/1944 Úř. v., o obnovení ústavního pořádku, ponechal 

na přechodnou dobu v užívání ty předpisy, „které se nepříčí svým obsahem znění 

nebo demokratickým zásadám československé ústavy“42. O přípustnosti aplikace 

pak rozhodoval soud či příslušný úřad.43 

Přestože byla tedy zrušena nucená práce uložená za Protektorátu, dekretem prezidenta 

republiky č. 88/1945 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti, bylo rozhodnuto o stimulaci výroby 

pomocí všeobecné pracovní povinnosti. Vliv úřadů práce na vznik a zánik pracovních poměrů 

byl až na výjimky ponechán.44 

2.4 Pracovní právo od roku 1948 do přijetí zákoníku práce z roku 

1965 

S nástupem komunistů k moci v roce 1948 se začala projevovat snaha, podobně jako během 

nacistické okupace, o přizpůsobení právního řádu (a samozřejmě také pracovního práva) 

ideologickým principům. „Přestavba pracovního zákonodárství se uskutečňovala postupně tak, 

že staré zákony se nahrazovaly novými nebo se vyplňovaly mezery. Charakteristickým znakem 

pracovního zákonodárství bylo, že úpravy byly zpravidla jednotné pro všechny pracovníky 

v pracovním poměru. Sjednocovací proces v pracovněprávních úpravách byl považován 

za výraz rovného postavení všech členů společnosti ve vztahu k výrobním prostředkům.“45 

Pracovněprávní úprava zůstávala i nadále roztříštěná. Jedním ze zákonů přijatých v této době 

byl zákon č. 66/1950, o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců. 

Ten umožňoval přijímat „správní zaměstnance“ na zkušební dobu 3 měsíců (§ 22 odst. 1) a dále 

také k výkonu prací vyskytujících se jen v určitých časových obdobích nebo k zdolání 

mimořádných prací přechodné povahy (§ 33), tedy na omezenou dobu. V rozhodnutí o přijetí 

 
41 TAUCHEN, Jaromír. Omezení autonomie vůle v pracovněprávních vztazích. In: VOJÁČEK, Ladislav, Karel 

SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Vývoj soukromého práva na území českých zemí. Brno: Masarykova univerzita, 

2012. ISBN 978-80-210-6007-4. Str. 872-875. 
42 Čl. 2 odst. 1 Dekretu prezidenta republiky č. 11/1944 Úř. v., o obnovení ústavního pořádku. 
43 Čl. 3 Dekretu prezidenta republiky č. 11/1944 Úř. v., o obnovení ústavního pořádku. 
44 VOJÁČEK, Ladislav. Další předpisy dotýkající se pracovního poměru. In: VOJÁČEK, Ladislav, Karel 

SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Vývoj soukromého práva na území českých zemí. Brno: Masarykova univerzita, 

2012. ISBN 978-80-210-6007-4. Str. 882-886. 
45 ŠTANGOVÁ, Věra. I. Pracovní zákonodárství do vydání zákoníku práce. In: BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan 

a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017. Academia iuris 

(C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-667-8. Str. 23. 
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do služby poté bylo nutné uvést druh práce a stejně jako v případě předchůdce tohoto předpisu, 

tj. služebních pragmatik, dobu, na kterou se zaměstnanec přijímal. 

2.5 Zákoník práce z roku 1965 

Dne 1. 1. 1966 nabyl účinnosti pro pracovní právo přelomový předpis, a to zákon 

č. 65/1965 Sb., zákoník práce (dále jen „SZP“), který byl prvním uceleným kodexem 

pracovního práva na našem území a který byl za přispění četných novelizací účinný během 

dvou odlišných režimů. Došlo ke sjednocení do té doby roztříštěné úpravy pracovního práva46 

(ale také ke zrušení speciální úpravy pro oblast státní správy47) a tento pracovněprávní kodex 

se stal „základním pramenem pracovního práva Československé socialistické republiky“48. 

Úprava pracovního poměru na dobu určitou nebyla v rámci SZP soustředěna do jednolité 

podoby. Podle § 30 SZP mělo jít o pracovní poměr na dobu neurčitou, ledaže byla v pracovní 

smlouvě sjednána doba jeho trvání. Dále se o pracovním poměru na dobu určitou hovořilo 

v části týkající se skončení pracovního poměru (§ 42 odst. 2 a §§56 a 57 SZP). Pro případ 

sjednání doby v podobě doby konání určitých prací byla stanovena povinnost upozornit 

pracovníka na skončení prací včas, nejméně však 3 dny před jejich skončením 

(§ 56 odst. 1 SZP).  

S přijetím tohoto zákona také byla uzákoněna nevyvratitelná domněnka, pomocí které se 

z pracovního poměru na dobu určitou stal pracovní poměr na dobu neurčitou v případě 

pokračování výkonu práce „po uplynutí sjednané doby s vědomím organizace“ 

(§ 56 odst. 2 SZP). SZP rovněž odlišoval dohodu o pracovní činnosti na dobu určitou 

i neurčitou (§ 237 odst. 2 SZP).  

Novelizace provedená zákonem č. 153/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, 

který nabyl účinnosti dne 1. 1. 1970, vnesla do § 25 odst. 2 SZP specifickou možnost 

(a pro uvedenou situaci vlastně povinnost) doby trvání pracovního poměru na dobu 

určitou – v situaci, kdy by byla napadena platnost rozvázání pracovního poměru u soudu 

zaměstnavatelem, mohl jiný zaměstnavatel s žalovaným uzavřít pracovní poměr pouze na dobu 

 
46 Viz § 279 SZP. 
47 K tomu Vojáček v publikaci Vývoj soukromého práva na území českých zemí na str. 918 uvádí, že si právní 

věda po přijetí „uvědomila, že jednotná úprava pracovních vztahů, koncipovaná především s ohledem na podmínky 

průmyslové výroby, jinde, především v oblasti státní správy, zcela nevyhovuje a způsobuje problémy.“ VOJÁČEK, 

Ladislav, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Vývoj soukromého práva na území českých zemí. Brno: 

Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6007-4. Str. 918.  

Návrat k oddělené právní úpravě přišel až v roce 2015, a to přijetím zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 
48 Preambule SZP. 
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trvání soudního sporu. Níže uvedená novela poté změnila znění tohoto ustanovení tak, že se 

nerozlišovalo ve vlivu osoby žalobce, tj. ustanovení se vztahovalo i na situaci žaloby ze strany 

zaměstnance.  

Novelou SZP provedenou zákonem č. 188/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, 

ze dne 14. prosince 1988 došlo k rozšíření i změně úpravy SZP týkající se pracovního poměru 

na dobu určitou. Především byly přidány restrikce vztahující se k délce trvání pracovního 

poměru na dobu určitou49. Až na výjimky, kdy stojí zejména pro dnešní neexistencí daných 

institutů za zmínku „rámcové pracovní smlouvy“50 a „vedlejší pracovní poměr na dobu 

určitou“51, byla maximální možná délka pracovního poměru na dobu určitou (včetně 

případných prodloužení) stanovena na 3 roky (§ 30 odst. 2 SZP ve znění zákona č. 188/1988 

Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce).  

S pádem komunistického režimu se „vypořádával“ zákon č. 3/1991 Sb., kterým se mění 

a doplňuje zákoník práce, který mmj. měnil socialistickou terminologii. SZP byl tedy i přes 

určité změny nadále účinný. Ani rozpad československého státu neměl na účinnost SZP vliv. 

Pracovněprávní prostředí však prodělalo velkou změnu, neboť byl přijat „zákon č. 105/1990 

Sb., o soukromém podnikání občanů, a zákon č. 103/1990 Sb., kterým se měnil hospodářský 

zákoník a který umožnil společné podnikání fyzických osob formou obchodních společností. 

Tyto dva zákony vytvořily předpoklady pro vstup soukromých podnikatelů do hospodářského 

života též tím, že částečně odstranily rozdíly mezi podnikáním fyzických a právnických osob. 

Cestu k těmto změnám otevřela novela Ústavy ČSSR, a to ústavní zákon č. 100/1990 Sb., 

který již nečlení formy vlastnictví na státní, soukromé a osobní; tím byl vytvořen jednotný 

 
49 Za zmínku stojí stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČSR ze dne 24. 5. 1978, sp. zn. Cpj 

186/77 (R 16/1978 civ.), ve kterém Nejvyšší soud ČSR vyslovil názor, že s ohledem na možnost vyloučit 

v pracovní smlouvě některé možné výpovědní důvody je nutné u některých pracovních poměrů na dobu určitou 

posuzovat soulad ujednané doby trvání a principu stálosti pracovněprávních vztahů a v případě nesouladu posoudit 

ujednání o době a vyloučení výpovědních důvodů jako ujednání neplatné. Jako mezník, po jehož překročení mělo 

být přistoupeno k posuzování platnosti, byla stanovena doba 10 let. 
50 Definovaná v § 34 SZP jako smlouva uzavíraná mezi zaměstnavatelem, pro kterého má být práce konána, 

a „společenskou organizací nebo jinou organizací, která organizuje účast na těchto pracích“. Pracovní smlouvy 

s jednotlivými zaměstnanci již poté nebylo třeba uzavírat. „Rámcovou pracovní smlouvu [bylo možné] sjednat 

k zajištění dobrovolné účasti pracovníků na hromadných akcích organizovaných k výpomoci při špičkových 

zemědělských a podobných krátkodobých pracích nebo k zajištění společensky prospěšné práce žáků a odborné 

společenské praxe studentů.“ Jak je tedy patrné, z povahy věci bylo předmětem konání práce pouze po určitou 

dobu, nikoliv na dobu neurčitou.  
51 Upraven v §§ 70 – 70b SZP, definovatelný jako jakýkoliv další pracovní poměr, který byl uzavřen 

vedle pracovního poměru v němž je zaměstnán po stanovenou týdenní pracovní dobu, přičemž týdenní pracovní 

doba u vedlejšího pracovního poměru nesměla dosahovat stanovené týdenní pracovní doby. 
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systém vlastnictví a všem vlastníkům zajištěna rovnocenná ochrana.“52 Díky těmto zákonům 

se tedy mohly fyzické osoby již bez dřívějších omezení stát zaměstnavateli. 

Další novelou, která měla vliv na úpravu pracovního poměru na dobu určitou, byl 

zákon č. 74/1994 Sb.53 Touto novelou byl do SZP vtělen výčet případů, ve kterých není možné 

sjednat pracovní poměr na dobu určitou54 55. Nicméně zaměstnanec mohl požádat, aby byl 

zaměstnán na dobu určitou, přestože by na danou situaci dopadala výjimka z možnosti sjednání. 

Zároveň s tím však bylo zcela zrušeno omezení maximální doby trvání pracovního poměru 

na dobu určitou, neboť dle důvodové zprávy k tomuto zákonu bylo třeba, „aby trendům 

hospodářského vývoje, zejména transformaci ekonomiky a privatizaci, pracovněprávní 

předpisy nebránily, naopak aby je podpořily a usnadnily jejich realizaci.“ Argumentováno 

bylo též snahou posílit princip smluvní volnosti (naopak během minulého režimu fungoval SZP 

na zásadě „co není dovoleno je zakázáno“). 

Koncem devadesátých let minulého století zahájila ČR jednání o vstupu do EU. V souvislosti 

se vstupem do EU bylo potřeba přiblížit náš právní řád evropskému právu, což bylo v případě 

SZP učiněno tzv. harmonizační novelou – zákonem č. 155/2000 Sb.56 Došlo zejména 

k podrobnější úpravě týkající se diskriminace a komunikace zaměstnavatelů a (zástupců) 

zaměstnanců.57  

Následující novelizace, která ovlivnila podobu pracovních poměrů na dobu určitou, byla 

provedena zákonem č. 46/2004 Sb.58 Tento zákon zapracovával nové směrnice EU týkající se 

mimo jiné právě pracovních poměrů na dobu určitou. Dle nového znění § 30 odst. 2 bylo nově 

možné sjednat či prodloužit pracovní poměr na dobu určitou na dobu dvou let celkem. 

Až po uplynutí 6 měsíců od skončení pracovního poměru se k němu již nepřihlíželo a bylo 

 
52 ŠTANGOVÁ, Věra. I. Zaměstnávání v rámci soukromého podnikání. In: BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan 

a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017. Academia iuris 

(C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-667-8. Str. 26. 

53 Zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony (od této novely dále z důvodu snahy o zachování čtivosti textu uvádím celé názvy zákonů 

do poznámek pod čarou, a to z důvodu délky jejich názvů). 
54 Do § 30 odst. 2 SZP ve znění předmětné novely, ale nota bene § 30 odst. 3 SZP. 
55 Změna tohoto výčtu byla provedena zákonem č. 167/1999 Sb. – bylo umožněno sjednávat pracovní poměr 

na dobu určitou s osobami se změněnou pracovní schopností a s tělesným zdravotním postižením. 
56 Zákon č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony. 
57 ŠTANGOVÁ, Věra. III. Novelizace zákoníku práce provedená zákonem č. 155/2000 Sb. (harmonizační novela). 

In: BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: 

C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-667-8. Str. 27. 
58 Zákon č. 46/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů. 
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možné opět sjednat pracovní poměr na dobu určitou mezi původními stranami pracovní 

smlouvy. V rámci § 30 odst. 5 pak bylo stanoveno, že v rámci kolektivních smluv lze 

dohodnout okruh zaměstnanců, se kterými nelze uzavřít pracovní poměr na dobu určitou 

(tedy smluvně nad zákonnou míru rozšířit okruh případů, ve kterých nebude možné sjednat 

pracovní poměr na dobu určitou). Rovněž byl do § 30 přidán odst. 4, ve kterém: 1) byla 

stanovena fikce sjednání pracovního poměru na dobu neurčitou, pokud při sjednávání 

pracovního poměru na dobu určitou nebyly splněny podmínky a 2) zákonodárce stanovil 

dvouměsíční prekluzivní lhůtu pro podání žaloby na určení, zda byl sjednán pracovní poměr 

na dobu určitou po právu59. 

Ad 1) Již z důvodové zprávy je možné vyčíst, že zákonodárce měl v úmyslu vytvořit fikci. 

Výsledné znění však má podobu, která díky použitému slovnímu spojení „platí, že“ na první 

pohled vyvolává dojem, že jde o nevyvratitelnou domněnku. Z jakého důvodu se autor tohoto 

znění rozhodl pro toto slovní spojení, není jisté, tím spíše, pokud i v ustanovení 5 bod 2 písm. b) 

Rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené dne 18. března 1999 mezi 

obecnými mezioborovými organizacemi UNICE, EKOS a CEEP figuruje slovní 

spojení „považovány za“60. „Fikce je […] taková legislativní konstrukce, u níž se na základě 

existence určitých skutečností, tvořících bázi fikce, považuje za existující nebo naopak 

neexistující nějaká jiná skutečnost nebo právo (právní vztah), přičemž takovýto závěr 

neodpovídá realitě.“61  

Tento rozpor jsem si, bohužel, při psaní mé práce SVOČ neuvědomil a chybně jsem danou 

konstrukci označoval jako nevyvratitelnou domněnku, i když jde z hlediska smyslu bezpochyby 

o fikci – strany pracovní smlouvy sjednaly pracovní poměr na dobu určitou, který sice 

nesplňoval zákonné podmínky, nicméně záměrem alespoň jedné ze stran bylo dobu určitou 

ujednat. Pro rozpor se zákonnými podmínkami se však přesto na daný pracovní poměr hledí 

jako na pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou. 

Dne 1. 10. 2004 nabyl účinnosti zákon č. 436/2004 Sb.62, který do SZP vnesl úpravu týkající se 

agenturního zaměstnávání. Ovlivnilo to také institut pracovního poměru na dobu určitou, neboť 

 
59 Toto ustanovení mělo dle důvodové zprávy k danému zákonu posílit právní jistotu stran a bylo (a je i nadále 

v současném zákoníku práce) ve vztahu speciality k § 80 o.s.ř. 
60 Ust. 5 odst. 2.: Členské státy po konzultaci se sociálními partnery nebo sociální partneři případně stanoví 

podmínky, za jakých jsou pracovní smlouvy nebo poměry na dobu určitou […] b) považovány za uzavřené na dobu 

neurčitou. 
61 LAVICKÝ, Petr. Fikce procesních úkonů účastníků v civilním řízení soudním. Brno, 2009. Rigorózní práce. 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Str. 41. 
62 Zákon č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti. 
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jakékoliv restrikce spojené s možností jej uzavírat byly v případně agenturního zaměstnávání 

zákonem vyloučeny63. 

2.6 Zákoník práce z roku 2006 

Od 1. 1. 2007 je účinný zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, došlo tedy k derogaci SZP. 

Jedním z cílů nové právní úpravy, který měl tento nový pracovněprávní předpis měl odlišit 

od SZP, bylo „liberalizovat pracovněprávní vztahy a vymezit jejich vztah k platnému, 

tzn. dosavadnímu občanskému zákoníku tak, aby byl při zachování specifik pracovněprávní 

úpravy zvýrazněn společný soukromoprávní charakter úpravy, koncipovaný podle zásady 

„co není zakázáno, je dovoleno“ (čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 2 odst. 4 

Ústavy České republiky).“64  

Na rozdíl od předchozí právní úpravy, jejíž podstatou bylo osamostatnění pracovního práva 

od obecného občanského práva, byl v § 4 zákoníku práce v době přijetí tohoto předpisu 

stanoven princip výslovné delegace na zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění v té 

době platných a účinných předpisů. 

Co se týče úpravy pracovního poměru na dobu neurčitou, ta byla i s ohledem na nezanedbatelný 

vliv evropského práva recipována do zákoníku práce. Stěžejní část úpravy se přesunula do § 39 

zákoníku práce, který nově také dostal název „Pracovní poměr na dobu určitou“ (na rozdíl 

od SZP, v němž § 30 pojmenován nebyl). 

V třinácté části v hlavě XVIII se pak nachází § 346, o němž je pojednáváno v rámci kapitoly 1. 

této práce.  

Dne 1. 1. 2012 nabyla účinnosti pro pracovní poměr na dobu určitou podstatná novela. 

Šlo o zákon č. 365/2011 Sb.65, kterým byl ovlivněn kromě pracovního poměru na dobu určitou 

mimo jiné též vztah mezi zákoníkem práce a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „OZ“) – v návaznosti na nález Ústavního soudu ze dne 12. března 2008, uveřejněný 

pod č. 116/2008 Sb., došlo ke změně v tom smyslu, že nově měl mezi zákoníkem práce a OZ 

 
63 § 30 odst. 6 SZP ve znění zákona č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o zaměstnanosti. 
64 Důvodová zpráva k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, str. 178–179. Parlament ČR, Poslanecká sněmovna. 

Volební období 2002 – 2006. Sněmovní tisk č. 1153/0. 
65 Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mromnwde
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mjomnwde
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platit princip subsidiární působnosti OZ.66 Lze tedy říci, že se touto novelou pracovní právo 

opět výrazněji přichýlilo k obecnému občanskému právu, od kterého bylo za minulého režimu 

separováno do svébytné existence a do jehož sféry se opět postupně navracelo. A tedy že bylo 

možné uvažovat o tom, že právní zásady obecného občanského práva vyjádřené v příslušných 

předpisech budou v jisté míře aplikovatelné i v rámci pracovního práva. 

Jak bylo výše zmíněno, novela měla zásadní vliv na podobu úpravy pracovních poměrů na dobu 

určitou. Novela měla být mimo jiné reakcí na Programové prohlášení vlády České republiky 

ze dne 4. 8. 2010, v němž byla kromě jiného vyjádřena snaha zajistit větší flexibilitu 

pracovněprávních vztahů, a na Evropskou komisí zaslané “formální upozornění”67.  

V důvodové zprávě k této novele bylo navrženo 7 variant řešení týkajících se právní úpravy 

pracovních poměrů na dobu určitou.  

Ve dvou z nich se navrhovalo prodloužení nejvyšší přípustné doby sjednání (3, resp. 5 let), 

avšak při hodnocení bylo zmíněno riziko „kolize s ustanovením bodu 8 odst. 3 směrnice Rady 

1999/70/ES ze dne 28. června 1999, z něhož vyplývá, že provádění Rámcové dohody 

o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS 

neodůvodňuje snížení obecné úrovně ochrany poskytované zaměstnancům v oblasti působení 

této dohody. Změna by mohla být Evropskou komisí považována za zhoršení současného 

stavu.“68 Varianta 4 dokonce uvažovala nad úplným vypuštěním maximální možné doby 

sjednání pracovního poměru na dobu určitou za současného zavedení omezení ve formě 

maximálně 2 ujednaných pracovních poměrů na dobu určitou po sobě mezi týmiž stranami 

s „resetem“ po 3 letech od skončení pracovního poměru. Nakonec však nebyla zvolena žádná 

z variant posuzovaných v rámci malé RIA.69 

 
66 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. Parlament ČR, Poslanecká sněmovna. Volební období 

2010 – 2013. Sněmovní tisk č. 411/0. 
67 „Evropská komise adresovala České republice v září 2010 “formální upozornění” ve věci směrnice 1999/70/ES. 

Podle názoru Evropské komise není právní řád České republiky v souladu s článkem 5 Rámcové dohody UNICE, 

CEEP a EKOS (tvořící obsah směrnice 1999/70/ES), protože postrádá opatření k zabránění zneužívání 

opakovaných pracovních smluv na dobu určitou v případě učitelů, profesorů a akademických pracovníků starších 

65 let, a zaměstnanců pracujících na dobu určitou z důvodu náhrady dočasně nepřítomných zaměstnanců na dobu 

jejich překážky v práci [§ 39 odst. 3 písm. a) a b)]. Namítána je neexistence opatření zabraňujících zneužití 

následných pracovních smluv na dobu určitou.“ Napadána tedy byla i speciální úprava pracovního poměru 

na dobu určitou nacházející se v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, která se vztahovala na akademické pracovníky vysokých škol. 
68 Obecná část (malá RIA) bod 3.3.3. Varianty 3 a 6. 
69 „Po vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení byly navrženy nové varianty úpravy pracovního poměru 

na dobu určitou, které přihlížejí k dosavadním zkušenostem z praxe a směřují na jedné straně k dostatečné 

flexibilitě pracovního poměru na dobu určitou, na straně druhé sledují zamezení účelovému řetězení krátkých 

pracovních poměrů na dobu určitou. Vláda se rozhodla vyjít z řešení navrženého ve stanovisku Legislativní rady 
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Slovy předkladatele z důvodové zprávy byla úprava pracovních poměrů na dobu určitou 

vystavěna „na zcela nových základech“70. Nově bylo umožněno sjednávat pracovní poměr 

na dobu tří let a bylo umožněno jej ještě dvakrát opakovat (za opakování se považuje rovněž 

prodloužení)71. Toto znění nalezneme v § 39 odst. 2 zákoníku práce i v době psaní této práce. 

Doba, po které se k předchozímu sjednanému pracovnímu poměru na dobu určitou nepřihlíželo, 

byla prodloužena z 6 měsíců na 3 roky. Vedle těchto změn novela zrušila většinu výjimek, 

na které se omezení vyplývající z § 39 odst. 2 zákoníku práce ze zákona vztahovat neměla72, 

přidala však výjimku pro do zákoníku práce nově vtělenou úpravu dočasného přidělení.73  

Vskutku nejpodivněji působí zrušení výjimky týkající se vážných provozních důvodů na straně 

zaměstnavatele nebo důvodů spočívajících ve zvláštní povaze práce, kterou má zaměstnanec 

vykonávat. Tyto důvody totiž musely být zaměstnavatelem dohodnuty s odborovou organizací 

(případně přesně stanoveny ve vnitřním předpise). Není totiž pochyb o tom, že existují práce, 

u nichž není spravedlivé po zaměstnavateli požadovat, aby se zaměstnanci vykonávajícími 

takové práce uzavíral pracovní poměry na dobu určitou.74 Rovněž se nezdá správné 

zpochybňovat vyjednávací sílu odborových organizací, a tedy v tomto ohledu omezovat 

autonomii vůle účastníků pracovněprávních vztahů a možnost využít ústupek odborových 

organizací v této oblasti za vyjednání výhod v oblasti jiné. Nota bene ani Evropská komise tuto 

výjimku neoznačila za problematickou ve svém „formálním upozornění“. 

Další novelizace zákoníku práce, která ovlivnila (zatím naposledy) podobu právní úpravy 

pracovních poměrů na dobu určitou, byla provedena zákonem č. 155/2013 Sb.75, který nabyl 

účinnosti dne 1. 8. 2013. Z důvodové zprávy k této novele vyplývá, že se jednalo o přímou 

reakci na zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. Bylo v ní konstatováno, že „záměr vlády 

uvolnit podmínky pro opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou a tím přispět 

 
vlády, které modifikovala, tak, že omezila výjimky. V podrobnostech se odkazuje na zvláštní část důvodové 

zprávy.“ 
70 K bodu 42. Důvodová zpráva k zákonu č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Parlament ČR, Poslanecká sněmovna. Volební období 

2010 – 2013. Sněmovní tisk č. 411/0. Str. 128. 
71 § 39 odst. 2 zákoníku práce ve znění zákona č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
72 Výjimky vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a výjimka pro agentury práce zůstaly zachovány. 
73 § 39 odst. 5 zákoníku práce ve znění zákona č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
74 Jako příklad je možné uvést stánkový prodej občerstvení na přírodním venkovním koupališti, kde z povahy věci 

lze očekávat činnost pouze během letní sezony.  
75 Zákon č. 155/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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ke zpružnění trhu práce, zůstal nenaplněn.“ Kritiky se v důvodové zprávě dočkalo i vypuštění 

výjimky z omezení délky a možnosti opakování pracovních poměrů na dobu určitou, o které 

pojednává předchozí odstavec – zmíněno bylo přijetí nového znění § 39 zákoníku práce i přes 

nesouhlas mnoha připomínkových míst a poměrně vágní vypořádání jejich připomínek. 

Předmětná výjimka tedy byla do zákoníku práce vrácena v rámci § 39 odst. 4 a byla oproti znění 

zákoníku práce účinného do 31. 12. 2011 (tedy do nabytí účinnosti zákona č. 365/2011 Sb., 

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony) více precizována v tom smyslu, že nově ukládala povinnost 

zaměstnavatelům do vnitřního předpisu, případně do kolektivní smlouvy zakomponovat 

pravidla pro jiný postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru 

na dobu určitou, okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat, 

a dobu, na kterou se dohoda s odborovou organizací ohledně výjimek (příp. vnitřní předpis) 

uzavírá. 

Ke dni dopsání této práce se nehovořilo o žádné další novele, která by měla ovlivnit podobu 

pracovních poměrů na dobu určitou. Do budoucna však lze očekávat nějakou rozsahem menší 

změnu současné úpravy v souvislosti s nutností transponovat směrnici Evropského parlamentu 

a Rady EU č. 2019/1152 ze dne 20. 6. 2019, o transparentních a předvídatelných pracovních 

podmínkách v Evropské unii.  
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3. Prvky nejistoty a jistoty pro zaměstnance pracující na dobu 

určitou 

3.1 Prvky nejistoty pro zaměstnance v pracovním poměru na dobu 

určitou 

„V evropském právním prostoru vznikla koncem roku 2006 tzv. Zelená kniha s názvem 

„Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století“. „Tato zelená kniha se 

zabývá otázkou, jakou roli by mohlo pracovní právo hrát při prosazování agendy „flexicurity“ 

(kombinace flexibility a jistoty) na podporu trhu práce, který by byl spravedlivější, vyznačoval 

se větší schopností reagovat, byl by přístupný více lidem a zároveň přispíval ke zvýšení 

konkurenceschopnosti Evropy (…).“76  Níže tedy rozeberu některá úskalí týkající se pracovních 

poměrů na dobu určitou z hlediska jejich jistoty (tedy ochrany) pro zaměstnance. 

Pracovní poměr na dobu určitou je, jak z názvu můžeme na první pohled seznat, sjednán 

na časový úsek podle vůle stran se zohledněním omezení stanovených příslušným ustanovením 

zákoníku práce. Zpravidla si tedy strany dohodnou časové období, po které má být práce 

vykonávána, nebo datum, kterým pracovní poměr mezi nimi skončí.   

Zaměstnanec tedy ví, že pokud nedojde k neočekávané události, která by byla schopna 

zapříčinit aktivování kteréhokoliv z výpovědních důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce 

či důvodů pro okamžité zrušení pracovního poměru uvedených v § 55 odst. 1 zákoníku práce, 

skončí jeho pracovní poměr ke konkrétnímu dni a do té doby budou jeho životní situace i příjmy 

jisté. V tom tedy má svým způsobem jistotu. Ale jaká bude situace po skončení této doby, 

to už je něco, čím si zpravidla jist být nemůže (pokud již nemá domluven pracovní poměr jiný).  

Zaměstnavatel mu může říci, že pokud bude jeho pracovní nasazení nadprůměrné, nebo pokud 

bude dobrý odbyt, dobrá sezona atp., možná s ním uzavře další pracovní smlouvu. 

Nebo zaměstnanec žádný příslib od zaměstnavatele nemá, a tak přirozeně neví, co bude dál. 

Nalezne práci s alespoň stejným mzdovým ohodnocením, aby se mu nesnížila životní úroveň? 

 
76 Zelená kniha: Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století. Brusel, 2006, ročník 2006, 

číslo 708. Str. 4.  

Dostupné např. z:  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0708_/com_com(2006)07

08_cs.pdf 
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Nalezne práci ve stejném městě, nebo bude nucen dojíždět? A co kdyby byl nucen přestěhovat 

se za prací, což by mohlo ovlivnit i sociální vazby jeho, příp. jeho rodinných příslušníků? 

Při sjednávání pracovní smlouvy však lze využít rovněž abstraktněji pojaté vymezení doby 

trvání pracovního poměru, a to vázanost na objektivně zjistitelnou skutečnost77, která je 

nerozhodná na vůli smluvních stran78. V praxi běžným příkladem bývá vymezení trvání 

pracovního poměru po dobu mateřské či rodičovské dovolené konkrétního zaměstnance 

zaměstnavatele. I při takto abstraktním vymezení trvání však musí mít strany na paměti, 

že zákonem stanovené maximum pro jednotlivé smluvení pracovního poměru na dobu určitou 

jsou 3 roky79. 

V tomto druhém případě však může být jistota zaměstnance o délce trvání pracovního poměru 

v podstatě nejistá. Pokud se totiž například původní zaměstnanec či zaměstnankyně, namísto 

kterého/které zaměstnanec pracující v pracovním poměru na dobu určitou „zaskakuje“, 

rozhodne např. po roce a půl rodičovské dovolené, že by se ráda vrátila do práce, může se 

domluvit se zaměstnavatelem na návratu do práce, pracovní poměr „záskoku“ končí z důvodu 

 
77 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 9. 2001, sp. zn. 1 Cdo 1990/2000: „Doba trvání pracovního 

poměru uzavřeného na dobu určitou může být dohodnuta uvedením časového období podle týdnů, měsíců či let, 

přímým časovým údajem (tj. uvedením pevného data podle kalendáře) nebo dobou trvání určitých prací, popř. 

účelem a povahou práce, kterou se zaměstnanec zavázal vykonávat (např. u sezónní práce), popřípadě i jinými 

objektivně zjistitelnými skutečnostmi. Pracovní poměr na dobu určitou je tedy nejen pracovní poměr, jehož 

skončení bylo předem určeno přesným datem, ale i takový pracovní poměr, který má podle pracovní smlouvy 

(dohody účastníků) trvat jen po určitý, i když zatím konkrétním datem neohraničený čas, o jehož skutečné délce 

účastníci při uzavření pracovní smlouvy (dohody o změně sjednaných pracovních podmínek) nemusí mít ani jistotu. 

V těchto zvláštních případech, kdy je pracovní poměr uzavírán na dobu přechodné potřeby k nahrazení dlouhodobě 

nepřítomného zaměstnance, může být tedy trvání pracovního poměru vymezeno skutečnostmi, jejichž délka trvání 

je již předem známa (např. při zastupování vojenské služby apod.), ale i takovými skutečnostmi, jejichž přesné 

časové ohraničení není předem vůbec známo (např. při zastupování po dobu nemoci určitého zaměstnance).“ 
78 K tomu viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 5. 2003, sp. zn. 21 Cdo 2372/2002: „(…)požadavkům 

na vymezení doby trvání pracovního poměru sjednaného na dobu určitou neodpovídá ujednání, podle něhož 

dohodnutá doba (její uplynutí) není ohraničena přímým časovým údajem, uvedením časového období podle týdnů, 

měsíců či let, dobou trvání určitých prací nebo jinou objektivně zjistitelnou skutečností vymezenou v pracovní 

smlouvě (dohodě o změně pracovní smlouvy), protože předpokládá a současně umožňuje, aby doba trvání 

pracovního poměru skončila (mohla skončit) na základě takové skutečnosti, jež nastane (může nastat) z vůle jen 

jednoho účastníka pracovního poměru. V takovém případě totiž nebyla doba trvání pracovního poměru určena 

v pracovní smlouvě (dohodě o změně pracovní smlouvy) objektivně zjistitelným způsobem, který nepřipouští 

pochybnosti o tom, kdy pracovní poměr na dobu určitou uplynutím sjednané doby skončí, ale - aniž by bylo 

z pracovní smlouvy (dohody o změně pracovní smlouvy) vůbec zřejmé, na základě čeho doba trvání pracovního 

poměru sjednaného na dobu určitou uplyne - je ponechána na vůli jednoho účastníka pracovního poměru; 

na tomto účastníku pak záleží, zda, popřípadě kdy učiní právní úkon nebo jiný projev vůle, v důsledku kterého má 

skončit pracovní poměr uplynutím doby jeho trvání, nebo že takový projev vůle nikdy neučiní. Ve svých důsledcích 

to znamená, že trvání pracovního poměru ve skutečnosti nebylo v pracovní smlouvě (dohodě o změně pracovní 

smlouvy) vymezeno určitým časem, ale že bylo ponecháno na vůli účastníka, zda vůbec a kdy se rozhodne pracovní 

poměr ukončit.“ 
79 Což je vhodné ošetřit formulací, že pracovní poměr je sjednán „na dobu trvání rodičovské dovolené zaměstnance 

XY, nejdéle však na dobu 3 let“ nebo textem s podobným zněním. 
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naplnění rozvazovací podmínky a je jistě velmi nepravděpodobné, že by pro takovýto případ 

měl sjednanou již další práci, do které by mohl okamžitě nastoupit. 

Jiným příkladem může být, jak se uvádí i v judikatuře Nejvyššího soudu, vymezení doby trvání 

pracovního poměru trváním určitých prací. Zde může mít zaměstnanec (ale také zaměstnavatel) 

pouze velice hrubou představu, jak dlouho může pracovní poměr trvat.80  

Riziko ztráty práce je pro zaměstnance bezpochyby škodlivé a nebezpečné, zvláště za situace, 

kdy by podle průzkumu agentury SC&C pro Českou bankovní asociaci vyžilo půl roku ze svých 

nastřádaných úspor pouze 13 % lidí81. Že tento průzkum nebyl zcela mimo realitu se ukázalo 

během tzv. koronakrize z první poloviny roku 2020, během níž byla ekonomika na několik 

týdnů paralyzována a v některých odvětvích se subjekty dostaly do vyloženě existenčních potíží 

(což s sebou přineslo nutnost propouštět některé zaměstnance, případně všechny za situace, 

kdy byl zaměstnavatel nucen ukončit svou činnost). 

Časově omezené pracovní poměry však mohou ovlivňovat i „atraktivitu“ těchto zaměstnanců 

v očích finančních institucí, které v případě dlouhodobějších a z hlediska množství půjčovaných 

peněz řádově statisícových a větších zpravidla takovýmto osobám peníze nepůjčují. To ve svém 

důsledku znamená, že takovýmto zaměstnancům hrozí, zvláště za současné situace na českém 

 
80 V souvislosti s nutností transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2019/1152 ze dne 20. 6. 2019, 

o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii, lze teoreticky očekávat, 

že v budoucnu bude takováto situace pro zaměstnance více předvídatelná. Z článku 4 odst. 2. písm. e) předmětné 

směrnice vyplývá povinnost zajistit, aby byl zaměstnanec zaměstnavatelem informován o předpokládaném datu 

ukončení či předpokládané době trvání pracovního poměru na dobu určitou. Obdobná povinnost byla již 

normována ve směrnici Rady č. 91/533/EHS ze dne 14. 10. 1991, o povinnosti zaměstnavatele informovat 

zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru, která se však předmětnou směrnicí ruší 

ke dni 1. 8. 2022. V zákoníku práce, hledíc zejména do § 37 zákoníku práce, však takovouto povinnost 

nenalezneme. Je tedy otázkou, zda se zákonodárci rozhodnou tuto absenci napravit. Jde však o absenci? Je totiž 

možné uvažovat o tom, že smyslem směrnice Rady č. 91/533/EHS bylo zajistit, aby se v rámci údajů 

poskytovaných zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáváním vyskytoval rovněž údaj, dle kterého by bylo možné 

určit „očekávané trvání“ v případě pracovních poměrů na dobu určitou (a tedy že i formulace neobsahující přesný 

časový údaj, např. vymezení konáním konkrétních prací, je splněna povinnost stanovená v dané směrnici). V čl. 4 

odst. 2 písm. e) směrnice č. 2019/1152 nalezneme jakési obsahové rozšíření oproti směrnici Rady č. 91/533/EHS. 

Nově je totiž žádána informace o předpokládané době trvání nebo datum ukončení. Dovolím si tvrdit, 

že vymezením doby dobou trvání prací určitě není dostatečně transparentní. Nedovedu si však představit, jakým 

způsobem by mohla být normována povinnost sdělovat zaměstnancům „očekávané trvání“ předběžně. V oborech, 

ve kterých má takový způsob formulace význam, asi nebude vždy možné přesně určit předpokládanou dobu trvání 

prací. Zakázka mezi zaměstnavatelem a jeho klientem totiž může vyžadovat i nějaké práce související 

i s reklamačním procesem. Rozsah a dobu trvání však nelze předběžně očekávat, a tedy i trvání pracovního poměru 

se zaměstnancem tím pádem nelze zcela přesně odhadnout. Je asi možné učinit odhad, je však otázkou, zda by 

s nějakou odchylkou počítala právní úprava. Další, možná i více významnou otázkou by bylo, nakolik benevolentní 

by tato odchylka byla. 
81 Česká bankovní asociace. NAVZDORY CELKOVĚ ROSTOUCÍM MZDÁM SI LIDÉ NETVOŘÍ DOSTATEČNÉ 

REZERVY, tisková zpráva [online]. Praha: 2. října 2017 [cit. 2018-03-09]. Dostupné z: https://www.czech-

ba.cz/sites/default/files/tz_cba_financni_rezerva_10.pdf 
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trhu s realitami, který za minulý rok [rok 2017] stoupal nejvíce v celé EU82, že si nebudou moci 

pořídit vlastní bydlení. Budou tedy nuceni využívat jiných forem bydlení, zpravidla tedy asi 

bydlení nájemní (resp. podnájemní). V takovém případě ale budou ze své mzdy nuceni odvádět 

na bydlení více než v případě, kdyby bydleli ve vlastní nemovitosti, a tak jim logicky zbyde 

méně disponibilních prostředků, které by případně mohli použít na tvorbu úspor. Tím se vlastně 

opět dostáváme k problému nastíněnému v předchozím odstavci, tedy že tito zaměstnanci 

budou v rizikovějším postavení z hlediska možné ztráty zaměstnání a doby, po kterou by byli 

schopni pokrýt z úspor výpadek svého pravidelného příjmu.  

Přestože výše zmíněná „koronakrize“ přinesla značné ekonomické dopady, trh s realitami 

žádnou zásadnější změnu neprodělal a dle Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí zřejmě ani 

v do budoucna neprodělá83. Pokud však jde o turisticky exponované lokality, zejména centrum 

Prahy, odliv zahraničních turistů (a tedy nižší poptávku po ubytovacích službách, často 

saturovanou pomocí sdílené ekonomiky, zejména prostřednictvím služby AirBNB) ovlivnil 

výši nájmů.84 Lze se však domnívat, že s uvolněním opatření týkajících se zahraničních cest 

dříve nebo později dojde k návratu k původnímu stavu, je ale otázkou, zda se naplní snahy měst 

o zavedení regulace této oblasti šedé ekonomiky a jaký případný dopad s sebou tato zatím čistě 

teoretická regulace přinese. 

Nelze však ani opomenout na zákonnou výjimku z ustanovení § 39 odst. 3, 4 a 6, které vylučují 

použití odstavce 2. Zaměstnanci některých odvětví či vykonávající stanovené práce 

pak nebudou požívat ochrany z hlediska maximální doby a zákazu řetězení. 

Rád bych se však ještě pozastavil u vymezení doby, na kterou je podle našeho právního řádu 

možné sjednat pracovní poměr na dobu určitou. Je totiž k zamyšlení, zda délka doby určité, 

po kterou může být u téhož zaměstnavatele zaměstnanec zaměstnán (kdy maximem jsou třikrát 

 
82 POSPÍŠIL, Aleš. Ceny pronájmů v roce 2018 porostou, vlastní bydlení bude pro mnohé luxus. E15.cz - Byznys, 

politika, ekonomika, finance, události: Finexpert [online]. 7. února 2018 [cit. 2018-03-09]. Dostupné z: 

http://www.e15.cz/finexpert/bydlime/ceny-pronajmu-v-roce-2018-porostou-vlastni-bydleni-bude-pro-mnohe-

luxus-1343070. 
83 Trend Report 2020: Dekádu růstu ukončil koronavirus. ARTN/Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí [online]. 

Praha: Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, 2020, 28.4.2020 [cit. 2020-06-22]. Dostupné z: 

http://artn.cz/trendreport2020/ 
84 Nájemní bydlení je kvůli koronaviru levnější. Do cen nových realit se ale epidemie nepromítla. IROZHLAS - 

spolehlivé a rychlé zprávy [online]. Praha: iRozhlas.cz, 2020, 20. 5. 2020 [cit. 2020-06-22]. Dostupné z: 

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/koronavirus-bydleni-najem-hypoteka-ceny-realit_2005201859_zit 
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3 roky, celkem tedy 9 let), skutečně odpovídá účelu [a] představám, se kterými byla přijata výše 

uvedená směrnice85.  

V preambuli rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřenou mezi 

organizací UNICE, CEEP a EKOS se mimo jiné stanovuje, že „pracovní smlouvy na dobu 

neurčitou jsou a nadále budou obecnou formou pracovního poměru mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem.“ V ustanovení 1 se jako účel uvedený pod písmenem b) uvádí tvorba rámce, 

„který zabrání zneužití vyplývajícímu z použití po sobě jdoucích pracovních smluv nebo poměrů 

uzavřených na dobu určitou.“ Obava, že to tak pravděpodobně není, je zřejmě namístě. 

Tato obava zazněla rovněž v důvodové zprávě k zákonu č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.86  

„Pokud zaměstnanec pracuje u téhož zaměstnavatele 9 let, jde o cca pětinu jejich doby, kterou 

stráví v zaměstnání87. Po takto dlouhou dobu tedy nemá pocit jistoty plynoucí z pracovního 

poměru na dobu neurčitou. A třikrát během tohoto období se mu může stát, že s ním již nebude 

prodloužen pracovní poměr a že bude nucen hledat si nové zaměstnání.“ Znění § 39 odst. 2 

zákoníku práce účinné do 31. 12. 2011 umožňovalo neomezený počet opakování pracovních 

poměrů na dobu určitou mezi týmiž stranami (tzv. řetězení) v rámci zákonem stanoveného 

limitu dvou let od počátku prvního sjednaného pracovního poměru na dobu určitou. 

Zaměstnanec tedy mohl být „držen v nejistotě“ po dobu dvou let, během kterých s ním mohl 

zaměstnavatel bez obtíží každý týden uzavírat novou a novou pracovní smlouvu (či sjednávat 

změnový dodatek), resp. věděl, že celkově bude moci jeho pracovní poměr na dobu určitou 

u zaměstnavatele trvat dva roky, ale v případě velice krátce vymezené doby v pracovní smlouvě 

bude muset každý týden řešit, jestli bude či nebude opět zaměstnán.  

Naproti tomu při současném znění je zaměstnavatel nucen si důkladně promyslet celkovou 

dobu trvání pracovního poměru, nicméně je mu zákonodárcem umožněno udržet si 

zaměstnance po více než čtyřikrát delší dobu v režimu pracovního poměru na dobu určitou. 

 
85 Směrnice Rady 1999/70/ES, ze dne 28. června 1999, o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou 

uzavřenou mezi organizací UNICE, CEEP a EKOS. (Úř. věst. L 175, s. 43; Zvl. vyd. 05/03, s. 368). 
86 Více viz podkapitola 2.6. 
87 Pokud u muže za počátek zaměstnávání vezmeme 18. rok věku a za konec 65. rok. 
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Bezpochyby je důležité vnášet do trhu práce i flexibilitu88, která může spočívat v maximální 

délce pracovních poměrů na dobu určitou. Avšak mělo by se tak činit s rozmyslem, aby nedošlo 

k neospravedlnitelnému a především neúměrnému snížení ochrany zaměstnance.  

Za mírně problematické by se dalo považovat také současné znění zákona, pokud jde o dobu 

trvání. Dříve existovala jistá méně početná část odborné veřejnosti, která chápala vymezení 

doby trvání v § 39 odst. 2 zákoníku v tom smyslu, že délka pracovního poměru na dobu určitou 

(včetně jeho prodlužování) smí trvat mezi týmiž stranami nejvýše 3 roky (na rozdíl od devíti, 

jak zmiňuji výše). 

Zmínit lze například článek Martina Prokeše nazvaný Velká novela zákoníku práce a pracovní 

poměry na dobu určitou publikovaný v periodiku Právní rozhledy.89 Prokeš v něm zastává 

názor, že stanovená maximální možná délka pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž 

stranami činí 3 roky. Odůvodňuje jej např. tím, že v důvodové zprávě k novele předkladatel 

uvádí devítileté trvání (3x 3 roky) pracovního poměru na dobu určitou pouze jako možnost. 

Dále uvádí možnost komparativního výkladu za pomoci slovenské právní úpravy, nicméně 

tento argument nijak zásadně nerozpracovává. Rovněž „směrnice [Směrnice Rady 1999/70/ES 

ze dne 28. června 1999, o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřenou 

mezi organizací UNICE, CEEP a EKOS] jednoznačně hovoří o stanovení maximální celkové 

doby trvání po sobě jdoucích (tedy více) pracovních smluv a pracovních poměrů.“90 

Jak se uvádí v komentáři k zákoníku práce od C. H. Beck, „[t]akový názor nemá oporu v textu 

§ 39 odst. 2 a považujeme jej za nesprávný (…)“91. S názorem uvedeným v tomto komentáři 

se lze zcela ztotožnit. Pokud srovnáme současné znění předmětného ustanovení a znění účinné 

do 31. 12. 201192, zcela jasně uvidíme, že došlo nejen ke změně v délce ze 2 na 3 roky, ale také 

v mechanismu prodlužování. Do 31. 12. 2011 totiž mohl být pracovní poměr sjednán celkem 

na dobu 2 let, kdežto v současné úpravě slovo celkem již absentuje, tedy pokud hovoříme 

o době 3 let, nelze hovořit jako o maximální možné době.  

 
88 Což bylo cílem při přijímání současného znění v zákoníku práce, viz důvodová zpráva k zákonu č. 365/2011 

Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

Parlament ČR, Poslanecká sněmovna. Volební období 2010-2013. Sněmovní tisk č. 411/0. 
89 PROKEŠ, Martin. Velká novela zákoníku práce a pracovní poměry na dobu určitou. Právní rozhledy. 2012, č. 4, 

ISSN 1210-6410. Str. 132-137. 
90 Tamtéž. 
91 BĚLINA, Miroslav. § 39 [Pracovní poměr na dobu určitou]. In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. 

Zákoník práce. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-759-0 Str. 231. 
92 § 39 odst. 2 zákoníku práce v tehdejším znění: Trvání pracovního poměru mezi týmiž účastníky je možné sjednat 

celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru; to platí i pro každý další pracovní poměr 

na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky.  
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Srovnávat můžeme také se slovenskou právní úpravou. Tamní zákoník práce93 umožňuje 

sjednat pracovní poměr maximálně na dobu 2 let, a to včetně 2 povolených prodlužování. 

Slovenský zákonodárce to upřesnil slovy, že „[p]racovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť 

alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.“94, tedy použil slovního spojení 

v rámci. Po takovémto srovnání je význam zajisté očividný. Otázkou však je, zda je tímto 

způsobem schopen pochopit význam tohoto ustanovení i jeden z hlavních adresátů, 

tedy zaměstnanec, který často nemá právní vzdělání a ani povědomí o vývoji znění zákonů.  

Ale především je otázkou, zda by mělo být znění zákona takové, aby ke svému pochopení 

vyžadovalo takovouto aktivitu svých adresátů. V mé práci SVOČ jsem rovněž uvedl, že jasnou 

odpověď lze samozřejmě najít v důvodové zprávě. V poznámce pod čarou č. 18 pak uvádím 

toto: „I když je v ní (Zvláštní část, K bodu 42) poněkud podivný text uvádějící, že „Prakticky by 

úprava mohla znamenat to, že smluvní strany by mohly uzavřít pracovní poměr na dobu určitou 

celkem třikrát na dobu celkem 9 let (3r + 3r + 3r) v období 15 let ode dne vzniku prvního 

pracovního poměru na dobu určitou. Po uplynutí doby 3 let ode dne ukončení posledního 

pracovního poměru na dobu určitou by mohl být mezi stejnými smluvními stranami vzniknout 

na základě pracovní smlouvy další pracovní poměr na dobu určitou.“ Bezpochyby se však jedná 

o překlep, když namísto správných 12 let je uvedeno 15 let.“  

S ohledem na argument Prokeše, že autor důvodové zprávy měl na mysli situaci, že se sjedná 

pracovní poměr na 3 roky, poté se udělá zákonná 3letá pauza, následně znovu sjedná pracovní 

poměr na 3 roky, poté bude znovu 3letá pauza následovaná opětovným 3letým pracovním 

poměrem, tedy výsledkem bude 15leté období, se textaci důvodové zprávy budu věnovat 

detailněji než v práci SVOČ.  

Na názoru, že pasáž v důvodové zprávě týkající se právní úpravy pracovních poměrů na dobu 

určitou není napsána dostatečně srozumitelně, se bezpochyby shodnou příslušníci obou 

názorových proudů. Stále jsem však toho názoru, že chyba autora spočívá v uvedení „15 let“ 

namísto „12 let“. Tento názor vychází ze znění dvou odstavců předcházejících odstavci, ve 

kterém zákonodárce poněkud „krkolomně“ popisuje trvání pracovního poměru v délce 9 let 

během 15letého období.  

V prvním z nich se hovoří o tom, že se navrhuje, „aby doba trvání pracovního poměru na dobu 

určitou byla ze zákona výrazněji prodloužena […]“. Lze prodloužení ze dvou let na tři roky, 

 
93 Zákon č. 311/2001 Z. z., zákonník práce. 
94 § 48 odst. 2 věta druhá zákona č. 311/2001 Z. z., zákonník práce. 
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tedy o jeden rok, považovat za „výraznější prodloužení“? Jsem toho názoru, že smyslu textu 

více odpovídá prodloužení ze dvou na devět let (3 x 3 roky). 

Ve druhém z nich se zmiňuje, že pracovní poměr může trvat „3 roky s tím, že o stejně dlouhou 

dobu by mohlo být trvání tohoto pracovního poměru ještě dvakrát opakováno. Výslovně se 

rovněž navrhuje stanovit, že opakováním pracovního poměru na dobu určitou se rozumí také 

jeho prodloužení.“ Pokud se tedy v předmětném odstavci píše, že „smluvní strany by mohly 

uzavřít pracovní poměr na dobu určitou celkem třikrát na dobu celkem 9 let (3r + 3r + 3r) 

v období 15 let ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou“, 

pak pod prizmatem výkladu, který upřednostňuje Prokeš, by měl autor důvodové zprávy 

uvádět, že lze uzavřít pracovní poměr na dobu určitou celkem devětkrát na dobu celkem 9 let 

(3 x v rámci 3 let + 3 x v rámci 3 let + 3 x v rámci 3 let) v období 15 let ode dne vzniku prvního 

pracovního poměru na dobu určitou.  

Rovněž by autor nemohl napsat, že může pracovní poměr na dobu určitou trvat 3 roky 

a „o stejně dlouhou dobu“ dvakrát opakován/prodlužován, a to ze dvou důvodů:  

1) ať už by byl mezi stranami sjednán první pracovní poměr na dobu určitou na jakkoliv 

dlouhou dobu, např. jeden den, nebylo by možné jej opakovat/prodloužit „o stejně 

dlouhou dobu“ (myšleno 3 roky), jak o tom mluví autor důvodové zprávy – pracovní 

poměr by totiž trval 3 roky a jeden den, byl by tedy v rozporu s tím, jaký má být význam 

ustanovení dle osob s názorem „3 x během 3 let“; 

2) pokud by mohl být pracovní poměr „o stejně dlouhou dobu“ (3 roky) opakován dvakrát, 

jak uvádí důvodová zpráva, tak by to pod prizmatem příznivců výkladu „3 x během 

3 let“ znamenalo, že by mohl pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž stranami být 

sjednán nanejvýš třikrát a pak by zřejmě nebylo možné pracovní poměr na dobu určitou 

uzavřít – pracovní poměr by byl uzavřen na 3 roky, poté opakován po tříleté zákonné 

pauze znovu na 3 roky („o stejně dlouhou dobu“) a po další tříleté pauze podruhé (tj. 2x) 

opakován na 3 roky. A pak už tedy ne, protože autor důvodové zprávy píše, že je možné 

opakovat pouze dvakrát o 3 roky – takže by bylo možné ujednat další pracovní poměr 

na dobu určitou mezi týmiž stranami na 2 roky a 364 dní, případně jinou dobu kratší než 

3 roky? Zároveň se stanovuje, že se po 3 letech od skončení pracovního poměru na dobu 

určitou k danému pracovnímu poměru nepřihlíží. Tak proč by mělo vadit, že si strany 

„o stejně dlouhou dobu“ pracovní poměr zopakují? Proč by autor důvodové zprávy 

psal, že může být „o stejně dlouhou dobu“ opakovat dvakrát, kdyby se toto počítání 
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po každých třech letech vynulovalo a počet tříletých opakování by se počítal opět 

od jedné? 

A pokud jde o argument týkající se skutečnosti, že Směrnice Rady 1999/70/ES o rámcové 

dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřenou mezi organizací UNICE, CEEP 

a EKOS ze dne 28. června 1999 „jednoznačně hovoří o stanovení maximální celkové doby 

trvání po sobě jdoucích (tedy více) pracovních smluv a pracovních poměrů“95, lze se domnívat, 

že požadavek na vyjádření maximální doby trvání formou číslice není smyslem daného 

ustanovení směrnice.  

Smyslem je stanovit maximální dobu trvání, ale způsob, kterým bude tato maximální doba 

vyjádřena (tj. číslem; číslem a počtem opakování, nebo jiným určitelným způsobem), předepsán 

není a je tedy ponechán na vůli členských států. Jde o přirozenou povahu směrnic, že ponechává 

prostor pro harmonizaci takovým způsobem, jaký stát uzná za vhodné, za současného dodržení 

smyslu a účelu směrnice. Dokud je tedy z právní úpravy seznatelné, jaká je maximální možná 

doba trvání pracovního poměru na dobu určitou, ať už je mechanismus výpočtu jakýkoliv, 

je taková úprava v souladu s požadavkem směrnice na určení maximální možné doby trvání.96 

Mám tedy stále za to, že správný výklad § 39 odst. 2 zákoníku práce je pouze jeden, a to ten, 

že maximální nepřerušená doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž stranami 

smí činit 9 let. A rovněž mám stále za to, že by zákony měly být psány tak, aby nevyvolávaly 

pochybnosti o svém obsahu a nepřipouštěly možnost většího počtu výkladů. Znění § 39 odst. 2 

zákoníku práce totiž mohlo vypadat následovně:  

Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí 

přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být 

opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje 

rovněž i jeho prodloužení. V souhrnu pak nesmí doba trvání pracovního poměru na dobu určitou 

mezi týmiž smluvními stranami přesáhnout 9 let. Jestliže od skončení předchozího pracovního 

poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu 

určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží. 

 
95 PROKEŠ, Martin. Velká novela zákoníku práce a pracovní poměry na dobu určitou. Právní rozhledy. 2012, 

č. 4, ISSN 1210-6410. Str. 132-137. 
96 Nekonformní by bylo např. znění: „Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními 

stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být o stejnou 

dobu opakována. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení.“ 

Z takového znění by nebylo možné určit, jak dlouho může pracovní poměr na dobu určitou trvat, neboť by jej bylo 

možné pokaždé neomezeně prodlužovat. Mmj. by pak nebyl naplněn ani požadavek na omezení počtu opakování. 
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Přidáním jedné věty by pak byly potlačeny veškeré pochybnosti. Stanovení maximální doby 

konkrétním číslem je zajisté přehlednější než stanovení pomocí výpočtového mechanismu 

(přestože nejde o nepovolený způsob), zejména pokud dosavadní úprava stanovovala 

maximální dobu konkrétním číslem. 

K dalším možnostem úpravy de lege ferenda viz kapitola 5. této práce. 

3.2 Prvky jistoty pro zaměstnance v pracovním poměru na dobu 

určitou 

Jak se uvádí v Rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené dne 

18. března 1999 mezi obecnými mezioborovými organizacemi UNICE, EKOS a CEEP, státy 

mají povinnost zachovávat obecnou povahu pracovních poměrů na dobu neurčitou (neboť 

„přispívají ke kvalitě života dotyčných zaměstnanců a zlepšují jejich výkon“). A tedy i zajistit 

spíše výjimečnou povahu pracovních poměrů na dobu určitou za současného zajištění zákazu 

diskriminace zaměstnanců pracujících v pracovním poměru na dobu určitou při srovnání 

s podmínkami zaměstnanců pracujících v pracovním poměru na dobu neurčitou.97  

Zákonodárce v návaznosti na právní předpisy EU a formální upozornění od Evropské komise 

omezil možnost libovolné délky a řetězení pracovních poměrů na dobu určitou. Zaměstnanci 

tak dal naději, že pokud bude zaměstnavatel s jeho výkonem spokojen a bude mít zájem si jej 

ponechat, bude mu možná jednou nabídnuta pracovní smlouva na dobu neurčitou.  

Zajímavý mechanismus, díky kterému může dojít ke změně z pracovního poměru na dobu 

určitou na pracovní poměr na dobu neurčitou, nalezneme v § 65 odst. 2 zákoníku práce. 

Ten stanoví fikci pro případ, kdy zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím 

zaměstnavatele pokračuje v práci. V tomto případě tak dojde ke změně pracovního poměru 

z hlediska stanovené délky (tedy z doby určité na dobu neurčitou), ostatní podmínky zůstávají 

stejné. Toto zákonné ustanovení má bezpochyby zjednodušující charakter pro strany v případě, 

že jsou obě strany v pracovním poměru spokojeny a mají zájem v něm pokračovat na dobu 

neurčitou (a to nejen za situace, že již nelze sjednat další pracovní poměr na dobu určitou).  

Mohlo by však dojít k situaci, kdy si zaměstnavatel nepohlídá, kdy má pracovní poměr končit, 

zaměstnanci umožní v této své nevědomosti práci a zaměstnanec z toho „vytěží“ pracovní 

poměr na dobu neurčitou a s tím související postavení. Mohlo by se sice zdát, že je takové 

 
97 Ustanovení 4 Rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené dne 18. března 1999 mezi 

obecnými mezioborovými organizacemi UNICE, EKOS a CEEP. 
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ustanovení pro zaměstnavatele zvláště nevýhodné a možná by tomu skutečně tak býti mohlo. 

Je ale třeba mít na paměti, že jednou ze zásad soukromého práva je zásada vigilantibus iura 

scripta sunt98 a také že je potřeba nějak ošetřit situaci, kdy by zaměstnanec konal práci, aniž by 

v tu chvíli byl v pracovním poměru k zaměstnavateli (a měl tudíž s tím související práva 

i povinnosti). Je však bezpochyby skutečností, že v případě velkých zaměstnavatelů existují 

specializovaná personální oddělení, která si takovéto „minely“ ohlídají, naopak menší 

zaměstnavatelé mají menší počet zaměstnanců, a tak šance, že by jim někdo takto „proklouzl“, 

není rovněž moc vysoká. 

Jak bylo zmíněno, Nejvyšší soud neposkytl ochranu takovému pracovnímu poměru na dobu 

určitou, jehož časové vymezení spočívalo na skutečnosti závislé na jedné ze stran (a tedy 

ovlivnitelné touto stranou).99 Tím se tedy snížila pravděpodobnost situace, že by si jednoho dne 

mohl zaměstnavatel říci, že už se mu nevyplatí zaměstnance zaměstnávat, a tak vyvolá vznik 

skutečnosti zapříčiňující ukončení pracovního poměru a zaměstnanec se stane v podstatě ze dne 

na den nezaměstnaným, aniž by se mohl na tuto situaci lépe připravit, nebo se jí dokonce 

vyvarovat (tedy že si sjedná novou práci se dnem nástupu následujícím po dni výpovědi).  

Je samozřejmě možné, aby podobně postupoval i zaměstnanec, ale lze se domnívat, že v praxi 

zřejmě nenastane situace, kdy by časové vymezení spočívalo na skutečnosti závislé na vůli 

zaměstnance (zejména z toho důvodu, že zaměstnanec na rozdíl od zaměstnavatele není 

povinen odůvodňovat výpověď, je tedy pro něj obecně jednodušší dosáhnout ukončení 

pracovního poměru). 

Přestože jde o ustanovení, které pro stanovené situace vylučuje užití § 39 odst. 2 zákoníku práce 

a lze o něm hovořit jako o ustanovení mající pro zaměstnance spíše „znejišťující“ charakter, 

tak také v § 39 odst. 4 nalezneme určité prvky, které zlepšují situaci pro zaměstnance, a to 

ve dvou rovinách.  

1) Zaměstnavatel nemá možnost vyloučit užití § 39 odst. 2 pro libovolný druh práce a 

2) zaměstnavatel se písemně dohodne na podmínkách aplikace § 39 odst. 4 (v případě 

existence odborové organizace u něj působící) s odborovou organizací (tedy zástupcem 

zaměstnanců).   

 
98 Tedy že právo je psáno pro bdělé – osoby by si tedy měly hlídat svá práva a pro případ jejich porušení se jich 

aktivně domáhat. 
99 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 5. 2003, sp. zn. 21 Cdo 2372/2002. Více viz předchozí podkapitola. 
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Rovněž § 39 odst. 5 zákoníku práce patří mezi ochranný prvek pro zaměstnance. Za prvé v něm 

nalezneme fikci sjednání pracovního poměru na dobu neurčitou za situace, kdy byl pracovní 

poměr na dobu určitou sjednán v rozporu se zákonem a zároveň právě zaměstnanec písemně 

oznámí svůj záměr být nadále zaměstnáván. Za druhé zde nalezneme prekluzivní lhůtu 

na podání speciální určovací žaloby. O tom, jak vysoký standard ochrany zaměstnance z tohoto 

ustanovení vyplývá, vznikl judikaturní spor mezi Ústavním a Nejvyšším soudem ČR. O tom 

však více v kapitole 4. této práce. 

Ochranu zaměstnance nalezneme také v § 65 odst. 1 zákoníku práce, která zmírňuje situaci, 

kdy by zaměstnanci pracujícímu na dobu určitou vymezenou konáním určitých prací skončil 

pracovní poměr ze dne na den, aniž by to mohl předvídat. Zákoník práce v takových případech 

stanovuje zaměstnavatelům povinnost upozornit zaměstnance na skončení těchto prací 

„včas, zpravidla alespoň 3 dny předem“. Lze se však domnívat, že většinou zaměstnanec tuší, 

zda se objem sjednané práce již blíží k závěru (dokončení).    

Závěrem bych zmínil ještě jeden prvek jistoty pro zaměstnance, a tím je vymezení doby. 

V rámci předchozí podkapitoly jsem přednesl argumenty pro stanovení doby určité jakožto 

prvek nejistoty schopný způsobit zhoršenou životní pozici zaměstnance. Najdou se však 

příklady, kdy je vymezení doby trvání pracovního poměru výhodné také pro zaměstnance. 

Rovněž zaměstnanec se může nacházet v situaci, kdy je v jeho možnostech pracovat u daného 

zaměstnavatele pouze po omezenou dobu. A pokud jsou s takovou situací srozuměny obě 

strany, je vhodné, aby si ve smlouvě tuto dobu ujednali. Nemusí pak řešit, jak rozvázat pracovní 

poměr100, neboť pracovní poměry na dobu určitou mají svůj specifický důvod skončení uvedený 

v § 48 odst. 2 zákoníku práce – uplynutí sjednané doby. 

  

 
100 Zejména kdy a jak doručit výpověď. 
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4. Fikce sjednání pracovního poměru na dobu neurčitou z § 39 

odst. 5 zákoníku práce 

4.1 Obecně 

Ustanovení § 39 odst. 5 zákoníku práce podobně jako § 65 odst. 2 upravuje změnu pracovního 

dobu sjednaného na dobu určitou na pracovní poměr na dobu neurčitou. § 65 odst. 2 se vztahuje 

na situaci, která následuje až po skončení sjednané doby (a to sjednané v souladu se zákonem), 

po kterou má být práce vykonávána – doba uplynula a zaměstnanec nadále s vědomím 

zaměstnavatele pro něj vykonává ujednanou činnost.  

Naproti tomu § 39 odst. 5 se týká situace, kdy byla doba sjednána v rozporu s ustanovením 

zákona (tedy např. stav, kdy pracovní poměr na dobu určitou byl sjednán „na dobu čerpání 

mateřské a rodičovské dovolené zaměstnankyně XY“ a tato doba přesáhla 3 roky). Dikce tohoto 

ustanovení pak ukládá zaměstnanci povinnost pro případ, že by zaměstnanec měl zájem 

pokračovat u zaměstnavatele v pracovním poměru i na dobu neurčitou. Touto povinností je 

písemné oznámení zaměstnance zaměstnavateli, že má zájem o další zaměstnávání, 

přičemž toto oznámení musí být učiněno ještě před skončením tohoto neplatně ujednaného 

pracovního poměru. Tak hovoří věta první předmětného ustanovení, která v zásadě žádné 

aplikační problémy nepřináší.  

Znění věty druhé předmětného ustanovení je následující: „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.“  

Skutečností, která nevyvolává mezi soudy rozpory, je, že toto ustanovení je z hlediska 

procesněprávního ve vztahu speciality vůči § 80 zákona 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

tedy že v situaci, kdy vznikne mezi smluvními stranami spor, zda byl pracovní poměr na dobu 

určitou sjednán platně, a strany mají zájem vyřešit jej před soudem, je třeba postupovat v režimu 

§ 39 odst. 5 zákoníku práce. 

Rozpor se však týká toho, za jakých podmínek může dojít k přeměně z pracovního poměru 

na dobu určitou na pracovní poměr na dobu neurčitou dle předmětného ustanovení. 
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4.2 Judikaturní aspekty § 39 odst. 5 zákoníku práce – rozhodovací 

praxe Nejvyššího soudu 

Nejvyšší soud zaujal k výkladu § 39 odst. 5 zákoníku práce stanovisko, ze kterého se během 

času stala ustálená praxe a které je zpravidla představováno textem následujícího znění: „I když 

zaměstnanec oznámil zaměstnavateli ještě před uplynutím sjednané doby trvání pracovního 

poměru, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, skončil pracovní poměr účastníků uplynutím 

sjednané doby vždy, nebylo-li pravomocným rozhodnutím soudu určeno, že nebyly splněny 

podmínky pro sjednání doby trvání pracovního poměru na dobu určitou delší než dva roky 

uvedené v § 30 odst. 2 (tehdejšího) zák. práce (vydaným na základě žaloby zaměstnance), 

popř. nebyla-li zamítnuta žaloba zaměstnavatele požadující určení, že takové podmínky byly 

splněny.“101   

Lze tedy říci, že dle Nejvyššího soudu pro transformaci pracovního poměru na dobu určitou 

s neplatně sjednanou dobou na pracovní poměr na dobu neurčitou nepostačuje oznámení 

zaměstnance zaměstnavateli, že si přeje pokračovat v zaměstnávání. Naopak transformaci 

podmiňuje taktéž soudním rozhodnutím v její prospěch. V případě pasivity tak automaticky 

dochází k zachování platnosti (protizákonně sjednané) doby, jejímž uplynutím pracovní poměr 

zaniká.102   

Za zajímavost stojí rozsudek ze dne 11. srpna 2009, sp. zn. 21 Cdo 2923/2008, ve kterém 

Nejvyšší soud judikoval, že „[s]tane-li se v důsledku oznámení zaměstnance doba trvání 

pracovního poměru spornou, může jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec podat u soudu návrh 

na určení, zda byly splněny podmínky uvedené v § 30 odst. 2 a 3 (tehdejšího) zák. práce. Chce-li 

zaměstnavatel zabránit tomu, aby nenastaly právní účinky zákonné domněnky [sic], že pracovní 

poměr byl sjednán na dobu neurčitou, nebo naopak, chce-li zaměstnanec nabýt jistotu o svém 

právním postavení, může být taková žaloba jako zvláštní prostředek obrany podána ve lhůtě 

dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.“  

Takováto interpretace ustanovení tehdejšího zákoníku práce, které je však shodné se zněním 

dnešního korespondujícího § 39 odst. 5 zákoníku práce, Nejvyšším soudem působí na první 

 
101 Např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 22. října 2009, sp. zn. 21 Cdo 69/2008, ze dne 7. dubna 2010, sp. zn. 

21 Cdo 5008/2008 nebo ze dne 19. října 2010, sp. zn. 21 Cdo 4532/2009. 
102 V praxi by pak mohla nastat poněkud úsměvná situace, kdy zaměstnanec vyrozumí zaměstnavatele o své vůli 

pokračovat v zaměstnání, zaměstnavatel uzná, že při sjednání doby pochybil a že z tohoto důvodu nemá námitek 

proti změně na pracovní poměr na dobu neurčitou a že nebude tuto situaci ani nijak soudně napadat. Zaměstnanec 

taktéž nepodá žalobu, pracovní poměr však i přes výše uvedenou shodu skončí ke dni sjednanému v původní 

smlouvě na dobu určitou. Takováto situace by tak ve výsledku byla řešena pomocí § 65 odst. 2 zákoníku práce. 
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pohled odlišně od té, kterou Nejvyšší soud označuje za svou konstantní. Narážím zde především 

na pasáž týkající se zaměstnavatele, kterého Nejvyšší soud nabádá k podání žaloby, pokud chce 

„zabránit tomu, aby nenastaly právní účinky zákonné domněnky, že pracovní poměr byl sjednán 

na dobu neurčitou“.  

Jinými slovy tak totiž tvrdí, že pokud zaměstnavatel nepodá žalobu, právní účinky fikce 

nastanou a mezi ním a zaměstnancem tedy bude pracovní poměr na dobu neurčitou (a rozhodně 

tak neskončí pracovní poměr uplynutím doby, která byla původně ujednána). Je tedy minimálně 

spekulativní, nakolik jeho následná judikatura byla pouze konkretizací tohoto názoru, nebo zda 

došlo k odchýlení se (a mělo tedy dojít k postoupení velkému senátu. 

 

4.3 Judikaturní aspekty § 39 odst. 5 zákoníku práce – Ústavní soud 

Do výše uvedené konstantní rozhodovací praxe Nejvyššího soudu však svým způsobem zasáhl 

Ústavní soud nálezem ze dne 9. prosince 2015, sp. zn. II. ÚS 3323/14. V tomto nálezu sice byla 

stížnost zaměstnance zamítnuta, ale bylo tomu tak z důvodu, že hlavním problémem byla 

skutečnost, že zaměstnanec se domáhal určení přeměny pracovního poměru na dobu neurčitou 

z poměru na dobu určitou pomocí žaloby podle § 80 o. s. ř. (jak se v rámci rekapitulace 

předchozího průběhu řízení uvádí, žaloba dle § 39 odst. 5 věty druhé nebyla v prekluzivní lhůtě 

podána). 

Nicméně Ústavní soud zde také formuloval jakožto obiter dictum vlastní pohled na způsob 

aplikace § 39 odst. 5 zákoníku práce. Přestože nemá obiter dictum autoritativní povahu, 

jde o nástroj, jak případným stěžovatelům poradit, jak to „udělat znovu a lépe“, aby se 

v podobné či dokonce stejné situaci dosáhlo úspěchu.  

Za stěžejní pokládá teleologický výklad tohoto ustanovení, pomocí kterého při zohlednění textu 

důvodové zprávy103104 dochází k závěru, „že oznámí-li zaměstnanec zaměstnavateli v souladu 

s podmínkami § 39 zákoníku práce, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, 

a není-li ani zaměstnancem ani zaměstnavatelem podána speciální žaloba ve zmíněné 

dvouměsíční lhůtě, pak nelze uzavřít jinak, než že se v konkrétním případě jedná o pracovní 

 
103 Důvodová zpráva k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Parlament ČR, Poslanecká sněmovna. Volební 

období 2002 – 2006. Sněmovní tisk číslo 1153/0. 
104 Nález ÚS ze dne 9. prosince 2015, sp. zn. II. ÚS 3323/14, III.16: „[…] v důvodové zprávě se totiž v souvislosti 

s uplatněním návrhu na určení, zda byly splněny zákonem stanovené podmínky pro sjednání pracovního poměru 

na dobu určitou, hovoří toliko o posílení právní jistoty obou účastníků pracovněprávního vztahu, nikoliv o tom, že 

by takový návrh byl bez dalšího podmínkou pro nástup účinků nevyvratitelné domněnky.“ 
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poměr na dobu neurčitou.“ K naplnění fikce může v souladu s tímto názorem dojít za dvou 

různých situací: 

1) zaměstnanec písemně sdělí zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, a zaměstnavatel 

či zaměstnanec následně podá žalobu dle § 39 odst. 5 zákoníku práce a soud svým 

autoritativním rozhodnutím potvrdí její naplnění; 

2) zaměstnanec písemně sdělí zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, avšak ani jedna 

ze stran v prekluzivní lhůtě žalobu nepodá. 

Na rozdíl od Nejvyššího soudu tak Ústavní soud nepodmínil naplnění fikce nutností kterékoliv 

ze stran přenést spor k soudu.  

 

Dne 31. srpna 2016 vydal Ústavní soud nález sp. zn. III. ÚS 2703/15, neboť Nejvyšší soud 

při rozhodování v posuzovaném případě [setrval na své ustálené rozhodovací praxi a] 

nepostupoval v souladu s náhledem Ústavního soudu z výše uvedeného nálezu na výklad 

předmětného ustanovení. Tentokrát již byla problematika změny trvání pracovního poměru 

přímo jednou z napadaných skutečností. Ústavní soud se zastal zaměstnance (stěžovatele) 

a při odůvodnění odkázal na výše uvedený nález a zmínil také Směrnici Rady 1999/70/ES, 

ve které je obsažen závazek zvýšit ochranu zaměstnanců nepracujícím v pracovním poměru 

na dobu neurčitou.  

Ústavní soud poukázal na „nerovnovážné postavení smluvních stran, přičemž zaměstnavatel 

vystupuje jako strana silnější (pars potentior), zatímco zaměstnanec se nalézá ve slabším 

postavení“, přičemž je dle něj „úkolem nejen zákonodárce, ale též státních orgánů, 

včetně soudů, aby právní úpravou a její aplikací byly eliminovány nežádoucí sociální důsledky 

této faktické nerovnováhy.“ 

Dodal také, že přestože byla napadená rozhodnutí vydána ještě před vydáním nálezu II. ÚS 

3323/14, tedy zaměstnavatel nemohl očekávat takovýto způsob výkladu a jednat podle něj, 

a přestože jde již o pravomocně ukončený spor, do kterého by se již nemělo zasahovat, nemá 

za to, že by toto rozhodnutí bylo pro zaměstnavatele „nepřiměřeně tvrdé“. Jednoznačně se tak 

postavil za výklad, který je dle jeho názoru pro zaměstnance příznivější a je v souladu se 

zásadou ochrany zaměstnance jakožto slabší strany. Civilním soudům zároveň vytkl „příliš 

formalistický postup“, když se podle něj v posuzovaném případu příliš držel textu zákona 
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(tedy jazykového výkladu), naopak opětovně zdůraznil značnou důležitost dalších výkladových 

metod. 

4.4 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2017 

Nejvyšší soud se však argumentací Ústavního soudu přesvědčit nenechal. V rozsudku ze dne 

26. června 2017, sp. zn. 21 Cdo 1211/2017, se naopak jal obhajovat svou konstantní judikaturu. 

Dle Nejvyššího soudu je potřeba upřednostnit zásady in favorem negotii105 a zásadu pacta sunt 

servanda106, a tedy dokud nebude soudem určeno jinak, měl by převážit výklad, že část pracovní 

smlouvy týkající se doby trvání pracovního poměru byla sjednána platně. Zásada ochrany 

zaměstnance by neměla být chápána „odtrženě od jiných základních právních principů“ 

a neměla by být absolutizována.  

Zákoník práce by dle Nejvyššího soudu tak neměl chránit pouze zaměstnance, ale ctít 

„též oprávněné zájmy zaměstnavatele“. Názor Ústavního soudu by tak měl za následek, 

že mínění jedné strany by bylo bráno jako významnější než mínění strany druhé, což dle 

Nejvyššího soudu není ospravedlnitelné žádnou pracovněprávní zásadou. Argumentoval také 

tím, že podobným způsobem by pak měla být posuzována situace, kdy dojde k neplatnému 

rozvázání pracovního poměru (§ 69 a násl. zákoníku práce). Navíc Nejvyšší soud vyvrací názor, 

že by praxe, dle které „sjednání trvání pracovního poměru na dobu určitou je v rozporu 

s ustanovením § 39 odst. 2 až 4 zák. práce, jen jestliže to bylo určeno pravomocným 

rozhodnutím soudu“ stanovovala „podmíněnost fikce soudním rozhodnutím“ – „ve skutečnosti 

jen verifikuje (silou právní moci rozhodnutí soudu) právní skutečnost o tom, že trvání 

pracovního poměru bylo sjednáno v rozporu s ustanovením § 39 odst. 2 až 4 zák. práce.“  

Nejvyšší soud argumentoval důvodovou zprávou k zákonu č. 46/2004 Sb., kterým byl 

předmětný institut fikce do zákoníku práce zapracován. „Zákonodárce tak kromě jiného 

reagoval též na dřívější neuspokojivý stav právní nejistoty, kdy se (zejména) zaměstnanci mohli 

domáhat určení ve smyslu ustanovení § 80 písm. c) o.s.ř., že pracovní poměr trvá, 

nebo že pracovní poměr neskončil apod., bez jakéhokoliv časového omezení.“ Celý institut pak 

připodobnil k institutu určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru rozhodnutím soudu 

na základě žaloby dle § 72 zákoníku práce, kde také existuje nutnost autoritativního soudního 

rozhodnutí. 

 
105 Zásada, že na právní jednání je potřeba hledět spíše jako na platné než neplatné. 
106 Smlouvy se mají dodržovat. 
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4.5 Zhodnocení 

Jak Ústavní soud v nálezu z 9. prosince 2015, sp. zn. II. ÚS 3323/14, sám zmínil, jeho úkolem 

je „v řízení o ústavní stížnosti fyzické osoby "jen" ochrana ústavnosti, a nikoliv zákonnosti 

[čl. 83, čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy]. Ústavní soud v tomto řízení není povolán k přezkumu 

aplikace podústavního práva a může tak činit jen tehdy, jestliže současně shledá porušení 

základního práva či svobody, protože základní práva a svobody vymezují nejen rámec 

normativního obsahu aplikovaných právních norem, nýbrž také rámec jejich ústavně konformní 

interpretace a aplikace. (…) Zároveň Ústavní soud připomíná, že v určitých případech považuje 

za nezbytné rozhodnout o ústavní stížnosti formou nálezu bez ohledu na reálnou efektivnost 

či nutnost zásahu proti tvrzenému porušení základních práv a svobod. Tato tzv. objektivní 

funkce ústavní stížnosti slouží zejména k vyjasnění výkladu ústavních norem a způsobu jejich 

promítnutí do aplikace podústavního práva či řešení významných společensko-právních otázek, 

které může posílit legitimní očekávání, jako důležitou součást právní jistoty jednotlivců, 

v budoucí jednotné rozhodování soudů v obdobných případech.“ Je ironií osudu, že Ústavní 

soud svým zásahem legitimní očekávání i právní jistotu jednotlivců spíše naboural.  

Ústavní soud pak dále uvedl, že posuzovaný případ si „zasloužil“ jeho řešení, bohužel však již 

neuvedl, z jakého důvodu. Je tedy na čtenářích, aby si sami dovodili důvod tohoto zásahu 

Ústavního soudu do výkladu pracovněprávního předpisu. Takovýto způsob zasahování 

do podústavního práva, tedy bez zevrubného odůvodnění, proč je k takovému bezpochyby 

krajnímu prostředku přistupováno, zdá se býti poněkud nešťastným. A to nejen z důvodu, 

že sám Ústavní soud vytvořil konstantní judikaturu k otázce náležitého odůvodnění, které zde 

není explicitní, dalo by se dokonce říci, že chybí.  

Ústavní soud tedy přímo nezmiňuje, která základní práva či zásady byly nesprávným výkladem 

civilních soudů narušeny, výslovně se však přichýlil k upřednostnění zásady ochrany 

zaměstnance jakožto zásady ryze pracovněprávní na úkor zásad in favorem negotii a pacta sunt 

servanda. Ano, stěžovatelkou je namítáno porušení práva na soudní ochranu, ale na podkladu 

ústavní stížnosti opírající se o tento typ porušení by mohl Ústavní soud zasahovat 

do jakéhokoliv podústavního předpisu bez jakékoliv další ústavněprávní souvislosti.  

Ústavní soud by dle mého názoru měl ústavní stížnosti opírající se o údajné porušení práva na 

soudní ochranu vykládat spíše restriktivně a omezit se na skutečně očividné excesy, což však 

dle mého názoru nebyl tento případ. V odborných publikacích je možné nalézt pasáže týkající 

se úprav de lege ferenda těch ustanovení, které nejsou dle autorů zcela ideální a zasloužila by 
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si zásah zákonodárců. Žádnou takovouto pasáž týkající se fikce z § 39 odst. 5 zákoníku práce 

či výkladu daného ustanovení Nejvyšším soudem se mi nepodařilo objevit. Z toho se tedy dá 

usuzovat, že minimálně odborná veřejnost (zacílená na pracovní právo) neměla s výkladem 

Nejvyššího soudu žádný výraznější problém a ztotožnila se s ní.107  

Jak uvádí Bělina, „Pracovní právo historicky vzniklo z důvodu potřeby chránit jednu stranu 

pracovního vztahu, tj. zaměstnance. I v současné době je možno považovat ochrannou funkci 

za nejdůležitější a převažující funkci pracovního práva.“108 Pokud tomu tak skutečně je, 

nedávalo by přeci jen smysl, aby v případě, že zákonné ustanovení zákoníku práce, které 

v tomto případě evidentně cílí na zlepšení postavení zaměstnance formou změny doby trvání, 

lze vykládat různými způsoby, převážil v praxi ten pro zaměstnance příznivější, pokud by to 

nebylo hrubě nespravedlivé vůči zaměstnavatelům?  

Asi není sporu o tom, že v případě uzavírání pracovního poměru mají hlavní slovo 

zaměstnavatelé. Zaměstnavatelé si sami posuzují, zda jejich provozní potřeby vyžadují přijetí 

nového zaměstnance a po zohlednění všech relevantních aspektů si vyhodnotí, za jakých 

podmínek budou schopni efektivně a především hospodárně využít práce tohoto nového 

zaměstnance (tedy zda jim náklady na jeho zapracování, mzdu, případně také opatření 

pracovních prostředků pro něj přinesou v budoucnu zvýšení čistého zisku).  

Zaměstnavatel tedy ví, co potřebuje, a jaké podmínky je schopen novému zaměstnanci 

nabídnout. Lze tak mít pochybnosti o tom, že by mohlo často docházet k situacím, ve kterých 

by zaměstnanec diktoval zaměstnavateli, od kdy do kdy jej má zaměstnávat. Zpravidla naopak 

zaměstnavatel (třeba již během inzerce nabídky práce) dává vědět, na jak dlouho by se rád 

zavázal k pracovnímu poměru s budoucím zaměstnancem, čímž svým způsobem přebírá 

kontrolu nad ujednáním doby trvání. Výklad Nejvyššího soudu tak má se zohledněním tohoto 

za následek, že zaměstnavatel v drtivé většině myslitelných případů nebude mít důvod 

k podávání žaloby.  

Tíha nutnosti vyvolat soudní spor tak bude ležet na zaměstnanci. Nejen že bude žít v nejistotě, 

zda má místo u zaměstnavatele, u kterého byl spokojen natolik, že projevil zájem u něj 

pokračovat. Také bude muset vynaložit finanční prostředky a hlavně spoustu času na zahájení 

 
107 Viz SCHÖN, Monika. Cui bono?. Právní rozhledy. 2019, č. 17, ISSN 1210-6410. Str. 600-604. 
108 BĚLINA, Miroslav. Kapitola 1 [Pojetí pracovního práva a jeho funkce]. In: BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan  

a kol. Pracovní právo. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, str. 3. 
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soudního sporu, jehož výsledek může očekávat přibližně za 2 roky109. Takto nepříznivé 

podmínky pro soudní řešení sporu tak musí logicky odrazovat od volby tohoto řešení, nicméně 

je otázkou, jestli si toho je veřejnost vědoma.  

Troufám si tvrdit, že spousta lidí nebude ochotna pouštět se do soudního sporu, raději se pokusí 

najít si nové zaměstnání, a zaměstnavatel tak těží z toho, že si prosadil nezákonně dlouhou dobu 

trvání pracovního poměru. Je tedy škoda, že se Nejvyšší soud v případě argumentů týkajících 

se obecných zásad občanského práva nevypořádal také se zásadou z § 3 odst. 2 písm. c) 

občanského zákoníku, tedy že „nikdo nesmí pro (…) závislost svého postavení utrpět 

nedůvodnou újmu“.  

Pokud by břemeno nutnosti vyvolat soudní spor o naplnění fikce z § 39 odst. 5 zákoníku práce 

bylo na zaměstnavateli, dopad na ně by zpravidla tak tíživý nebyl, neboť by mohl nadále plynule 

pokračovat ve své výdělečné činnosti (na rozdíl od zaměstnance, který si musí najít novou práci, 

což bývá až s určitou časovou prodlevou). Mohlo by pak možná dojít i k větší obezřetnosti 

zaměstnavatelů při uzavírání pracovních smluv na dobu určitou, neboť neplatné ujednání doby 

pracovního poměru by pro ně automaticky znamenalo, že se poměr transformuje (pokud to 

kvalifikovaně oznámí zaměstnavateli) na pracovní poměr na dobu neurčitou, což může mít 

pro něj negativní finanční důsledky – ať už jde o to, že zakázka, kvůli které byl zaměstnanec 

dočasně přijat, bude končit a nebude zde adekvátní příjem, který by náklady za daného 

zaměstnance pokryl, nebo o prostý fakt, že nadále už půjde pracovní poměr ukončit jen 

výpovědí (a v některých případech bude nucen vyplácet odstupné) či okamžitým zrušením (a to 

za jednání zaměstnance, které například může poškodit majetek, pověst či zájmy 

zaměstnavatele).  

Mohlo by se ale stát, že za takto nastavené situace by zaměstnanci tohoto zneužívali 

a při každém potencionálním skončení pracovního poměru uplynutím doby by sdělili, že byla 

doba sjednána neplatně a že chtějí pokračovat v zaměstnání. Pro zaměstnavatele by to tak 

znamenalo, že by po určitou dobu (v případě, že by šlo o očividně platně sjednanou dobu, by to 

bylo, doufejme, kratší, než je průměrná doba trvání soudního sporu v ČR110 musel počítat 

s možností, že bude muset zaměstnanci vyplatit ušlou mzdu, a k tomu ještě vynakládat 

prostředky na vedení soudního sporu, což by mohlo ohrozit jeho existenci a případně místa a 

 
109 Viz Statistické přehledy soudních agend Ministerstva spravedlnosti ČR, dostupné na adrese 

https://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html. Ve STATISTICKÉM PŘEHLEDU SOUDNÍCH 

AGEND: Druhá část: ROK 2016 se na straně 36 dočteme, že průměrná délka pracovněprávního soudního sporu 

trvá 676 dní. O rok dříve to bylo 691 dní.“ 
110 Tamtéž. 
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prostředky na mzdy dalších jeho zaměstnanců. A za tuto mzdu by pravděpodobně nedostával 

žádnou protihodnotu, protože by musel zároveň mít na zřeteli § 65 odst. 2 zákoníku práce, a tak 

by mu neměl umožnit výkon práce, aby nedošlo k přeměně na pracovní poměr na dobu 

neurčitou na základě tohoto ustanovení. A i v případě, že by zaměstnavatel soudní spor vyhrál, 

musel by pravděpodobně pokračovat v dalším soudním sporu, a to o vrácení bezdůvodného 

obohacení.  

Pak ale vyvstává otázka, zda by se mu podařilo tyto prostředky získat zpátky, když, jak jsem 

uvedl v podkapitole 3.1, obyvatelé ČR nemají dostatek finančních prostředků a možnost vracet 

zaměstnavateli jak mzdu zaplacenou v mezidobí, tak náklady za soudní spory by mohlo být 

nad jejich možnosti. 

Takové situace by ale mohli zaměstnanci také snadno zneužívat jako prostředek k získání 

„odstupného“ výměnou za bezproblémové skončení pracovního poměru uplynutím času – tedy 

nakonec by pracovní poměry na dobu určitou mohly končit více dohodou než samotným 

uplynutím času, i když by k tomu nebyl řádný důvod. Lze si totiž snadno představit, 

že zaměstnavatel by raději zaplatil zaměstnanci nějakou nižší částku, než aby celou věc řešil 

soudně, což, jak uvádím výše, vyžaduje čas a peníze a obnáší také jistou administrativní zátěž. 

Na základě rozhodnutí Ústavního soudu by ale mohlo dojít ke změně zaniklých pracovních 

poměrů, např. v situaci, kdy bylo již soudy pravomocně a před dlouhou dobou určeno, 

že pracovní poměr skončil uplynutím doby. A to například z důvodu, že byla promeškána 

prekluzivní lhůta z § 39 odst. 5, když si zaměstnanec nepohlídal v souladu s judikaturou 

Nejvyššího soudu potřebnou dobu na podání žaloby o určení. Ale například i v situaci, kdy by 

zaměstnanec kvalifikovaně informoval zaměstnavatele, že si přeje pokračovat v zaměstnávání, 

ale nepodal žalobu, neboť si ve skutečnosti nemyslel, že byla doba sjednána v rozporu se 

zákoníkem práce (ale důvod mohl být ve finále jakýkoliv, žaloba z jeho strany zkrátka podána 

nebyla), zaměstnavatel také nepodal žalobu, protože trval na tom, že doba byla sjednána platně, 

by pak mohlo dojít ke změně na dobu neurčitou.111 Právní jistota jest opět „ta tam“.  

Jak píši výše, přestože Ústavní soud ve své argumentaci výslovně zmiňuje princip právní jistoty 

a jeho důležitost, sám právní jistotu výrazně nabourává. Dokonce upozorňuje na fakt, že § 39 

odst. 5 zákoníku práce a žaloba z něj vyplývající měla dle důvodové zprávy za cíl zvýšení 

právní jistoty. 104 

 
111 Srov. SCHÖN, Monika. Cui bono?. Právní rozhledy. 2019, č. 17, ISSN 1210-6410. Str. 600-604. 
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Jak k tomu uvádí Drápal, zákonodárcova snaha o posílení právní jistoty za pomoci žaloby 

dle § 39 odst. 5 nebyla mířena ani tak na jistotu ohledně naplnění předmětné fikce, jako spíše 

na to, „aby nebylo možné žalobu uplatnit u soudu kdykoliv [tedy ne dle § 80 o.s.ř.], ale v zájmu 

právní jistoty obou stran pracovního poměru jen ve „dvouměsíční prekluzivní lhůtě“.“112 

S tímto názorem zcela souhlasím. Podobně souhlasím s jeho názorem, podle kterého by 

pod prizmatem odůvodnění Ústavního soudu muselo být obdobně (tj. zaměstnanec by nebyl 

nucen podávat žalobu) postupováno i v dalších případech, zejména v případě sporů týkajících 

se neplatnosti rozvázání pracovního poměru dle § 72 zákoníku práce.  

S ohledem na výše uvedené argumenty lze mít za to, že výklad, který byl nastolen judikaturou 

Nejvyššího soudu, je o něco vhodnější. Taktéž se lze domnívat, že pokud by argumentace byla 

vedena podobným stylem, byla by i pro neprávnickou veřejnost (je potřeba si uvědomit, 

že adresátem je zde mnohem častěji laická veřejnost, než, řekněme, v oblasti obchodního práva) 

mnohem srozumitelnější a pochopitelnější než zaštiťování se zásadami in favorem negotii 

a pacta sunt servanda, přestože to je, i dle mého názoru, relevantní argumentace – s ohledem na 

skutečnost, že se pracovní právo opětovně přiklonilo k obecnému občanskému právu, nelze bez 

dalšího použít jednu, byť ryze pracovněprávní, zásadu, aniž by byly zohledněny další relevantní 

a použitelné právní zásady.113 

Nejvyšší soud se jí také odmítl vzdát, a tak teď nejen odborné veřejnosti nezbývá než čekat 

na další spor v této problematice, který se dostane před Ústavní soud a na kterém bude, aby „se 

popasoval“ s argumentací Nejvyššího soudu a případně změnil svůj pohled na věc. Bohužel 

však může nastat situace, že si Ústavní soud bude nadále stát za svým, a tak bude velice trpět 

právní jistota jako jedna z hlavních zásad právního státu a z ní vyplývající princip legitimního 

očekávání subjektů pracovněprávních vztahů. Do té doby by však měli jak zaměstnanci, 

tak zaměstnavatelé zvážit zvýšení své ochoty upřednostnit v případě sporu dohodu mimo soud. 

Pokud by to nebylo možné, neměla by asi ani jedna ze stran váhat s podáním žaloby 

v prekluzivní lhůtě i za cenu dlouhodobého soudního sporu. 

Již ve své práci SVOČ jsem uváděl, že problematika výkladu § 39 odst. 5 zákoníku práce není 

úplně jednoduchá, neboť obdobně jako celá pracovněprávní problematika může v očích 

každého z nás vypadat spravedlivé znění velmi odlišně. Někdo by raději podpořil flexibilitu 

pracovního trhu, čímž logicky zpravidla dojde ke snížení ochrany zaměstnanců (a tedy zlepšení 

 
112 DRÁPAL, Ljubomír. Platí zásada „na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné“ 

v pracovněprávních vztazích? Právní rozhledy. 2017, č. 3, ISSN 1210-6410. Str. 93-98. 
113 Srov. tamtéž. 
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pozice zaměstnavatelů), jiný by zase bojoval za co nejvyšší ochranu zaměstnance, například 

majíc před očima graf Lorenzovy křivky. Ústavní soud zvolil výklad výhodnější 

pro zaměstnance, což není a priori špatně. Ochrana zaměstnanců rozhodně má svůj smysl, není 

žádoucí, aby mohli zaměstnavatelé zacházet jen podle svého uvážení, přeci jen ne každý 

zaměstnavatel vyznává hodnoty T. Bati. Avšak není a nemůže být bezbřehá.  

Pracovněprávní prostředí musí rovněž nechávat prostor pro zaměstnavatele, aby měli možnost 

efektivně využívat svého kapitálu a pracovní síly a byli schopni vykonávat svou činnost 

v prostředí, ve kterém jim budou ukládány pouze rozumné požadavky a regulace. Pokud bude 

naše pracovněprávní prostředí příliš regulované, může to způsobit zaměstnavatelům potíže 

v situacích, kdy není výkonnost ekonomiky v dobré kondici. Tyto potíže by mohly mít takový 

charakter, že zaměstnavatel bude nakonec nucen úplně ukončit činnost, což bude znamenat 

ve svém důsledku ztrátu pracovních pozic jeho zaměstnanců.  

Jinou alternativou, která je však stejně nežádoucí, by teoreticky mohlo být zvýšení motivace 

zaměstnavatelů obcházet/porušovat pracovněprávní předpisy, a to formou nelegálního 

zaměstnávání (švarcsystém apod.). Cizozemské společnosti zde působící by zase přílišná 

regulace mohla přimět k odchodu z našeho trhu, a ty, které zde zatím nepůsobí, odradit od 

vstupu na náš trh.  

Pokud jsem tedy na str. 44 položil otázku, zda není přeci jen výklad Ústavního soudu vhodnější, 

pokud ten není hrubě nespravedlivý vůči zaměstnavatelům, mám za to, že takový výklad za 

takový označit lze. 

Na závěr této kapitoly by se však ještě možná slušelo zmínit, že Nejvyšší soud v rozsudku 

ze dne 26. června 2017, sp. zn. 21 Cdo 1211/2017 vyvracel, že by snad jeho výklad podmiňoval 

fikci soudním rozhodnutím, když naopak soudní rozhodnutí pouze verifikuje „právní 

skutečnost o tom, že trvání pracovního poměru bylo sjednáno v rozporu s ustanovením 

§ 39 odst. 2 až 4 zák. práce.“ Pokud ale pak jedním dechem dodává, že při absenci soudního 

rozhodnutí „skončí pracovní poměr účastníků uplynutím sjednané doby, i kdyby trvání 

pracovního poměru na dobu určitou bylo skutečně sjednáno v rozporu s ustanovením 

§ 39 odst. 2 až 4 zák. práce“, tak jeho tvrzení je pravdivé pouze z právně teoretického hlediska.  

Ano, tato fikce ke svému naplnění opravdu vyžaduje pouze 1) neplatně sjednanou dobu a 2) 

kvalifikované informování zaměstnavatele zaměstnancem. Aby však nastaly účinky předvídané 

předmětnou fikcí (tedy k transformaci na pracovní poměr na dobu neurčitou), musí mít strany 

„v ruce“ také soudní rozhodnutí potvrzující nezákonnost ujednané pracovní doby.  
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Argumentace Nejvyššího soudu tak je ve výsledku pravdivá pouze z právně teoretického 

hlediska. Ale pro zaměstnance (či zaměstnavatele) to nic nemění na tom, že pokud chce, aby se 

v důsledku neplatně sjednané doby trvání změnil pracovní poměr na dobu určitou na pracovní 

poměr na dobu neurčitou, bez podání žaloby podle § 39 odst. 5 se zkrátka neobejde. Protože, jak 

říká Nejvyšší soud, pokud nebylo vydáno soudní rozhodnutí na základě žaloby 

dle § 39 odst. 5 zákoníku práce v předepsané lhůtě, které potvrdí neplatnost sjednané doby, 

pracovní poměr končí, i kdyby zaměstnanec projevil svou vůli pokračovat (tedy neplatnost 

doby spolu s projevem vůle pokračovat nestačí). Jak potom takovou situaci označit, než že se 

jedná o podmíněnost soudním rozhodnutím?“  

Jinými slovy, bez potvrzujícího soudního rozhodnutí nemá daná fikce žádné právní účinky, a i 

přes její případné obsahové naplnění (tj. neplatné sjednání + písemný projev zaměstnance) 

pracovní poměr skončí uplynutím doby. 
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5. Úprava pracovního poměru na dobu určitou de lege ferenda 

S ohledem na postavení zákoníku práce, který by měl sloužit jako jasný návod 

i pro zaměstnance bez zkušeností s pracovněprávní problematikou, by možná nebylo od věci 

při případné budoucí novelizaci zákoníku práce vyjasnit některé z institutů vztahujících se 

k pracovnímu poměru na dobu určitou, zejména právě ustanovení, na jehož výkladu se Nejvyšší 

a Ústavní soud neshodnou. Protože jak zní citát, jehož autorem je Billings Learned Hand, 

„The language of the law must not be foreign to the ears of those who are to obey it.114 

Na základě všech skutečností doposud uvedených v této práci přicházejí v úvahu změny právní 

úpravy pracovního poměru na dobu určitou v těchto směrech: 

1) Formulace § 39 odst. 2 zákoníku práce; 

2) maximální přípustná nepřerušená doba trvání pracovního poměru mezi týmž 

zaměstnavatelem a zaměstnancem; 

3) formulace § 39 odst. 5 zákoníku práce.   

 

Ad 1) Aby došlo k odstranění jakýchkoliv pochybností ve výkladu, tj. jestli jde o mechanismus 

3x 3 roky, nebo 3x během 3 let, navrhoval bych pro situaci, kdy by šlo o první možnost, 

takovéto znění § 39 odst. 2 zákoníku práce: 

„Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí 

přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být 

opakována nejvýše dvakrát, celkově pak dobu 9 let. Za opakování pracovního poměru na dobu 

určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního 

poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu 

určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.“ 

Jiný způsob textace uvádím v závěru podkapitoly 3.1 této práce. 

V případě druhé možnosti, tj. 3x během 3 let, bych navrhoval návrat slova „celkem“ 

do předmětného ustanovení, tj. návrat ke stylu formulace účinné do konce roku 2011. Celé 

ustanovení by pak znělo takto: 

 
114 Tedy že jazyk (znění) zákona nesmí být cizí uším těch, kteří jej mají dodržovat. 
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„Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí 

přesáhnout celkem 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může 

být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje 

rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou 

uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními 

stranami se nepřihlíží.“ 

Druhou variantou by bylo přidání slova „celková“. Znění by bylo následující: 

„Celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami 

nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může 

být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje 

rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou 

uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními 

stranami se nepřihlíží.“ 

Tato možnost mi však připadá ne zcela vhodně formulovaná, neboť je pak věcí interpretace, 

co přesně lze nejvýše dvakrát opakovat – zda „dobu trvání“, nebo „celkovou dobu trvání“. 

Proto bych považoval předchozí variantu za vhodnější, pokud by měl zákonodárce zájem 

o prosazení varianty 3x během 3 let. 

 

Ad 2) Jak jsem již zmínil v práci SVOČ, přípustnost 9 let jakožto doby, po kterou je možné mít 

uzavřený pracovní poměr na dobu určitou u téhož zaměstnavatele, je až příliš benevolentní 

a z mého pohledu by zaměstnanci zasloužili větší ochranu od státu, a tedy snížení této doby. 

Navrhoval bych tedy zkrácení, a to na dobu 6 let, tedy dvojnásobku doby vyplývající z § 196 

zákoníku práce, tj. zkrácení o jednu třetinu. Současně by však bylo nutné změnit také znění 

§ 39 odst. 2 zákoníku práce, neboť současný mechanismus výpočtu spočívá v kombinaci 

přípustné doby a počtu opakování, a to ideálně tak, jak navrhuji ve výkladu ad 1).  

Znění by bylo následující: 

„Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí 

přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být 

opakován nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje 

rovněž i jeho prodloužení. V souhrnu pak nesmí doba trvání pracovního poměru na dobu 

určitou mezi týmiž smluvními stranami přesáhnout dobu 6 let. Jestliže od skončení 
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předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu 

pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.“ 

 

Ad 3) Pro účel ústní obhajoby mé práce SVOČ jsem přišel s tímto návrhem změny znění 

§ 39 odst. 5 zákoníku práce: 

„Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na dobu určitou, 

ačkoliv nebyly splněny podmínky stanovené v odstavcích 2 až 4, a oznámil-li zaměstnanec 

před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále 

zaměstnával, považuje se tento pracovní poměr za sjednaný na dobu neurčitou. Návrh na 

určení, zda byly splněny podmínky uvedené v odstavcích 2 až 4, může jak zaměstnavatel, tak 

i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr 

skončit uplynutím sjednané doby. Při nepodání návrhu na určení u soudu nenastanou 

účinky předvídané touto fikcí a pracovní poměr zaniká dnem, který byl stranami 

sjednán.“  

Mám za to, že tento výklad by bezpochyby přinesl naprostou jistotu v tom, zda je nutné podávat 

žalobu. Je však v tomto případě skutečně nutné měnit současné znění předmětného ustanovení?  

Odpověď zní „ano“, avšak pouze za situace, kdy by Ústavní soud neustoupil ze své názorové 

pozice.  

Je si však třeba uvědomit, jak moc podobná si jsou ustanovení § 39 odst. 5 zákoníku práce 

a ustanovení § 70 odst. 1 ve spojitosti s § 72 zákoníku práce. Neexistuje rozumný důvod, proč 

by potom mělo docházet k rozdílným výkladům těchto ustanovení. Dle mého názoru by měl 

Ústavní soud vzít v potaz způsob výkladu § 70 odst. 1 ve spojitosti s § 72 zákoníku práce 

a vykládat obojí shodně, tj. že nutnost podat žalobu leží na tom, kdo nastalou skutečnost 

rozporuje, nikoliv vždy na zaměstnavateli.115 Nicméně je otázkou, zda se Ústavní soud nechystá 

zasáhnout rovněž do výkladu těchto podobných ustanovení, pokud k němu dorazí patřičná 

ústavní stížnost. 

Osobně mám tedy za to, že změna textace § 39 odst. 5 zákoníku práce není potřeba 

a že ze současného znění je jasně patrný správný výklad. Ústavní soud dle mého názoru pouze 

 
115 Obdobně o tom hovoří Drápal ve svém článku DRÁPAL, Ljubomír. Platí zásada „na právní jednání je třeba 

spíše hledět jako na platné než jako na neplatné“ v pracovněprávních vztazích? Právní rozhledy. 2017, č. 3, ISSN 

1210-6410. Str. 93-98. 
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přidal jakýsi sociální rozměr do výkladu předmětného ustanovení, čímž jeho celý význam 

posunul mimo původní záměr zákonodárce. Pokud však bude Ústavní soud setrvávat na svém 

přesvědčení, bude věcí zákonodárce, aby vyjádřil svůj současný postoj k výkladu tohoto 

ustanovení.  
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Závěr 

Pracovní poměr na dobu určitou má v našem právním řádu již velice dlouhou tradici. Jeho 

právní úprava však za celou dobu jeho existence prodělala celou řadu změn, některé lze označit 

za zásadní, přelomové. Tak tomu však bylo i v případě pracovního práva, které kolísalo mezi 

právem soukromým, veřejným a jakýmsi hybridem kombinujícím obojí, leč se svébytným 

postavením.  

Právní úprava pracovního poměru na dobu určitou, který lze řadit mezi flexibilní formy 

zaměstnávání, v sobě skýtá některé aspekty, které pro zaměstnance znamenají určitou míru 

nejistoty, ať už jde o nejistotu v pracovním, ale například také osobním životě. Zákonodárce 

poté tyto nejistoty vyvažuje pomocí ochranných prvků v jejich prospěch.  

Ne vždy jeho záměr přináší kýžené výsledky.  

Ne vždy je jeho záměr bezvýhradně pochopen.    

To lze bohužel říci o několika prvcích ze současné právní úpravy. Za prvé jde o fikci 

z § 39 odst. 5 zákoníku práce. Výklad tohoto ustanovení, i přes absenci předchozích výtek 

ze strany odborné veřejnosti k výkladu nastoleného Nejvyšším soudem, v současnosti Ústavní 

soud výrazně změnil.  

Za druhé lze zmínit výklad § 39 odst. 2 zákoníku práce, pokud jde o maximální přípustnou 

délku trvání pracovního poměru na dobu určitou. Zde nalezneme také převládající názor 

odborné veřejnosti, a to, že maximální přípustná doba trvání pracovního poměru na dobu 

určitou mezi týmž zaměstnancem a zaměstnavatelem činí 9 let. To však, jak uvádím výše, ještě 

neznamená, že se to v budoucnu nemůže změnit. 

Je ale také otázkou, zda by nemělo. Nakolik je devítiletý pracovní poměr na dobu určitou 

v souladu s účely směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999, jejímž cílem bylo 

provedení rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené dne 18. března 

1999 mezi obecnými mezioborovými organizacemi (UNICE, EKOS a CEEP), je totiž 

diskutabilní. 

Do budoucna by tedy bylo vhodné zkrátit nejvyšší přípustnou délku pracovního poměru 

na dobu určitou. Je věcí diskuse, zda by nebylo vhodné upravit také přesné znění § 39 odst. 2 

zákoníku práce, jak o tom hovořím v kapitole 5. A případně také § 39 odst. 5 zákoníku práce. 

Osobně mám i nadále za to, že současné znění je dostatečně jasně napsané, výklad byl 

až do nedávné doby taktéž jasný a odbornou veřejností (minimálně) akceptovaný a jeho znalost 
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i v neprávnické odborné veřejnosti dostatečně znám. Nicméně pokud Ústavní soud bude nadále 

trvat na svém novém výkladu předmětného ustanovení, nebude v budoucnu jiná možnost 

než jej vyjasnit.  

Zatím však, jak se zdá, spor o výklad mezi Ústavním a Nejvyšším soudem nevyvolal 

u zákonodárců žádnou reakci a možná ani zájem. Pokud ale budou, jak o tom mluví Schön, 

zaměstnavatelé podávat preventivně žaloby dle § 39 odst. 5 zákoníku práce, je možné, že se 

to projeví i na vytíženosti soudů. A to už je téma, které zajímá i širší veřejnost, což je 

pro politiky věc hodná zájmu. 
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Pracovní poměr na dobu určitou 

Abstrakt 

Tématem této diplomové práce je, jak již název napovídá, právní úprava pracovního poměru 

na dobu určitou v zákoníku práce. Jedná se o práci, která rozvíjí a v některých pasážích 

upravuje mou studentskou práci s názvem „Zamyšlení nad pracovním poměrem na dobu 

určitou nejen ve světle názorového střetu ÚS a NS“. Toto téma získalo na aktuálnosti především 

kvůli judikaturnímu střetu Ústavního soudu s Nejvyšším soudem, který i nadále trvá, neboť ani 

jeden ze soudů zatím ze svého výkladu § 39 odst. 5 zákoníku práce neustoupil. Cílem práce je 

tedy právní úpravu pracovního poměru na dobu určitou stručně představit, seznámit s 

historickými zdroji, kriticky ji analyzovat a navrhnout úpravu de lege ferenda. Práce je 

rozdělena do pěti kapitol, přičemž kapitoly 2., 3. a 4. jsou ještě dále členěny na navzájem 

tematicky odlišné podkapitoly. V rámci první kapitoly je stručně představena současná právní 

úprava v zákoníku práce. Druhá kapitola obsahuje výklad o historii pracovního poměru na dobu 

určitou i postavení pracovního práva v rámci právního systému obecně s cílem objasnit 

historická východiska. Kapitola 3. se zaměřuje na analýzu institutu pracovního poměru na dobu 

určitou z hlediska prvků jistoty/nejistoty pro zaměstnance. V následující kapitole se již věnuji 

§ 39 odst. 5 zákoníku práce, a především judikaturnímu střetu mezi Ústavním a Nejvyšším 

soudem, který stručně představuji, analyzuji a přidávám vlastní hodnocení. Poslední kapitola je 

věnována vhodným budoucím změnám právní úpravy pracovního poměru na dobu určitou 

v zákoníku práce, jejichž vhodnost se nabízí především v případě § 39 odst. 2 zákoníku práce. 

Pokud jde o § 39 odst. 5 této práce, přicházím s návrhem možné změny právní úpravy, nicméně 

o potřebnosti bych byl přesvědčen pouze za situace, kdy by Ústavní soud neakceptoval 

argumentaci Nejvyššího soudu a i nadále trval na svém způsobu rozhodování. 

Klíčová slova: Pracovní poměr na dobu určitou / sekurita / zákoník práce.  
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Fixed-term employment 

Abstract 

The topic of this master thesis is, as its name indicates, legislation of fixed-term employment 

in the Czech Labour Code. This thesis further develops and in some parts modifies my student 

work named "Reflection on fixed-term employment not only in perspective of conflict of 

opinions between the Constitutional Court and the Supreme Court". This topic became relevant 

again with the ongoing judicial dispute between the Constitutional Court and the Supreme 

Court, as neither of the courts decided to withdraw of its way of interpretation of section 39 

subsection 5 of the Czech Labour Code. The aim of this thesis is to briefly introduce the current 

legislation and its historical sources, analyse it critically and propose a regulation de lege 

ferenda. The thesis is divided into five chapters, while subchapters 2., 3. and 4. are further 

divided into thematically different subchapters. The first chapter briefly introduces the current 

legislation in the Czech Labour Code. The second chapter contains a summary of the history of 

fixed-term employment and the position of labour law within the legal system in general with 

the purpose of presenting historical background. The third chapter focuses on an analysis of the 

institute of fixed‑term employment in terms of elements of security/insecurity for employees. 

In the following chapter, chapter four, I deal with section 39 subsection 5 of the Czech Labour 

Code and especially with the judicial dispute between the Constitutional Court and the Supreme 

Court, which I briefly summarise, analyze and add my own assessment. Last chapter is 

dedicated to suitable future changes in the legal regulation of fixed-term employment in the 

Czech Labour Code, which I find suitable especially in the case of section 39 subsection 2 of 

the Czech Labour Code. In case of section 39 subsection 5, I present a possible suitable change. 

However, I am not convinced about its neccesity unless the Constitutional Court refuses to 

accept the reasoning behind the Supreme Court’s argumentation and change its decision-

making in this matter. 

Key words: fixed-term employment / security / Labour Code. 


