
 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

Právnická fakulta 

 

 

 

JUDr. Mojmír Vonka 

 

 

Vznik pracovního poměru 

 

Disertační práce 

 

 

 

 

 

 

Školitel: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. 

Studijní program: Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 15. května 2020 

 

 



 

 

Prohlášení 
 

Prohlašuji, že jsem předkládanou disertační práci vypracoval samostatně, že všechny použité 

zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 519 607 znaků včetně 

mezer.  

 

 

V Třeboni dne 15. května 2020 

                 JUDr. Mojmír Vonka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Poděkování 
 

Rád bych na tomto místě poděkoval své školitelce, paní prof. JUDr. Věře Štangové, CSc., za 

projevenou ochotu a poskytnutou pomoc při konzultování této disertační práce. Velice oceňuji 

její vstřícný přístup jak po profesní, tak po lidské stránce. Rovněž bych rád vyjádřil svoje 

poděkování za její cenné připomínky, které mi pomohly k úspěšnému dokončení této disertační 

práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obsah 

 

Úvod 1 

1. Problematika vzniku pracovního poměru v širších souvislostech (vybrané otázky) 4 

1.1. Postavení pracovního práva v systému práva a jeho vztah k právu občanskému 4 

1.1.1. Pracovní právo jako právo soukromé 4 

1.1.2. Vztah pracovního práva k právu občanskému 6 

1.1.2.1. Vývoj vztahu občanského a pracovního práva 7 

1.1.2.2. Modely subsidiárního použití občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích 11 

1.1.2.3. Zákaz aplikace některých občanskoprávních institutů v pracovněprávních vztazích 12 

1.1.2.4. Základní odlišnosti pracovního a občanského práva 13 

1.1.3. Vztah pracovního práva k dalším právním odvětvím 14 

1.2. Pracovněprávní vztahy 16 

1.2.1. Pojem pracovněprávních vztahů 16 

1.2.2. Základní zásady pracovněprávních vztahů 17 

1.2.3. Druhy pracovněprávních vztahů 21 

1.3. Zákaz pracovněprávních vztahů mezi manžely nebo partnery 24 

1.3.1. Zákaz pracovněprávních vztahů mezi manžely nebo partnery podle zákoníku práce 24 

1.3.2. Právní vztahy a skupiny osob, na které se zákaz nevztahuje, obecná východiska 25 

1.3.3. Pochybnosti o legitimnosti právní úpravy obsažené v zákoníku práce (de lege ferenda) 26 

1.4. Právní jednání v pracovněprávních vztazích 28 

1.4.1. Pracovněprávní skutečnosti 29 

1.4.2. Pojem pracovněprávního jednání 29 

1.4.3. Třídění pracovněprávních jednání 31 

1.4.4. Náležitosti pracovněprávních jednání 32 

1.4.4.1. Náležitosti smluvních stran základních pracovněprávních vztahů 32 

1.4.4.2. Náležitosti vůle 34 

1.4.4.3. Náležitosti projevu vůle 36 

1.4.4.4. Náležitosti předmětu (obsahu) pracovněprávního jednání 38 

1.4.4.5. Náležitosti formy pracovněprávního jednání 39 

1.4.5. Výklad (interpretace) pracovněprávního jednání 41 

1.4.6. Vadná pracovněprávní jednání a jejich právní následky 43 

2. Pracovní poměr 50 

2.1. Pojem, vymezení a charakteristické rysy pracovního poměru 50 

2.2. Prvky pracovního poměru 55 

2.2.1. Subjekty pracovního poměru 56 



 

 

2.2.1.1. Fyzické osoby jako subjekt pracovního poměru 56 

2.2.1.1.1. Fyzická osoba jako zaměstnanec 57 

2.2.1.1.2. Fyzická osoba jako zaměstnavatel 58 

2.2.1.2. Právnické osoby jako subjekt pracovního poměru 59 

2.2.1.3. Stát jako subjekt pracovního poměru 60 

2.2.1.4. Zastoupení v rámci pracovního poměru 61 

2.2.2. Obsah pracovního poměru 65 

2.2.3. Předmět (objekt) pracovního poměru 67 

2.3. Druhy pracovních poměrů 68 

2.3.1. Kritérium doby trvání pracovního poměru 69 

2.3.1.1. Pracovní poměr na dobu určitou 69 

2.3.2. Kritérium místa výkonu práce 76 

2.3.2.1. Pracovní poměr tzv. „domáckých zaměstnanců“ 76 

2.3.3. Kritérium charakteru zaměstnavatele 81 

2.3.4. Kritérium způsobu vzniku pracovního poměru 81 

2.3.5. Kritérium délky týdenní pracovní doby 81 

2.3.6. Kritérium souběhu zákonných práv 82 

2.3.7. Tzv. atypická zaměstnání 83 

3. Postup před vznikem pracovního poměru 87 

3.1. Výběr zaměstnanců, rovné zacházení a zákaz diskriminace 89 

3.2. Požadování údajů před vznikem pracovního poměru 92 

3.3. Vstupní lékařská prohlídka 95 

3.4. Informační povinnost zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru 98 

4. Založení pracovního poměru a jeho vznik 100 

4.1. Způsoby založení (vzniku) pracovního poměru 100 

4.2. Pracovní smlouva 103 

4.2.1. Pojem, vymezení a charakteristické rysy pracovní smlouvy 103 

4.2.2. Proces uzavírání pracovní smlouvy 105 

4.2.3. Obsah pracovní smlouvy 112 

4.2.3.1. Podstatné náležitosti pracovní smlouvy 114 

4.2.3.1.1. Druh práce 114 

4.2.3.1.2. Místo výkonu práce 117 

4.2.3.1.3. Den nástupu do práce 120 

4.2.3.2. Další náležitosti pracovní smlouvy 122 

4.2.3.2.1. Ujednání o době trvání pracovního poměru 124 

4.2.3.2.2. Ujednání o zkušební době 124 



 

 

4.2.3.2.3. Ujednání o kratší pracovní době 128 

4.2.3.2.4. Ujednání mzdová 129 

4.2.3.2.5. Ujednání o konkurenční doložce 133 

4.2.3.2.6. Ujednání o možnosti vysílat zaměstnance na pracovní cestu 135 

4.2.3.2.7. Ujednání o podmínkách 137 

4.2.4. Forma pracovní smlouvy 139 

4.2.5. Faktický pracovní poměr 140 

4.2.6. Odstoupení od pracovní smlouvy 141 

4.2.7. Úvahy ke vztahu pracovního poměru a pracovní smlouvy 144 

4.3. Jmenování 145 

4.3.1. Pojem, vymezení a charakteristické rysy jmenování 145 

4.3.2. Podstatné náležitosti a forma jmenování 149 

4.3.3. Jmenování podle zákoníku práce 151 

4.3.4. Jmenování na základě zvláštního právního předpisu 153 

4.3.5. Osoba oprávněná jmenovat 154 

5. Vznik pracovního poměru v právní úpravě Slovenské republiky 156 

5.1. Historické souvislosti a vývoj pracovního práva na území Československa po roce 1918 156 

5.2. Vývoj pracovního práva po vzniku Slovenské republiky a přijetí nového zákoníku práce 161 

5.3. Stávající právní úprava vzniku pracovního poměru v právní úpravě Slovenské republiky 164 

5.3.1. Pracovní poměr 164 

5.3.2. Postup před vznikem pracovního poměru (předsmluvní vztahy) 166 

5.3.3. Způsoby založení (vzniku) pracovního poměru 167 

5.3.4. Pracovní smlouva 170 

Závěr 174 

Seznam použitých zdrojů 185 

Abstrakt (česky) 194 

Abstract (in English) 195 

 

 



 1 

Úvod 
 

Pracovní právo je právní odvětví, které upravuje právní vztahy vznikající při výkonu 

závislé práce. Ústředním kodexem pracovního práva je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů1. Pracovní právo je považováno za samostatné právní odvětví, je 

však provázáno s řadou dalších právních odvětví, z nichž některá mají povahu soukromoprávní, 

jiná zase povahu veřejnoprávní.  

Nejtěsnější vazba poutá pracovní právo k právu občanskému, ze kterého se historicky 

vydělilo. Také proto bude v rámci této disertační práce nezbytné, zvláště pokud jde o vznik 

pracovního poměru, zkoumat nejprve vzájemný vztah zákoníku práce a zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů2, jakožto ústředního kodexu občanského 

práva. Přesné vymezení vztahu mezi zákoníkem práce a občanským zákoníkem je pak v rámci 

zkoumané problematiky zcela klíčové a představuje také jeden z úvodních cílů disertační práce. 

Hlavním cílem této disertační práce pak bude zejména podrobná analýza a 

charakteristika problematiky související se vznikem pracovního poměru ve snaze zjistit, zda 

právní úprava vzniku pracovního poměru odpovídá současným potřebám kladeným na tuto 

právní problematiku, analyzovat její nedostatky a formulovat dílčí připomínky či návrhy de 

lege ferenda. Shora uvedenému cíli bude odpovídat i struktura této disertační práce. 

Vznik pracovního poměru, jakož i změna a skončení pracovního poměru, jsou 

pracovněprávní skutečnosti, se kterými se během života setká většina z nás. Pracovní poměr je 

nepochybně daleko nejdůležitějším a v praxi také nejpoužívanějším pracovněprávním vztahem; 

téma vzniku pracovního poměru je proto stále aktuální, společensky významné a požívá zájmu 

nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Pracovní poměr, jakožto základní a také nejčastější 

pracovněprávní vztah, znamená pro zaměstnavatele zajištění pracovní síly pro plnění svých 

úkolů, pro zaměstnance je pak zdrojem jeho příjmů k zajištění jeho potřeb. Pracovní poměr tedy 

představuje smluvní a závazkový vztah, v jehož rámci se jeden účastník (zaměstnanec) 

zavazuje pro druhého účastníka (zaměstnavatel) vykonávat práci za mzdu. 

S ohledem na obsahové zaměření této disertační práce se jeví jako nezbytné zaobírat se 

při analyzování širších souvislostí spojených se vznikem pracovního poměru i problematikou 

pracovněprávních vztahů jako takových, resp. vymezit alespoň základní pojmosloví, zásady a 

druhy pracovněprávních vztahů a konečně také zabývat se právním jednáním 

v pracovněprávních vztazích. Je třeba již v úvodu také předestřít, že zejména analýza právního 

 
1 Tento zákon bude v dalším výkladu označen jako „zákoník práce“ nebo též zkráceně „ZP“.  
2 Tento zákon bude v dalším výkladu označen jako „občanský zákoník“ nebo též zkráceně „OZ“. 
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jednání v pracovněprávních vztazích bude nesmírně důležitou částí této práce ve vztahu 

k dalšímu výkladu týkajícího se způsobů založení pracovního poměru (pracovní smlouvy a 

jmenování), jelikož tato obecná východiska budou tvořit, po vzájemném propojení se způsoby 

založení pracovního poměru (pracovní smlouvy a jmenování), přehlednou a obsahově celistvou 

část pokrývající téměř celý rozsah dané problematiky.   

V rámci první kapitoly bude zmíněna okrajově také problematika zákazu 

pracovněprávních vztahů mezi manžely (partnery), která je stále velmi aktuální, a to zejména 

s odkazem na diskutabilní ust. § 318 ZP vylučující nejen vznik základního pracovněprávního 

vztahu (tj. zejména vznik pracovního poměru) za trvání manželství (partnerství), ale i 

pokračování takového vztahu poté, co bylo v jeho průběhu manželství (partnerství) uzavřeno. 

Zákoník práce, jak bylo již naznačeno, rozlišuje dva způsoby založení (vzniku) 

pracovního poměru – na základě pracovní smlouvy a jmenování. Druhá kapitola této disertační 

práce se tak bude zabývat vymezením a charakteristickými rysy pracovního poměru, prvky 

pracovního poměru, mezi které teorie práva řadí subjekty, obsah a objekt pracovního poměru, 

a také druhy pracovních poměrů.  

Třetí kapitola bude věnována postupu před vznikem pracovního poměru, který (logicky) 

založení pracovního poměru předchází. V rámci této kapitoly bude charakterizován zejména 

proces výběru zaměstnanců, okruh údajů, které může zaměstnavatel od uchazeče o zaměstnání 

požadovat, povinnost zaměstnavatele zajistit vstupní lékařskou prohlídku, jakož i povinnosti 

zaměstnavatele seznámit uchazeče o zaměstnání s právy a povinnostmi vyplývajícími z daného 

pracovního poměru, s pracovními podmínkami a s podmínkami odměňování.  

Těžištěm této disertační práce pak bude podrobná charakteristika problematiky 

zakládání a vzniku pracovního poměru včetně analýzy relevantní judikatury. Tato část práce 

bude pojednávat především o pracovní smlouvě a o institutu jmenování. V případě pracovní 

smlouvy jde zejména o proces uzavírání pracovní smlouvy, její formu, obsahové náležitosti 

(podstatné i další náležitosti), jakož i o její změny a zánik. V rámci charakteristiky institutu 

jmenování bude pojednáno zejména o jeho obsahových a formálních náležitostech, okruhu 

vedoucích zaměstnanců, u kterých se pracovní poměr jmenováním zakládá (podle zákoníku 

práce nebo zvláštního právního předpisu), o osobách oprávněných jmenovat vedoucího 

zaměstnance, zmíněna jsou i specifika stanovená pro odvolání vedoucího zaměstnance 

z pracovního místa nebo vzdání se tohoto místa.  

Předmětem poslední kapitoly této disertační práce bude komparace české a zahraniční 

(slovenské) právní úpravy. V kontextu historického vývoje a podobnosti obou právních řádů, 

resp. jejich historického i současného vývoje po rozdělení Československa, kdy 1. ledna 1993 
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došlo k oddělení právní řádů České a Slovenské republiky, bude předmětem zkoumání této 

disertační práce také vývoj a porovnání obou právních řádů v oblasti zakládání a vzniku 

pracovního poměru. 

Zhodnocení platné právní úpravy, aplikace příslušné judikatury soudů, jakož i dílčí 

připomínky či návrhy de lege ferenda budou uváděny vždy v rámci výkladu obsaženého v dané 

kapitole; závěrečné (komplexní) zhodnocení bude pak provedeno v závěru této disertační práce.   

Co se týče jednotlivých výzkumných metod práce, v rámci disertační práce zabývající 

se vznikem pracovního poměru budou použity zejména metody deskriptivní, komparativní a 

metoda analýzy a syntézy.  

Vedle splnění vytyčených cílů by tato práce měla mít i širší společenský význam 

spočívající zejména ve formě určitého přínosu pro společnost; tento společenský přínos možno 

spatřovat ve zviditelnění problematiky vzniku pracovního poměru, v poukazu na důležitost této 

právní úpravy včetně zdůraznění jejích případných nedostatků, jakož i v podnícení intenzivnější 

diskuze o tomto společensky aktuálním a významném tématu. 
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1. Problematika vzniku pracovního poměru v širších souvislostech (vybrané 

otázky) 

 

1.1. Postavení pracovního práva v systému práva a jeho vztah k právu občanskému 

Pracovní právo je považováno za samostatné právní odvětví, nikoli však osamocené, 

jelikož je součástí celého právního řádu a vykazuje vazby i na ostatní právní odvětví. Pracovní 

právo je provázáno s řadou dalších právních odvětví, z nichž některá mají povahu 

soukromoprávní, jiná zase povahu veřejnoprávní. Nejtěsnější vazba poutá pracovní právo 

k právu občanskému, ze kterého se historicky vydělilo.  

Pracovní právo tvoří soubor právních norem, které upravují v zásadě tři oblasti – 

individuální pracovní právo, kolektivní pracovní právo a právní úpravu zaměstnanosti. 

Z hlediska kategorizace na právo soukromé a veřejné musíme rozlišovat především individuální 

a kolektivní pracovní právo na straně jedné (soukromé právo) a právní úpravu zaměstnanosti 

na straně druhé (veřejné právo). Historicky první a současně asi nejdůležitější oblastí, která 

pracovní právo tvoří, je individuální pracovní právo; to bude (v obecné rovině) i předmětem 

zkoumání této disertační práce. Individuální pracovní právo bývá chápáno jako soubor právních 

vztahů, v nichž pracovní sílu fyzické soby (zaměstnance) užívá za odměnu jiný subjekt 

(zaměstnavatel), kterým je fyzická nebo právnická osoba; jedná se tedy o vztahy mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli. 3 

 

1.1.1. Pracovní právo jako právo soukromé 

Podle ust. § 1 odst. 1 OZ vytvářejí ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva 

a povinnosti osob ve svém souhrnu soukromé právo. Jde o projev uplatnění organické teorie 

směřující k odlišení práva soukromého a veřejného. 4 

Při uplatnění organické teorie má být závěr o veřejnoprávní povaze vztahu učiněn, když 

se jeden z jeho subjektů stal tímto subjektem z důvodu výkonu funkce veřejného svazu (např. 

státu nebo obce), anebo členství v něm, resp. příslušnosti k němu. 5 Pro upřesnění však musíme 

doplnit, že určující zde není jen samotná skutečnost, že subjektem vztahu je veřejný svaz, nýbrž 

že tento subjekt vystupuje z pozice tohoto svazu, tedy jako orgán nadaný mocenskými 

pravomocemi při jejich výkonu nebo v souvislosti s nimi. O soukromoprávní vztah jde potom 

tehdy, pokud se žádný ze subjektů nestal stranou tohoto vztahu za výše uvedených podmínek. 

 
3 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 3. 
4 Eliáš, K., Zuklínová, M. Principy a východiska nového kodexu soukromého práva. Praha: Linde, 2001, s. 13. 
5 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 

2005, s. 45. 
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V současné době v našich podmínkách platí, že občanské právo musí být považováno za obecné 

právo soukromé a pracovní právo pak za jednu ze zvláštních soukromoprávních disciplín. 6  

Tradiční přístup k problematice předmětu pracovního práva a jeho postavení v systému 

právního řádu se zakládá na představě, podle které pracovní právo kombinuje veřejné i 

soukromé právo tím, že zahrnuje veřejnoprávní i soukromoprávní normy7, nebo tím, že v rámci 

úpravy pracovněprávních vztahů dochází ke specifické integraci metody soukromoprávní a 

veřejnoprávní. 8 

V tomto kontextu se objevují rovněž názory, podle kterých se pracovní právo rozpadá 

na část smluvní a ochrannou, přičemž smluvní pracovní právo, zejména právo pracovní 

smlouvy, vyúsťuje do soukromého práva, i když má mnohé veřejnoprávní znaky, na druhé 

straně právo ochrany zaměstnance v širším smyslu, obsahově přesahujícím bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci, je veřejným právem. 9 

O vědecké správnosti dělení pracovního práva na část smluvní a ochrannou lze vést 

polemiku. Lze se domnívat, že takové dělení pracovního práva není správné, jelikož pracovní 

právo jako takové upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi zaměstnanci a zaměstnavateli 

s tím, že pokud se tyto smluvní strany rozhodnou v souladu s pravidly vzniku pracovněprávního 

vztahu projevit svou vůli a takový vztah založí, pak pracovní právo některé aspekty obsahu 

tohoto právního vztahu upravuje normami dispozitivními a ponechává tím prostor smluvním 

stranám, aby tuto úpravu v případě zájmu nahradily autonomním právem, zatímco jiné aspekty 

upravuje z různých důvodů normami kogentními, jež možnost nahrazení vlastní úpravou 

smluvních stran nepřipouští. Ve své podstatě jde ale stále o jedno a totéž pracovní právo, které 

reguluje kromě vzniku, změny a zániku pracovněprávních vztahů také mnohé výseče obsahu 

těchto vztahů tvořené vzájemnými právy a povinnostmi. Podle toho, o jakou konkrétní 

obsahovou část se jedná, ponechává pracovní právo větší či menší prostor pro autonomní 

úpravu smluvních stran. Nejedná se tedy o dvě (odlišná) pracovní práva, ale stále o jedno a 

totéž pracovní právo, které při úpravě obsahu pracovněprávního vztahu pouze odlišně upravuje 

poměr dispozitivnosti a kogentnosti norem v závislosti na vyšší či nižší míře přítomnosti 

veřejného zájmu.  

 
6 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 

2005, s. 48. 
7 Kostečka, J. Pracovní právo a legislativní koncepce v oblasti soukromého práva (Několik úvah de lege ferenda). 

Právní praxe. 1995, roč. 43, č. 1, s. 2. 
8 Galvas, M. Ke kodifikaci pracovního práva. Právo a zaměstnání. 2003, roč. 9, č. 3, s. 2.  
9 Barancová, H. K niektorým problémom postavenia pracovného práva v systéme právneho poriadku. Právník. 

1998, roč. 137, č. 4, s. 291. 
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Závazek vznikající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem při výkonu závislé práce 

představuje souhrn určitých práv a povinností těchto smluvních stran a jde proto o závazek 

soukromoprávní.  Vymezíme-li pracovní právo jako odvětví, které upravuje vztahy vznikající 

při výkonu závislé práce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a vztahy související 

s výkonem této práce, pak zcela určitě platí, že spadá do práva soukromého. 10 

Do oblasti veřejného práva patří ta část právní úpravy pracovního práva regulující oblast 

zaměstnanosti. Jde o vztahy vznikající zejména mezi občany a příslušnými státními orgány, 

mezi zaměstnavateli a státními orgány a mezi občany a zaměstnavateli; tyto vztahy však 

nespadají do působnosti zákoníku práce a jsou upraveny zákonem o zaměstnanosti11 a 

prováděcími předpisy k tomuto zákonu. 12     

 

1.1.2. Vztah pracovního práva k právu občanskému  

Skutečnost, zda určité právní vztahy jsou pracovněprávními či nikoli, má při současné 

koncepci zákoníku práce stěžejní význam z hlediska aplikačního. V současné době se zákoník 

práce a občanský zákoník nacházejí ve vztahu zvláštního a obecného předpisu. Subsidiární 

(pomocné) použití občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích má pomoci řešit právní 

problémy, které v pracovněprávních vztazích reálně nastávají a není možné se s nimi vypořádat 

jen za použití pravidel obsažených v zákoníku práce. 13 

Jak bylo naznačeno již v úvodu této kapitoly, pracovní právo je provázáno s celou řadou 

právních odvětví, přičemž nejtěsnější vazba poutá pracovní právo k právu občanskému, ze 

kterého se historicky vydělilo. „Individuální pracovní právo vzniklo z lůna práva občanského 

a má také k tomuto právnímu odvětví nepochybně nejblíže.“ 14 

Vztahy vznikající při výkonu práce zaměstnance pro zaměstnavatele byly dříve 

považovány za druh občanskoprávního závazkového vztahu. Jejich úprava byla také proto 

integrována v civilních kodexech. V některých státech přetrvala tato koncepce právní úpravy 

pracovněprávních vztahů i přes relativní osamostatnění předmětu pracovního práva doposud a 

výchozí pravidla pracovněprávních vztahů zůstávají nadále obsažena občanských zákonících. 

V rámci českého pracovního práva došlo k definitivnímu odtržení pracovního práva od práva 

 
10 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 47. 
11 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon bude v dalším výkladu 

označen jako „zákon o zaměstnanosti“. 
12 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 3-4. 
13 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 47-48. 
14 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 6. 
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občanského přijetím zákoníku práce, který nabyl účinnosti 1. ledna 196615; šlo o první 

kodifikaci pracovního práva u nás. 16  

Skutečnost, že problém pracovního práva a občanského práva a jejich vzájemného 

vztahuje je stále velmi aktuální v evropském i celosvětovém měřítku, svědčí mj. i témata 

evropských i světových kongresů pořádaných Mezinárodní společností pracovního práva a 

práva sociálního zabezpečení v posledních desetiletích. 

 

1.1.2.1. Vývoj vztahu občanského a pracovního práva 

 Pro pochopení vzájemného vztahu pracovního a občanského práva je třeba se alespoň 

ve stručnosti vrátit do historie. „Mateřským základem pracovního práva je nesporně občanské 

právo. Nebudeme-li brát v potaz starší vývoj, lze dospět k obecně uznávanému názoru, že 

pracovní právo se začalo z lůna občanského práva vyvíjet postupně s nástupem průmyslové 

(tovární) výroby.“ 17 

 K osamostatňování pracovního práva docházelo v souvislosti s narůstajícím významem 

námezdních pracovních vztahů při postupující průmyslové revoluci a s ní související zvýšenou 

potřebou masové tovární produkce, zajišťované prostřednictvím výkonu práce zaměstnanci 

(dělníky) pro zaměstnavatele. Mohutný rozvoj těchto společenských vztahů doprovázený 

utvářejícím se dělnickým hnutím a jeho požadavky týkající se pracovních podmínek 

zaměstnanců, měl za následek postupné přijímání norem stanovujících minimální věk 

zaměstnanců, pravidla o bezpečnosti práce, maximální pracovní době atd. Tyto rozvíjející se 

potřeby právní regulace různých aspektů vztahů vznikajících při výkonu nesamostatné práce 

nakonec dospěly až ke konstituování pracovního práva jakožto samostatného právního odvětví. 

Za východisko a základ pracovního práva však bylo i nadále považováno obecné smluvní právo 

občanské, které mělo být podpůrně aplikováno tehdy, kdy speciální pracovněprávní úprava 

nestanovila jinak.18 

 Ještě v polovině 19. století byly ve zdejším právním prostředí vztahy vznikající při 

výkonu nesamostatné práce zaměstnanců pro zaměstnavatele považovány za typ 

občanskoprávních závazkových vztahů. 19 Teprve v souvislosti s postupujícím společensko-

 
15 Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon bude v dalším výkladu označen 

jako „zákoník práce z roku 1965“. 
16 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 48-50. 
17 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 45. 
18 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 48. 
19 Právní úprava těchto vztahů byla obsažena v Císařském patentu č. 946/1811 Sb. z.s., obecného občanského 

zákoníku, který byl vyhlášen dne 1. června 1811 (tzv. obecný občanský zákoník). Tento zákon bude v dalším 

výkladu označen jako „obecný občanský zákoník z roku 1811“. 
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hospodářským rozvojem docházelo k rostoucí potřebě právní regulace dalších aspektů vztahů 

vznikajících při výkonu nesamostatné práce, na kterou tehdejší zákonodárce reagoval 

doplňováním původně ryze soukromoprávní úpravy o projevy veřejných zájmů. O pracovním 

právu v dnešním slova smyslu tehdy ještě nemohla být řeč. Docházelo zatím pouze k tomu, že 

byla dosavadní velmi volná a převážně dispozitivní úprava závazku, v němž jedna osoba 

vykonávala za mzdu práci pro druhou osobu, doplňována pravidly, která zakazovala (např. 

dětskou práci, definovala dodržování minimálních bezpečnostních standardů atp.).  

Emancipace pracovního práva od občanského práva začala probíhat zhruba od druhé 

poloviny 19. století, a to ve dvou rovinách. První rovina spočívala v tzv. ochranném či 

sociálním zákonodárství, kdy tehdejší zákonodárce začal svými legislativními akty omezovat 

smluvní svobodu nejen při uzavírání pracovní smlouvy, ale především v průběhu pracovního 

poměru. Smluvní svoboda byla omezována ve prospěch jedné smluvní strany – zaměstnance. 

Do oblasti pracovního poměru, která byla do té doby výlučnou doménou soukromoprávní 

úpravy, začínají stále výrazněji zasahovat veřejnoprávní prvky. Druhou rovinou, v níž 

probíhala emancipace pracovního práva, byla oblast kolektivního vyjednávání a vznik 

kolektivního pracovního práva. Do dříve ryze individuální sféry, která je typickou pro oblast 

občanskoprávní, tak výrazně vstoupily kolektivistické prvky. 20 

I v době tzv. první Československé republiky zůstával základem soukromého práva 

obecný občanský zákoník z roku 1811, který představoval výchozí právní normu i pro právní 

úpravu pracovněprávních vztahů. Na úpravu v občanském zákoníku tak navazovala řada 

zákonů i podzákonných předpisů, které upravovaly buď vybrané aspekty pracovněprávního 

vztahu21, nebo obsahovaly širší úpravu pracovněprávních vztahů určitých skupin 

zaměstnanců22. 

Přijímání těchto právních předpisů a v nich obsažených kogentních norem 

představovalo poměrně intenzivní projevy veřejných zájmů; došlo tím k postupnému 

pozměnění dosud dispozitivního charakteru úpravy vztahů označovaných v současné době jako 

pracovněprávní. Tehdejší odborná veřejnost však existenci pracovního práva, jako 

samostatného právního odvětví, připouštěla jen velmi váhavě, případně ji přímo odmítala. 23  

 
20 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 45-46. 
21 Např. zákon č. 91 Sb. z. a n., o osmihodinové době pracovní, ve znění pozdějších předpisů (ze dne 19. prosince 

1918). 
22 Např. zákon č. 154 Sb. z. a n., o soukromých zaměstnancích, ve znění pozdějších předpisů (ze dne 11. července 

1934). 
23 Vojáček, L., Schelle, K., Tauchen, J. a kol. Vývoj soukromého práva na území českých zemí. II. díl. Brno: 

Masarykova univerzita, 2012, s. 802. 
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Komunistický převrat v únoru roku 1948 vyvolal snahy o přebudování celého tehdejšího 

právního řádu tak, aby odpovídal soudobým uznávaným socialistickým principům. V roce 1950 

došlo k vydání občanského zákona24. Právě zde lze najít první krok směřující k tomu, co mělo 

následovat, a sice k odtržení pracovního práva od práva občanského. Občanský zákon zcela 

záměrně neobsahoval žádnou úpravu týkající se pracovní smlouvy. Také proto byla ponechána 

v platnosti vybraná ustanovení obecného občanského zákoníku z roku 181125 a do budoucna se 

předpokládalo, že úprava pracovní smlouvy bude přenechána samostatné kodifikaci pracovního 

práva. Tím na jedné straně došlo, byť částečně pod vlivem tehdejší ideologie, k definitivnímu 

osamostatnění pracovního práva jako právního odvětví, ale současně bylo na straně druhé dáno 

najevo, že se úprava pracovněprávních vztahů vylučuje z oboru práva občanského. 26 

V rámci českého pracovního práva došlo k definitivnímu odtržení pracovního práva od 

práva občanského přijetím zákoníku práce z roku 196527, který nabyl účinnosti 1. ledna 1966. 

Tento zákon byl kodexem, který zrušil převážnou většinu předpisů, které byly dosud na 

pracovněprávní vztahy aplikovány. Starý zákoník práce upravoval pracovněprávní vztahy zcela 

samostatně, tedy nezávisle na jiných předpisech, včetně tehdy již účinného občanského 

zákoníku z roku 196428. 

Po pádu komunistického režimu v listopadu roku 1989 započaly diskuze o nové podobě 

soukromého práva, resp. diskuze o znovukonstituování soukromého práva jako takového. 

Poměrně brzy bylo dosaženo konsenzu, že stávající právní předpisy upravující materii 

soukromého práva jsou s ohledem na dobu svého vzniku a principy, na kterých byly vystavěny, 

nevhodné, a měly by být nahrazeny moderní právní úpravou.  

Rekodifikační úsilí se v devadesátých letech minulého století zaměřilo na vytvoření 

nového občanského zákoníku, pokračovalo i v roce 2000, avšak žádná z koncepcí nového 

občanského zákoníku přijata nebyla. Následující vývoj se poněkud překvapivě vydal jiným 

směrem. S účinností od 1. ledna 2007 došlo k přijetí zákoníku práce, ovšem stále za účinnosti 

občanského zákoníku z roku 1964. 

Nový pracovněprávní kodex překonal dosavadní izolaci pracovního práva od zbytku 

soukromého práva a přinesl zpět určitou vazbu na občanský zákoník. Nejednalo se ovšem o 

subsidiární (podpůrné) použití občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích, nýbrž o 

 
24 Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákon, ve znění pozdějších předpisů.  
25 Ust. § 1151 až 1164 obecného občanského zákoníku z roku 1811, ve znění pozdějších předpisů. 
26 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 50. 
27 Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon bude v dalším výkladu označen 

jako „zákoník práce z roku 1965“. 
28 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon bude v dalším výkladu 

označen jako „občanský zákoník z roku 1964“. 
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uplatnění tzv. delegačního principu. Princip delegace přitom umožňoval aplikaci občanského 

zákoníku v pracovněprávních vztazích pouze na základě odkazu učiněného zákoníkem práce. 

Ust. § 4 ZP obsahovalo výchozí bod delegační metody, na který pak navazovala řada norem, 

které odkazovaly na konkrétní ustanovení občanského zákoníku z roku 1964 a tím stanovily, 

které občanskoprávní normy a instituty se v pracovněprávních vztazích mají uplatnit; současně 

tím také zákonodárce vyjádřil, jaká pravidla obsažená v občanském zákoníku z roku 1964 se 

ve vztazích primárně regulovaných zákoníkem práce aplikovat nemají. 29 

Delegace byla jako princip zvolený zákonodárcem pro aplikaci občanskoprávních 

pravidel v pracovněprávních vztazích podrobena velké kritice ze strany odborné veřejnosti; 

bylo poukazováno na to, že se jedná o netradiční a v porovnání s metodou subsidiarity 

nešťastnou koncepci. Tyto kritické ohlasy se ukázaly být natolik závažné, že vyústily až v návrh 

na zrušení některých ustanovení zákoníku práce pro rozpor s ústavním pořádkem České 

republiky.  

Ústavní soud České republiky rozhodl o výše uvedené ústavní stížnosti svým nálezem 

ze dne 12. března 200830, přičemž mezi zrušenými ustanoveními zákoníku práce bylo i 

zmiňované ust. § 4 ZP, které obsahovalo výchozí bod delegační metody. Základním 

argumentem Ústavního soudu ČR ohledně závěru o protiústavnosti aplikace občanského 

zákoníku v pracovněprávních vztazích na základě metody delegace, byl rozpor této koncepce 

s principy právního státu. Ústavní soud konstatoval, že občanské právo má být výchozím 

soukromoprávním odvětvím, čemuž má odpovídat i vztah jeho kodexu, občanského zákoníku, 

ke kodexům jiných soukromoprávních odvětví, jako je obchodní, rodinné nebo pracovní právo. 

Jestliže má totiž mít občanskoprávní úprava ve vztahu k ostatním soukromoprávním odvětvím 

zásadně přednost, musí být občanský zákoník základním a obecným soukromoprávním 

předpisem, použitelným v právních vztazích regulovaných kodexy a dalšími předpisy jiných 

soukromoprávních odvětví subsidiárně. 31 

V reakci na výše uvedený nález Ústavního soudu ČR byl princip subsidiarity výslovně 

promítnut do zákoníku práce až na základě tzv. koncepční novely32, která nabyla účinnosti k 1. 

lednu 2012. Prostřednictvím této koncepční novely bylo do zákoníku práce vloženo nové znění 

§ 4 ZP, které výslovně vyjadřuje, že se pracovněprávní vztahy řídí zákoníkem práce, ale tam, 

kde tento zákon nelze použít, řídí se občanským zákoníkem. Uvedené ustanovení ještě 

 
29 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 51. 
30 Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 83/06 ze dne 12. 3. 2008. 
31 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 52. 
32 Tzv. koncepční novelou zákoníku práce je míněn zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
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zdůrazňuje, že smí být občanský zákoník v pracovněprávních vztazích aplikován vždy jen 

v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů, jejichž demonstrativní výčet 

obsahuje ustanovení § 1a odst. 1 ZP.  Zákoník práce a občanský zákoník se tak v současné 

době nacházejí ve vztahu zvláštního a obecného předpisu. V postavení zvláštního právního 

předpisu vystupuje v pracovněprávních vztazích zákoník práce, pokud v něm nenalezneme 

pravidlo nezbytné k posouzení dané právní otázky, nastupuje subsidiární (podpůrné) použití 

zákona obecného, kterým je občanský zákoník. Vztah mezi těmito kodexy ovládá pravidlo, 

podle něhož má zvláštní norma přednost před normou obecnou (lex specialis derogat legi 

generali). 33 34 

 

1.1.2.2. Modely subsidiárního použití občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích 

Subsidiární (podpůrné) použití pravidel obsažených v občanského zákoníku má 

pomáhat řešit právní problémy, které v pracovněprávních vztazích reálně nastávají a není 

možné se s nimi vypořádat jen za použití pravidel obsažených v zákoníku práce nebo dalších 

pracovněprávních předpisech. K takové situaci, kdy právní otázku nelze posoudit dle zákoníku 

práce, dochází nejčastěji tehdy, když zákoník práce neobsahuje žádnou přímo použitelnou 

právní úpravu. Tuto absenci právní úpravy v zákoníku práce nelze ale považovat za mezeru 

v právu, jelikož zákonodárce záměrně v této věci počítal s tím, že není účelné a nutné do 

zákoníku práce tato pravidla vkládat, když potřebnou a aplikovatelnou právní úpravu obsahuje 

občanský zákoník, který je možno v pracovněprávních vztazích podpůrně použít.  

V pracovněprávních vztazích však nemohou být použita všechna pravidla obsažená 

v občanském zákoníku, i když by mohla dopadat na případy, které v pracovněprávních vztazích 

vznikají. Pokud totiž jinou úpravu téže problematiky obsahuje zákoník práce, mají tato pravidla 

vždy přednost a není důvodné zvažovat podpůrnou aplikaci občanského zákoníku. V rámci 

určitého zjednodušení lze z hlediska použití občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích 

určit tři základní situace, které představují jakési modely uplatnění subsidiárního použití 

občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. 

První situace nastává tehdy, kdy je pro řešení právní otázky zcela postačující úprava 

obsažená v zákoníku práce. Občanský zákoník se v tomto případě neuplatní, i když by 

 
33 ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010. 

s. 38-40. 
34 DVOŘÁK, J., MACKOVÁ, A. a kol. Pocta Aleně Winterové k 80. narozeninám. Praha: Všehrd. 2018. s. 438-

447. 
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obsahoval rovněž určitá pravidla, která by na danou situaci, nebýt zvláštního právního předpisu, 

byla použitelná.  

Druhou variantu aplikace občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích 

představuje jeho použití v případě, kdy zákoník práce určitou oblast nikterak neupravuje a zcela 

ji přenechává k posouzení podle občanského zákoníku.  

Třetí situace může nastat tehdy, pokud pro vyřešení určitého problému potřebujeme 

propojit zvláštní právní úpravu obsaženou v zákoníku práce s obecnými pravidly obsaženými 

v občanském zákoníku. V těchto případech je třeba vyhodnotit, nakolik vyloučí určitá specifika 

upravená v zákoníku práce použití obecného občanskoprávního pravidla a v jaké míře je 

naopak možné a potřebné aplikovat občanský zákoník. 35 

Patrně nejčastěji uplatňovaným modelem subsidiární aplikace občanského zákoníku 

v pracovněprávních vztazích je ten naposledy zmiňovaný (třetí model). Při určitém úhlu 

pohledu musíme totiž vždy připustit, že určitá kombinace obecné občanskoprávní a zvláštní 

pracovněprávní úpravy se uplatní téměř vždy a zbývající dva modely slouží spíše ke 

schematickému utřídění a pochopení souvislostí podpůrného použití občanského zákoníku. 

Stricto sensu totiž nikdy nemůže dojít k tomu, abychom při řešení určité pracovněprávní otázky 

aplikovali výhradně jen zákoník práce bez jakéhokoli zřetele k občanskému zákoníku. Tak 

například v případě uplatňování pracovněprávních pravidel náhrady újmy, která vzhledem ke 

své komplexnosti vylučují aplikaci občanskoprávní úpravy téhož institutu, může vyvstat 

potřeba aplikace právní úpravy promlčení a počítání času, potřeba posouzení náležitostí 

právního jednání, atp. Zrovna tak nelze ani v případě aplikace institutu, který je upraven 

výhradně jen v občanském zákoníku, a zákoník práce jeho úpravu nedoplňuje žádnou 

zvláštností, pomíjet základní zásady pracovněprávních vztahů.  

S ohledem na výše uvedené tak můžeme závěrem konstatovat, že k určité interakci mezi 

obecnou a zvláštní právní úpravou za určitých okolností vždy dochází.  

 

1.1.2.3. Zákaz aplikace některých občanskoprávních institutů v pracovněprávních 

vztazích 

Princip subsidiárního použití občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích je do 

jisté míry také korigován, a to tím, že zákoník práce hned na několika místech vyjmenovává 

některé občanskoprávní instituty, jejichž použití v pracovněprávních vztazích není možné. 

V některých případech platí zákaz takové aplikace pouze pro zákonem přímo určenou výseč 

pracovněprávních vztahů, jindy musí být uplatněn všeobecně. 

 
35 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 53-54. 
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Výčet občanskoprávních institutů, které není možné ve vztazích upravovaných 

přednostně zákoníkem práce použít, má povahu tzv. obráceného odkazu. Nejde totiž o odkaz 

na ustanovení, která mají být v důsledku odkazu aplikována, nýbrž naopak na ustanovení, která 

použita být nesmějí; zákon tedy v jejich případě ani neumožňuje v jednotlivých případech 

zvážit, zda by uplatnění některého z vyloučených institutů nemohlo být možné či přínosné, a 

explicitně vyjadřuje, že jejich aplikace v pracovněprávních vztazích nikdy neodpovídá jejich 

zásadám. 36 

Příčinu stanovení zákazů postupovat při řešení pracovněprávních otázek podle 

některých přímo vyjmenovaných ustanovení občanského zákoníku lze shledávat ve zvláštnosti 

pracovního práva vůči právu občanskému. Formulací těchto zákazů projevil zákonodárce své 

přesvědčení, že by uplatnění vyjmenovaných občanskoprávních institutů mohlo vést k narušení 

základních funkcí pracovního práva.  

Zákaz aplikace některých občanskoprávních institutů v pracovněprávních vztazích 

nalezneme v zákoníku práce na různých místech, např. ust. § 23 odst. 4 ZP, § 28 ZP, § 144a ZP 

nebo § 346d ZP. 37 

 

1.1.2.4. Základní odlišnosti pracovního a občanského práva 

Problematika odlišnosti pracovního práva (zejména od občanského práva) je důležitá 

nejen pro pochopení podstaty pracovního práva, ale i pro jeho legislativní vymezení. Pokud se 

budeme zabývat odlišností pracovního práva a občanského práva, musíme se soustředit 

zejména na oblast individuálního pracovního práva; důvodem je nejen obsahové zaměření této 

práce, ale také samotná metoda právní regulace.  Právní úprava zaměstnanosti je totiž svou 

metodou regulace příbuzná především správněprávní úpravě (rozhodně ne občanskoprávní) a 

další oblast pracovního práva, kolektivní pracovní právo, se od občanskoprávní úpravy rovněž 

zásadním způsobem liší. Proto bude další výklad zaměřen pouze na individuální pracovní 

právo, o kolektivním pracovním právu bude dále pojednáno pouze ve vazbě, jakou se dotýká 

individuálního pracovního práva. 38 

 Zásadní rozdíl mezi pracovním a občanským právem spočívá ve veřejnoprávních 

zásazích do smluvních vztahů, jimiž dochází k výraznému omezení zásady smluvní 

volnosti mezi smluvními stranami, tj. mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Nepochybně lze 

namítat, že k omezení smluvní svobody dochází i v občanském právu, přičemž u některých 

 
36 Bezouška, P. Dlouho očekávaná novela zákoníku práce. Právní rozhledy. 2011, roč. 19, č. 16, s. 587-588. 
37 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 54-55. 
38 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 8. 



 14 

smluvních typů (např. nájem bytu) dokonce velmi výrazně. Rozsah omezení smluvní svobody 

v pracovním právu je ovšem nesrovnatelný s jakoukoliv jinou smluvní oblastní soukromého 

práva a je takové intenzity, že tvoří jeden ze základních princů, na nichž je pracovní právo 

postaveno. Toto omezení totiž prolíná prakticky celou právní úpravu pracovního poměru. Jde 

především o kogentní úpravu minimálních pracovních podmínek, které musí zaměstnavatel 

dodržet a u nichž si nelze sjednat pro zaměstnance méně výhodnou právní úpravu, než stanoví 

zákon (zákoník práce); příkladmo lze uvést rozvržení pracovní doby a její maximální rozsah, 

minimální dobu odpočinku, ochranu mzdy a její minimální výše či úpravu skončení pracovního 

poměru, která chrání zaměstnance, jako slabší smluvní stranu, před rozvázáním pracovního 

poměru.  

 Smluvní svoboda v pracovním právu není však omezena pouze veřejnoprávní regulací, 

ale je omezena také kolektivní vůlí, tj. kolektivními smlouvami. Tato skutečnost představuje 

další zásadní rozdíl od jakékoli jiné soukromoprávní úpravy. Rovněž toto omezení, resp. 

podřízení se individuální smluvní volnosti jiné (tj. kolektivní) smlouvě je typickým, 

charakteristickým a odlišujícím znakem pracovněprávní úpravy od úpravy občanskoprávní. 39 

 Ostatně omezení smluvní svobody ve prospěch zaměstnance je typickým 

charakteristickým rysem pracovního práva nejen v Evropě, ale i po celém světě. Obecně lze 

rovněž konstatovat, že toto omezení smluvní svobody se ve všech zemích projevuje jak na 

základě zákonodárství, tak na základě kolektivních smluv. Omezení individuální smluvní 

svobody je příznačné i pro samotné uzavírání pracovních smluv, tedy právního jednání, kterým 

se zakládá pracovní poměr. Z toho vyplývají také další rozdíly pracovněprávní úpravy od 

ostatní soukromoprávní, zejména občanskoprávní úpravy; tyto rozdíly budou pak blíže 

charakterizovány v kapitole 4.2.1. týkající se pracovní smlouvy. 

  

1.1.3. Vztah pracovního práva k dalším právním odvětvím  

Vzhledem k provázanosti právních odvětví je zřejmé, že vedle občanského práva 

můžeme nalézt vazby pracovního práva i k dalším právním odvětvím, a to jak 

soukromoprávním, tak i veřejnoprávním.  

Některé základní principy a pravidla pracovního práva, stejně jako je tomu v případě 

jiných právních odvětví, jsou zakotveny v pramenech ústavního práva. Jedná se přitom o práva 

 
39 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 9. 
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garantovaná Listinou základních práv a svobod40, ke kterým patří zejména právo na práci, právo 

na svobodnou volbu povolání, právo na spravedlivou odměnu za práci a uspokojivé pracovní 

podmínky, právo na sdružování k ochraně hospodářských a sociálních zájmů, právo na stávku 

a další.  

Další významná skupina pravidel pracovního práva má svůj základ v mezinárodních 

smlouvách, tedy v součástech mezinárodního práva veřejného; jde například o Mezinárodní 

pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Evropskou úmluvu o lidských právech, 

Evropskou sociální chartu nebo úmluvy Mezinárodní organizace práce. 

V podmínkách České republiky nelze samozřejmě opomenout ani vazbu pracovního 

práva na právo Evropské unie, která při provádění své politiky v sociální oblasti, resp. 

v oblastech povolání a zaměstnání, stanovila řadu pravidel majících bezprostřední vliv na 

podobu pracovního práva členských států. 

Velmi úzká vazba pojí pracovní právo s právem sociálního zabezpečení. Tato právní 

odvětví bývají společně považována za součásti tzv. sociálního práva či zákonodárství. 

„Sociální právo je zpravidla chápáno jako souhrn právních norem zahrnovaných do 

pracovního práva a právních norem zahrnovaných do práva sociálního zabezpečení.“ 41 Řada 

jejich institutů řeší určité životní situace společně, a to ve vzájemné provázanosti; např. 

pracovní právo (zákoník práce) stanoví určitá pravidla ochrany zaměstnanců před rozvázáním 

pracovního poměru nebo konstrukcí překážek v práci (mateřská a rodičovská dovolená) a právo 

sociálního zabezpečení pak upravuje podmínky hmotného zabezpečení těchto osob 

prostřednictvím příslušných dávek poskytovaných ze systému nemocenského pojištění a státní 

sociální podpory. 42 

Stejně jako všechny soukromoprávní disciplíny má také pracovní právo vazbu na 

mezinárodní právo soukromé, jehož pravidla obsahují tzv. hraniční určovatele řešící kolizi 

právních řádů, ke které dochází v souvislosti s uzavřením pracovněprávního vztahu 

s mezinárodním prvkem. 

Další spojení můžeme nalézt mezi pracovním právem a obchodním právem, a to 

například pokud jde o právo zaměstnanců na spoluúčast v orgánech právnických osob (povinná 

účast zaměstnanců v dozorčích radách státních podniků). 

 
40 Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního 

pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon bude v dalším výkladu označen jako „listina 

základních práv a svobod“ nebo též zkráceně „LZPS“. 
41 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 4. 
42 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 58. 
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Jisté vazby můžeme nacházet také mezi právem duševního vlastnictví a pracovním 

právem, a to například v rámci institutu zaměstnaneckého díla.  

Patrný je také vztah pracovního práva ke správnímu právu. Do oblasti správního práva 

spadají vztahy regulující oblast zaměstnanosti, ačkoli bývají tyto vztahy označovány také jako 

pracovněprávní vztahy v širším smyslu, případně bývají řazeny mezi odvozené pracovněprávní 

vztahy.  

Spojitost s pracovněprávními vztahy mají dále i normy finančního práva, a to zejména 

pokud jde o zdanění různých plnění poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci za výkon 

závislé práce nebo v souvislosti s ním. Vedle mzdy, platu nebo odměny se přitom jedná i o 

nejrůznější zaměstnanecké výhody (benefity), jejichž daňová výhodnost či nevýhodnost hraje 

zásadní roli při rozhodování zaměstnavatele, které benefity a v jakém rozsahu bude v rámci 

péče o zaměstnance svým zaměstnancům poskytovat. 43 

 

1.2. Pracovněprávní vztahy  

Ustanovení § 3 ZP určuje, že závislá práce může být konána výlučně v základním 

pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy (např. v případě 

služebních poměrů). Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy 

založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

V českém právním prostředí je pracovní poměr základním a také nejtypičtějším 

pracovněprávním vztahem, ve kterém je realizován výkon závislé práce. 44 S ohledem na 

obsahové zaměření této disertační práce se jeví jako nezbytné zaobírat se při analyzování širších 

souvislostí spojených se vznikem pracovního poměru i problematikou pracovněprávních vztahů 

jako takových, resp. vymezit alespoň základní pojmosloví, zásady a druhy pracovněprávních 

vztahů, 

 

1.2.1. Pojem pracovněprávních vztahů 

 Obecná teorie práva definuje právní vztah jako právem regulovaný společenský vztah 

mezi subjekty, kteří jsou nositelé vzájemných práv a povinností. Tuto definici můžeme 

přiměřeně aplikovat také na vymezení pracovněprávních vztahů a definovat je jako pracovním 

právem regulované společenské vztahy mezi subjekty, které jsou nositeli vzájemných práv a 

povinností.  

 
43 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 58-59. 
44 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 140. 
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  Pracovněprávní vztahy však musíme od jiných právních vztahů důsledně odlišovat, což 

je možné učinit pomocí předmětu právní úpravy pracovního práva. „Pracovněprávními vztahy 

jsou proto právem regulované společenské vztahy, které vznikají mezi subjekty ve vazbě na 

pracovní proces a jejich účastníci jsou nositelé vzájemných subjektivních práv a 

povinností.“45 

  Ve většině případů můžeme pracovněprávní vztahy označit jako vztahy závazkové, 

výjimku představují jen pracovněprávní vztahy, které mají veřejnoprávní povahu (právní 

vztahy na úseku zaměstnanosti). Závazkovými vztahy jsou takové vztahy mezi subjekty, kdy 

jednomu ze subjektů vzniká subjektivní právo vůči druhému subjektu, kterému vzniká právní 

povinnost. Závazkové právní vztahy jsou typické tím, že subjektivnímu právu odpovídá právní 

povinnost druhého subjektu a naopak; jde tedy o vztahy synallagmatické. 46 

  Vyjdeme-li z obecné teorie práva, lze i pracovněprávní vztahy charakterizovat také 

podle jejich prvků; těmi jsou subjekty, obsah a objekt pracovněprávních vztahů. O subjektech, 

obsahu a objektu (předmětu) pracovněprávních vztahů, resp. pracovního poměru, bude 

podrobněji pojednáno v kapitole 2.2. 

 

1.2.2. Základní zásady pracovněprávních vztahů 

  Základní zásady příslušného právního odvětví jsou považovány za vůdčí právní ideje, 

jejichž vymezení je důležité pro (samostatné) postavení právního odvětí i pro jeho začlenění do 

komplexu dalších právních odvětí a stanovení jeho vazeb k nim. Základní zásady sehrávají 

mimořádně významnou roli při výkladu a aplikaci právních norem příslušného odvětví, 

v našem případě pracovního práva (pracovněprávních vztahů), mají ale též význam normativní. 

Jednotlivá ustanovení pracovněprávních norem musí být vždy vykládána takovým způsobem, 

aby to odpovídalo základním zásadám. Základní zásady mají nepochybně i značný interpretační 

význam při posuzování kogentnosti či dispozitivnosti jednotlivých ustanovení zákoníku 

práce.47  

  Vzhledem k tomu, že pracovní právo (přinejmenším individuální pracovní právo) je 

nedílnou součástí práva soukromého, je zřejmé, že pro pracovní právo musí platit obecné 

zásady pro soukromé právo. Kromě toho obdobně pro soukromé právo platí obecné zásady 

práva ústavního. Vyjdeme-li z teoretického vymezení základních zásad (s vazbou na pracovní 

právo), můžeme vymezit několik skupin základních zásad, a to: 

 
45 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 106. 
46 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 106-107. 
47 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 26-27. 
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- obecné zásady, které ovládají celý právní řád, 

- obecné zásady typické pro soukromé právo, 

- zvláštní zásady vyjadřující specifika pracovního práva (pracovněprávních vztahů). 

  Mezi obecné zásady ovládající celý právní řád, které mohou ovlivňovat i pracovní právo 

(pracovněprávní vztahy), můžeme zahrnout např. tyto zásady: 

- zákaz retroaktivity, 

- neznalost zákona neomlouvá, 

- státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to 

způsobem který zákon stanoví (čl. 2 odst. 2 LZPS), 

- každý může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co mu zákon 

neukládá (čl. 2 odst. 3 LZPS). 

Mezi zásady ovládající celý právní řád lze zahrnout nepochybně i další zásady; jde především 

o zásady formulované v Listině základních práv a svobod a Ústavě České republiky48. 

 Pokud jde o zásady soukromého práva, pak tyto představují obecné právní kategorie 

vyjadřující základní hodnoty, o které se opírá celé soukromé právo. Vzhledem k tomu, že 

pracovní právo lze považovat za specifickou část soukromého práva, je samozřejmé, že i 

pracovní právo (pracovněprávní vztahy) budou ovládat zásady soukromého práva, byť se zde 

mohou projevovat určitá omezení vyplývající ze zvláštního předmětu pracovního práva. Mezi 

základní zásady soukromého práva, které jsou významné i pro právo pracovní, můžeme zařadit 

zejména: 

- zásadu autonomie vůle, 

- zásadu rovného postavení subjektů, 

- zásadu ochrany slabší strany,  

- zásadu dobré víry, 

- zásadu prevence, 

- zákaz zneužití práva, 

- zásadu, že slib zavazuje a smlouvy mají být plněny (pacta sunt servanda). 49 

Tyto zásady soukromého práva, které vyplývají z obecných ustanovení občanského zákoníku, 

se mají vůči zásadám pracovního práva jako obecné vůči zvláštním. Jinými slovy specifické 

základní zásady pracovního práva uvedené v ust. § 1a ZP (jakož i další vyplývající 

 
48 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
49 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 24-25. 
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z jednotlivých ustanovení zákoníku práce) je třeba vykládat vždy v souladu se shora uvedenými 

základními zásadami soukromého práva, na které navazují a případně je dále rozvíjejí. 50 

  Do třetí skupiny základních zásad, které charakterizují samotné pracovní právo, lze 

zařadit zejména: 

- zásadu práva na práci, 

- zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace, 

- svobodu práce a zákaz nucené práce, 

- zásadu smluvní, 

- zásadu úplatnosti práce, 

- zásadu bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek, 

- zásadu práva shromažďovat se k ochraně svých hospodářských a sociálních zájmů. 51 

O vymezení základních zásad pracovněprávních vztahů se pokouší i zákoník práce, a to v ust. 

§ 1a ZP52; ze samotné dikce ust. § 1a ZP vyplývá, že výčet základních zásad pracovněprávních 

vztahů je pouze demonstrativní. V odborné literatuře se nicméně vyskytují také názory, že výčet 

specifických pracovněprávních zásad uvedený v ust. § 1a ZP by měl být rozšířen. „…Ve výčtu 

specifických pracovněprávních zásad uvedených v § 1a ZP chybí minimálně jedna důležitá 

zásada. Jedná se o zásadu, která navazuje na čl. 27 LZPS, toto ustanovení zaručuje koaliční 

svobodu, přičemž koalicí se rozumí zejména sdružení zaměstnanců, a obdobně též 

zaměstnavatelů, jehož cílem a účelem je formování, prosazování, obhajování i podporování 

jejich zájmů při utváření a stanovení pracovních, sociálních nebo hospodářských podmínek… 

Jinými slovy, výčet základních zásad k § 1a ZP postrádá základní zásadu pracovního práva, 

která se vztahuje na kolektivní pracovní vztahy. Přitom rovněž z historického hlediska byly 

kolektivní pracovní vztahy mimořádně důležité při vytváření pracovního práva.“53   Dále pak 

z ust. § 1a odst. 1 písm. a), b) a e) ZP vyplývá, že tři z pěti základních zásad pracovněprávních 

vztahů, konkrétně zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, uspokojivých a 

 
50 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 22. 
51 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 25-26. 
52 Ustanovení § 1a ZP uvádí následující:  

(1) Smysl a účel ustanovení tohoto zákona vyjadřují i základní zásady pracovněprávních vztahů, jimiž jsou 

zejména 

a) zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, 

b) uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, 

c) spravedlivé odměňování zaměstnance, 

d) řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, 

e) rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace. 

(2) Zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek 

pro výkon práce, spravedlivého odměňování zaměstnance, rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich 

diskriminace vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek. 
53 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 25. 



 20 

bezpečných pracovních podmínek pro výkon práce a zásada rovného zacházení se zaměstnanci 

a zákazu jejich diskriminace, vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek. Smysl tohoto 

„vytknutí“ některých zásad před ostatní je zřejmý ve vazbě na ust. § 1 odst. 2 OZ54, který 

zakazuje mj. ujednání porušující veřejný pořádek, a dále ve vazbě na ust. § 588 OZ55, který 

stíhá jednání, které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek, sankcí absolutní 

neplatnosti právního jednání.56 A contrario by tedy porušení dvou zbývajících zásad 

(spravedlivé odměňování zaměstnance a řádný výkon práce v souladu s oprávněnými zájmy 

zaměstnavatele) sankci absolutní neplatnosti právního jednání podléhat nemělo.  

  Podle ust. § 580 OZ, upravující relativní neplatnost právního jednání, je neplatné právní 

jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud 

to smysl a účel zákona vyžaduje. Neplatné je právní jednání, pokud má být podle něho plněno 

něco nemožného. Právní teorie vychází ze skutečnosti, že zásady, příp. dokonce základní 

zásady právního odvětví by měly vždy vyjadřovat smysl a účel zákona. Ustanovení § 1a odst. 

1 ZP navíc tuto skutečnost ještě zdůrazňuje výslovným ustanovením, že smysl a účel ustanovení 

zákoníku práce vyjadřují základní zásady pracovněprávních vztahů. Ze shora uvedeného 

vyplývá, že každé právní jednání, které by bylo v rozporu se základními zásadami 

pracovněprávních vztahů uvedenými v ust. § 1a ZP (a nejen těch, které jsou zde demonstrativně 

vypočteny), by bylo neplatné. Výše uvedené mj. potvrzuje mimořádný význam občanského 

zákoníku a jeho koncepce absolutní a relativní neplatnosti právního jednání v něm obsažené; 

občanský zákoník totiž dává jednoznačně přednost relativní neplatnosti před neplatností 

absolutní, což reflektuje zdůraznění významu smluvní vůle stran.  

  Je zřejmé, že právě nazírání prizmatem základních zásad bude i nadále limitujícím 

faktorem při subsidiární aplikaci občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy. 

Relativně nová občanskoprávní úprava, která je zcela jistě na místě obecně pro oblast 

soukromého práva, musí být modifikována právě pro oblast pracovního práva; cílem 

pracovněprávní úpravy je totiž ochrana zaměstnance před absolutní smluvní svobodou, která 

by mohla být zaměstnavatelem zneužita v neprospěch zaměstnance a mohla by vést až 

k vytváření nedůstojných pracovních podmínek. I proto lze v zákoníku práce najít ustanovení, 

 
54 Ustanovení § 1 odst. 2 OZ stanoví: Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti 

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

postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. 
55 Ustanovení § 588 OZ stanoví: Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které se zjevně příčí 

dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek. To platí i v případě, že právní 

jednání zavazuje k plnění od počátku nemožnému. 
56 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 74. 
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která v některých případech výslovně vylučují aplikaci konkrétních ustanovení občanského 

zákoníku na pracovněprávní vztahy. 57 58  

 

1.2.3. Druhy pracovněprávních vztahů 

  Zákoník práce v ust. § 1 ZP59 definuje předmět právní úpravy z hlediska druhů 

pracovněprávních vztahů tak, že upravuje: 

- právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli, které označuje jako pracovněprávní, 

- právní vztahy kolektivní povahy, které označuje rovněž jako pracovněprávní, 

- některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů při výkonu závislé 

práce; tyto vztahy již za pracovněprávní nepovažuje, 

- některá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu 

dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění60 a 

některé sankce za jeho porušení. 

Posouzení, zda vztahy, které vznikají před počátkem výkonu závisle práce, lze nebo 

nelze označovat jako pracovněprávní, jsou předmětem dlouhotrvající diskuze. Lze se setkat i 

s názory, že tyto vztahy nelze podřídit režimu pracovního práva; většina odborníků se ale 

přiklání k názoru, že i tyto vztahy je nutno považovat za pracovněprávní. „Rozpaky může 

vzbuzovat, že některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů při výkonu závislé 

práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli pak zákoník práce sice, dle § 1 písm. d) ZP, také 

„upravuje“, ale za pracovněprávní je neoznačuje vůbec. Přes výše uvedené nedostatky 

v zákonném vymezení pracovněprávních vztahů bude vhodné tradičně považovat i tyto naposled 

uvedené právní vztahy za vztahy pracovněprávní, byť odvozené.“ 61 

 
57 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 26. 
58 VYSOKAJOVÁ, Margerita a kol. Pracovní právo 2014. Praha: Svaz účetních, 2014. Metodické aktuality Svazu 

účetních, 7/2014. s.  6-7. 
59 Ustanovení § 1 ZP uvádí, že tento zákon (zákoník práce): 

a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto 

vztahy jsou vztahy pracovněprávními,  

b) upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy a podporu vzájemných jednání odborových organizací 

a organizací zaměstnavatelů. Právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce, 

jsou vztahy pracovněprávními,  

c) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie,  

d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene a),  

e) upravuje některá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu dočasně práce 

neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění a některé sankce za jeho porušení.  
60 Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
61 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 54. 
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 Do předmětu úpravy zákoníku práce byla přidána ještě problematika režimu dočasně 

práce neschopného pojištěnce (předmět úpravy nemocenského pojištění). Toto doplnění 

předmětu právní úpravy zákoníku práce lze považovat za zcela nekoncepční. Jako příklad 

nekoncepčnosti možno uvést patrně nejzávažnější postih zaměstnance v rámci existence 

pracovněprávního vztahu (pracovního poměru), totiž spojení výpovědi z pracovního poměru ze 

strany zaměstnavatele dle ust. § 52 písm. h) ZP s porušením povinností, které tvoří obsah zcela 

jiného právního vztahu (právního vztahu nemocenského pojištění).  

 V případě některých právních vztahů na úseku zaměstnanosti, jakož i některých 

právních vztahů kontrolních, které jsou upraveny zejména jinými předpisy, než je zákoník 

práce, nelze o těchto hovořit jako o vztazích závazkových, byť jsou často označovány jako 

vztahy pracovněprávní v nejširším slova smyslu.62 

 Pro komplexní rozlišení a třídění pracovněprávních vztahů si musíme uvědomit, že 

zákoník práce neupravuje všechny vztahy, které souvisejí s výkonem závislé práce a jsou proto 

předmětem úpravy pracovního práva; vzhledem k tomu nelze při vymezení druhů 

pracovněprávních vztahů postupovat jen dle ust. § 1 ZP, ale je nutno zohlednit celý předmět 

právní úpravy.  

 Podle kritéria objektu právního vztahu (s přihlédnutím k předmětu úpravy pracovního 

práva) můžeme pracovněprávní vztahy rozlišit na: 

- pracovněprávní vztahy individuální, kdy se tyto vztahy týkají výkonu práce nebo 

otázek s ním úzce souvisejících, 

- pracovněprávní vztahy kolektivní, jejichž účelem je řešení vazeb mezi zaměstnavateli 

a reprezentanty zaměstnanců v nejširším slova smyslu. 

Toto členění bývá obvykle doplněno ještě pomocí vymezení subjektů uvedených vztahů. 

V pracovněprávních vztazích individuálních vystupují zaměstnavatel a zaměstnanec, popřípadě 

některý další subjekt (stát). V kolektivních pracovněprávních vztazích vystupuje vždy sociální 

reprezentant zaměstnanců (odbory, rada zaměstnanců) a zaměstnavatel (popř. organizace 

zaměstnavatelů). 63 

Výše uvedené individuální pracovněprávní vztahy lze členit dále; individuální 

pracovněprávní vztahy tak můžeme rozlišovat na: 

- základní pracovněprávní vztahy, jejichž předmětem je účast v pracovním procesu a 

dochází v nich k výkonu závislé práce, 

 
62 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 54. 
63 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 108. 
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- odvozené pracovněprávní vztahy, které se základními vztahy úzce souvisejí, 

předcházejí je, anebo vznikají následně (jako jejich ochrana). 

Vzhledem k tomu, že jsou možné různé druhy účasti v pracovním procesu, tj. výkon 

práce dosahuje rozdílné intenzity, popřípadě subjekty mají některá specifická práva a 

povinnosti, můžeme základní pracovněprávní vztahy dále členit na: 

- pracovní poměr, 

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

- další pracovní vztahy, v nichž je konána závislá práce. 

Dle ust. § 3 ZP jsou základními pracovněprávními vztahy upravovanými zákoníkem práce 

pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

Je však zřejmé, že výkon závislé práce může být upravován ještě jinými právními předpisy než 

zákoníkem práce; v těchto případech dochází obvykle ke zvýraznění některého 

z charakteristických znaků pracovního poměru (znaku nadřízenosti a podřízenosti, příp. vyšší 

míry samostatnosti ve smyslu omezení znaku nadřízenosti a podřízenosti). Mezi 

pracovněprávní vztahy pak musíme, ve smyslu výše uvedeného, zařadit i služební poměry 

státních zaměstnanců, služební poměry příslušníků ozbrojených sil a složek, pracovní poměry 

soudců, státních zástupců, akademických pracovníků, úředníků samosprávných celků a 

případně další. 

 Mezi odvozené pracovněprávní vztahy, které se základními pracovněprávními vztahy 

úzce souvisejí, pak můžeme zařadit: 

- právní vztahy na úseku zaměstnanosti, 

- předsmluvní pracovněprávní vztahy, 

- odpovědností pracovněprávní vztahy a kontrolní pracovněprávní vztahy (inspekce 

práce). 64 

Někteří autoři výše uvedené členění na základní pracovněprávní vztahy a odvozené 

pracovněprávní vztahy doplňují o třetí skupinu pracovněprávních vztahů, a to o skupinu tzv. 

dalších pracovněprávních vztahů účasti na práci; do této skupiny pak řadí jak vztahy základní, 

tak vztahy související (odvozené), pro něž je společným znakem, že nejsou upraveny pouze 

zákoníkem práce (popřípadě subsidiárně příslušnými ustanoveními občanského zákoníku) a 

souvisejícími pracovněprávními předpisy, ale jsou upraveny též jinými (než pracovněprávními) 

normami. 65 

 

 
64 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 109. 
65 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 129. 
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1.3. Zákaz pracovněprávních vztahů mezi manžely nebo partnery  

V rámci problematiky vzniku pracovního poměru, kterou zkoumáme v širších 

souvislostech, je velice aktuální a diskutovanou otázkou také ustanovení § 318 ZP, které 

zakazuje vznik (resp. existenci) pracovněprávních vztahů (tj. zejména pracovního poměru) 

mezi manžely nebo partnery. Jde o poměrně zvláštní a zpřísněnou právní úpravu, která podle 

některých odborných názorů zbytečně omezuje manžele (partnery) v dosahování společných 

cílů. V této kapitole se tedy zaměříme také na to, proč nemohou být základní pracovněprávní 

vztahy, tj. pracovní poměr nebo právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo 

pracovní poměr, sjednány mezi manžely nebo registrovanými partnery, na jaké právní vztahy a 

skupiny osob se tento zákaz vztahuje a jaká má zákaz existence základních pracovněprávních 

vztahů mezi manžely nebo partnery východiska. 

 

1.3.1. Zákaz pracovněprávních vztahů mezi manžely nebo partnery podle zákoníku 

práce 

Ustanovení § 318 ZP zakazuje existenci základního pracovněprávního vztahu mezi 

manžely66 (mezi mužem a ženou, kteří uzavřeli manželství) nebo partnery67 (mezi osobami 

stejného pohlaví, které vstoupily do partnerství). 68  

Za základní pracovněprávní vztahy, na které se předmětný zákaz vztahuje, považuje 

zákoník práce pracovní poměr (založený pracovní smlouvou nebo jmenováním) a právní vztahy 

založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a 

dohoda o pracovní činnosti). 69 Jelikož může být závislá práce vykonávána výlučně v základním 

pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními předpisy70, představuje zákaz existence 

základního pracovněprávního vztahu mezi manžely (partnery) opravdu významnou překážku v 

rámci společného (pracovněprávního) uplatnění manželů (partnerů). 

Ustanovení § 318 ZP vylučuje nejen vznik základního pracovněprávního vztahu za 

trvání manželství (partnerství), ale i pokračování takového vztahu poté, co bylo v jeho průběhu 

manželství (partnerství) uzavřeno. Jinými slovy předmětné ustanovení zákoníku práce dopadá 

jak na situaci, kdy by chtěl jeden z manželů (partnerů) zaměstnat druhého manžela (partnera), 

 
66 Podle ustanovení § 656 odst. 1 OZ, vzniká manželství svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a 

ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství.  
67 Podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vzniká partnerství projevem vůle dvou osob stejného pohlaví 

činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství.  
68 Ustanovení § 318 ZP stanoví: „Základní pracovněprávní vztah uvedený v § 3 nemůže být mezi manžely nebo 

partnery.“. 
69 Vymezení základních pracovněprávních vztahů viz ustanovení § 3 ZP. 
70 Např. zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 
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tak i na situaci, kdy byl již mezi účastníky pracovněprávního vztahu uzavřen pracovní poměr 

(dohoda o práci konané mimo pracovní poměr) a teprve poté došlo mezi nimi k uzavření 

manželství (partnerství). Samotné uzavření pracovněprávního vztahu mezi manžely (partnery) 

by tak bylo v rozporu se zákonem (bylo by neplatné). Totéž platí i pro pracovněprávní vztahy 

existující mezi budoucími manžely (partnery), přičemž tyto by měly ze zákona zaniknout dnem 

vzniku manželství (partnerství). 71 72  

Zákoník práce však v obecných ustanoveních o rozvázání a skončení pracovního 

poměru ani na jiném místě explicitně nestanoví, jakým způsobem a kdy přesně má takový 

pracovněprávní vztah mezi manžely (partnery) skončit; podle judikatury i převažujícího názoru 

odborné veřejnosti by k tomu mělo dojít vždy ex lege ke dni vzniku manželství (partnerství). 

To však může v praxi činit různé obtíže. Pokud by například žádný z manželů (partnerů) 

neprojevil vůli takový pracovněprávní vztah (výkon práce) ukončit (např. dohodou), resp. by 

k tomu nebyl nějakým způsobem nucen (např. ze strany orgánu inspekce práce), lze jisté prvky 

nedokonalosti (nedomyšlenosti) této právní úpravy vypozorovat. Také v případném sporu o 

neplatnost daného pracovněprávního jednání může vyvstat pochybnost, kdo by se této 

neplatnosti dovolával, případně proč by tak činil (zejména také proto, že o tom, zda je právní 

jednání neplatné, může závazně rozhodnout jedině soud). V každém případě je ale zřejmé, že 

jak při uzavření základního pracovněprávního vztahu mezi manžely (partnery), tak při 

pokračování takového vztahu po uzavření manželství (partnerství), jde o právní jednání, které 

je v rozporu se zákonem (a mělo by být z tohoto důvodu považováno za neplatné). 

 

1.3.2. Právní vztahy a skupiny osob, na které se zákaz nevztahuje, obecná východiska 

Právní úprava obsažená v zákoníku práce zakazuje tedy existenci základních 

pracovněprávních vztahů mezi manžely nebo partnery, resp. vztahuje se toliko na základní 

pracovněprávní vztahy (tj. pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr) a výše uvedené skupiny osob (manžele a partnery). Nedotčena tak zůstává celá řada 

dalších právních vztahů, resp. okruh jejich účastníků.   

Zákaz se tak nevztahuje např. na pracovněprávní vztahy mezi druhem a družkou, 

zaměstnavatel může navázat pracovněprávní vztah bez omezení i s dalšími blízkými 

(příbuznými) osobami, jako např. se synem, dcerou, bratrem, sestrou, se svým otcem nebo 

matkou apod. 73 

 
71 Srov. BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 1252. 
72 Obdobně např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR sp. zn. 3 Ads 92/2013 ze dne 13. srpna 2014. 
73 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 645. 
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Nedotčeny zůstávají i pracovněprávní vztahy v případech, kdy jeden z manželů 

(partnerů) je společníkem obchodní společnosti, členem družstva (příp. jiné právnické osoby) 

nebo členem jejich orgánů (např. i jako statutární orgán) a uzavírá pracovněprávní vztah 

s druhým manželem (partnerem). Takto sjednané pracovněprávní vztahy (mezi druhým 

manželem či partnerem a touto obchodní společností, družstvem či jinou právnickou osobou) 

nejsou zakázané, neboť jde o pracovněprávní vztah mezi obchodní společností, družstvem 

(příp. jinou právnickou osobu) na straně jedné a jedním z manželů (partnerů) na straně druhé 

(nejde tedy o pracovněprávní vztah mezi manžely či partnery). 

Uvedený zákaz nedopadá ani na jinou situaci, když nebrání účasti manžela (partnera) 

jako spolupracující osoby na podnikání druhého manžela (partnera). Pomáhá-li jeden z manželů 

(partnerů), který není podnikatelem, svému protějšku v podnikatelské činnosti, nebo 

vykonávají-li oba manželé (partneři) podnikatelskou činnost společně, jde o vztah 

občanskoprávní (nikoli pracovněprávní).  

Zůstaneme-li v rovině občanskoprávní, pak je třeba zdůraznit, že občanský zákoník 

nezakazuje smlouvy o práci (v širokém slova smyslu) mezi manžely vůbec. 74  V případě 

rodinného závodu, ve smyslu ust. § 700 a násl. OZ, pak tento zákon společnou práci manželů 

v rodinném závodu dokonce předpokládá. 75 

Jak vidno, mnohé z výše uvedených forem se svou povahou vzájemnému zaměstnávání 

manželů (partnerů) velmi podobají. Chtějí-li tak manželé (partneři) pokračovat ve „společném 

výkonu výdělečné činnosti“ i po uzavření manželství (partnerství), mohou zvolit například 

některou z výše uvedených a zákonem předvídaných forem a dovoleným způsobem tak „obejít“ 

zákaz deklarovaný v ustanovení § 318 ZP. 

 

 

1.3.3. Pochybnosti o legitimnosti právní úpravy obsažené v zákoníku práce (de lege 

ferenda) 

V odborných kruzích se objevují také názory, že o legitimitě zákazu existence 

základního pracovněprávního vztahu mezi manžely nebo partnery (ve smyslu ust. § 318 ZP) 

lze mít oprávněné pochybnosti. 76 77 Tomuto názoru lze patrně přisvědčit, například už jen 

 
74 BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 1255. 
75 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 

2017, s. 726-728. 
76 Např. nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 231/10 ze dne 12. července 2011. 
77 Obdobně BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 

1253. 
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proto, vezmeme-li v potaz historický vývoj tohoto zákazu (jeho dřívější nepotřebnost) nebo 

nepřesvědčivou právní argumentaci obhajující jeho existenci. 

Zákaz vzniku pracovněprávního vztahu mezi manžely obsahoval sice již předchozí 

zákoník práce (zákoník práce z roku 1965), nicméně manželé mohli setrvat v pracovněprávním 

vztahu při výkonu práce, pokud k jeho vzniku došlo před uzavřením manželství. Ke zpřísnění 

právní úpravy (platné od 1. ledna 1991 do 31. prosince 2006) došlo až s účinností od 1. ledna 

2007, když byl zákaz pracovněprávních vztahů mezi manžely (partnery) rozšířen i na situace, 

kdy došlo k uzavření manželství (partnerství) v průběhu pracovněprávního vztahu. Před rokem 

1991 nebyl zákaz vzniku a existence pracovněprávního vztahu (srovnatelný se zákazem 

uvedeným v ust. § 318 ZP) v zákoníku práce ani v jiných pracovněprávních předpisech 

obsažen. 

Ve prospěch zpřísnění právní úpravy je argumentováno nejčastěji dvěma důvody – 

rovností mezi manžely (partnery) a existencí společného jmění manželů. Zastánci zákazu 

existence základních pracovněprávních vztahů mezi manžely (partnery) argumentují tím, že 

nadřízenost zaměstnavatele konstituována pracovním právem narušuje stejnost práv a 

povinností v manželství (partnerství) a respekt důstojnosti, kterou jsou si manželé (partneři) 

vzájemně povinni. Druhým argumentem je pak existence společného jmění manželů, které se 

však týká pouze manželů (mezi registrovanými partnery společné jmění manželů nevzniká). 

V tomto případě je poukazováno na skutečnost, že mzda, plat či odměna vyplacené zaměstnanci 

(jednomu z manželů) za výkon závislé práce by se staly součástí společného jmění manželů, a 

tím by k nim získal (alespoň potencionálně) přístup též druhý z manželů, který je 

zaměstnavatelem.  78 

K tomu lze uvést, že manželství (partnerství) je z povahy věci poměrem, ve kterém se 

předpokládá výkon práce od každého účastníka tohoto vztahu79. Práce (v širokém slova smyslu) 

jako je např. péče o domácnost, péče o rodinu a další plnění manželských (partnerských) 

povinností, které si manželé (partneři) vzájemné naplánují a uloží, jsou tak obvykle plněny 

v rodinném poměru, a skutečnost, že by (de lege ferenda) určité činnosti byly konány též 

v pracovněprávním vztahu, nemůže na tomto rodinném poměru nic změnit. Výkon práce sám 

o sobě nemůže ani ponižovat lidskou důstojnost, vždyť manželé (partneři) mají rovné 

 
78 BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 1253. 
79 Srov. například ust. § 690 OZ. 



 28 

povinnosti i rovná práva. 80 81 Pokud jde o společné jmění manželů, zde se jeví zmíněná 

argumentace ještě podivnější. Pomineme-li případy, kdy dochází ke zrušení společného jmění 

manželů za trvání manželství, mohou snoubenci či manželé například změnit rozsah majetku a 

závazků nabytých či vzniklých v budoucnosti, ale i majetku a závazků, které již tvoří společné 

jmění manželů. Pokud pak manželé rozsah společného jmění manželů nezúží, stává se 

automaticky součástí společného jmění manželů nejen odměna za výkon práce, ale též příjem 

zaměstnavatele. 

K předmětnému zákazu existence základních pracovněprávních vztahů mezi manžely 

(partnery), resp. k oběma výše zmíněným argumentům lze tedy (kriticky) uvést, že půjde patrně 

o další neblahý příklad porevolučního zpřísňování pracovního práva, které nemá oporu 

v praktické zkušenosti a zbytečně omezuje manžele (partnery) v dosahování společných cílů. 

Jestliže ani občanský zákoník nezakazuje smlouvy o práci v širokém smyslu (např. smlouvy o 

dílo) mezi manžely vůbec, pak není důvod, aby takovou právní úpravu (pro pracovní smlouvy 

a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) obsahoval zákoník práce. 

Uvidíme, jakým způsobem se bude zákaz existence základních pracovněprávních 

vztahů mezi manžely (partnery) nadále vyvíjet, případně zda se dočkáme nějakého návrhu na 

posouzení ust. § 318 ZP z hlediska jeho souladu s ústavním pořádkem České republiky, kterým 

by se Ústavní soud ČR meritorně zabýval. 

 

1.4. Právní jednání v pracovněprávních vztazích     

S ohledem na obsahové zaměření této disertační práce bude nezbytné zabývat se také 

podrobněji problematikou pracovněprávních jednání. Na základě právního jednání lze založit i 

pracovní poměr, který je smluvním a závazkovým vztahem, v jehož rámci se zaměstnanec 

zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat práci za mzdu. Zákoník práce přitom rozlišuje dva 

způsoby založení (vzniku) pracovního poměru, a to na základě pracovní smlouvy a jmenování; 

obsah této kapitoly bude tedy směřovat především k těmto pracovněprávním jednáním. Jako 

pak zcela zásadní se jeví (v rámci této práce) vazba právního jednání v pracovněprávních 

vztazích ke způsobům založení pracovního poměru (pracovní smlouvy a jmenování), když po 

vzájemném propojení těchto dvou kapitol získáme přehlednou a obsahově celistvou část 

pokrývající téměř celý rozsah zkoumané problematiky.   

 

 
80 Srov. například ust. § 687 OZ. 
81 Zajímavá je v tomto kontextu například také skutečnost, že zákoník práce nezakazuje zaměstnávání manželů 

(partnerů) na jednom pracovišti třetí osobou (zaměstnavatelem), kde by jeden z manželů (partnerů) byl v pozici 

nadřízeného (vedoucího zaměstnance) a druhý v pozici podřízeného zaměstnance. 
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1.4.1. Pracovněprávní skutečnosti 

Pracovněprávní vztahy a práva a povinnosti (závazky) v pracovněprávních vztazích 

tedy vznikají, udržují se, mění se nebo zanikají na základě skutečností, s nimiž právní řád 

takový právní následek spojuje, jestliže k nim došlo při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci 

a zaměstnavateli.  

Pracovněprávní skutečnosti pak představují všechny skutečnosti, z nichž vznikají, 

udržují se, mění se nebo zanikají jednak pracovněprávní vztahy jako takové (základní 

pracovněprávní vztahy), jednak jednotlivá práva a povinnosti (závazky) v rámci základních 

pracovněprávních vztahů. Pracovněprávní skutečnosti se rozlišují na subjektivní a objektivní 

podle toho, zda mají původ v jednání (chování smluvních stran základních pracovněprávních 

vztahů (zaměstnavatele nebo zaměstnance) nebo jiných subjektů pracovněprávních vztahů (tzv. 

skutečnosti závislé na vůli osoby), nebo zda podle nich vznikají právní následky, aniž by 

vykazovaly souvislost s tímto jednáním (tzv. právní události). Mezi subjektivní právní 

skutečnosti řadíme právní jednání a protiprávní činy, mezi objektivní právní skutečnosti pak 

právní události a protiprávní stavy. 82 

 

1.4.2. Pojem pracovněprávního jednání 

Pracovněprávní vztahy se řídí zákoníkem práce; nelze-li použít zákoník práce (proto, že 

některou otázku pracovněprávních vztahů neupravuje nebo ji neřeší v plném rozsahu), řídí se 

občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů. 

Zákoník práce neobsahuje vlastní úplnou úpravu právního jednání v pracovněprávních 

vztazích. V ust. § 18 - § 20 ZP jsou vymezeny jen některé záležitosti právního jednání, vyvolané 

povahou pracovněprávních vztahů; v ostatním se pracovněprávní jednání řídí, jak vyplývá ze 

zmíněné subsidiarity občanského zákoníku v oblasti pracovněprávních vztahů, ustanoveními § 

545 – § 564 OZ a § 570 – § 599 OZ na ně navazujícími ustanoveními o smlouvách (ust. § 1724 

a násl. OZ).  83 

Platná právní úprava (obsažená v občanském zákoníku) výslovně nevymezuje, co se 

rozumí právním jednáním. Ustanovení § 545 OZ toliko uvádí, jaké právní jednání vyvolává 

právní následky. Právní jednání je subjektivní právní skutečností (skutečností závislou na vůli 

osoby), přičemž vůle osoby má v právních vztazích význam, jen jestliže ji lze rozpoznat. 

Právní jednání v pracovněprávních vztazích lze tak definovat jako projev vůle směřující 

k právním následkům (spočívajících zejména ve vzniku, změně, udržení nebo zániku práv 

 
82 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 114-115. 
83 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 92. 
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a povinností), které jsou v právním jednání vyjádřeny nebo které plynou ze zákona, 

dobrých mravů a zvyklostí. 84 

Pracovněprávní jednání je výrazem autonomie chování zaměstnavatelů, zaměstnanců a 

jiných smluvních stran pracovněprávních vztahů. Charakteristickým rysem právního jednání je 

vůle85, která je však právně významná až v okamžiku, byla-li projevena (navenek vyjádřena) 

tak, aby byla objektivně poznatelná. Pracovněprávní jednání je tedy pojmově jednotou vůle a 

projevu vůle. 

Má-li mít vůle subjektů pracovněprávních vztahů význam v pracovněprávních vztazích, 

musí rovněž obsahovat alespoň v základních rysech právní následky (zejména vznik, změnu 

nebo zánik práv nebo povinností v pracovněprávních vztazích), které s jejím projevem jednající 

osoba, pracovněprávní předpisy, dobré mravy nebo zvyklosti spojují. Vůle, která tyto právní 

účinky nesleduje, nemá zásadně dopad na pracovněprávní vztahy. Projev takovéto vůle není 

tedy pracovněprávním jednáním; může však představovat tzv. faktická jednání, která jsou 

právně relevantní jen tehdy, pokud to právní předpisy výslovně stanoví.  

Skutečnostmi označovanými za tzv. faktická jednání jsou například písemná výzva 

zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. f) ZP, tj. výzva adresovaná zaměstnanci k odstranění 

neuspokojivých pracovních výsledků nebo rozhodnutí zaměstnavatele o organizačních 

změnách dle ust. § 52 písm. c) ZP atd. I když nejde v těchto případech o právní jednání, mají 

tyto skutečnosti (tzv. faktická jednání) právní význam za situace, bylo-li v souvislosti s nimi 

učiněno právní jednání nebo nastala-li v souvislosti s nimi právní událost; ve výše uvedených 

případech představují zmíněná faktická jednání předpoklady pro platné rozvázání pracovního 

poměru. Na tzv. faktická jednání nedopadají důvody zdánlivosti nebo neplatnosti; vznikne-li o 

nich pochybnost, lze je posoudit z pohledu, zda k nim vůbec došlo a zda byly učiněny tím, kdo 

k nim byl oprávněn. 86 

Od vůle je nutno odlišovat také pohnutku (motiv) k pracovněprávnímu jednání. 

Pohnutku (motiv) lze chápat jako podnět, který se projevuje při tvorbě vůle a který vyjadřuje 

představy, z nichž jednající osoba vychází; pohnutka nemá právní význam, ledaže by byla 

vyjádřena jako součást projevu vůle jednající osoby. Motivem (pohnutkou) je např. důvod, proč 

zaměstnanec a zaměstnavatel rozvázali pracovní poměr dohodou podle § 49 ZP.   

Právní relevanci v pracovněprávních vztazích nemá ani vnitřní výhrada (mentální 

rezervace) jednající osoby, tedy případ, kdy jednající osoba při projevu vůle sledovala něco 

 
84 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 116. 
85 Ustanovení § 551 OZ uvádí: O právní jednání nejde, chybí-li vůle jednající osoby. 
86 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 118 
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jiného, než co ve skutečnosti projevila, ledaže by vnitřní výhrada byla pojata za součást 

pracovněprávního jednání.  

„Při vymezení pojmu právního jednání se vychází z předpokladu, že projev vůle je 

v souladu s objektivním právem (objektivním právem uznaný). Projev vůle, který by byl 

v rozporu s objektivním právem, představuje protiprávní jednání.“ 87 

 

1.4.3. Třídění pracovněprávních jednání 

Pracovněprávní jednání lze členit podle různých hledisek a kritérií; níže budou popsána 

ta nejčastější a nejvýznamnější z nich.  

Podle toho, zda je pro pracovněprávní jednání předepsána určitá (tj. písemná) forma, 

hovoříme o právních jednáních formálních a neformálních. 

Má-li být v pracovněprávním jednání vyjádřen explicitně jeho důvod, rozlišujeme 

právní jednání na kauzální (musí v něm být vymezen důvod) a abstraktní (nemusí obsahovat 

uvedení důvodu).  

Právní jednání lze dělit dále na adresná a neadresná. K adresnému právnímu jednání je 

zapotřebí, aby byl projev vůle doručen jeho adresátovi (druhé straně pracovněprávního vztahu); 

půjde o jednostranná právní jednání, jako jsou například výpověď z pracovního poměru nebo 

odvolání (z funkce jmenovaného) či jmenování vedoucího zaměstnance. Adresná právní 

jednání jsou perfektní, jen jestliže byly doručeny druhé smluvní straně pracovněprávního 

vztahu, přičemž jejich právní účinky nastávají doručením. Neadresná právní jednání 

(jednostranná), jejichž vzniku se nevyžaduje, aby byla doručena druhé straně, se 

v pracovněprávních vztazích nevyskytují.  

Významné je členění pracovněprávních jednání na jednostranná, dvoustranná a 

vícestranná právní jednání. Jednostranná pracovněprávní jednání jsou projevem vůle jednoho 

subjektu pracovněprávního vztahu, která se stávají perfektními, aniž by k tomu byla potřebná 

vůle dalších osob (subjektů pracovněprávních vztahů). Dvoustranná pracovněprávní jednání 

spočívají na vzájemných a shodných projevech vůle smluvních stran (subjektů 

pracovněprávních vztahů). Zákoník práce taková pracovněprávní jednání označuje jako 

„smlouvy“ nebo „dohody“, aniž by mezi těmito pojmy činil obsahový rozdíl; půjde tak 

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

Vícestranná právní jednání jsou taková právní jednání, u kterých je zapotřebí vzájemné a 

 
87 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 117. 
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shodné projevy vůle více než dvou osob (subjektů pracovněprávních vztahů); jde například o 

kolektivní smlouvy vyššího stupně. 88 

 

1.4.4. Náležitosti pracovněprávních jednání 

Jaké má mít pracovněprávní jednání veškeré náležitosti není přímo vymezeno 

v zákoníku práce a nevyplývá to ani ze subsidiárního použití ustanovení občanského zákoníku. 

S určitými náležitostmi právních jednání zákoník práce ovšem počítá, a to zejména 

v souvislosti s vymezením následků případných vad pracovněprávních jednání.  Lze tedy 

dovodit, že náležitostmi pracovněprávního jednání jsou: 

- náležitosti smluvních stran základních pracovněprávních vztahů (nebo jiného subjektu 

pracovněprávního vztahu), 

- náležitosti vůle, 

- náležitosti projevu vůle, 

- náležitosti předmětu (obsahu) pracovněprávního jednání a  

- náležitosti formy pracovněprávního jednání. 89 

Nesplňuje-li pracovněprávní jednání všechny náležitosti kladené na smluvní strany 

pracovněprávních vztahů, na vůli, projev vůle, na jeho předmět (obsah) nebo na formu, nemůže 

mít (všechny nebo jen některé) právní účinky, které v něm byly vyjádřeny nebo které plynou 

ze zákona, dobrých mravů nebo zvyklostí. Takové pracovněprávní jednání můžeme pak označit 

za vadné, přičemž tyto vady mají i různé pracovněprávní následky (zdánlivost, neplatnost, 

právní neúčinnost právního jednání). Otázka náležitostí právního jednání v pracovněprávních 

vztazích je tak mimořádně důležitá.  

 

1.4.4.1. Náležitosti smluvních stran základních pracovněprávních vztahů 

Pracovněprávní jednání může činit jen ten, kdo je způsobilou smluvní stranou 

základních pracovněprávních vztahů nebo jiným způsobilým subjektem pracovněprávních 

vztahů a kdo má způsobilost vlastním právním jednáním nabývat práva a brát na sebe 

povinnosti v pracovněprávních vztazích.  

 
88 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 96. 
89 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 99. 
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Smluvními stranami základních pracovněprávních vztahů jsou zaměstnavatel a 

zaměstnanec. Dalšími subjekty pracovněprávních vztahů jsou např. odborové organizace, 

organizace zaměstnavatelů, rada zaměstnanců a další. V dalším výkladu se ale zaměříme opět 

toliko na oblast individuálního pracovního práva.  

Zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce 

v základním pracovněprávním vztahu. Zaměstnanec je pak fyzická osoba, která se zavázala 

k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Bližší vymezení těchto pojmů, 

jakož i vymezení způsobilosti nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat 

se k povinnostem (svéprávnost), způsobilosti mít práva a povinnosti (právní osobnost) a dalších 

relevantních institutů ve vazbě na subjekty pracovněprávních vztahů (resp. pracovního poměru) 

bude učiněno v kapitole 2.2.1. 

Tyto skutečnosti mají zásadní význam v souvislosti s právními účinky právního jednání; 

nejsou-li splněny všechny náležitosti smluvních stran základních pracovněprávních vztahů, 

půjde o vadné pracovněprávní jednání. V takových případech je nutno zaobírat se také otázkou 

právních následků vadných pracovněprávních jednání. 

O vadné pracovněprávní jednání jde v případě, kdy je učinil někdo, ač neměl způsobilost 

mít práva a povinnosti (právní osobnost) v pracovněprávních vztazích.  

Fyzická osoba, která učinila pracovněprávní jednání jako zaměstnavatel nebo 

zaměstnanec, ač byla v rozsahu takového právní jednání omezena na svéprávnosti (rozhodnutím 

soudu), není k takovému právnímu jednání způsobilá. Soud omezí fyzickou osobu na 

svéprávnosti v takovém rozsahu, v jakém není schopna právně jednat, a jen tehdy, hrozila-li by 

jí jinak závažná újma a nepostačuje-li k jejím zájmům mírnější a méně omezující opatření. 

Důvodem pro omezení svéprávnosti je duševní porucha, která není jen přechodná. 

Pracovněprávní jednání pak musí činit za tuto, na svéprávnosti omezenou fyzickou osobu, její 

opatrovník, kterého určí soud. 

Pokud by fyzická osoba nebyla ve svéprávnosti omezena, i tak nemůže její právní 

jednání obstát, jednala-li v duševní poruše, která ji činila neschopnou právně jednat; takové 

právní jednání by bylo neplatné (ust. § 581 OZ). Totéž platí i tehdy, měla-li fyzická osoba 

uzavřenou smlouvu o nápomoci (ust. § 45 – 48 OZ), byla-li zastoupena členem domácnosti 

(ust. § 49 – 54 OZ) nebo měla-li ustanoveného opatrovníka (ust. § 465 a násl. OZ), ledaže by 

právní jednání neučinila sama, ale že by za ni jednal oprávněný zástupce nebo opatrovník. 

Příčinu takového vadného právního jednání představuje duševní porucha (i přechodné povahy), 
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jestliže činila fyzickou osobu neschopnou právně jednat, tj. měla-li na jednajícího takový vliv, 

že jednající nebyl schopen ovládnout své jednání nebo rozpoznat jeho následky. Právní jednání 

však není vadné, je-li jednající postižen duševní poruchou, která není jen přechodného 

charakteru, nebyl-li omezen ve svéprávnosti, avšak právní jednání učinil v tzv. světlém 

okamžiku (lucidum intervallum), tj. v době, kdy byly přechodně obnoveny jeho rozpoznávací 

a určovací schopnosti. Jedná-li za zaměstnance nebo zaměstnavatele jeho opatrovník, potřebuje 

k tomu v zákonem stanovených případech souhlas soudu (ust. § 483 OZ). 90  

Výše uvedené platí také tehdy, jde-li o jednání fyzických osob, které činí 

pracovněprávní jednání za zaměstnavatele, kterými jsou právnické osoby nebo za Českou 

republiku.  

 

1.4.4.2. Náležitosti vůle 

V zásadě platí, že právní jednání řídí vůle. „Vůle je psychický (vnitřní) vztah jednajícího 

k zamýšlenému následku; vůle je chtění, zájem na dosažení nějakého výsledku nebo 

následku.“91  

Při pracovněprávním jednání musí být u jednající smluvní strany základních 

pracovněprávních vztahů nebo i jiného subjektu pracovněprávních vztahů vůle svobodná a 

vážná. Samotný projev vůle pak musí být srozumitelný a určitý.  

O vážnou vůli nepůjde typicky v případech, kde smluvní strana pracovněprávního 

vztahu učinila právní jednání v žertu, tedy simulovaně („naoko“), nebo za jiných podobných 

okolností, z nichž bylo či muselo být zřejmé, že ve skutečnosti vědomě nechtěla způsobit takové 

právní následky, které jsou s konkrétním projevem vůle spojeny. Pokud by však adresát 

právního jednání uvedený záměr strany pracovněprávního vztahu nepochopil a kdyby se mohl 

(objektivně) důvodně domnívat, že právní jednání bylo ze strany jednajícího učiněno vážně, je 

třeba dovodit, že nedostatek vážné vůle nebyl „zjevný“, a že z důvodu ochrany dobré víry 

adresáta právního jednání má takové právní jednání stejné právní následky, jako kdyby bylo 

učiněno vážně. 

Bylo-li pracovněprávní jednání učiněno simulovaně („naoko“) se záměrem, aby tím 

bylo zastřeno jiné právní jednání (disimulované právní jednání), posoudí se takové právní 

jednání podle jeho pravé povahy. Je tomu tak proto, že simulované právní jednání trpí tím, že 

 
90 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 119-120. 
91 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná 

část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 158. 
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nebyla zjevně projevena vážná vůle; pokud však nebyl nedostatek vůle zjevný, nelze k němu 

přihlížet proti tomu, kdo považoval právní jednání za nezastřené (z důvodu ochrany jeho dobré 

víry). Je však třeba zdůraznit, že disimulované právní jednání je vážné a má právní účinky jen 

tehdy, pokud splňuje všechny ostatní náležitosti pracovněprávního jednání, a to zejména 

z pohledu jeho právní dovolenosti. Důvodem, proč je právní jednání disimulováno, je zpravidla 

snaha zastřít, že takové právní jednání je v rozporu s dobrými mravy nebo se zákonem; trpí-li 

právní jednání takovými vadami, jde sice o existující právní jednání, může být však neplatné.92 

V situaci, kdy měla jednající strana pracovněprávního jednání nesprávnou či 

nedostatečnou představu o obsahu právního jednání (jeho právního důvodu), o jeho předmětu, 

o druhé smluvní straně nebo o jiných skutečnostech, které byly při utváření vůle rozhodující, 

jde o omyl ve vůli (tzv. vnitřní omyl). Vnitřní omyl ve vůli nezpůsobuje nedostatek vážnosti 

vůle; má právní význam jen pokud se týkal okolností, které byly pro pracovněprávní jednání 

rozhodující a bez nichž by nedošlo k právnímu jednání v té podobě, v jaké bylo učiněno, a 

zároveň, jestliže byla jednající osoba uvedena druhou smluvní stranou pracovněprávního 

vztahu v omyl (lstí nebo jiným způsobem). Za omyl nepovažujeme vnitřní výhradu, pokud však 

nebyla vyjádřena jako součást právního jednání. Omyl v pohnutce právní význam nemá, avšak 

jen tehdy, nebyla-li pohnutka zahrnuta do pracovněprávního jednání. 93 

O svobodnou vůli pak nepůjde v případech, kdy je výsledkem přímého tělesného násilí 

(vis absoluta), jelikož se de facto v právním jednání neprojevuje vůle jednající strany 

pracovněprávního vztahu, ale vůle jiné osoby, která svou vůli jednajícímu násilím vnutila. O 

svobodnou vůli nepůjde ani tehdy, byla-li bezprostředně ovlivněna bezprávnou výhrůžkou (vis 

compulsiva) nebo jiného psychického nátlaku (duševního násilí), neboť vůle není projevem 

zájmu (přání) jednající strany pracovněprávního vztahu, ale její důvodné obavy (strachu). 

Každý psychický nátlak však není možno považovat za nepřípustný. O duševní násilí či 

bezprávnou výhrůžku půjde jen tehdy, jestliže osoba působící psychický nátlak hrozí 

jednajícímu něčím, co není oprávněna učinit (např. hrozba ublížení na zdraví, způsobení škody 

na majetku atp.), nebo vyhrožuje tím, co by sice byla oprávněna učinit, nesmí však tak činit 

k vynucení konkrétního právního jednání (např. hrozba oznámení protiprávního jednání 

příslušnému orgánu, které jednající skutečně spáchal). 94 

 
92 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 100-101. 
93 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 101. 
94 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 121. 
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Od duševního násilí (psychického nátlaku) je třeba odlišovat taková právní jednání, 

která byla učiněna pod vlivem tísně, rozrušení, lehkomyslnosti, nezkušenosti či rozumové 

slabosti. Ten, kdo jedná pod vlivem takových okolností, sice neutváří svoji vůli zcela svobodně, 

neboť je pod vlivem sociálního, psychického nebo jiného stavu, bez něhož by takové právní 

jednání nečinil, ovšem jeho vůle není ovlivňována fyzickým nebo psychickým násilím. Jednání 

pod vlivem výše uvedených okolností tedy nemá za následek nesvobodu vůle. Jestliže si však 

smluvní strana pracovněprávního vztahu dá pod vlivem těchto okolností slíbit nebo poskytnout 

plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru, může jít o lichvu 

(ust. § 1796 OZ). 95 

 

1.4.4.3. Náležitosti projevu vůle 

Pracovněprávní jednání je pojmově jednotou vůle a projevu vůle. Vůle zaměstnavatele, 

zaměstnance nebo jiného subjektu pracovněprávního vztahu má tak sledované (právem 

aprobované) účinky, jen jestliže byla projevena. Projev vůle musí být při pracovněprávním 

jednání srozumitelný a určitý. Projev vůle se posuzuje zásadně podle svého obsahu.  

Projev vůle je nesrozumitelný, jestliže z hlediska způsobu jeho vyjádření nelze ani 

pomocí výkladu dovodit, jaká vůle měla být použitými slovy nebo jiným způsobem vyjádření, 

a není tedy objektivně možné dovodit, co jím jednající strana pracovněprávního vztahu chtěla 

adresátu právního jednání sdělit.  

Neurčitý je pak projev vůle, který je sice po jazykové stránce nebo z pohledu jiného 

vyjádření srozumitelný, avšak není ani za pomoci výkladu zřejmý jeho věcný obsah, tj. není 

možné (objektivně) jednoznačně stanovit, co má být předmětem právního jednání.  

Chyby v psaní nebo chyby početní nečiní právní jednání nesrozumitelným nebo 

neurčitým, je-li jinak význam právního jednání (zejména význam obsahový) nepochybný.  

Projev vůle je třeba interpretovat tak, jako kdyby bylo právní jednání od samého počátku 

bezchybné. Projev vůle lze považovat za nesrozumitelný nebo neurčitý jen tehdy, jestliže ani 

jeho výkladem nelze odstranit všechny pochybnosti o jeho obsahu. Závěr o tom, že je projev 

vůle nesrozumitelný nebo neurčitý, musí vždy předcházet výklad (interpretace) projevu vůle 

způsobem uvedeným v ust. 555-556 OZ ve spojení s ust. § 18 ZP (viz kapitola 1.4.5.)  96 

 
95 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 101. 
96 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 121. 
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Vady projevu vůle spočívající v jeho nesrozumitelnosti či neurčitosti je možné 

dodatečně odstranit. Jestliže si smluvní strany pracovněprávního vztahu projev vůle dodatečně 

vyjasní natolik, že tu již nadále nejsou žádné pochybnosti o jeho obsahu, k původní vadě se již 

nepřihlíží a nastává právní fikce, jako by právní jednání bylo od počátku bezvadné (ust. § 553 

odst. 2 OZ). Dodatečné odstranění nesrozumitelnosti nebo neurčitosti právního jednání je 

možné, jak vyplývá ze samotné povahy dané věci, jen u dvoustranných či vícestranných 

pracovněprávních jednání. U jednostranných pracovněprávních jednání nelze o nějakém 

„vyjasňování projevu vůle mezi smluvními stranami“ příliš uvažovat. 97 

Pokud projev vůle jednající strany pracovněprávního vztahu neodpovídá vůli, kterou 

chtěla tato smluvní strana vyjádřit, neboť nepřítomnému adresátu došel projev vůle změněný 

vlivem prostředků, které jednající použil, nebo jiných okolností, které nastaly během přepravy, 

jde o omyl v projevu vůle (tzv. vnější omyl). Vnější omyl nemá za následek neurčitost nebo 

nesrozumitelnost právního jednání. Vnější omyl se posuzuje jako vnitřní omyl (omyl ve vůli) a 

má tedy právní význam, jen pokud se týkal okolností, které byly pro pracovněprávní jednání 

rozhodující a bez nichž by nedošlo k právnímu jednání v té podobě, v jaké bylo učiněno, a 

zároveň, jestliže byla jednající osoba uvedena druhou smluvní stranou pracovněprávního 

vztahu v omyl (lstí nebo jiným způsobem). 98 

Samotné náležitosti projevu vůle vycházejí ze zásady bezformálnosti právního jednání; 

vůli lze navenek vyjádřit v zásadě jakýmkoliv způsobem vhodným k tomu, aby byla objektivně 

poznatelná. Zásada bezformálnosti právního jednání se uplatňuje v celém soukromém právu, 

přičemž ust. § 559 OZ stanoví, že každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, 

není-li ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem. Dojde-li k projevu jednáním 

(konáním), hovoříme o komisivním právním jednání, byla-li vůle vyjádřena opomenutím, 

hovoříme o právním jednání omisivním. Obě tyto formy projevů vůle lze vyjádřit výslovně 

nebo konkludentně. Výslovný je takový projev vůle, byl-li jednajícím vyjádřen slovy (ústně 

nebo písemně). O konkludentní projev vůle pak půjde tehdy, pokud byla vůle projevena jinak 

než pomocí slov a takovým způsobem, který nevzbuzuje pochybnosti o tom, co chtěl jednající 

projevit. Za konkludentní projev vůle lze považovat i mlčení smluvní strany nebo jinou její 

nečinnost; tak tomu je např. tehdy, jestliže zaměstnavatel navrhne zaměstnanci přeložení 

k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, a zaměstnanec, aniž by 

 
97 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 121-122. 
98 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 101. 
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s tímto návrhem zaměstnavatele výslovně vyjádřil souhlas, začne bez námitek pracovat 

na tomto jiném místě. 99 

 

1.4.4.4. Náležitosti předmětu (obsahu) pracovněprávního jednání 

Předmětem (obsahem) pracovněprávního jednání je zejména vznik, změna nebo zánik 

práv a povinností v pracovněprávních vztazích, které jsou v něm vyjádřeny nebo které 

vyplývají ze zákona (pracovněprávních předpisů), dobrých mravů nebo zvyklostí. Předmět 

(obsah) pracovněprávního jednání musí být možný, a to jak po stránce fyzické, tak po 

stránce právní. Právní možnost se zpravidla označuje jako dovolenost pracovněprávního 

jednání. 

Předmět pracovněprávního jednání je nemožný tehdy, brání-li tomu překážky objektivní 

povahy (např. v podobě přírodních zákonitostí). Se subjektivní nemožností (např. z důvodu 

nepříznivé ekonomické situace jedné ze stran pracovněprávního vztahu) se nemožnost 

předmětu pracovněprávního jednání nespojuje. Pro závěr o nemožnosti předmětu 

pracovněprávního jednání není podstatné, zda o ní jednající nebo druhá strana 

pracovněprávního vztahu v době právního jednání věděla. 

Nemožnost předmětu pracovněprávního jednání je jako náležitost pracovněprávního 

jednání významná pouze jako tzv. počáteční nemožnost. Následná nemožnost, která nastane až 

poté, co bylo pracovněprávní jednání učiněno (závazek již vznikl), je důvodem zániku 

pracovněprávního vztahu (ust. § 2000 – 2008 OZ). 100 

V obecné rovině můžeme konstatovat, že předmět (obsah) pracovněprávního jednání 

nebude dovolený, pokud: 

- se příčí dobrým mravům (contra bonos mores)101, 

- je v rozporu se zákonem (contra legem), pokud to smysl a účel zákona vyžaduje102, 

 
99 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 93-94. 
100 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 102. 
101 Srov. rozsudek Nejvyššího soud ČR sp. zn. 3 Cdo 69/96 ze dne 26.06.1997, který vymezil dobré mravy jako 

„souhrn společenských, kulturních a mravních norem, jež v historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, 

vystihují podstatné historické tendence, jsou sdíleny rozhodující částí společnosti a mají povahu norem 

základních“. 
102 Pracovněprávní jednání je v rozporu se zákonem, jestliže svým obsahem a účelem odporuje zákonu a jiným 

obecně závazným právním předpisům, které byly platné a účinné v době, kdy bylo právní jednání učiněno, jestliže 

nedopovídá příkazu nebo zákazu obsaženému v těchto právních předpise, jakož i tehdy, jestliže zákon nebo jiný 

obecně závazný právní předpis obchází. Významným současně není každý rozpor se zákonem, ale jen takový, u 

něhož to vyžaduje smysl a účel zákona (smysl a účel zákona v pracovněprávních vztazích vyjadřují zejména 

základní zásady pracovněprávních vztahů uvedené v ust. § 1a odst. 1 ZP).  
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- nebyl k němu udělen předepsaný souhlas příslušným orgánem103, 

- se jím zaměstnanec vzdává práva, které mu poskytuje zákoník práce, kolektivní 

smlouva nebo vnitřní předpis104, 

- zkracuje uspokojení vykonatelné pracovněprávní pohledávky druhého účastníka 

pracovněprávního vztahu105. 106 

 

1.4.4.5. Náležitosti formy pracovněprávního jednání 

Smluvní strany základního pracovněprávního vztahu a jiné subjekty pracovněprávního 

vztahu mohou právní jednání činit ústně nebo písemně. V písemné formě musí být učiněno 

pracovněprávní jednání, stanoví-li tak: 

- zákoník práce nebo jiný zákon, nebo 

- dohoda zaměstnavatele a zaměstnance nebo jiných smluvních stran pracovněprávních 

vztahů. 

„Pracovněprávní jednání musí být učiněno písemně, vyžaduje-li to zákoník práce nebo jiný 

zákon nebo požaduje-li to dohoda stran základních pracovněprávních vztahů nebo jiných 

subjektů pracovněprávních vztahů“. 107 

 O písemné formě právního jednání hovoříme tehdy, bylo-li takové právní jednání 

jednajícím (vlastnoručně) podepsáno, popřípadě byl-li podpis jednajícího nahrazen 

mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé např. podpisovým razítkem. O písemný projev 

vůle půjde také tehdy, byl-li učiněn elektronicky (elektronicky podepsán) nebo jinými 

technickými prostředky umožňujícími zachycení obsahu projevu vůle a určení jednající osoby. 

 
103 Zákoník práce v některých případech stanoví, že k právnímu jednání musí být udělen souhlas příslušného 

orgánu (např. souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru dle ust. § 61 odst. 2 ZP) nebo že 

právní jednání musí být projednáno s příslušným orgánem (např. projednání rozvázání pracovního poměru 

výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele dle ust. § 61 odst. 1 ZP 

s odborovou organizací). V těchto případech půjde o nedovolený předmět pracovněprávního jednání jen tehdy, 

nebyl-li k pracovněprávnímu jednání udělen předepsaný souhlas příslušného orgánu a stanoví-li to výslovně 

zákoník práce nebo jiný zákon. Nedostatek spočívající v tom, že právní jednání nebylo projednáno s příslušným 

orgánem nemá za následek nedovolenost pracovněprávního jednání (ust. § 19 odst. 2 ZP). 
104 Zákoník práce zakazuje zaměstnanci, aby se vzdal práva, které mu poskytuje zákon, kolektivní smlouva nebo 

vnitřní předpis; takové právní jednání není tedy dovolené, resp. se k němu vůbec nepřihlíží (ust. § 4a odst. 4 ZP). 

Naopak zaměstnavatel se může vzdát jakéhokoli práva vůči zaměstnanci, a to nejen následně, ale i před jeho 

vznikem, tj. předem. 
105 O zkrácení takové pohledávky jde tehdy, jestliže povinná strana pracovněprávního vztahu svým právním 

jednáním, jehož znaky jsou uvedeny v ust. § 590 – § 592 OZ, znemožnila nebo podstatně ztížila uspokojení 

pohledávky oprávněné strany ze svého majetku. 
106 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 103-104. 
107 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 104. 
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 V případě právního jednání smluvních stran základního pracovněprávního vztahu nebo 

jiných subjektů pracovněprávních vztahů, kteří nemohou číst a psát, ale jsou schopni seznámit 

se s obsahem daného právního jednání za pomoci přístrojů nebo speciálních pomůcek, anebo 

prostřednictvím osoby k tomu zvolené, je písemná forma zachována, opatří-li listinu svým 

podpisem; nemohou-li se podepsat, učiní před alespoň dvěma svědky na listině rukou nebo 

jinak vlastní znamení, ke kterému jeden ze svědků připíše jméno jednajícího. V ostatních 

případech je třeba k písemnému právnímu jednání forma veřejné listiny (notářského zápisu). 108 

 Pokud nebylo pracovněprávní jednání učiněno písemně, ač pro ně byla taková forma 

předepsána (zákonem nebo dohodou), může být tento nedostatek dodatečně zhojen. V tomto 

případě je ratihabice možná, avšak jen u dvoustranných nebo vícestranných pracovněprávních 

jednání, a to jen dohodou obou (všech) smluvních stran smlouvy nebo dohody, přičemž její 

účinky nastávají ex tunc (tj. jako kdyby bylo pracovněprávní jednání od počátku písemné). U 

jednostranných pracovněprávních jednání je dodatečné zhojení nedostatku písemné formy 

vyloučeno.  

Vyžaduje-li písemnou formu právního jednání zákoník práce nebo jiný zákon, lze obsah 

takového právního jednání změnit jen písemně. Tam, kde je písemná forma právního jednání 

předepsána dohodou stran, smí být obsah písemného právního jednání změněn také ústně nebo 

konkludentně, avšak jen tehdy, nevylučuje-li to dohoda smluvních stran.  

Při písemné formě právního jednání nemusí být zásadně projevy smluvních stran na téže 

listině, nestanoví-li zákoník práce jinak109.  

Zvláštní právní úprava platí pro právní jednání, na jehož základě vzniká nebo se mění 

základní pracovněprávní vztah, tj. pracovní poměr a vztahy z dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr; tato pracovněprávní jednání musí být dle zákoníku práce učiněna písemně, 

přičemž se lze vady takového pracovněprávního jednání pro nedostatek formy dovolat, jen 

dokud nebylo započato s plněním. Započetím s plněním se nedostatek formy těchto 

pracovněprávních jednání konvaliduje (právní jednání do té doby neplatná pro nedostatek 

formy se stávají bezvadnými).  

 
108 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 104-105. 
109 Podle ust. § 27 odst. 2 ZP musí být kolektivní smlouva uzavřena písemně a podepsána smluvními stranami na 

téže listině, jinak se k ní nepřihlíží. 



 41 

Pracovněprávní jednání učiněné v písemné formě má právní následky, jen jestliže bylo 

řádně doručeno druhé smluvní straně pracovněprávního vztahu; doručování 

v pracovněprávních vztazích je upraveno v ust. § 334 – § 337 ZP. 110 

 

1.4.5. Výklad (interpretace) pracovněprávního jednání 

Interpretací práva se podle teorie práva rozumí výklad práva, tj. právního textu (zákonů, 

dalších právních předpisů a jiných psaných pramenů práva), ale obdobně také smluv a jiných 

právních jednání. Cílem interpretace je objasnit smysl textu, který vystupuje jako objekt 

interpretace, zejména s ohledem na následnou aplikaci práva či jiné formy realizace práva. 

Teorie práva rozeznává také různé metody interpretace, jakožto postupů či způsobů objasnění 

smyslu interpretovaného textu, a to standardní metody interpretace (výklad jazykový, logický, 

systematický), které představují nezbytnou součást interpretace jakéhokoli právního textu, a 

nadstandardní metody interpretace (výklad historický, teleologický, komparativní), které plní 

při interpretaci doplňkovou funkci, tj. nemusí být použity vždy. 111 

V rámci pracovněprávních jednání má interpretace právního jednání subjektů 

pracovněprávních vztahů svůj nesporný význam, neboť v praxi může nastat situace, kdy není 

projev vůle (výslovný nebo konkludentní) sám o sobě dostatečně jednoznačný, neboť z hlediska 

způsobu jeho vyjádření nelze dovodit, jaká vůle byla vyjádřena, popřípadě situace, kdy není 

zřejmý obsah projevu vůle; v těchto případech je tedy třeba přistoupit k výkladu (interpretaci) 

projevu vůle, resp. k výkladu právního jednání.  

Výklad právních jednání je upraven v ust. § 555 – § 558 OZ; zákoník práce se zabývá 

problematikou výkladu právního jednání v ust. § 18 ZP.  V rámci pracovněprávních vztahů 

můžeme počítat (při podpůrné aplikaci občanského zákoníku) toliko s aplikací ust. § 555 OZ112 

a ust. 556 OZ113. Je tomu tak proto, že ust. § 558 OZ se týká právního styku s podnikatelem a 

právních styků podnikatelů, aplikaci ust. § 557 OZ114 vylučuje zase ust. § 18 ZP, podle kterého, 

 
110 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 105. 
111 GERLOCH, A. Teorie práva. 7. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 138-144. 
112 Ustanovení § 555 OZ stanoví následující: 

(1) Právní jednání se posuzuje podle svého obsahu. 

(2) Má-li být určitým právním jednáním zastřeno jiné právní jednání, posoudí se podle jeho pravé povahy. 
113 Ustanovení § 556 OZ stanoví následující: 

(1) Co je vyjádřeno slovy nebo jinak, vyloží se podle úmyslu jednajícího, byl-li takový úmysl druhé straně znám, 

anebo musela-li o něm vědět. Nelze-li zjistit úmysl jednajícího, přisuzuje se projevu vůle význam, jaký by mu 

zpravidla přikládala osoba v postavení toho, jemuž je projev vůle určen. 

(2) Při výkladu projevu vůle se přihlédne k praxi zavedené mezi stranami v právním styku, k tomu, co právnímu 

jednání předcházelo, i k tomu, jak strany následně daly najevo, jaký obsah a význam právnímu jednání 

přikládají. 
114 Podle ust. § 557 OZ připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu 

použil jako první.  
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je-li možné právní jednání vyložit různým způsobem, použije se výklad pro zaměstnance 

nejpříznivější. Výraz, který připouští různý výklad, se tedy ve smyslu ust. § 18 ZP vyloží vždy 

(z hlediska obsahu a významu právního jednání v pracovněprávních vztazích) způsobem, který 

je co nejpříznivější pro zaměstnance. Ust. § 18 ZP tak výrazně posiluje zájmy zaměstnance, 

který je tradičně v pracovněprávních vztazích chráněn (ochranná funkce pracovního práva). 

V kontextu výše uvedeného lze také říci, že jednu ze základních zásad pracovního práva, tj. 

zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, musíme považovat za stěžejní interpretační 

pravidlo, které je nutné vždy použít při výkladu jakéhokoli ustanovení, které má dopad na 

postavení zaměstnance. 

K výkladu právního jednání je dále třeba uvést, že projev vůle se posuzuje vždy podle 

svého obsahu. Každý projev vůle (výslovný nebo konkludentní) se vykládá podle záměru 

(úmyslu) jednajícího, jestliže druhá smluvní strana takový záměr (úmysl) poznala nebo o něm 

musela vědět. Není-li možné zjistit záměr (úmysl) jednajícího, právní úprava přisuzuje projevu 

vůle jednajícího takový úmysl (záměr), jaký by mu přisuzovala (v dobré víře a v souladu 

s dobrými mravy) osoba v postavení druhé strany. Kromě záměru (úmyslu) jednajícího se při 

výkladu projevu vůle přihlíží také k praxi zavedené mezi stranami v právním styku, dále 

k tomu, co projevu vůle předcházelo, ale také k tomu, jak strany daly následně najevo, jaký 

obsah a význam projevu vůle přikládají (ust. § 556 odst. 2 OZ). 

Výklad projevu vůle může směřovat jen k objasnění jeho obsahu, tedy ke zjištění toho, 

co bylo skutečně projeveno. Pomocí výkladu projevu vůle nelze nahrazovat nebo doplňovat 

vůli, kterou zaměstnavatel, zaměstnanec nebo jiný subjekt pracovněprávního vztahu neměl 

nebo kterou sice měl, ale neprojevil ji. Výkladem projevu vůle není dovoleno ani měnit smysl 

jinak jasného pracovněprávního jednání. 115  

Právně závazný výklad pracovněprávních jednání (a jejich následků) pak mohou činit 

pouze obecné soudy. Lze uzavřít, že pokud pracovněprávní jednání neobsahuje všechny 

náležitosti, resp. pokud se ani výkladem pracovněprávního jednání (podle ust. 555 - 556 OZ 

a ust. § 18 ZP) nepodaří zjistit obsah projevu vůle jednajícího, nemůže mít takové právní 

jednání (všechny) právní účinky, které by z něho jinak vyplývaly; takové pracovněprávní 

jednání můžeme navíc označit za vadné, přičemž tyto vady mají i různé pracovněprávní 

následky.  

 

 

 
115 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 117-118. 
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1.4.6.  Vadná pracovněprávní jednání a jejich právní následky 

Vadné pracovněprávní jednání je takové pracovněprávní jednání, které nesplňuje 

všechny náležitosti kladené na smluvní strany pracovněprávních vztahů, na vůli, projev vůle, 

na jeho předmět (obsah) nebo na formu; takové pracovněprávní jednání nemůže mít ani 

(všechny nebo jen některé) právní účinky, které v něm byly vyjádřeny nebo které plynou ze 

zákona, dobrých mravů nebo zvyklostí. Tímto způsobem vadné pracovněprávní jednání má za 

následek: 

- zdánlivost (nicotnost) pracovněprávního jednání,  

- neplatnost pracovněprávního jednání, anebo 

- právní neúčinnost pracovněprávního jednání. 116 

Právní úpravu následků vad shora uvedených právních jednání nalezneme v občanském 

zákoníku, přičemž v rámci pracovněprávních vztahů je nutno aplikovat některá speciální 

ustanovení obsažená v zákoníku práce (např. ust. § 19 ZP). 

Zdánlivost (nicotnost) pracovněprávního jednání (non negotium) znamená, že na 

pracovněprávní jednání se hledí, jako kdyby k němu nikdy nedošlo, tedy že nejde o skutečné, 

ale jen od počátku domnělé právní jednání. Občanský zákoník (ust. § 554 OZ) uvedený 

následek této vady právního jednání vyjadřuje slovy, že ke „zdánlivému právnímu jednání se 

nepřihlíží“.  

Zdánlivost (nicotnost) pracovněprávního jednání nastává přímo ze zákona, přičemž 

soud (příp. jiný orgán) ji vezme při svém rozhodování v úvahu vždy, jakmile vyjde najevo, aniž 

by bylo zapotřebí, aby se ji některý z účastníků řízení dovolával či ji namítal. Svojí podstatou 

jde o projevy vůle mimo oblast práva, s nimiž se spojuje fikce, že jde o bezúčinné volní akty, 

které „jako kdyby nikdy nebyly“. 117 

Pro lepší orientaci v této právní problematice lze zjednodušit (pomocí výčtu zdánlivých 

právních jednání), že právní úprava považuje pracovněprávní jednání za zdánlivé (nicotné), 

jestliže: 

- nebyla zjevně projevena vážná vůle (ust. § 552 OZ), 

- nelze pro neurčitost nebo nesrozumitelnost zjistit jeho obsah ani výkladem a obsah 

právního jednání nebyl dodatečně vyjasněn (ust. § 553 OZ), 

 
116 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 105. 
117 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 107. 
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- se zaměstnanec vzdal práva, které mu poskytuje zákoník práce, kolektivní smlouva nebo 

vnitřní předpis (ust. § 4a odst. 4 ZP), 

- došlo k postoupení práva na mzdu, plat, odměnu z dohody o provedení práce nebo o 

pracovní činnosti nebo jejich náhradu (ust. § 144a odst. 1 a odst. 3 ZP), 

- bylo právo na mzdu, plat, odměnu z dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní 

činnosti nebo jejich část nebo jejich náhradu použito (s výjimkou dohody o srážkách ze 

mzdy) k zajištění dluhu (ust. § 144 dost. 2, odst. 3 ZP), 

- se jím strany základních pracovněprávních vztahů odchýlily od právní úpravy obsažené 

v ust. § 346b – 346d ZP (ust. § 346e ZP). 

Zdánlivost pracovněprávního jednání se nicméně netýká jen jeho obsahu, ale týká se 

také jeho formy. Pro nedostatek písemné formy jsou zdánlivé také: kolektivní smlouva (též 

v případě, že byla uzavřena písemně, avšak nebyla podepsána na téže listině), odstoupení od 

pracovní smlouvy, všechna jednostranná právní jednání, na základě kterých dochází 

k rozvázání pracovního poměru, jakož i okamžité zrušení a výpověď dohody o provedení práce 

nebo dohody o pracovní činnosti.118 

Neplatnost pracovněprávního jednání (negotium nullum) znamená, že 

pracovněprávní jednání (na rozdíl od zdánlivého pracovněprávního jednání) vzniklo, a i nadále 

trvá (existuje), avšak nemá stranou (stranami) pracovněprávních vztahů sledované (zamýšlené) 

právní účinky. Jinými slovy, bude-li se strana pracovněprávního vztahu neplatnosti dovolávat 

před soudem, nedojde pak k následkům právního jednání (ke vzniku, změně nebo zániku těch 

práv a povinností), ačkoli by jinak, nebýt vadnosti pracovněprávního jednání, nastaly. Nelze 

nicméně hovořit o tom, že by neplatné pracovněprávní jednání nemělo vůbec žádné následky, 

byť nenastávají v takové podobě, v jaké byly zamýšleny; tyto následky se projevují zpravidla 

jako závazky z odpovědnosti za škodu, jako závazky z bezdůvodného obohacení nebo jako 

sankce (např. za přestupky).  

Ve vztahu ke zdánlivému právnímu jednání je třeba doplnit, že pracovněprávní jednání 

může být neplatné, jen jestliže není zdánlivé. V úvodu je třeba také zdůraznit, že v rámci ust. § 

574 OZ zákonodárce stanovil výkladové pravidlo, dle kterého je třeba hledět na právní jednání 

 
118 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 107. 
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spíše jako na platné než jako na neplatné; jde o výkladové pravidlo, které má zásadní význam 

při hodnocení následků vad právních jednání. 119 

Pro závěr, zda je pracovněprávní jednání neplatné, je rozhodný stav existující v době, 

kdy bylo učiněno, přičemž k vadám, které by případně nastaly později, se nepřihlíží. Neplatnost 

pracovněprávního jednání působí od počátku (ex tunc), a to i kdyby důvod neplatnosti vyšel 

najevo až dodatečně.120  

Neplatnost pracovněprávního jednání můžeme rozlišovat na neplatnost absolutní a 

neplatnost relativní. „Absolutní neplatnost znamená, že nedostatek právních účinků 

pracovněprávních jednání nastává přímo ze zákona a že k neplatnosti se přihlíží v řízení před 

soudem, správním úřadem nebo jiným orgánem „i bez návrhu“, tedy bez ohledu na to, zda se 

ji někdo z účastníků řízení dovolal nebo na ni jinak poukázal (z úřední povinnosti, jakmile vyšla 

najevo). Relativně neplatné pracovněprávní jednání se považuje – navzdory vadě, kterou je 

postiženo – za platné, jestliže se neplatnosti nedovolal ten, kdo je k tomu oprávněn; soud, 

správní úřad a ani nikdo jiný nemůže k relativní neplatnosti přihlížet z úřední povinnosti (a 

považovat pracovněprávní jednání za neplatné), i kdyby byla vada nepochybná, a vychází 

z toho, že jde o platné pracovněprávní jednání, dokud neplatnost nebude uplatněna.“ 121 

O tom, zda je právní jednání neplatné, může závazně rozhodnout toliko soud (což však 

nemá vliv na samotné zjištění neplatnosti). „Právní jednání je platné nebo neplatné bez ohledu 

na to, zda jeho neplatnost byla autoritativně deklarována orgánem veřejné moci či nikoliv. 

V případech relativní neplatnosti je však třeba, aby se jí dovolal ten, kdo tak může učinit.“ 122 

V případě absolutní neplatnosti, kterou je třeba zohlednit bez ohledu na to, zda se jí kdokoli 

dovolá, je rovněž nutné, v případě sporu stran pracovněprávního vztahu, obrátit se na soud; 

v tomto případě není nutné vznášet námitku neplatnosti, soud je povinen přihlédnout 

k absolutně neplatnému právnímu jednání i bez návrhu. Pro uplatnění neplatnosti některých 

(absolutně nebo relativně) neplatných pracovněprávních jednání stanoví zákoník práce lhůtu, 

v níž musí být uplatněna žaloba u soudu; zmeškáním lhůty (neuplatněním práva u soudu) se 

v takových případech právní jednání neplatné (absolutně či relativně) stává ve svých důsledcích 

pracovněprávním jednáním platným. 

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

2017, s. 610. 
120 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 107-108. 
121 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 109. 
122 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 

2017, s. 611. 
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Dovolat se u soudu (relativní) neplatnosti pracovněprávního jednání je oprávněn ten, o 

kom to stanoví zákon; jde např. o neplatnost pracovněprávního jednání pro nedostatek 

svobodné vůle, kterou může uplatnit jen ten, kdo jednal nesvobodně (ust. § 587 odst. 1 OZ). 

V ostatních případech je oprávněn dovolat se neplatnosti ten, kdo je pracovněprávním jednáním 

dotčen na svých právech nebo povinnostech a v jehož zájmu je neplatnost pracovněprávního 

jednání stanovena, a to za předpokladu že nezpůsobil neplatnost pracovněprávního jednání. 

Kdyby se neplatnosti pracovněprávního jednání dovolával ten, kdo ji způsobil, k uplatnění 

neplatnosti se nepřihlíží a pracovněprávní jednání se nadále považuje za platné; kdyby 

neplatnost pracovněprávního jednání způsobily obě (všechny) strany pracovněprávního vztahu, 

lze mít za to, že se jí může dovolávat každá ze stran pracovněprávního vztahu. 123 

Neplatnost pracovněprávního jednání nemůže být na újmu zaměstnanci, nezpůsobil-li 

neplatnost výlučně sám (ust. § 19 odst. 3 ZP). Ten, kdo způsobil neplatnost pracovněprávního 

jednání, je povinen nahradit škodu té straně pracovněprávního vztahu, která o neplatnosti 

nevěděla; uvedené bude zřejmě platit obdobně i u zdánlivých právních jednání. 124 

Oprávněná strana uplatňuje relativní neplatnost pracovněprávního jednání vůči druhé 

straně pracovněprávního vztahu, a to buď v řízení před soudem (ve většině případů) nebo mimo 

rámec takového řízení, tj. mimosoudně (pokud dobrovolně druhá strana pracovněprávního 

vztahu takový nárok uzná). Byla-li neplatnost relativně neplatného pracovněprávního jednání 

řádně uplatněna, nastávají vůči dotčenému právnímu jednání stejné právní následky jako 

v případě absolutní neplatnosti. Neplatnost (absolutní i relativní) působí s účinky od počátku 

(ex tunc) a má právní význam vůči každému, jehož práva a povinnosti může (objektivně) 

ovlivnit. 

Absolutně neplatné je takové pracovněprávní jednání, o němž to stanoví zákon; jde např. 

o pracovněprávní jednání, které zavazuje k plnění od počátku nemožnému (ust. § 588 OZ) nebo 

o pracovněprávní jednání, k němuž nebyl udělen předepsaný souhlas příslušného orgánu (ust. 

§ 19 odst. 1 ZP). Absolutně neplatné je také pracovněprávní jednání, které se zjevně příčí 

dobrým mravům nebo které zjevně narušuje veřejný pořádek125; v těchto případech musí jít o 

narušování „zjevné“, jinak je pracovněprávní jednání v tomto případě neplatné jen relativně. 

 
123 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 110. 
124 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 105-106. 
125 Veřejný pořádek v pracovněprávních vztazích vyjadřují jednak zásady vypočtené v ust. § 1a odst. 2 ZP, jednak 

požadavek právní jistoty (hodnoty, na níž je založena Česká republika jako demokratický právní stát).  
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Relativní neplatnost pracovněprávního jednání může být zhojena (v závislosti na povaze 

vady, kterou byl projev vůle postižen), a to buď odpadnutím vady (konvalidací) nebo 

dodatečným schválením (ratihabicí). Byla-li relativní neplatnost pracovněprávních jednání 

zhojena, platí, že právní jednání bylo od počátku (ex tunc) bezvadné. Stanoví-li tak zákon, může 

být zhojena i neplatnost absolutní. 126 

Neplatností je postiženo pracovněprávní jednání v takovém rozsahu, v jakém se jej 

dotýká důvod neplatnosti. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na určitou část právního jednání, 

je právní jednání neplatné jen v dotčené části, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání 

došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana tuto neplatnost včas (ust. § 576 OZ). Z povahy 

právního jednání, z jeho obsahu nebo z okolností, za nichž k němu došlo, může však vyplývat, 

že část postiženou neplatností nelze oddělit od ostatního obsahu právního jednání; v takovém 

případě je pak neplatné celé právní jednání. V případě zdánlivého dílčího ujednání se bude 

takové pracovněprávní jednání posuzovat tak, jako kdyby od počátku takové zdánlivé ujednání 

v obsahu pracovněprávního jednání chybělo (nebylo).  

I v případě neplatnosti právního jednání lze, v rámci lepší orientace v této poměrně 

obtížné právní problematice, zjednodušit (pomocí výčtu neplatných právních jednání), že 

právní úprava považuje pracovněprávní jednání za neplatné jestliže: 

- bylo učiněno někým, kdo není způsobilým mít práva a povinnosti (nemá právní 

osobnost) v pracovněprávních vztazích (např. fyzická osoba, která jednala jako 

zaměstnanec, aniž by dosáhla věku 15 let), 

- bylo učiněno fyzickou osobou, která byla omezena ve svéprávnosti (ve vztahu k 

danému pracovněprávnímu jednání) a za níž měl proto jednat její opatrovník (ust. § 582 

věta první OZ), 

- bylo učiněno fyzickou osobou, která sice nebyla omezena na svéprávnosti, avšak 

jednala v duševní poruše, která ji činila neschopnou právně jednat (ust. § 581 věta druhá 

OZ), 

- nebylo učiněno svobodně (ust. § 587 odst. 1 OZ); v případě že ten, kdo byl 

k pracovněprávnímu jednání donucen (jednal nesvobodně), své jednání nezpochybní 

předepsaným způsobem, považuje se právní jednání za existující, platné a právně 

účinné, 

 
126 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 110. 
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- se příčí dobrým mravům (ust. § 580 odst. 1 OZ), 

- odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje (ust. § 580 odst. 1 OZ), 

- jeho obsah (předmět) není možný (ust. § 580 odst. 2 OZ), 

- nebylo učiněno ve formě, kterou vyžaduje zákoník práce nebo jiný zákon nebo dohoda 

smluvních stran pracovněprávních vztahů, a není z toho důvodu zdánlivé (ust. § 582 

OZ), 

- bylo učiněno v omylu ve vůli nebo v projevu vůle (ust. § 570, § 583 – 585 OZ), 

- k němu nebyl udělen předepsaný souhlas příslušného orgánu, a to v případech, kdy to 

stanoví explicitně zákoník práce nebo zvláštní zákon (ust. § 19 odst. 1 ZP). 127 

Zvláštní právní úprava neplatnosti se týká vnitřního předpisu a mzdového nebo 

platového výměru. Vnitřní předpis nesmí být v rozporu s právními předpisy, ani nesmí být 

vydán se zpětnou účinností, jinak je zcela nebo v dotčené části neplatný (ust. § 305 odst. 2 ZP). 

Zakládá-li mzdový nebo platový výměr právo zaměstnance na plnění v pracovním poměru 

v menším rozsahu, než vyplývá ze smlouvy nebo než stanoví vnitřní předpis, je v dotčené části 

neplatný (ust. § 307 odst. 1 ZP). Pro nedostatek předepsaného souhlasu je např. neplatné vydání 

nebo změna pracovního řádu, jestliže jej zaměstnavatel, u kterého působí odborová organizace, 

vydal nebo změnil bez přechozího písemného souhlasu odborové organizace (ust. § 306 odst. 

4 ZP). 

Právní neúčinností se rozumí relativní bezúčinnost pracovněprávního jednání, jímž 

strana základních pracovněprávních vztahů zkrátila uspokojení pracovněprávní pohledávky, 

která byla oprávněnému přiznána vykonatelným rozhodnutím nebo jiným titulem, způsobilým 

pro soudní výkon rozhodnutí (exekuci), jestliže se oprávněná strana dovolala neúčinnosti 

z důvodů uvedených v zákoně a ve stanovených lhůtách. Právní neúčinnost slouží k ochraně 

pracovněprávní pohledávky některé ze stran základních pracovněprávních vztahů. 

Právně neúčinným může být jen existující a platné pracovněprávní jednání. Kdyby bylo 

pracovněprávní jednání jen zdánlivé nebo neplatné, je vyloučeno, aby se oprávněná strana vůči 

němu mohla dovolávat neúčinnosti. Právní (relativní) neúčinnost právního jednání nenastává 

ex lege. Poškozený „věřitel“ musí právní neúčinnost uplatnit (odpůrčí) žalobou u soudu, 

 
127 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 108. 



 49 

přičemž relativní neúčinnost právního jednání (neúčinnost právního jednání vůči věřiteli) se 

zakládá právní mocí soudního rozhodnutí, jímž bylo žalobnímu návrhu vyhověno. 128  
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2. Pracovní poměr 

 

2.1. Pojem, vymezení a charakteristické rysy pracovního poměru 

Skupinu základních pracovněprávních vztahů tvoří dle ust. § 3 ZP pracovní poměr a 

pracovněprávní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pracovní 

poměr je v rámci této skupiny zcela dominantní, neboť význam dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr je, s ohledem na četnost jejich výskytu, případně i na objem práce na 

základě nich vykonávané, znatelně menší.  

Pracovní poměr je nejtypičtějším pracovněprávním vztahem, v němž je realizováno 

zaměstnávání osob. „Pracovní poměr je smluvní a závazkový vztah, v jehož rámci se jeden 

účastník (zaměstnanec) zavazuje pro druhého účastníka (zaměstnavatel) vykonávat práci za 

mzdu.“ 129 

Teoretické koncepce pracovního poměru prošly dlouhým vývojem. V současném pojetí 

je pracovní poměr vztahem smluvním a závazkovým, přičemž je vázán na osobu zaměstnance, 

tj. je osobněprávní. Zaměstnance se v rámci pracovního poměru začleňuje do určité organizace 

práce a podřizuje se jí, má tedy organizační a kolektivní povahu. Práce v pracovním poměru je 

pak vykonávána za odměnu, tj. jde o úplatný vztah. Pomocí těchto znaků lze také konstatovat, 

že každý pracovní poměr má: 

- smluvní základ, 

- závazkový charakter, 

- osobněprávní povahu, 

- kolektivní povahu, 

- úplatný charakter (úplatnost). 130 

Pokud jde o smluvní základ pracovního poměru, tak podle ust. § 33 odst. 1 ZP se 

pracovní poměr zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li 

v tomto zákoně (zákoníku práce) stanoveno jinak. Jinou právní skutečností zakládající pracovní 

poměr je jmenování (ust. § 33 odst. 3 ZP); jmenování je sice jednostranné právní jednání, 

podmínkou jeho platnosti je však souhlas zaměstnance se jmenováním. Pracovní poměr tak lze 

založit toliko pracovní smlouvou nebo jmenováním, přičemž podmínkou platnosti jeho vzniku 

je vždy souhlas obou jeho stran, tj. zaměstnance i zaměstnavatele. Jestliže zvláštní právní 

předpis nebo stanovy spolku, odborové organizace nebo organizace zaměstnavatelů podle 

 
129 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 259. 
130 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 259. 
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zvláštního právního předpisu vyžadují, aby se obsazení pracovního místa uskutečnilo na 

základě volby příslušným orgánem, považuje se zvolení za předpoklad (zákonnou podmínku), 

která přechází uzavření pracovní smlouvy (ust. § 33 odst. 2 ZP). V praxi jednoznačně dominuje 

založení pracovního poměru na základě pracovní smlouvy.  

Co se týče závazkového charakteru pracovního poměru, pak mezi základní 

charakteristické rysy pracovního poměru patří dále především to, že se jedná o závazkový 

vztah. Obsahem pracovního poměru je pracovní závazek mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem. Jde o pracovní závazek, který na straně zaměstnance směřuje k výkonu 

práce, pro kterou byl pracovní poměr založen, na straně zaměstnavatele koresponduje 

pracovnímu závazku možnost zaměstnavatele využívat pracovní sílu zaměstnance v mezích 

formulovaných pracovním závazkem. Smluvní základ soukromoprávních vztahů je obvykle 

spojován s tzv. autonomií vůle stran závazkových vztahů, který se týká: 

-  svobodné volby druhého účastníka právního vztahu, 

-  svobody rozhodnutí, zda učinit či neučinit právní jednání, 

-  svobodné volby obsahu právního jednání a  

-  svobodné volby formy právního jednání.  

Samozřejmě ani v klasických soukromoprávních vztazích se v uvedených směrech neprojevuje 

absolutní míra svobodné volby nebo svobodného rozhodování, ale vždy jsou příslušné subjekty 

usměrňovány právní úpravou, která stanoví rámec jejich rozhodování. V pracovním poměru 

však právní úprava zasahuje do svobodné volby a ovlivňuje autonomii vůle subjektů v daleko 

větším rozsahu než u jiných občanskoprávních vztahů. 

 Odůvodnění těchto zásahů, resp. omezení autonomie vůle stran pracovního poměru, 

nelze chápat jako znemožnění svobodného rozhodování subjektů pracovního poměru; promítá 

se tu zájem státu na ochraně některých obecně přijímaných hodnot, především zájem na ochraně 

života a zdraví občanů bez ohledu na to, v jakém postavení se nacházejí. V omezení smluvní 

volnosti se projevuje i zájem státu na zajištění některých úkolů v sociální oblasti, např. právní 

úprava státní politiky zaměstnanosti a z toho vyplývající povinnosti zaměstnavatelů při 

zaměstnání některých kategorií zaměstnanců (osoby se zdravotním postižením, zaměstnanci 
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pečující o děti atp.). Tento veřejný zájem ovlivňuje jak vznik pracovního poměru (vč. některých 

povinností v rámci pracovního poměru), tak skončení pracovního poměru. 131 132 

 Uplatnění veřejného zájmu zajišťuje právní úprava tak, že většina ustanovení 

pracovněprávních předpisů má kogentní povahu, která nepřipouští možnost odchylného 

smluvního ujednání. Současně je také řada práv a povinností subjektů pracovního poměru 

v obecné rovině přímo stanovena v právní úpravě a jejich začlenění do konkrétního pracovního 

poměru nastává (ex lege) uzavřením pracovní smlouvy. Subjekty pracovního poměru pak 

nemohou vlastní vůlí vyloučit kogentně stanovená práva a povinnosti z obsahu pracovního 

poměru.  

 Pro soukromoprávní vztahy dále platí zásada rovného postavení subjektů, která se 

projevuje především tím, že žádný z účastníků soukromoprávního vztahu nemůže druhému 

účastníkovi jednostranně ukládat povinnosti a žádný z účastníků není způsobilý autoritativně 

rozhodovat o právech a povinnostech vznikajících z těchto vztahů. Pro pracovní poměr je však 

typické zvláštní postavení subjektů pracovněprávního vztahu. Při vzniku pracovního poměru 

lze do jisté míry hovořit o rovném postavení subjektů v tom smyslu, že oba účastníci mají 

možnost vybrat si druhého účastníka pracovního poměru a rozhodnout tak, zda uzavřou 

pracovní smlouvu či nikoliv. Rovné postavení subjektů je na druhou stranu také částečně 

prolomeno v neprospěch zaměstnavatelů, když je jim jako důsledek promítnutí veřejného zájmu 

v určitých případech ukládána povinnost přijímat do pracovního poměru zaměstnance, kteří 

jsou ve zvláštním postavení, a to až do povinného podílu osob se zdravotním postižením (ust. 

§ 237 ZP). V průběhu pracovního poměru však již zmíněná zásada rovného postavení subjektů 

pracovního poměru zcela neplatí. Pracovní poměr je závazkový vztah, v němž je zaměstnavatel 

oprávněn disponovat se zaměstnancem, přičemž ten je v rámci pracovního závazku povinen se 

této dispozici podřídit; to ve své podstatě znamená, že v průběhu pracovního poměru se jeden 

subjekt dostává do postavení subjektu řídícího (zaměstnavatel) a druhý subjekt do postavení 

podřízeného (zaměstnanec). Toto nerovné postavení subjektů pracovního poměru je stanoveno 

kogentní právní úpravou, která začíná na oba účastníky pracovního poměru působit v okamžiku 

založení pracovního poměru (pracovní smlouvou nebo jmenováním). Ze samotného vymezení 

obsahu pracovního poměru, ve smyslu ust. § 38 odst. 1 ZP, je patrný určitý aspekt řídících 

oprávnění zaměstnavatele a jemu odpovídající aspekt podřízenosti zaměstnance; podle tohoto 

 
131 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 262-263. 
132 KINDL, M., ROZHENAL, A., Návrh urgentní novely občanského zákoníku. Bulletin advokacie. 2014, č. 12, 

s. 72-75. 
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ustanovení je zaměstnanec v pracovním poměru povinen podle pokynů zaměstnavatele konat 

osobně práce dle pracovní smlouvy a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního 

poměru. Takto založená tzv. dispoziční pravomoc zaměstnavatele znamená pravomoc řídit 

výkon práce zaměstnance a do jisté míry disponovat jeho pracovní silou. 133  

 Vzájemné postavení zaměstnance a zaměstnavatele se ovšem zdaleka nevyznačuje jen 

tím, že zaměstnanec je v podřízeném postavení. Obsahem pracovního poměru jsou vzájemná 

práva a povinnosti jeho subjektů, tj. zaměstnance a zaměstnavatele. Právu jednoho subjektu 

odpovídá povinnost subjektu druhého a naopak; konstrukcí svého obsahu se tak pracovní poměr 

zařazuje mezi závazkové vztahy synallagmatické. 

 Objektem pracovního poměru je opakující se osobní výkon páce zaměstnance pro 

zaměstnavatele. Tato práce je určena druhově, což znamená, že objektem je opakující se druh 

pracovní činnosti (nikoli jednotlivé pracovní úkony nebo výsledek práce). V pracovním poměru 

se zaměstnanec podřizuje řídící vůli zaměstnavatele, vykonává práci podle jeho pokynů a na 

jeho nálady a riziko. Zaměstnavatel vytváří pracovní podmínky, odebírá výsledky práce, 

s nimiž nakládá dle vlastního uvážení a snáší hospodářské riziko vykonávané práce. Práce 

v pracovním poměru se proto označuje jako práce závislá, tj. závislá na zaměstnavateli co do 

požadovaného výkonu, jeho konkretizaci i nakládání s ní. 134 

Osobněprávní povaha pracovního poměru je dána tím, že zaměstnanec je povinen 

závazek sjednaný zpravidla pracovní smlouvou plnit osobně, přičemž je v tomto směru 

nezastupitelný. Od vzniku pracovního poměru je zaměstnanec povinen podle pokynů 

zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době 

a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru (ust. § 38 odst. 1 písm. b) ZP). 

„Zaměstnanec je nezastupitelný ve výkonu práce. Pokud jde o zastupování v pracovněprávních 

vztazích, vztahuje se právní úprava v této oblasti, jen na zastupování při právním jednání 

(právních úkonech), nikoli při plnění základních povinností vyplývajících z pracovního poměru, 

tedy při výkonu práce.“ 135 

Zaměstnanci v pracovním poměru svědčí celá řada základních práv, např. právo na 

zaměstnání, právo na odměnu za práci, právo na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, právo 

na odpočinek po práci atp. Zabezpečení těchto práv zákonodárce neponechává jen na vůli 

smluvních stran, ale zasahuje zde ve prospěch slabšího, tj. zaměstnance. Celá řada uvedených 

 
133 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 263-265. 
134 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 265. 
135 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 266. 
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práv je vázána přímo na osobu zaměstnance. Některá z nich jsou nezcizitelná (např. právo na 

zaměstnání, právo na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, právo na odpočinek po práci), jiná 

sice mohou být přenesena na třetí osobu, ale jen se souhlasem zaměstnance nebo na základě 

rozhodnutí soudu (např. právo na odměnu za práci).  

Pokud zákonodárce určuje podmínky výkonu práce absolutně kogentními nebo relativně 

kogentními normami, činí tak především v zájmu ochrany zaměstnance a zájmu na určitém 

standardu pracovních podmínek, za nichž dochází k výkonu práce. Někdy je totiž zapotřebí, 

chránit zaměstnance nejen před zaměstnavatelem (jeho přehnanými požadavky), ale i před ním 

samotným (pracovní doba, bezpečnost a ochrana zdraví při práci). 

Pracovní poměr obsahuje také výrazný osobněprávní aspekt, kterým se odlišuje např. 

od občanskoprávních závazkových vztahů. V pracovním poměru se totiž vytváří také osobní 

vztah charakterizovaný závazkem loajality zaměstnance vůči zaměstnavateli (např. ust. § 301 

písm. d) ZP). 136 

Organizační povaha pracovního poměru se projevuje tak, že zaměstnanec se musí 

podřídit pracovnímu režimu, který je u zaměstnavatele stanoven. Hospodářská činnost 

zaměstnavatele vyžaduje, aby práce jednotlivých zaměstnanců byla navzájem určitým 

způsobem propojena a organizována. Činnosti jednotlivých zaměstnanců pak musejí na sebe 

navazovat. Z toho vyplývá, že podřízení se zaměstnance výrobnímu nebo jinému 

organizačnímu režimu, který u daného zaměstnavatele existuje, je svým způsobem nutností. 

V souvislosti s tím nelze opomenout ani skutečnost, že zaměstnanec zapojením do určité 

organizace práce určuje svůj společenský status, začleňuje se do společnosti jako příslušník 

určité společenské třídy, vrstvy či skupiny. Odměna za práci je pro něj hlavním zdrojem životní 

úrovně, mnohdy i pro celou jeho rodinu. Objektivně sice existují i jiné právní formy začlenění 

občanů do „společenské práce“, ale pracovní poměr je z nich daleka nejčastější a 

nejdůležitější.137 

Pokud jde o kolektivní povahu pracovního poměru, je tím myšlena skutečnost, že při 

plnění pracovního závazku z pracovního poměru se zaměstnanec začleňuje v rámci společenské 

dělby práce do určitého pracovního kolektivu. Svou prací, ale i výdělkem, je do značné míry 

závislý na pracovním kolektivu. Kolektivní povaha pracovního poměru se ale neprojevuje jen 

bezprostředně v pracovní činnosti. Vstup do pracovního kolektivu je pro zaměstnance zároveň 

 
136 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 266. 
137 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 267. 
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předpokladem pro začlenění do odborové organizace; tím se značně posiluje právní i faktické 

(sociální) postavení zaměstnance – prostřednictvím kolektivu spolupracovníků.  

Na dělbě práce v pracovním kolektivu a pracovních činnostech kolektivu je do určité 

míry závislý i zaměstnancův výdělek (např. při pásové výrobě pracovní tempo a množství 

výrobků závisí na všech členech pracovního kolektivu, odměna je nastavena podle množství 

hotových výrobků, na kterých se podílejí všichni zaměstnanci z kolektivu). V neposlední řadě 

pak mezilidské vztahy v pracovním kolektivu ovlivňují mj. celkovou spokojenost zaměstnance 

s prací; vliv spokojenosti s prací na osobní život zaměstnance je pak nepopiratelný. 138 

Jako poslední znak pracovního poměru je uváděn také úplatný charakter (úplatnost). 

Pracovní poměr je zásadně úplatný právní vztah (tj. má úplatný charakter); odměna za práci je 

condicio sine qua non pracovního poměru. Význam odměny za práci je zcela zásadní. Pro 

většinu osob je to základní zdroj příjmu a základ jejich životní úrovně. Odměna a její výše je 

do jisté míry smluvní záležitostí, jelikož si ji mohou smluvní strany pracovní smlouvy 

dohodnout. Výše uvedené se týká především mzdy; plat je podrobně upraven a stanoven 

právními předpisy a možnost se od nich odchýlit je značně omezená. I samotná dohoda 

smluvních stran pracovní smlouvy o mzdě však musí respektovat některé principy odměňování, 

jako např. ust. § 110 ZP (princip stejné mzdy za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty), nebo 

nařízení vlády o minimální mzdě139. 140 

 

2.2. Prvky pracovního poměru 

  Mezi prvky pracovního poměru, jakožto základního pracovněprávního vztahu, řadíme 

subjekty pracovního poměru, obsah pracovního poměru a objekt (předmět) pracovního poměru. 

Podle prvků pracovního poměru (subjektů, obsahu a objektu) lze ve své podstatě 

charakterizovat i samotný pracovní poměr. 

  Subjekty pracovního poměru jsou zaměstnanec a zaměstnavatel, kteří jsou nositeli 

vzájemných subjektivních práv a povinností. Obsahem pracovního poměru jsou vzájemná 

práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Objektem (předmětem) pracovního 

poměru je pak osobní výkon (závislé) práce zaměstnance pro zaměstnavatele za odměnu (mzdu 

nebo plat). 

 
138 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 267-268. 
139 Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého 

pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů. 
140 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 268. 
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2.2.1.  Subjekty pracovního poměru 

 V souladu s teorií práva rozumíme subjekty pracovněprávních vztahů ty, kdo mohou do 

těchto vztahů vstupovat a být nositeli subjektivních práv a právních povinností z těchto vztahů 

vyplývajících.  Subjektem soukromoprávních vztahů jsou tedy osoby, které jsou dle ust. § 18 

OZ rozděleny na osoby fyzické a osoby právnické. V případech základního pracovněprávního 

vztahu – pracovního poměru, jsou to zaměstnavatel a zaměstnanec. Zaměstnavatelem může 

být osoba fyzická i osoba právnická, zaměstnancem pak může být toliko osoba fyzická.  

Komplexní právní úpravu osobního stavu osob (tedy i zaměstnavatele a 

zaměstnance) upravuje občanský zákoník, což vyplývá z ustanovení § 9 OZ. „Toto 

ustanovení vyjadřuje jako vůdčí pravidlo, že občanský zákoník je kodex, těžiště veškerého 

soukromého práva, k němuž se sbíhají a pod jehož vlivem jsou i všechna soukromoprávní 

ustanovení, byť je obsahují jiné zákony nebo další předpisy… Pojetí občanského zákoníku jako 

univerzálního kodexu a charty soukromých práv sleduje dvě základní opatření. Za prvé se 

stanoví, že občanský zákoník upravuje osobní stav osob, a to fyzických i právnických. Je tedy v 

důsledku toho vyloučeno, aby se úprava statusových otázek ocitla mimo občanský kodex. Za 

druhé se normuje, že občanský zákoník je zákonem subsidiárně aplikovatelným pro celé 

soukromé právo ve všech aspektech, o nichž speciální soukromoprávní předpisy nestanoví od 

občanského zákoníku odchylky.“ 141 

Subjekty pracovního poměru mohou být tedy osoby fyzické, osoby právnické a 

stát142. Dle ustanovení § 6 ZP je zaměstnancem fyzická osoba, která se zavázala k výkonu 

závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.  Ustanovení § 7 ZP vymezuje postavení 

zaměstnavatele jako osoby (právnické nebo fyzické), pro kterou se fyzická osoba zavázala 

k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.   

 

2.2.1.1. Fyzické osoby jako subjekt pracovního poměru 

Fyzické osoby, jako subjekt pracovního poměru, mohou vystupovat v pozici 

zaměstnance nebo zaměstnavatele. K tomu, aby fyzická osoba mohla vystupovat jako subjekt 

pracovního poměru, musí mít určité vlastnosti, a to: 

- právní osobnost (pasivní složka), 

- svéprávnost (aktivní složka), 

- procesní a deliktní způsobilost. 143 

 
141 Eliáš, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012. s. 69. 
142 Stát možno považovat za právnickou osobu sui generis. 
143 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 110. 
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Pojmem právní osobnost rozumíme, dle ust. § 15 odst. 1 OZ, způsobilost mít v mezích 

právního řádu práva a povinnosti; právní osobnost má fyzická osoba od narození až do smrti 

(ust. § 23 OZ).  

Svéprávností pak rozumíme, dle ust. § 15 odst. 2 OZ, způsobilost nabývat pro sebe 

vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právní jednání).  Plné 

svéprávnosti se nabývá zletilostí, tj. dovršením osmnáctého roku života (ust. § 30 odst. 1 OZ). 

Před dovršením osmnáctého roku života lze svéprávnosti nabýt přiznáním svéprávnosti (ust. § 

30 odst. 2 OZ) nebo uzavřením manželství (ust. § 30 odst. 2 OZ). Omezit (nikoli již zbavit) 

svéprávnost lze pouze rozhodnutím soudu při naplnění podmínek uvedených v ust. § 55 a násl. 

OZ.  Právní osobnosti ani svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát ani zčásti; učiní-li tak, nepřihlíží 

se k tomu (ust. § 16 OZ).  

Deliktní způsobilost znamená, že každý člověk odpovídá za své jednání, je-li schopen 

je posoudit a ovládnout. Schopnost plně posoudit své jednání a ovládnout jej má nepochybně 

osoba disponující plnou svéprávností, což ve své podstatě znamená, že nabytí plné deliktní 

způsobilosti se shoduje s nabytím plné svéprávnosti. 144 

 

2.2.1.1.1. Fyzická osoba jako zaměstnanec 

V důsledku zahrnutí statusových otázek do občanského zákoníku, který problematiku 

osobního stavu osob upravuje výlučně, vymezuje ust. § 6 ZP toliko pojem zaměstnance, jímž 

se rozumí fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním 

pracovněprávním vztahu. Ustanovení § 34 OZ pak vyslovuje zákaz závislé práce pro nezletilé 

osoby mladší než 15 let, anebo starší 15 let, které ještě neukončily povinnou školní docházku; 

tyto fyzické osoby mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost 

za podmínek uvedených v zákoně o zaměstnanosti.  

Dle ust. § 35 OZ nabývá fyzická osoba jako zaměstnanec svéprávnosti dovršením 15 let 

věku; tímto okamžikem je tak fyzická osoba, jako zaměstnanec, způsobilá nabývat pro sebe 

vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem. Podmínka dokončení povinné 

školní docházky při sjednání pracovněprávního vztahu byla z právní úpravy vypuštěna145. Jako 

den nástupu do práce však není možné sjednat den, který by předcházel dni, kdy nezletilý 

ukončí povinnou školní docházku. „Je tak dostatečně chráněn veřejnoprávní zájem na ukončení 

 
144 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 59. 
145 Podmínka dokončení povinné školní docházky při sjednání pracovněprávního vztahu byla z právní úpravy 

vypuštěna na základě zákona č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další 

související zákony, ve znění pozdějších předpisů. 
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povinné školní docházky, nezletilý tedy může sjednat pracovněprávní vztah např. v květnu, jako 

den nástupu do práce je sjednán termín v červenci.“146 

Současná právní úprava zachovává výjimky týkající se uzavření dohody o hmotné 

odpovědnosti (ust. § 252 odst. 2 ZP) a dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřené věci (ust. § 255 

odst. 3 ZP) s tím, že tyto dohody může uzavřít fyzická osoba nejdříve v den, kdy dosáhne 18 

let věku.  

Jako omezení smluvní volnosti, nikoli omezení svéprávnosti, pak musíme posuzovat 

ustanovení § 245 ZP a § 246 ZP, ve kterých jsou obsaženy zákazy určené zaměstnavateli, a to 

zaměstnávat mladistvé zaměstnance prací přesčas, prací v noci a některými konkrétními druhy 

práce (např. práce pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol).  

 

2.2.1.1.2. Fyzická osoba jako zaměstnavatel 

Fyzická osoba může v pracovněprávních vztazích (pracovním poměru) vystupovat i 

jako zaměstnavatel. Postavení zaměstnavatele vyplývá z ust. § 7 ZP, podle něhož je 

zaměstnavatelem osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce 

v základním pracovněprávním vztahu. I v případě zaměstnavatele musíme jeho postavení 

odvozovat z příslušných ustanovení občanského zákoníku.  

Svéprávnost fyzické osoby jako zaměstnavatele vzniká obecně dosažením zletilosti, tj. 

dovršením věku 18 let, příp. uzavřením sňatku před dovršením uvedeného věku. V úvahu 

připadá také, před dovršením 18 let věku, přiznání svéprávnosti ve smyslu § 37 OZ.  

Za zmínku stojí nepochybně i ustanovení § 33 odst. 1 OZ, dle kterého může zákonný 

zástupce nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, udělit souhlas k samostatnému 

provozování obchodního závodu nebo jiné obdobné výdělečné činnosti, přičemž v takovém 

případě se nezletilý stává způsobilý k jednáním, jež jsou s touto činností spojena. K platnosti 

souhlasu je nutné přivolení soudu. Lze si jistě představit, že v rámci provozování obchodního 

závodu nebo v souvislosti s jinou takovou výdělečnou činností budou spojeny i otázky 

pracovněprávní (personální), a tudíž i taková nezletilá osoba bude moci, při splnění podmínek 

dle § 33 odst. 1 OZ, vystupovat jako zaměstnavatel.  

Naproti tomu nelze pro vznik svéprávnosti fyzické osoby jako zaměstnavatele 

akceptovat ustanovení § 32 OZ, dle kterého může zákonný zástupce nezletilého, který nenabyl 

plné svéprávnosti, udělit souhlas k určitému právnímu jednání, případně k dosažení určitého 

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

2017, s. 84. 
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cíle, jelikož uvedený souhlas se vztahuje na jednání v soukromých věcech a nezahrnuje právní 

jednání jako zaměstnavatele. 147 

I v případě fyzické osoby jako zaměstnavatele platí, že právní osobnost se nabývá 

narozením a zaniká smrtí. Zajímavou otázkou je postavení nascitura (počatého dítěte), které je 

upraveno v ust. § 25 OZ, v němž je stanoveno, že na počaté dítě se hledí jako na již narozené, 

pokud to vyhovuje jeho zájmům. Nenarodí-li se však živé, hledí se na ně, jako by nikdy nebylo. 

Tato otázka může být zajímavá v souvislosti se smrtí fyzické osoby jako zaměstnavatele a 

případném pokračování živnosti. Nabytí právní osobnosti narozením je z pohledu pracovního 

práva významné i ve vztahu k ust. § 342 ZP, které stanoví, že smrtí fyzické osoby, která je 

zaměstnavatelem, základní pracovněprávní vztah zaniká, vyjma případů pokračování v živnosti 

ve smyslu živnostenského zákona148, kdy zákon umožňuje, aby se zaměstnavatelem stal, 

v případě, že dojde k pokračování živnosti, dědic bez ohledu na dosažený věk. 149 

 

2.2.1.2. Právnické osoby jako subjekt pracovního poměru 

S ohledem na osobní charakter výkonu práce může být právnická osoba v základním 

pracovněprávním vztahu (pracovním poměru) toliko v postavení zaměstnavatele. Ustanovení § 

7 ZP ve vztahu k právnickým osobám pouze stanoví, že mohou být zaměstnavatelem, aniž by 

zákoník práce pojem právnická osoba blíže vymezil. I v tomto případě jde opět o statusovou 

otázku, kterou řeší občanský zákoník; dle ust. § 20 OZ je právnická osoba organizovaný útvar, 

o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. 

V porovnání s fyzickými osobami jsou právnické osoby častěji se vyskytujícím 

zaměstnavatelem. 

Právnické osoby lze členit podle různých kritérií, a to např. na právnické osoby 

soukromého práva a právnické osoby veřejného práva, dle povahy právní oblasti jejich založení 

a fungování atp. Základní členění právnických osob vyplývá z příslušných ustanovení 

občanského zákoníku, další členění přináší teorie práva. V této práci se podrobnějším členěním 

právnických osob, vzhledem k obsahovému zaměření této práce, zabývat nebudeme.  

Právnickou osobu lze ustavit zakladatelským právním jednáním, zákonem, rozhodnutím 

orgánu veřejné moci, popřípadě jiným způsobem, který stanoví jiný právní předpis (ust. § 122 

OZ). Právnická osoba vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Je-li právnická osoba zřízena 

zákonem, vzniká dnem nabytí jeho účinnosti, nestanoví-li zákon den pozdější (ust. § 126 OZ). 

 
147 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 113-114. 
148 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
149 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 61-62. 
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Dle ust. § 118 OZ má právnická osoba právní osobnost od svého vzniku do svého 

zániku. Totéž lze tvrdit i o způsobilosti právně jednat. „Pokud jde o způsobilost právnických 

osob k právnímu jednání, pak zatímco fyzické osoby mohou mít způsobilost k právnímu jednání 

buď ze zákona nebo na základě soudního rozhodnutí omezenou, popřípadě ji nemají vůbec, u 

právnických osob se rozsah subjektivity se způsobilostí k právnímu jednání kryje. Totéž lze 

vztáhnout k deliktní způsobilosti právnických osob. Právnická osoba má právní osobnost a 

způsobilost právně jednat od svého vzniku do svého zániku.“ 150 

Z hlediska vystupování právnické osoby jako zaměstnavatele je důležité řešit také 

otázku, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat. Současná koncepce občanského zákoníku 

vylučuje přímé jednání právnické osoby, a proto může právnická osoba jednat jen 

prostřednictvím zástupců. Dle ust. § 164 odst. 1 OZ může člen statutárního orgánu zastupovat 

právnickou osobu ve všech záležitostech, tj. i v pracovněprávních jednáních. Kdo je statutárním 

orgánem právnické osoby řeší vždy příslušné právní předpisy151. Zastupovat právnickou osobu 

mohou i její zaměstnanci, a to v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; 

přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti (ust. § 166 odst. 1 OZ). Z tohoto ustanovení lze mj. 

dovodit i ochranu třetí strany, pokud byla v dobré víře, že zaměstnanec zastupující právnickou 

osobu (zaměstnavatele) jednal v rozsahu svého oprávnění. Nic také nebrání tomu, aby si 

právnická osoba upravila otázku zastoupení ve svých vnitřních dokumentech.  

 

2.2.1.3. Stát jako subjekt pracovního poměru  

Dle ust. § 21 OZ se stát v oblasti soukromého práva považuje za právnickou osobu, 

přičemž jiný právní předpis stanoví, jak stát právně jedná. Ustanovení § 9 ZP vymezuje pak 

postavení státu jako zaměstnavatele, kde za stát vystupuje příslušná organizační složka, která 

zaměstnává zaměstnance v základních pracovněprávních vztazích. Podle ust. § 11 ZP je 

vedoucí organizační složky státu považován za vedoucího zaměstnance. 

Vystupování státu v právních vztazích, jakož i postavení organizačních složek státu, 

upravuje zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích152. Dle 

tohoto zákona za stát právně jedná vedoucí organizační složky, jíž se toto právní jednání týká, 

pokud zvláštní právní předpis nebo tento zákon nestanoví jinak. Vedoucí organizační složky 

může pro určité právní jednání písemně pověřit jiného vedoucího zaměstnance této organizační 

 
150 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 64-65. 
151 Např. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.  
152 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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složky. Další zaměstnanci organizační složky mohou za stát právně jednat pouze v rozsahu 

stanoveném vnitřním předpisem organizační složky.  

Organizační složka státu přitom není právnická osoba (právnickou osobou je stát) a 

pouze za právnickou osobu (tj. za stát) jedná. Z výše uvedeného vyplývá, že organizační složka 

státu není oprávněna jednat svým vlastním jménem, ale jménem státu; práva a povinnosti 

z jednání organizační složky státu tak nabývá stát jako právnická osoba. 153 

Stát tedy může, jako subjekt pracovního poměru, vystupovat toliko v roli 

zaměstnavatele. Od těchto situací je třeba odlišit vystupování státu v odvozených 

pracovněprávních vztazích, kde stát vystupuje ve „vrchnostenském“ postavení; zde se jedná o 

výkon státní moci ve specifických oblastech jako jsou kontrola nad dodržováním 

pracovněprávních předpisů a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, anebo 

provádění a kontrola právních vztahů zaměstnanosti. V těchto případech jde o veřejnoprávní 

vztahy, v nichž jménem státu vystupuje příslušná organizační složka státu (inspekce práce, 

úřady práce), jejíž pravomoci vyplývají z příslušných právních předpisů154. 155 

 

2.2.1.4. Zastoupení v rámci pracovního poměru 

Subjekty pracovního poměru, tj. zaměstnanci a zaměstnavatelé, mohou v rámci 

pracovněprávních vztahů jednat samostatně, anebo se nechat zastoupit jinou fyzickou nebo 

právnickou osobou. „Právní jednání je zpravila úkonem jednajícího pro sebe sama. V rozvinuté 

společnosti však vzniká potřeba jednání za druhého, tedy situace, kde jedna osoba (zástupce) 

jedná za jiného (zastoupeného, principála), který je pánem právního jednání, avšak z jistých 

důvodů nechce či nemůže provést právní jednání sám.“ 156 V některých případech se zastoupení 

k platnosti právního jednání dokonce vyžaduje, což může nastat například při omezení 

svéprávnosti fyzické osoby. 

Zákoník práce problematiku zastoupení neupravuje; proto je nutno aplikovat na 

zastoupení v pracovněprávních vztazích (tj. i v rámci pracovního poměru) subsidiárně 

občanský zákoník (ust. § 436 a násl. OZ), přičemž současně nesmí být zastoupení zákoníkem 

práce vyloučeno. 

Zastoupení lze podle příslušných ustanovení občanského zákoníku členit na zastoupení 

smluvní, zákonné zastoupení a opatrovnictví. Zástupce je ten, kdo je oprávněn jednat za jiného 

 
153 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 82. 
154 Např. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 252/2005 Sb., o 

inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 
155 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 115-116. 
156 Tichý, L. Obecná část občanského práva. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 318. 
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jeho jménem. Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému (ust. §436 OZ). 

Zastupovat jiného nemůže ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného (ust. § 436 

OZ), ledaže při smluvním zastoupení zastoupený o takovém rozporu věděl nebo vědět mohl. 

Zástupce jedná osobně; dalšího zástupce může pověřit, je-li to se zastoupeným ujednáno nebo 

vyžaduje-li to nutná potřeba, odpovídá však za řádný výběr jeho osoby (ust. § 438 OZ).  

Pokud jde o fyzické osoby – zaměstnance, je možné konstatovat, že právní úprava 

nevykazuje z pohledu pracovněprávních vztahů (pracovního poměru) významné odchylky, 

kterým by bylo třeba věnovat větší pozornost.  

Je-li zaměstnanec omezen na svéprávnosti, určí mu soud opatrovníka. Opatrovník pak 

za zaměstnance jedná v rozsahu omezení způsobilosti k právnímu jednání. Byla-li určitá osoba 

omezena ve svéprávnosti a učiní-li právní jednání, na nějž se omezení vztahuje, lze jeho jednání 

prohlásit za neplatné, jen působí-li mu újmu. Pokud však opatrovník takové jednání schválí, 

považuje se takové jednání za platné (ust. § 65 OZ). 

Zaměstnanec si může také ujednat, že jej bude někdo při právních jednáních zastupovat 

jako zmocněnec (smluvní zastoupení). Za zmínku stojí skutečnost, že na rozdíl od klasických 

soukromoprávních vztahů je v pracovněprávních vztazích v některých případech zastoupení 

vyloučeno. Tak je tomu například při výkonu práce zaměstnancem pro zaměstnavatele, jelikož 

osobní charakter výkonu práce neumožňuje, aby se zaměstnanec nechal zastoupit při samotném 

výkonu práce (ust. § 38 odst. 1 písm. b) ZP). 157 

Zastoupení může ale být vyloučeno (za jistých okolností) i v případě zaměstnavatele, 

když např. podle ust. § 33 odst. 4 ZP se nemůže nechat zaměstnavatel zastoupit v některých 

případech jmenování. 158  

Fyzická osoba jako zaměstnavatel jedná, pokud je svéprávná, především sama; pokud 

není svéprávná, jedná za ni zákonný zástupce. Může se rovněž nechat zastoupit na základě 

smluvního zastoupení.  

Pokud je fyzická osoba – zaměstnavatel podnikatelem, platí pro ni zvláštní úprava 

zastoupení podnikatele dle ust. § 430 a § 431 OZ. Podle těchto ustanovení platí, že pověří-li 

podnikatel někoho při provozu obchodního závodu určitou činností, zastupuje tato osoba 

podnikatele ve všech jednáních, k nimž při této činnosti obvykle dochází. Podnikatele zavazuje 

i jednání jiné osoby v jeho provozovně, pokud byla třetí osoba v dobré víře, že jednající osoba 

je k jednání oprávněna. Překročí-li zástupce podnikatele zástupčí oprávnění, podnikatele právní 

jednání zavazuje; to neplatí, věděla-li třetí osoba o překročení nebo musela-li o něm vědět 

 
157 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 67. 
158 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 116. 
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vzhledem k okolnostem případu. Právní úprava pro zastoupení podnikatele není však 

komplexní, ale doplňuje toliko ostatní ustanovení občanského zákoníku týkajících se 

zastoupení.  

Na druhou stranu právní úprava neobsahuje, pokud jde o fyzické osoby - 

zaměstnavatele, kteří nejsou podnikateli, úpravu podobnou právnickým osobám o zastoupení 

jejími zaměstnanci 159. Z výše uvedeného vyplývá, že v případě této početně malé skupiny 

zaměstnavatelů – nepodnikatelů (fyzických osob a jejich zaměstnanců), tak půjde výlučně o 

smluvní zastoupení zaměstnavatele zaměstnancem podle ust. § 441 a násl. OZ. 160 

U právnických osob – zaměstnavatelů vychází koncepce občanského zákoníku z toho, 

že zatímco fyzická osoba jedná přímo nebo může být při jednání zastoupena, právnická osoba 

nemá možnost přímého jednání a může jednat jen prostřednictvím zástupce; to se plně vztahuje 

i na statutární orgán, jelikož dle ust. § 164 odst. 2 OZ může člen statutárního orgánu zastupovat 

právnickou osobu ve všech záležitostech. Statutární orgán právnické osoby může být buď 

individuální, nebo kolektivní.  

Kromě statutárních orgánů právnické osoby, mohou zastupovat právnické osoby a 

právně za ně jednat i další subjekty. Za právnickou osobu mohou především právně jednat její 

zaměstnanci nebo členové, a to v rozsahu obvyklém, vzhledem k jejich pracovním zařazení 

nebo funkci (ust. § 166 odst. 1 OZ); občanský zákoník tak upravuje zákonné zastoupení 

právnických osob jejími zaměstnanci nebo členy. Dále pak podle ust. § 161 OZ platí, že kdo 

právnickou osobu zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností.  

Obdobně jako u fyzických osob – zaměstnavatelů, kteří jsou podnikateli, platí zvláštní 

právní úprava pro zastoupení podnikatele (ust. § 430 a § 431 OZ) i pro osoby právnické. 

Zvláštním institutem, který upravuje pouze zastoupení podnikatele zapsaného v obchodním 

rejstříku, je pak prokura. Prokura představuje zvláštní druh smluvního zastoupení, jehož úprava 

je obsažena v ust. § 450 - § 456 OZ. Prokurou zmocňuje podnikatel zapsaný v obchodním 

rejstříku prokuristu k právním jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu (popř. 

pobočky), a to i k těm, k nimž se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista tak bude 

oprávněn činit i příslušná pracovněprávní jednání. Prokuru lze udělit jen fyzické osobě.  Další 

zastoupení podnikatele upravuje ust. § 503 OZ, podle něhož vedoucí odštěpného závodu je 

 
159 Míněno právní úpravu obsaženou v ust. § 166 OZ, dle které právnickou osobu zastupují její zaměstnanci 

v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci. 
160 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 75. 
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oprávněn zastupovat podnikatele ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu ode 

dne, ke kterému byl jako vedoucí odštěpného závodu zapsán do obchodního rejstříku. 161   

Ve vazbě na vymezení osob, které jsou oprávněny jednat jménem zaměstnavatele, je 

vhodné se v krátkosti zmínit také o vedoucích zaměstnancích. Ustanovení § 11 ZP vymezuje 

vedoucí zaměstnance zaměstnavatele jako zaměstnance, kteří jsou na jednotlivých stupních 

řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, 

organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. 

Vedoucím zaměstnancem je (nebo se za vedoucího zaměstnance považuje) rovněž vedoucí 

organizační složky státu. Lze obecně konstatovat, že pod pojem vedoucího zaměstnance je třeba 

zahrnout každého zaměstnance zaměstnavatele, který je pověřen vedením na jednotlivém stupni 

řízení u zaměstnavatele. Platí přitom, že za vedoucího zaměstnance můžeme označit pouze 

takového zaměstnance, kterému je podřízen alespoň jeden další zaměstnance. 162 

V pracovněprávních vztazích (tj. i v rámci pracovního poměru) je velice časté i 

zastoupení smluvní. Smluvně zastoupit se může nechat jak fyzická osoba – zaměstnanec, tak 

fyzická nebo právnická osoba – zaměstnavatel. Zmocnitel v takových případech uvede rozsah 

zástupnického oprávnění v plné moci (ust. § 441 OZ). Zástupcem (zmocněncem) může být 

fyzická i právnická osoba. Je-li zástupcem právnická osoba, pak výkon zástupnického 

oprávnění náleží do působnosti statutárního orgánu anebo osobě, kterou tento statutární orgán 

určí.  

Plná moc je výsledkem jednostranného právního jednání zastoupeného, kterým 

prohlašuje vůči třetí osobě (třetím osobám), že zmocnil jinou osobu jako oprávněnou, tj. 

zástupce, aby ho v rozsahu uvedeném v plné moci zastupovala. Zmocnitel může určit pro tutéž 

záležitost více zástupců, přičemž se má za to, že každý z nich může jednat samostatně (ust. § 

439 OZ). Plná moc může být obecná (generální), kterou zmocnitel zmocní zástupce ke všem 

právním jednáním, anebo zvláštní (speciální), která opravňuje zástupce pouze k vybraným 

jednotlivým právním jednáním. Plná moc může být udělena ústně i písemně, avšak v případě, 

že se zastoupení netýká jen určitého právního jednání, má být udělena plná moc písemně; to 

platí i v případě, je-li vyžadováno pro právní jednání, ke kterému se zástupce zmocňuje, zvláštní 

formu. Tak je tomu například u pracovní smlouvy (podle ust. § 34 odst. 2 ZP musí být pracovní 

smlouva uzavřena písemně). Nedostatek písemné formy plné moci v případech, kdy písemnou 

formu vyžaduje občanský zákoník, by měl za následek její neplatnost dle ust. § 582 odst. 1 OZ. 

Jedná-li zmocněnec jménem zmocnitele v mezích stanoveného oprávnění, vznikají práva a 

 
161 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 75-79. 
162 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 70-71. 
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povinnosti přímo zmocniteli. Pokud zmocněnec překročí své oprávnění vyplývající z plné 

moci, je zmocnitel vázán, jen pokud neoznámí svůj nesouhlas s tímto jednáním osobě, se kterou 

zmocněnec právní jednání uzavřel, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o právním jednání 

dozvěděl. Neučinil-li to, platí, že překročení takového oprávnění schválil; to neplatí, pokud 

osoba, s níž zástupce právně jednal, měla a mohla z okolností a bez pochybností poznat, že 

zmocněnec zástupčí oprávnění zjevně překročil (ust. 446 OZ). 163 

 

2.2.2.  Obsah pracovního poměru 

Většina individuálních pracovněprávních vztahů, s výjimkou vztahů vznikajících na 

úseku zaměstnanosti a vztahů kontrolních, má povahu vztahů závazkových. Obsahem 

závazkových vztahů jsou vždy vzájemná práva a povinnosti subjektů. V rámci obecné 

charakteristiky obsahu (individuálních) pracovněprávních vztahů je nutno vycházet 

z příslušných ustanovení občanského zákoníku; vymezení závazkového vztahu nalezneme v 

ust. § 1721 OZ, dle kterého má ze závazku věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako 

pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit. Podle ust. § 1789 OZ 

je z platného závazku dlužník povinen něco dát („dare“), konat („facere“), něčeho se zdržet 

(„ommitere“) nebo něco strpět („pati“) a věřitel je oprávněn to od něj požadovat. 164  

Takto uvedená charakteristika závazku je typická pro soukromoprávní vztahy a tím také 

pro individuální pracovněprávní vztahy. Právo a jemu odpovídající povinnost představují 

určitou dvojici v rámci pracovněprávního vztahu, která však zpravidla není jedinou v takovém 

vztahu, neboť většina pracovněprávních vztahů není tak jednoduchá (např. právě pracovní 

poměr), aby jejich obsahem bylo pouze jedno právo a jemu odpovídající povinnost. Na druhé 

straně však i v pracovním právu existují takové případy, kdy narazíme na jednu dvojici práv a 

povinností; tak je tomu například v rámci odpovědnostních vztahů (povinnost uhradit škodu a 

právo požadovat náhradu škody). V případě obsahu závazků z pracovněprávních vztahů je 

možné, s ohledem na zásadu subsidiarity, aplikovat mnohá (další) ustanovení občanského 

zákoníku. Nesmíme však zapomínat, že subsidiární aplikace občanského zákoníku není 

neomezená, přičemž zákaz aplikace některých občanskoprávních institutů v pracovněprávních 

vztazích nalezneme v zákoníku práce hned na několika různých místech, např. ust. § 23 odst. 4 

ZP, § 28 ZP, § 144a ZP nebo § 346d ZP. 165 

 
163 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 68. 
164 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 116-117. 
165 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 75. 
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Zatím co v rámci obecné charakteristiky (individuálních) pracovněprávních vztahů 

vycházíme z příslušných ustanovení občanského zákoníku, jsou také případy, kdy zákoník 

práce vymezuje, v rámci některých vztahů, jejich podrobný obsah. Tak je tomu v případě 

pracovního poměru. Obsahem pracovního poměru jsou vzájemná práva a povinnosti 

zaměstnance a zaměstnavatele. Jejich základem je pracovní závazek166, který zahrnuje 

vzájemná práva a povinnosti, které jsou shodné pro všechny druhy pracovních poměrů, tj. musí 

se vyskytovat v každém pracovním poměru.  

Do pracovního závazku patří následující povinnosti a práva subjektů (každému právu 

jednoho subjektu odpovídá povinnost druhého subjektu): 

- povinnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, tj. 

umožnovat zaměstnanci od sjednané doby výkon sjednané práce (co do druhu, místa a 

doby) a právo zaměstnance požadovat po zaměstnavateli od sjednané doby umožnění 

výkonu sjednané práce, 

- povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci mzdu či plat za vykonanou práci a 

právo zaměstnance požadovat po zaměstnavateli výplatu mzdy či platu za vykonanou 

práci, 

- povinnost zaměstnance konat osobně pro zaměstnavatele práci dle jeho pokynů a právo 

zaměstnavatele požadovat po zaměstnanci osobní výkon sjednané práce (event. jiné 

práce v zákonem stanovených případech). 

Ustanovení § 38 ZP pak zařazuje mezi povinnosti vyplývající z pracovního poměru pro 

zaměstnance ještě: 

- povinnost zaměstnavatele vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů zaměstnance 

a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo 

vnitřním předpisem, 

- povinnost zaměstnance dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru; 

konkretizace povinností zaměstnanců je pak uvedena v ust. § 301 – 304 ZP. 

Výše uvedenými právy a povinnostmi není však obsah pracovního poměru zcela vyčerpán. 

Vedle základních práv a povinností plynoucích z pracovního závazku stojí další struktura 

vzájemných práv a povinností subjektů pracovního poměru (např. povinnosti v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci atd.). 167 

 

 
166 Pracovní závazek je termín používaný teorií pracovního práva pro označení souboru esenciálních práv a 

povinností charakterizujících pracovní poměr (případně, largo sensu, základní pracovněprávní vztah).  
167 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 143. 
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2.2.3. Předmět (objekt) pracovního poměru 

Předmětem (objektem) pracovněprávních vztahů je konání závislé práce za 

odměnu zaměstnancem. Jedná se tedy zejména o vztahy, na jejichž základě a v nichž je 

pracovní síla zaměstnance užívána za odměnu zaměstnavatelem (tedy pracovní poměry a 

vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr) a dále též o vztahy, které 

s těmito základními (individuálními) pracovněprávními vztahy souvisejí. 

Objektem (předmětem) pracovního poměru je pak osobní výkon (závislé) práce 

zaměstnance pro zaměstnavatele za odměnu (mzdu nebo plat). Pro pracovní poměr je typické, 

že práce v něm konaná je určena druhově; tato skutečnost poměrně často odlišuje pracovní 

poměr od práce konané na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 

zejména dohody o provedení práce, neboť jejich objektem jsou často např. jednotlivé pracovní 

úkony nebo výsledek pracovní činnosti.   

Závislá práce je definována v ust. § 2 ZP jako práce, která je vykonávána ve vztahu 

nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle 

pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně; dále pak platí, 

že závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a 

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

jiném dohodnutém místě. Na tomto místě je vhodné zdůraznit, že ustanovení definující závislou 

práci jsou kogentní povahy.  

V praxi se vyskytují případy, kdy není jednoduché určit, zda se jedná o závislou práci 

či nikoli. Základním definičním znakem závislé práce, který ji odlišuje od občanskoprávních a 

obchodněprávních vztahů, je skutečnost, že tato práce je vykonávána ve vztahu nadřízenosti 

a podřízenosti mezi smluvními stranami. Zaměstnavatel je oprávněn dávat zaměstnanci 

pokyny a zaměstnanec je povinen tyto pokyny plnit a respektovat. Právní rámec 

pracovněprávních smluv pak vytváří dominantní postavení zaměstnavatele. Druhým 

odlišujícím znakem od občanskoprávních a obchodněprávních vztahů je skutečnost, že 

pracovněprávní vztahy vytvářejí osobní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se 

zvláštními právy a povinnostmi na obou stranách. Zaměstnanec je zejména povinen 

vykonávat práci osobně a nemůže se nechat při výkonu práce zastupovat, tj. plnit povinnosti ze 

smlouvy nemůže za zaměstnance třetí subjekt. Pracovněprávní vztah rovněž zakládá závazek 

loajality zaměstnance vůči zaměstnavateli. Zaměstnavatel má naproti tomu povinnost např. 

chránit zdraví zaměstnance a jeho bezpečnost při práci. 168 

 
168 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 33. 
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Za závislou práci se rovněž považuje výkon agenturního zaměstnávání, tj. situace, kdy 

agentura dočasně přiděluje na základě dohody s uživatelem svého zaměstnance k výkonu práce 

pro tohoto uživatele (ust. § 307a ZP). 

Naopak za závislou práci nelze považovat např. práci pro rodinný závod při splnění 

podmínek uvedených v § 700 odst. 1 OZ, dle kterého se za rodinný závod považuje závod, ve 

kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího 

stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé 

z těchto osob. Na ty z nich, kteří trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako 

na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu. Na druhou stranu nic nebrání tomu, 

bude-li taková vůle smluvních stran, aby byl i v takovém případě uzavřen pracovněprávní vztah 

(§ 700 odst. 2 OZ). 169 170 

 

2.3. Druhy pracovních poměrů 

Pracovněprávní vztahy se realizují za různých okolností a v různých podmínkách; je 

proto nezbytné, aby reagovaly také na měnící se podmínky výkonu práce. Proto, i když je 

v zákoníku práce pracovní poměr upravován v zásadě jednotně, můžeme podle podmínek, za 

nichž je pracovní poměr uzavírán, a podle cíle, ke kterému směřuje, rozlišovat jednotlivé druhy 

pracovního poměru.  

Pracovní poměry je možné třídit podle různých kritérií na určité druhy. Po zařazení 

určitého pracovního poměru pod určitý druh vyplynou z tohoto zatřídění a z aplikace 

příslušných částí právních norem tomuto zatřídění odpovídající konkrétní práva a povinnosti 

smluvních stran (účastníků pracovního poměru).  

Mezi nejčastější kritéria členění pracovních poměrů můžeme řadit zejména kritérium 

doby trvání pracovního poměru, kritérium místa výkonu práce, kritérium charakteru 

zaměstnavatele, kritérium způsobu vzniku pracovního poměru, kritérium délky týdenní 

pracovní doby a kritérium souběhu zákonných práv. 

Pro určení druhů pracovních poměrů lze zcela jistě užít i jiná kritéria (nejde tedy 

v žádném případě o taxativní výčet). Výše uvedená kritéria jsou však v teorii pracovního práva 

používána nejčastěji, a proto se některými z nich budeme podrobněji zabývat i v následujícím 

 
169 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 34. 
170 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 139-143. 
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výkladu. V dalším výkladu bude pojednáno i o některých tzv. atypických (prekérních171) 

pracovních poměrech. 172 173 

 

2.3.1. Kritérium doby trvání pracovního poměru 

Podle kritéria doby trvání pracovního poměru můžeme rozlišit pracovní poměr na 

dobu neurčitou a pracovní poměr na dobu určitou.  

Pro pracovní poměr na dobu určitou je typické, že při jeho vzniku je účastníky 

pracovního poměru sjednána doba jeho trvání. Z hlediska preferencí pracovněprávní úpravy má 

však přednost pracovní poměr na dobu neurčitou, což vyplývá z dikce ust. § 39 odst. 1 ZP. 

Podle tohoto ustanovení je vždy sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou, pokud nebyla 

výslovně sjednána doba jeho trvání (v pracovní nebo jiné smlouvě); v daném případě se jedná 

o nevyvratitelnou právní domněnku. Je přitom lhostejné, zda v pracovní smlouvě není uvedeno 

o době, na kterou je pracovní poměr sjednáván, nic, nebo je v ní výslovně uvedeno, že pracovní 

poměr je sjednán na dobu neurčitou. O pracovní poměr na dobu neurčitou půjde též v případech, 

kdy bude ujednání (v pracovní smlouvě) o pracovním poměru na dobu určitou neplatné. 

Upřednostňování pracovního poměru na dobu neurčitou vyplývá také z toho, že při 

pracovním poměru na dobu určitou může časové omezení pracovního poměru vést k některým 

újmám na dalších sociálních právech či ke ztížení jejich uplatnění.174 Preference pracovního 

poměru na dobu neurčitou je patrná i v rámci ust. § 65 odst. 2 ZP, podle kterého pokračuje-li 

zaměstnanec s vědomím zaměstnavatele po uplynutí doby určité dále v konání prací, platí, že 

se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou (nevyvratitelná právní domněnka). 175 

 

2.3.1.1. Pracovní poměr na dobu určitou  

Pracovní poměr může obsahovat také ujednání o době trvání pracovního poměru; 

v takovém případě hovoříme o pracovním poměru na dobu určitou (ve smyslu ust. § 39 ZP). 

 
171 Za prekérní pracovněprávní vztah byl původně označován takový vztah, který neposkytoval zaměstnanci 

stejnou ochranu, jako vztah jiný. Takovým byl např. v zákoníku práce z roku 1965 vedlejší pracovní poměr, který 

bylo možné rozvázat v krátké výpovědní době, z jakéhokoli důvodu atd. Význam pojmu se ovšem posunul a dnes 

se často tímto pojmem označují pracovněprávní vztahy, které se něčím liší od nejobvyklejšího pracovního poměru, 

byť v nich zaměstnanci požívají stejné ochrany, jako zaměstnanci v obvyklém pracovním poměru. 
172 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 149. 
173 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 268-269. 
174 Např. banky či peněžní ústavy odmítají ve většině případů poskytnout žadateli hypotéku nebo větší půjčku 

v případě, kdy zaměstnanec nemá sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou. Existence pracovního poměru na 

dobu určitou je v daném případě chápána tak, že zpochybňuje možnost splácení úvěru (půjčky). 
175 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 269-70. 
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Ujednání o době trvání pracovního poměru není podstatnou náležitostí pracovní smlouvy. 

V rámci sjednávání pracovního poměru na dobu určitou lze dobu jeho trvání definovat pevným 

datem (např. 1 rok nebo od 1. ledna do 31. prosince) nebo dobou trvání určitých prací či jinou 

skutečností (např. na dobu určité sezony, volebního období, dobu mateřské či rodičovské 

dovolené jiného zaměstnance nebo do dne skončení dočasné pracovní neschopnosti určitého 

zaměstnance atp.).176 Musí však jít o takový projev vůle účastníků pracovního poměru, který 

nepřipouští pochybnosti o tom, že se má jednat o pracovní poměr, jehož trvání je omezeno, byť 

o skutečné délce trvání nemusí mít zatím účastníci pracovního poměru jistotu. Na druhé straně 

musí být vymezení doby trvání pracovního poměru natolik přesné (určité), že až příslušná 

skutečnost, na niž je délka trvání pracovního poměru omezena, nastane, bude zřejmé přesné 

datum skončení takového pracovního poměru. 177 178 

Vždy by mělo být také zřejmé (pokud se nejedná o výjimku uvedenou v ust. § 39 odst. 

3 a odst. 4 ZP), že doba trvání pracovního poměru nepřesáhne 3 roky. Pokud by nebyla 

dohodnutá doba trvání pracovního poměru sjednána přímým časovým údajem, uvedením 

časového období podle týdnů, měsíců či let, dobou trvání určitých prací nebo jinou objektivně 

zjistitelnou skutečností, ale tak, že předpokládá a současně umožňuje, aby tato doba skončila 

(mohla skončit) na základě skutečnosti, jež nastane (může nastat) z vůle jen jednoho účastníka 

pracovního poměru, je třeba považovat takové sjednání doby trvání pracovního poměru za 

neplatné; v takovém případě by se tedy jednalo o pracovní poměr na dobu neurčitou.179  

 
176 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 512/2001 ze dne 21.03.2002, dle kterého: „Jestliže 

doba trvání pracovního poměru není určena přesným datem, musí být vymezena jiným způsobem nepřipouštějícím 

pochybnosti o tom, kdy pracovní poměr na dobu určitou uplynutím sjednané doby skončí. Ujednání mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem o tom, že „pracovní smlouva končí nejpozději 7. kalendářní den po odvolání z 

funkce“ není ujednáním o délce trvání pracovního poměru na dobu určitou, ale ujednáním o způsobu skončení 

pracovního poměru odvoláním z funkce.“ 
177 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2372/2002 ze dne 20.05.2003, dle kterého: „Nebyla-

li dohodnutá doba trvání pracovního poměru sjednána přímým časovým údajem, uvedením časového období podle 

týdnů, měsíců či let, dobou trvání určitých prací nebo jinou objektivně zjistitelnou skutečností, ale tak, že 

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, je ujednání o době 

trvání pracovního poměru neplatné a pracovní poměr mezi účastníky je třeba považovat za uzavřený na dobu 

neurčitou.“ 
178 Srov. např.  dále rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1990/2000 ze dne 05.09.2001, dle kterého: 

„Doba trvání pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou může být dohodnuta nejen přímým časovým údajem, 

uvedením časového období podle týdnů, měsíců či let nebo dobou trvání určitých prací, nýbrž i na základě jiných, 

konkrétním datem neohraničených objektivně zjistitelných skutečností, o jejichž skutečné délce účastníci při 

uzavírání pracovní smlouvy nemusí mít ani jistotu, které nepřipouštějí pochybnosti o tom, kdy pracovní poměr na 

dobu určitou uplynutím sjednané doby skončí. Jestliže pracovní poměr byl sjednán na dobu do návratu jiné 

zaměstnankyně z mateřské dovolené, nejdéle však na dobu do tří let věku jejího dítěte, jde o pracovní poměr 

uzavřený na dobu určitou.“ 
179 Příkladem takové skutečnosti by mohlo být jmenování na dobu určitou, kdy doba trvání by byla vymezena 

výkonem vedoucího pracovního místa, na něž byl zaměstnanec jmenován; doba trvání pracovního poměru by 
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Právní úprava omezující dobu trvání pracovního poměru byla přijata a zapracována do 

zákoníku práce s ohledem předpisy Evropské unie 180.  Ve smyslu ust. § 363 ZP obsahující 

výčet ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie ve spojení s ust. § 4a odst. 

3 ZP181 lze dovodit kogentní povahu právní úpravy pracovního poměru na dobu určitou 

obsaženou v ust. § 39 ZP. Odchýlení od této kogentní právní úpravy je možné toliko ve 

prospěch zaměstnance. V kontextu výše uvedeného se sluší také připomenout, že zákoník 

práce, stejně jako občanský zákoník, jsou postaveny také na zásadě „co není zakázáno, je 

dovoleno“. Otázkou, která se v této souvislosti nabízí, je, co je v takovém případě „odchýlení 

ve prospěch zaměstnance“. Vzhledem k tomu, že samo kritérium „odchýlení ve prospěch 

zaměstnance“ je dosti problematické, nelze na tuto otázku obecně a jednoznačně odpovědět. 

Posouzení by záleželo vždy na individuálním případu a konkrétní situaci. 182 

Maximální doba pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky pracovního 

poměru činí 3 roky. Omezeno je také opakování pracovního poměru, tj. jejich řetězení, na 

maximální počet dvou opakování. Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž 

smluvními stranami tak nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru 

na dobu určitou může být pracovní poměr na dobu určitou opakován nejvýše dvakrát; za 

opakování pracovního poměru se považuje i jeho prodloužení. Z výše uvedeného vyplývá, že 

délka pracovního poměru na dobu určitou nesmí v žádném případě přesáhnout v celkovém 

součtu dobu 9 let, tj. 3 roky ode dne vzniku právního pracovního poměru a maximálně dvakrát 

opakování (či prodloužení) po maximálně 3 letech, v celkovém součtu tedy 9 let (3 + 3 + 3 

roky). Na druhou stranu není přípustné více než dvakrát opakovat pracovní poměr na dobu 

určitou, a to i v případě, že by byl uzavřen na dobu výrazně kratší, než jsou 3 roky. Jestliže bude 

doba trvání pracovního poměru sjednána např. na dobu 8 měsíců, a poté bude dvakrát 

opakována (či prodloužena) opět po 8 měsících, pak maximální doba tohoto pracovního poměru 

bude činit celkově 24 měsíců a pracovní poměr na dobu určitou nemůže být nadále opakován 

či prodlužován. Jestliže však od skončení předešlého pracovního poměru na dobu určitou 

uplyne doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními 

stranami se nepřihlíží. Minimální doba 3 let musí uplynout mezi skončením jednoho pracovního 

 
v takovém případě nebyla vymezena objektivní skutečností, ale bylo by na vůli účastníků pracovního poměru, kdy 

pracovní poměr jednostranně ukončí (odvoláním z funkce nebo vzdáním se funkce dle ust. § 73 ZP). 
180 Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999, kterou se provádí rámcová dohoda o pracovních smlouvách 

na dobu určitou. 
181 Podle ust. § 4a odst. 3 ZP je od ustanovení uvedených v § 363 ZP možné se odchýlit jen ve prospěch 

zaměstnance. 
182 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 235-236. 
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poměru a vznikem nového pracovního poměru; tato podmínka by nebyla splněna, pokud by 

zaměstnanec po dobu 3 let nevykonával práci např. pro překážku v práci, a přitom by pracovní 

poměr nadále trval. 183 

Ze shora uvedené zásady zakazující uzavřít pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž 

účastníky pracovního poměru na dobu delší než 3 roky, resp. zakazující opakování pracovních 

poměrů na dobu určitou více než dvakrát, stanoví ust. § 39 odst. 3 ZP výjimku. Toto ustanovení 

stanoví, že úpravou omezující celkovou dobu trvání pracovního poměru či jeho opakování, není 

dotčen postup podle zvláštních právních předpisů, kdy se přepokládá, že pracovní poměr může 

trvat jen po určitou dobu. Typickým případem, na které míří toto ustanovení je zaměstnávání 

cizinců, kterým se uděluje povolení k pobytu a povolení k zaměstnání, a to zásadně na dobu 

určitou. Pro takové případy tedy nemůže platit omezení, že pracovní poměr může být opakován 

či prodlužován maximálně dvakrát, protože taková úprava by byla v rozporu s účelem ust. § 39 

ZP i zákona o zaměstnanosti.  Pracovní poměr cizinců tak může být opakován bez tohoto 

omezení. Dalším příkladem této výjimky jsou situace, kdy zvláštní právní předpis stanoví 

pracovní poměr na dobu určitou jako podmínku dalších práv. Půjde tak např. o situaci 

pracovního poměru založeného jmenováním, kdy některé zvláštní předpisy stanoví pro 

jmenované pracovní místo určité funkční období184. Je-li ze zákona 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 stanoveného zvláštním právním předpisem.  

Výjimku z omezení doby trvání pracovního poměru na dobu určitou představuje také 

ust. § 39 odst. 4 ZP, podle kterého jsou-li 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 pracovní poměr 

na dobu neurčitou, nemusí postupovat podle ust. § 39 odst. 2 ZP, tzn. neplatí zde omezení 

stanovené pro pracovní poměr na dobu určitou. V takovém případě nemusí platit ani jedna 

z omezujících podmínek a tento pracovní poměr může být uzavřen jak na delší dobu než jsou 3 

roky, tak může být opakován více jak dvakrát. Využití obou výjimek musí být pochopitelně 

odůvodněné. V praxi si lze spíše představit, že zaměstnavatel využije pouze jednu výjimku, a 

to buď delší dobu pracovního poměru, anebo naopak opakování pracovního poměru na dobu 

 
183 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 236-237. 
184 Např. ust. § 9a odst. 2 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 

pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že ředitel zdravotní pojišťovny je jmenován na dobu 4 let. 
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určitou více než dvakrát. Využití obou výjimek současně bude spíše ojedinělé. Výjimku může 

zaměstnavatel využít pouze za předpokladu, že postup, který použije, je přiměřený důvodům, 

které jej ospravedlňují, a dále za předpokladu, že uzavře písemnou dohodu s odborovou 

organizací, která u organizace působí. Tím, že zákoník práce požaduje písemnou dohodu 

zaměstnavatele a odborové organizace, je zřejmé, že zákonodárce vycházel z toho, že se může 

jednat o zvláštní dohodu uzavřenou mimo kolektivní smlouvu. Na takovouto dohodu se bude 

plně vztahovat zákoník práce a subsidiárně též občanský zákoník. 185 

Při nedostatku písemné formy by byla taková dohoda, v souladu s ust. § 582 odst. 1 OZ, 

neplatná; strany by však mohly tuto vadu dodatečně zhojit písemným vyhotovením této dohody. 

V případě, že by u zaměstnavatele působilo více odborových organizací, postupovalo by se 

podle § 286 odst. 5 ZP, tzn. zaměstnavatel by musel jednat o uzavření dohody se všemi 

odborovými organizacemi, pokud by se s nimi nedohodl jinak. Nic však nebrání tomu, aby tato 

dohoda byla případně i součástí kolektivní smlouvy; v takovém případě platí pro kolektivní 

smlouvu právní úprava obsažená v ust. § 22 a násl. ZP, včetně toho, že pokud by kolektivní 

smlouva nebyla uzavřena písemně, nepřihlíží se k ní. Takové zdánlivé právní jednání by mohlo 

být „zhojeno“ dodatečným vyhotovením kolektivní smlouvy v písemné formě.  

V písemné dohodě s odborovou organizací musí být blíže vymezeny (konkretizovány) 

důvody, které vedou k použití výjimky, pravidla postupu zaměstnavatele při sjednání a 

opakování pracovního poměru na dobu určitou, okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se 

bude tento jiný postup týkat a doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o výjimku z jinak obecně platné právní úpravy, v rámci které požaduje zákoník práce 

stanovení doby, na kterou se dohoda uzavírá, lze dovodit, že dohoda nemůže být uzavřena na 

dobu neurčitou. Pokud by dohoda neobsahovala výše uvedené náležitosti, byla by v souladu 

s ust. § 580 odst. 1 OZ neplatná.  

Pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, může zaměstnavatel vydat 

vnitřní předpis, který nahradí písemnou dohodu s odborovou organizací. Vnitřní předpis musí 

obsahovat všechny shora uvedené náležitosti, tj. bližší vymezení důvodů, pravidla postupu, 

okruh zaměstnanců, jichž se týká a dobu, na kterou se vydává.  

Zákoník práce nespecifikuje ani pojmy „vážné provozní důvody“ a „důvody spočívající 

ve zvláštní povaze práce“, které odůvodňují výše uvedenou výjimku z omezení doby trvání 

pracovního poměru na dobu určitou. „V praxi se může jednat např. o situaci, kdy zaměstnavatel 

 
185 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 238-239. 
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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.“ 186 

Zákonodárce v daném případě vychází z předpokladu, že pojmy „vážné provozní 

důvody“ a „důvody spočívající ve zvláštní povaze práce“ nelze s ohledem na diferenciaci a 

rozmanitost pracovních činností blíže specifikovat, a proto tyto důvody musí být blíže 

vymezeny dle konkrétních podmínek jednotlivých zaměstnavatelů, a to v dohodě uzavřené 

s odborovou organizací, příp. ve vnitřních předpisech.  

Omezení doby trvání pracovního poměru na dobu určitou dle ust. § 39 odst. 2 ZP se 

nevztahují na pracovní smlouvu zakládající pracovní poměr na dobu určitou sjednaný mezi 

agenturou práce a zaměstnancem za účelem výkonu práce u jiného zaměstnavatele (uživatele). 

Agentury práce tak mohou sjednávat se svými zaměstnanci, které najaly na agenturní práci, 

pracovní poměr na dobu určitou bez jakéhokoli omezení; týká se to však pouze pracovních 

poměrů, které agentury práce uzavřely za účelem práce u uživatele, nikoli ostatních 

zaměstnanců agentury práce, kteří vykonávají jinou činnost, než je práce pro uživatele.  

Ohledně výjimek z doby trvání pracovního poměru na dobu určitou lze uzavřít, že 

zákoník práce obsahuje také zmocňovací ustanovení v § 346 písm. a) ZP, dle kterého může 

vláda nařízením stanovit odchylnou úpravu pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným 

pracovištěm v zahraničí, pokud jde o 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. 187 

V rámci charakteristiky pracovního poměru na dobu určitou se jeví jako vhodné zmínit 

také důsledky protiprávního sjednání doby trvání pracovního poměru na dobu určitou. Pokud 

by zaměstnavatel uzavřel, prodloužil, či opakovaně uzavřel pracovní poměr na dobu určitou, 

na dobu delší než 3 roky, anebo opakoval pracovní poměr na dobu určitou více jak dvakrát, 

aniž by to umožňovala výjimka stanovená v ust. § 39 odst. 3 a odst. 4 ZP a oznámí-li 

zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho 

dále zaměstnával, pak platí zákonná fikce, že pracovní poměr byl uzavřen na dobu neurčitou. 

 
186 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 239. 
187 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 240. 
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Návrh na určení (určovací žalobu) zda byly splněny zákonem stanovené podmínky pro sjednání 

pracovního poměru na dobu určitou je nutno uplatnit ve dvouměsíční prekluzivní lhůtě, která 

běží ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby. Určovací žalobu může 

podat jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec.  

Namítat neplatnost sjednání pracovního poměru pro nesplnění podmínek uvedených 

v ust. § 39 odst. 2 může pouze zaměstnanec, a to tím, že sdělí zaměstnavateli, že trvá na dalším 

zaměstnávání. Taková sdělení musí zaměstnanec učinit před uplynutím sjednané doby a 

písemnou formou. Písemný projev vůle zaměstnance o tom, že trvá na dalším zaměstnávání, 

musí být zaměstnavateli doručen dříve, než uplyne sjednaná doba trvání pracovního poměru; 

pouze v takovém případě je řádně zpochybněna doba trvání pracovního poměru. Pokud 

zaměstnanec nesdělí včas (tj. před uplynutím doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán) 

písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, nemůže již 

nesplnění podmínek pro sjednání pracovního poměru podle ust. § 39 odst. 2 ZP uplatňovat a 

jeho pracovní poměr končí uplynutím sjednané doby.  

Písemným oznámením zaměstnance, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále 

zaměstnával, se může stát doba trvání pracovního poměru mezi jeho účastníky spornou, neboť 

zaměstnavatel se může naopak domnívat, že podmínky pro uzavření pracovního poměru na 

dobu určitou byly řádně splněny (ve smyslu ust. § 39 odst. 2 až odst. 4 ZP). Pro tyto případy 

poskytuje zákoník práce oběma účastníkům pracovního poměru možnost, aby ve dvouměsíční 

prekluzivní lhůtě, která běží ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané 

doby, podali žalobu k soudu. Rozhodne-li soud, že podmínky pro sjednání pracovního poměru 

na dobu určitou splněny byly, pak pracovní poměr skončil uplynutím sjednané doby; v opačném 

případě se změnil na dobu neurčitou. Stanovená dvouměsíční lhůta je prekluzivní a 

hmotněprávní, což znamená, že účastník, který podává určovací žalobu, musí tento úkon učinit 

tak, aby byla žaloba soudu doručena nejpozději v poslední den této lhůty. Pokud ve stanovené 

dvouměsíční lhůtě nepodá ani jeden z účastníků pracovního poměru určovací žalobu k soudu, 

pak již nemůže být rozhodnuto o tom, že nebyly splněny podmínky stanovené v ust. § 39 odst. 

2, odst. 3 a odst. 4 ZP a pracovní poměr tak skončil uplynutím sjednané doby. 188 

 

 

 

 
188 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 240-241. 
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2.3.2. Kritérium místa výkonu práce 

Podle kritéria místa výkonu práce můžeme rozlišovat pracovní poměry, kdy 

zaměstnanec koná práci v zařízeních zaměstnavatele a pracovní poměry tzv. domáckých 

zaměstnanců, kdy místem výkonu práce není pracoviště zaměstnavatele. Práce konaná na 

pracovištích zaměstnavatele v současné době stále převažuje, byť počty pracovních poměrů 

zaměstnanců, kteří nepracují (trvale) na pracovišti zaměstnavatele, postupem času narůstají. 

Pracovní právo bylo vytvořeno jako souhrn ochranných opatření, která jsou v převážné 

míře zaměřena na ochranu zaměstnance, který je v podřízeném postavení. Historicky byl obsah 

pracovní smlouvy charakterizován určitou asymetrií, kde jedna ze stran pracovní smlouvy 

(zaměstnanec) nabízela svou práci, kterou vykonávala v provozovnách zaměstnavatele a druhá 

smluvní strana (zaměstnavatel) zase určovala pracovní dobu, obsah a množství práce. Právní 

odvětví regulující podmínky výkonu práce, tedy pracovní právo, se však postupem času začalo 

měnit. Došlo tak mj. i k rozvolnění vázanosti zaměstnance na konkrétní pracoviště vytvářené 

zaměstnavatelem; s tím samozřejmě souvisí i způsob organizace práce. V současném 

pracovněprávním prostředí se stále více setkáváme s tím, že zaměstnanec se při výkonu práce 

neřídí detailními a konkrétními pokyny zaměstnavatele, nýbrž tento zadává zaměstnanci úkol 

(cíl), kterého má být dosaženo, a zaměstnanec organizuje konkrétní pracovní postupy 

samostatně.  

 

2.3.2.1. Pracovní poměr tzv. „domáckých zaměstnanců“ 

Jedním z takových případů je i tzv. pracovní poměr domáckých zaměstnanců189, který 

se od klasického pracovního poměru liší místem, kde zaměstnanec vykonává práci. Pro klasický 

pracovní poměr je typické, že zaměstnanec vykonává práci na pracovišti (v zařízeních) 

zaměstnavatele, kde také zaměstnavatel může bezprostředně vykonávat vůči zaměstnanci svoji 

dispoziční pravomoc. Naproti tomu pracovní poměr domáckých zaměstnanců je typický tím, 

že místem výkonu práce je jiné místo než pracoviště zaměstnavatele. 190 

Práce doma (homework, teleworking) patří mezi stále častěji uplatňované atypické formy 

práce. Její rozvoj předznamenává zejména vývoj v oblasti informačních technologií, které 

umožňují zprostředkování přímého kontaktu a komunikace mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem nutné k zadávání a plnění pracovních úkolů i bez fyzické přítomnosti 

 
189 Většina současných autorů již starší pojem „domáckých zaměstnanců“ příliš nepoužívá, když tento je postupně 

nahrazován termínem „zaměstnanci vykonávající práci doma“.  
190 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 272-273. 
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zaměstnance na pracovišti. Práce z domova může navíc znamenat pro zaměstnavatele přínos 

z pohledu nákladů spojených s výkonem práce a pro zaměstnance zvýšení možností ke sladění 

svého pracovního a rodinného života. I z těchto důvodů došlo k zakotvení určitých pravidel 

domácí práce na úrovni práva EU191. Zákoník práce žádnou výslovnou definici pojmu domácký 

zaměstnanec, domácí práce či teleworking neobsahuje192. Možnost zaměstnance vykonávat 

práci na jiném místě, než na pracovišti zaměstnavatele, je tedy dovozována z definice závislé 

práce uvedené v ust. § 2 ZP a z obecného principu „co není zakázáno, je dovoleno“. Z toho lze 

mimo jiné dovodit, že předpokladem uplatnění práce z domova je, že zaměstnanec a 

zaměstnavatel se na této formě výkonu práce dohodnou. Bližší podrobnosti dohody o práci 

z domova zákoník práce nespecifikuje, nicméně nejčastější je, že zaměstnanec a zaměstnavatel 

učiní dané ujednání v rámci obsahu pracovní smlouvy. Určitá pravidla doplňuje zákoník práce 

ve vztahu k práci z domova v ust. § 317 ZP (viz dále). 193 

Režim práce domáckého zaměstnance, tedy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti 

zaměstnavatele, ale dle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní 

době, kterou si sám rozvrhuje, upravuje ustanovení § 317 ZP. Domácký zaměstnanec může 

konat práci kdekoli (mimo pracoviště zaměstnavatele), kde to vyhovuje povaze sjednané práce 

a bude to se zaměstnavatelem dohodnuto. Podmínkou pro zařazení určitého zaměstnance jako 

domáckého zaměstnance je také to, že se jedná o zaměstnance, který vykonává sjednanou práci 

v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje. Domáckým zaměstnancem tak nebude zaměstnanec, 

který pracuje doma či na jiném dohodnutém nebo stanoveném místě v době, kterou mu stanoví 

zaměstnavatel.  Na druhou stranu je nutno zdůraznit, že na pracovněprávní vztahy domáckého 

zaměstnance se vztahuje stejná právní úprava jako na zaměstnance, který má konat práci na 

pracovišti zaměstnavatele, s výjimkou odchylek, které jsou výslovně uvedeny v ust. § 317 ZP 

nebo které byly na základě tohoto či jiného dispozitivního ustanovení zákoníku práce mezi 

smluvními stranami ujednány. Tyto odchylky lze obecně rozdělit na odchylky týkající se 

zvláštní povahy pracovněprávního vztahu (pracovního poměru), pracovní doby, překážek 

v práci a odměňování. 194 

 
191 Rámcová dohoda o práci na dálku (teleworking) ze dne 16. července 2002, dle které je pojem „práce na dálku“ 

definován jako forma organizace a výkonu práce využívající informačních technologií v kontextu pracovního 

poměru, kdy závislá práce, která by mohla být také vykonávána v prostorách zaměstnavatele, je prováděna mimo 

tyto prostory. 
192 Zákoník práce z roku 1965 obsahoval (v ust. § 265 odst. 2) do 31.12.2006 vymezení pojmu „domáčtí 

zaměstnanci“. 
193 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 273-276. 
194 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 1248. 
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Zvláštní povaha pracovněprávního vztahu (pracovního poměru) domáckých zaměstnanců 

(oproti zaměstnancům, konajícím práci na pracovišti zaměstnavatele) tkví v tom, že 

pracovněprávní vztah s domáckým zaměstnancem vylučuje soustavnou kontrolu ze strany 

zaměstnavatele; tito zaměstnanci totiž nevykonávají práci na pracovišti zaměstnavatele (je-li 

práce konána v bytě zaměstnance, nastupuje navíc ochrana domovní svobody zaměstnance), 

nemají ani rozvrženou pracovní dobu zaměstnavatelem. Je tedy zřejmé, že půjde o 

pracovněprávní vztah, který vyžaduje od jeho účastníků vyšší míru vzájemné důvěry, případně 

podrobnější úpravu v pracovní či kolektivní smlouvě. Zaměstnavatel by měl proto vůči 

domáckým zaměstnancům stanovit vhodné pracovní postupy a pracovní tempo, upravit místo, 

čas a způsob předávání výsledků práce, jakož i způsob následného provedení kontroly množství 

a kvality odvedené práce a v neposlední řadě také smluvně zabezpečit dodržování bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci (např. upravit dobu, kdy zaměstnanec nesmí pracovat a zavázat ho 

k čerpání stanovených bezpečnostních přestávek, ujednat si možnost pravidelných prohlídek 

místa, kde bude práce konána, upravit možnost přístupu na místo výkonu práce v případě 

pracovního úrazu atp.). Zaměstnanec by měl naopak od zaměstnavatele požadovat přesné 

vymezení množství práce, kterou mu bude oprávněn přidělovat. Domáckému zaměstnanci totiž, 

není-li ujednáno jinak, nepřísluší mzda (plat) ani náhradní volno za práci přesčas, nepřísluší mu 

ani náhrada mzdy (platu) nebo příplatek za práci ve svátek. Pokud bude zaměstnanec používat 

k plnění pracovních úkolů vlastní pracovní nástroje, zařízení nebo jiné podobné věci, je vhodné 

upravit také podmínky a výši poskytování náhrady za opotřebení těchto věcí. V případě, že 

budou zaměstnanci poskytnuty pracovní nástroje či ochranné pomůcky zaměstnavatelem, pak 

lze považovat za žádoucí upravit také režim kontroly jejich stavu, povinnost jejich předčasného 

vrácení atp. Výše uvedené může mít význam také v případě odpovědnosti za škodu, která 

vznikne na pracovních nástrojích; zaměstnavatel může vyloučit svou odpovědnost za škodu, 

která vznikne na pracovních nástrojích potřebných pro výkon práce, pokud je zaměstnanec 

použil bez jeho souhlasu. 195 

Další odchylkou od obecné úpravy je v případě domáckých zaměstnanců pracovní doba. 

Domácký zaměstnance je povinen pracovat osobně, nevztahuje se na něj ale úprava rozvržení 

pracovní doby. Domácký zaměstnanec tak nemá právo na písemné rozvržení pracovní doby ze 

strany zaměstnavatele před zahájením práce, přičemž zaměstnavatel není povinen ani určit 

začátek a konec směn či rozvrhnout pracovní dobu do pětidenního pracovního týdne. Pro 

domáckého zaměstnance platí limity maximální délky pracovní doby, čímž je omezen také 

 
195 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 1250. 
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zaměstnavatel při přidělování množství práce. Co se týče možnosti nařídit práci přesčas a ve 

svátek, zde platí obecná úprava obsažená v zákoníku práce; proto lze domáckým zaměstnancům 

při splnění podmínek obsažených v zákoníku práce přidělit práci na dobu přesahující 

stanovenou týdenní pracovní dobu a žádat její odevzdání v takovém časovém okamžiku, že 

domáčtí zaměstnanci budou muset při průměrném pracovním výkonu pracovat přesčas, v noci 

nebo v sobotu a neděli. Konkrétní dobu výkonu práce si ale určuje přímo domácký 

zaměstnanec. Je však možné omezit dispoziční prostor domáckého zaměstnance (s cílem 

vyhnout se placení povinných příplatků) vylučující práci přesčas, práci v noci a práci v sobotu 

a neděli. 

Odchylky od obecné úpravy obsažené v zákoníku práce jsou pro domácké zaměstnance 

stanoveny také v rámci překážek v práci. Domáckým zaměstnancům se u většiny tzv. jiných 

důležitých osobních překážek v práci neposkytuje náhrada mzdy (platu), neboť se z povahy 

věci předpokládá možnost zorganizovat si pracovní dobu dle zaměstnancových potřeb. Pro 

domácké zaměstnance neplatí úprava prostojů a přerušení práce způsobené nepříznivými 

povětrnostními vlivy. Dojde-li k přerušení práce u domáckého zaměstnance z důvodu 

přechodné závady způsobené poruchou na strojním zařízení, poruchy v dodávce surovin nebo 

pohonné síly, chybných pracovních podkladů, jiných provozních příčin či pro nepříznivé 

povětrností vlivy nebo živelní události, nebude zaměstnavatel povinen platit takovému 

zaměstnanci náhradu mzdy (platu). Domáckým zaměstnancům nenáleží tzv. jiné důležité 

osobní překážky v práci z důvodu vyšetření či ošetření ve zdravotnickém zařízení, pro přerušení 

dopravního provozu, zpoždění hromadných dopravních prostředků nebo znemožnění cesty do 

zaměstnání, z důvodu narození dítěte, doprovodu, pohřbu spoluzaměstnance a vyhledání 

nového zaměstnání. Domáckým zaměstnancům naopak zůstává přiznán nárok na náhradu mzdy 

(platu) u překážky v práci z důvodu svatby, pohřbu a přestěhování. 196 

Poslední odchylkou od obecné úpravy je oblast odměňování domáckých zaměstnanců. 

Domáckým zaměstnancům přísluší za vykonanou práci mzda (plat), příp. odměna, přičemž pro 

výši mzdy (platu) či odměny plynoucí z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr platí 

obecná úprava obsažená v zákoníku práce. Zvláštní ujednání ve věci odměňování domáckých 

zaměstnanců se doporučuje především pro nedostatek kontrolní pravomoci zaměstnance nad 

těmito zaměstnanci. Podle ust. § 317 písm. c) ZP pak nenáleží domáckému zaměstnanci mzda 

nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo 

 
196 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 1251. 
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příplatek za práci ve svátek. Zmíněné ustanovení však neřeší příplatek za práci přesčas. Placení 

příplatku za práci přesčas může vyloučit pouze zákon, přičemž zaměstnavatel je za výkon práce 

přesčas povinen poskytnout zaměstnanci příplatek za práci přesčas alespoň v zákonem 

stanovené výši, ledaže mzda byla již sjednána s přihlédnutím k práci přesčas ve sjednaném 

rozsahu (ust. § 114 ZP). Stejná úprava platí i pro ostatní povinně poskytované příplatky. 197 

Práce z domova tak představuje moderní a pružnou formu výkonu práce, která přirozeně 

není uplatnitelná u každého druhu práce, nicméně v řadě profesí lze jejím využitím (příp. 

prostřednictvím kombinace s klasickým výkonem práce na pracovišti) dosáhnout oboustranně 

vyhovujícího uspořádání příslušného pracovněprávního vztahu; výše uvedené tedy výrazně 

ovlivňuje samotný charakter pracovního poměru. Posun, který v tomto ohledu právní úprava 

učinila, je nepochybně ku prospěchu celé věci, neboť vystihuje i světové trendy, jakož i 

dynamicky se měnící povahu závislé práce a ústup od jejího tradičního pojetí (zejména u 

některých specifických profesí). Lze také připodotknout, že právní úprava v této oblasti není 

dokonalá a neodpovídá zcela potřebám praxe. Je totiž běžné, že většina zaměstnanců, kteří 

konají po dohodě se zaměstnavatelem práci mimo jeho pracoviště (doma či na jiných místech), 

část pracovní doby koná na pracovišti zaměstnavatele a část mimo jeho pracoviště (pracují např. 

v trvale kombinovaném režimu, kdy jsou část pracovního týdne na pracovišti zaměstnavatele a 

zbylý objem práce konají mimo pracoviště zaměstnavatele, nebo jsou často na pracovišti 

zaměstnavatele – zejména v souvislosti s předáváním a přebíráním práce, koordinačních 

poradách atp. S takovou situací (kombinací) však zákoník práce nepočítá, a nastává tak problém 

s povinností zaměstnavatele rozvrhnout na tento úsek reálně pracovní dobu. 198  

Část odborné veřejnosti také vyřkla obavy z toho, zda byly v této souvislosti do českého 

právního řádu dostatečně zapracovány příslušné předpisy EU, zejména již zmíněná Rámcová 

dohoda o práci na dálku (teleworking), když upozorňují na skutečnost, že některé její důležité 

body, na rozdíl od úprav řady jiných členských států EU199 zákoník práce nijak nereflektuje. 200  

Co se týče agenturního zaměstnávání, je zřejmé, že také zaměstnanec agentury práce je 

(v podstatě) zaměstnancem, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele (kterým je agentura 

práce), neboť práci koná na pracovišti uživatele. Na tyto zaměstnance nelze nicméně ust. § 317 

 
197 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 1251-1252. 
198 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 149. 
199 Např. ve Slovenské republice upravuje tamní zákoník práce (v ust. § 52) nejen institut domácké práce, ale 

(navíc oproti české úpravě) i institut telepráce, jehož pozitivní úprava v ČR zatím schází; telepráce (teleworking) 

je zde definována jako práce, kterou zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele podle podmínek dohodnutých 

v pracovní smlouvě doma anebo na jiném dohodnutém místě s použitím informačních technologií.  
200 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 278-279. 
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ZP vztáhnout, jelikož se nejedná o zaměstnance, kteří by si mohli rozvrhovat pracovní dobu 

sami. O agenturním zaměstnání, které představuje samostatný druh pracovního poměru, bude 

pojednáno v kapitole 2.3.7. 

 

2.3.3. Kritérium charakteru zaměstnavatele 

Dle kritéria charakteru zaměstnavatele můžeme rozlišovat pracovní poměry, kde je 

zaměstnavatelem osoba fyzická (podnikatel), od pracovních poměrů, kde je zaměstnavatelem 

právnická osoba; v případě právnických osob - zaměstnavatelů možno dále rozlišovat na 

právnické osoby soukromého práva (např. obchodní korporace) nebo právnické osoby 

veřejného práva či stát.  Praktický důsledek tohoto člení spočívá zejména v tom, že obsah 

případně uzavírané kolektivní smlouvy se zpravidla liší co do své šíře (může být bohatší) u 

zaměstnavatelů, kteří mají charakter podnikatelského subjektu. Další odlišnosti lze v případě 

některých zaměstnanců ve veřejném sektoru spatřovat v založení jejich pracovního poměru 

jmenováním, v rozšíření okruhu povinností, které jim ukládá zákoník práce (ust. § 303 ZP), 

v odměňování platem, o němž se vyjednávání (kolektivní ani individuální) nevede atp. 201  

 

2.3.4. Kritérium způsobu vzniku pracovního poměru  

Podle kritéria způsobu vzniku pracovního poměru (příp. podle kritéria právní 

skutečnosti zakládající pracovní poměr) lze pracovní poměry členit na pracovní poměry 

založené pracovní smlouvou a pracovní poměry založené jmenováním. Pracovní poměry 

založené pracovní smlouvou jsou založeny na základě právního jednání dvou smluvních stran. 

Pracovní poměry založené jmenováním, které je právním jednáním jednostranným (byť ani 

v případě jmenování není možné právním jednáním jedné strany – zaměstnavatele – založit 

pracovní poměr, pokud by s tím zaměstnanec nesouhlasil), se v zásadě omezují na úzkou 

skupinu případů uvedených v ust. § 33 odst. 3 ZP, příp. v jiném zvláštním právním předpise.  

 

2.3.5. Kritérium délky týdenní pracovní doby 

Podle kritéria délky týdenní pracovní doby můžeme rozlišovat pracovní poměry na 

stanovenou týdenní pracovní dobu (ust. § 79 ZP) a pracovní poměry na kratší, než je stanovená 

týdenní pracovní doba (ust. § 80 ZP).  

 
201 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 151-152. 
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Délka stanovené týdenní pracovní doby u zaměstnance pracujícího v jednosměnném 

pracovním režimu činí 40 hodin týdně. Jedná se o čistou pracovní dobu (bez přestávek v práci 

a bez práce přesčas). Délka pracovní doby je pro určité skupiny zaměstnanců ze zákona 

zkrácena pod tuto hranici, to v závislosti na druhu práce a na formě pracovního režimu (ust. § 

79 odst. 2 ZP).  Zaměstnavatel nesmí po zaměstnanci požadovat výkon práce nad limit 

vymezený jako stanovená týdenní pracovní doba. Výjimku představuje pouze práce přesčas. 

Stanovená týdenní pracovní doba má význam nejen pro vymezení práce přesčas, ale dále také 

pro výpočet délky dovolené a její krácení, pro nárok na dodatkovou dovolenou či přestávky na 

kojení. 

Kratší pracovní doba není stanovenou týdenní pracovní dobou a zaměstnanci přísluší 

mzda (plat) odpovídající takto sjednané či povolené pracovní době. Kratší pracovní doba je tedy 

kratší než stanovená týdenní pracovní doba (tj. než 40 hodin týdně). Pro pracovní poměry 

sjednané s kratší pracovní dobou (lze sjednat pouze individuální smlouvou mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem) pak stanoví zákoník práce některé odchylky, z nichž za pozornost stojí 

zejména práce přesčas, přestávky na kojení a překážky v práci. Zaměstnanci s kratší pracovní 

dobou nelze nařídit výkon práce přesčas, lze se však s ním na jejím výkonu dohodnout (a to i 

předem). Prací přesčas se v takovém případě rozumí práce konaná nad stanovenou týdenní 

pracovní dobu, která ve většině případů činí 40 hodin týdně. Kratší pracovní dobu je nutné 

rozlišovat od zkrácené pracovní doby, kterou se rozumí stanovená týdenní pracovní doba 

zkrácená pod zákonný rozsah 40 hodin týdně z důvodů a způsoby uvedenými v ust. § 79 ZP, 

přičemž ke zkrácení pracovní doby dochází vždy bez snížení mzdy. 202 

 

2.3.6. Kritérium souběhu zákonných práv 

Podle kritéria souběhu zákonných práv se rozlišují pracovní poměry, po které je 

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

pramenem může být též jiný právní předpis.  

Praktický význam tohoto členění spočívá ve skutečnosti, že práva a povinnosti účastníků 

pracovněprávních vztahů (pro něž je pramenem práva toliko zákoník práce) se liší od práv a 

povinností zaměstnanců v pracovních poměrech, které jsou podřazeny pod skupinu tzv. dalších 

právních vztahů účasti na práci, resp. smíšených pracovněprávních vztahů. 

 
202 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 524-526. 
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V rámci skupiny tzv. dalších právních vztahů účasti na práci pak kromě vztahů základních 

pracovněprávních vztahů nacházíme i vztahy související, pro něž je společným znakem, že 

nejsou upraveny pouze zákoníkem práce (popř. subsidiárně příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku) a souvisejícími pracovněprávními předpisy, ale jsou upraveny též jinými 

(než pracovněprávními) normami. Na tyto pracovněprávní vztahy se působnost zákoníku práce 

vztahuje, pokud to zákoník práce výslovně stanoví (přímá působnost), nebo pokud to stanoví 

zvláštní předpisy (odvozená či delegovaná působnost), a dále tehdy, pokud zvláštní právní 

předpis nestanoví jinak (podpůrná či subsidiární působnost). 

Toto členění má vedle teoretického významu i význam pro aplikační praxi, neboť teprve 

podřazením určitého pracovněprávního vztahu pod příslušný právní režim zjistíme, zda se daný 

pracovněprávní vztah řídí zcela zákoníkem práce (a subsidiárně příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku), nebo zda lze v případě, že daný pracovněprávní vztah spadá pod 

množinu dalších pracovněprávních vztahů účasti na práci (např. pracovní poměr pedagogických 

pracovníků, pracovní poměr úředníků územního samosprávného celku atp.), počítat 

v některých případech s modalitami vyplývajícími z ustanovení zvláštních předpisů, které se 

mohou týkat i tak podstatných otázek jako jsou vznik či změna (základního) pracovněprávního 

vztahu. 203 

 

2.3.7. Tzv. atypická zaměstnání 

Pro atypická zaměstnání je příznačné, že jejich okruh není vnímán zcela jednotně; to 

ostatně může platit i pro pojem „typická zaměstnání“ i když tento pojem není v praxi příliš 

užíván. I proto bude na tomto místě vhodné, v rámci kapitoly pojednávající o druzích 

pracovního poměru, pojednat také o této relativně neurčité skupině, tj. o atypických 

zaměstnáních.  

„Většina autorů považuje za „typické zaměstnání“ pracovněprávní vztah sjednaný na 

plný úvazek a na dobu neurčitou (někteří autoři k tomu připojují atribut konání práce na 

pracovišti zaměstnavatele). Z výše uvedených znaků je zřejmé, že výkladem a contrario 

vymezená množina atypických pracovních poměrů by byla velmi široká. Do takto široce 

„vymezené“ skupiny atypických zaměstnání (v širším slova smyslu) patří veškeré pracovní 

 
203 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 129-130. 
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úvazky na dobu určitou, jakož i úvazky na kratší pracovní dobu (což se může zdát v rozporu 

s obecně sdíleným povědomím o výrazně větší flexibilitě atypických zaměstnání).“ 204 

V praxi se však častěji pojem atypická zaměstnání používá v užším slova smyslu 

(obdobně jako v České republice je tomu i např. na Slovensku 205), a to jako souhrnné označení 

pro takové pracovněprávní vztahy, které se vyznačují spíše menší mírou regulace (oproti 

většinovému modelu) a dávají účastníkům pracovněprávních vztahů více volnosti v organizaci 

práce a dodržování pracovní doby, bez ohledu na sjednané trvání pracovního poměru a rozsah 

sjednaného úvazku. Nutno však dodat, že v některých aspektech jsou tyto vztahy spojeny 

zpravidla s menší rolí ochranné funkce pracovního práva. Pod pojem atypická zaměstnání 

(v užším slova smyslu) tedy obvykle neřadíme takové pracovněprávní vztahy, které, ač 

sjednány na neúplný úvazek či na dobu určitou, jsou jinak konány za shodných podmínek jako 

pracovněprávní vztahy na dobu neurčitou či na plný úvazek. 

Doktrína v České i Slovenské republice začleňuje mezi atypická zaměstnání v užším 

slova smyslu zejména závislou práci, která je na základě dohody účastníků pracovního poměru 

konána pro zaměstnavatele mimo pracoviště (bez ohledu na rozsah pracovního úvazku nebo na 

to, zda se jedná o práci na dobu určitou či neurčitou). Jedná se pracovní poměry tzv. 

domáckých zaměstnanců, o kterých bylo již pojednáno v kapitole 2.3.2.1. 206  

Mezi atypická zaměstnávání v užším slova smyslu bývá zpravidla řazeno také 

agenturní zaměstnávání. Agenturní zaměstnávání bývá označováno za atypické s ohledem na 

naplnění jednoho se shora uvedených kritérií atypičnosti, kterou je dočasnost trvání pracovního 

poměru (tj. nejedná se o pracovní poměry na dobu neurčitou). V České republice je totiž trvání 

přidělení zaměstnance agentury práce (agenturní zaměstnanec) jeho zaměstnávající agenturou 

k uživateli omezeno na dobu určitou (maximálně na 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích 

u téhož uživatele), nicméně toto omezení neplatí, pokud zaměstnanec agenturu práce požádá o 

delší přidělení. Ustanovení § 39 odst. 5 ZP, které omezuje v případě ostatních zaměstnavatelů 

délku či opakované sjednávání (řetězení) pracovních poměru na dobu určitou se na agentury 

práce v České republice také nevztahuje. V praxi tedy mohou agentury práce v České republice 

přidělovat téhož zaměstnance k témuž uživateli i po několik let a ona „dočasnost“, jakožto 

typický znak těchto vztahů, je tedy značně relativizována. Atypičnost těchto vztahů je tak spíše 

dána tím, že práce není konána na pracovišti agentury práce – zaměstnavatele, ale na pracovišti 

 
204 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 153. 
205 Srov. např. Olšovská, A. Atypické formy zamestnávania. Zborník z vedeckého sympózia. Trnava: Trnavská 

univerzita, PF, 2007. s. 92-101. 
206 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 154. 
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uživatele a zejména pak skutečností, že k úplné realizaci tohoto způsobu zaměstnávání je na 

rozdíl od jiných pracovněprávních vztahů potřebná nejužší spolupráce tří subjektů (tedy nikoli 

jen dvou). 207 Někteří autoři považují agenturní zaměstnávání za samostatný druh pracovního 

poměru, kdy zaměstnanec nevykonává práci pro svého zaměstnavatele, ale pro jiný subjekt 

(uživatele).208   

Podstatou agenturního zaměstnávání je zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu 

jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která přiděluje 

zaměstnanci práci a dohlíží na její provedení. Zaměstnavatel (agentura práce) tedy přiděluje 

dočasně svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli (uživateli), a to na základě 

ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže 

zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o 

pracovní činnosti u uživatele a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů uživatele 

a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi 

agenturou práce a uživatelem. Právním předpisem vymezujícím působnost agentur práce na 

území České republiky je zákon o zaměstnanosti, který upravuje základní rámec tohoto typu 

zprostředkování zaměstnání, když za agenturní zaměstnávání považuje uzavření pracovního 

poměru nebo dohody o pracovní činnosti (nikoli dohody o provedení práce) mezi fyzickou 

osobou a agenturou práce za účelem výkonu práce u uživatele. Zákon o zaměstnanosti také 

uvádí, že agentura práce může svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele 

jen na základě písemné dohody o dočasném přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem podle 

zvláštního právního předpisu (zákoník práce). 

Zákoník práce pak v ust. § 307a až 309 ZP upravuje agenturní zaměstnávání tak, že 

podrobněji stanovuje vzájemná práva a povinnosti všech tří „stran“ (tj. agentury práce, 

zaměstnance agentury práce a uživatele) účastnících se komplexu smluvních vztahů při 

realizaci agenturního zaměstnávání. V rámci realizace procesu agenturního zaměstnávání však 

nevzniká žádný trojstranný právní vztah, k realizaci dochází zpravidla na základě dvou 

dvoustranných úkonů (smluv) a jednoho jednostranného úkonu (písemného pokynu). Tento 

komplex vztahů mezi třemi subjekty je však tvořen zejména dvěmi dvoustrannými smlouvami 

– smlouvou mezi agenturou práce a uživatelem a dále smlouvou mezi agenturou práce a 

zaměstnancem agentury práce; z povahy věci vyplývá, že pracovní smlouva nebo dohoda o 

pracovní činnosti uzavřená mezi agenturou práce a jejím zaměstnancem, který je zaměstnáván 

 
207 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 154-155. 
208 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 279. 
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za účelem výkonu práce u uživatele, bude do jisté míry specifická. V ust. § 308 ZP jsou pak 

specifikovány povinné náležitosti dohody agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení 

zaměstnance agentury práce s tím, že dohoda musí být uzavřena písemně. Náležitosti 

písemného pokynu, na základě kterého agentura práce přiděluje zaměstnance k dočasnému 

výkonu práce u uživatele pak specifikuje ust. § 309 odst. 2 ZP. 209 

Skutečnost, že agenturní zaměstnávání je v mnohém odlišné od převažujícího 

(klasického) pojetí zaměstnávání, zohlednil zákonodárce mj. i tak, že v ust. § 307a ZP stanovil, 

že výkon práce v rámci agenturního zaměstnávání, který by jinak nemusel plně naplňovat znaky 

závislé práce (ve smyslu ust. § 2 ZP), je taktéž považován za závislou práci. Specifičnost těchto 

vztahů spočívá pak v neposlední řadě také v tom, že zaměstnavatel přenáší dispoziční pravomoc 

na uživatele. 

Někteří autoři pak mezi atypická zaměstnání řadí i dohody o pracích konaných mimo 

pracovní poměr, tj. dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti; důvodem je 

například to, že základním a typickým pracovněprávním vztahem je pracovní poměr a 

pracovněprávní vztahy založené dohodami by měly mít ve vztahu k pracovnímu poměru pouze 

doplňkový charakter a jejich praktické využití spočívá zejména k zajištění výkonu 

krátkodobých nebo nárazových prací. Další důvody jsou spatřovány v tom, že na 

pracovněprávní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr se 

nevztahuje úprava některých práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele, které se 

v pracovním poměru uplatňují, což vede např. k vyšší míře uplatnění smluvní svobody a 

celkově volnějšímu vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
209 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 1201. 
210 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 661-662. 
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3. Postup před vznikem pracovního poměru 

 

Pracovní poměr, jakožto základní pracovněprávní vztah, může vzniknout pouze na 

základě právního jednání; není možné, aby pracovní poměr vznikl na základě jiné právní 

skutečnosti (např. právní události, protiprávního jednání, rozhodnutí soudu či správního orgánu 

atp.). Ke vzniku pracovního poměru je tedy zapotřebí vždy svobodné vůle smluvních stran, 

tj. zaměstnance i zaměstnavatele.  

Zákoník práce rozlišuje dva způsoby založení (vzniku)211 pracovního poměru, a to na 

základě pracovní smlouvy a jmenování. V praxi výrazně převažuje založení pracovního poměru 

pracovní smlouvou, která je dvoustranným právním jednáním. Jmenováním se zakládá 

pracovní poměr, pokud tak stanoví zákoník práce nebo zvláštní právní předpis; v případě 

jmenování jde o jednostranné právní jednání, podmínkou jeho platnosti je však souhlas 

zaměstnance (že bude vykonávat jmenovanou funkci za stanovených podmínek). Zásada, že 

pracovněprávní vztah může vzniknout pouze se souhlasem zaměstnance a zaměstnavatele (tj. 

na základě svobodné vůle smluvních stran) je proto absolutní a naprosto bezvýjimečná. Ve 

vztahu k zaměstnanci je tato zásada realizací čl. 9 odst. 1 LZPS, podle něhož nikdo nesmí být 

podroben nuceným pracím nebo službám, jakož i řady mezinárodních smluv212, jimiž je Česká 

republika vázána. Podle čl. 26 odst. 1 LZPS má každý právo na svobodnou volbu povolání a 

přípravu k němu, jako i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. 213 

Samotnému sjednání pracovního poměru (ať již na základě pracovní smlouvy nebo 

jmenování) předcházejí poměrně složité sociální i právní vztahy potencionálních smluvních 

stran. Takové vztahy, které vznikají mezi subjekty v procesu sjednávání pracovního poměru, 

označujeme jako tzv. předsmluvní vztahy214. V daném případě půjde o (předsmluvní) vztahy 

vznikající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem před uzavřením pracovní smlouvy 

(jmenováním na vedoucí pracovní místo). Je samozřejmě žádoucí, aby proces sjednávání 

pracovní smlouvy byl ukončen i jejím uzavřením, nicméně s ohledem na zásadu smluvní 

volnosti je uzavření pracovní smlouvy výsledkem konsensu obou smluvních stran. Je tak plně 

 
211 Dle dikce zákoníku práce se pracovní poměr zakládá pracovní smlouvou nebo jmenováním; pracovní poměr 

pak vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce nebo dnem, který byl uveden 

jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. 
212 Např. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech nebo evropská Úmluva o ochraně lidských práv a 

základních svobod. 
213 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 186. 
214 Termín „předsmluvní vztah“ není zcela přesný, jelikož o předsmluvních vztazích lze de iure hovořit až tehdy, 

jestliže jednání účastníků má právní charakter a směřuje k zamýšlenému uzavření pracovní smlouvy. Tyto vztahy 

tak vznikají okamžikem podání kvalifikovaného návrhu na uzavření pracovní smlouvy, tedy návrhu, který 

obsahuje nezbytné náležitosti zamýšlené pracovní smlouvy.  
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v dispozici každé ze smluvních stran, aby se rozhodla o tom, zda pracovní smlouvu uzavře či 

nikoliv.  

Samotný proces před vznikem pracovního poměru probíhá obvykle v několika 

navazujících a vzájemně se prolínajících fázích (teoreticky lze hovořit o fázi informační, 

hodnotící a verifikační). 

Ve fázi informační si budoucí strany pracovní smlouvy navzájem poskytují informace 

o různých okolnostech, které jsou důležitým podkladem pro rozhodnutí, zda pracovní smlouvu 

nakonec uzavřou či nikoli. Právním základem vzájemné informační povinnosti je ust. § 31 ZP, 

dle kterého je zaměstnavatel před uzavřením pracovní smlouvy povinen seznámit fyzickou 

osobu s právy a povinnostmi, které by pro ni z pracovní smlouvy vyplynuly a s pracovními 

podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat, a povinnostmi, které 

vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem 

pracovního poměru. Zaměstnanec je pak povinen v případech stanovených zvláštním právním 

předpisem podrobit se před vznikem pracovního poměru vstupní lékařské prohlídce a jejím 

prostřednictvím informovat zaměstnavatele o své zdravotní způsobilosti vykonávat práci, která 

má být předmětem pracovního poměru. 215 

Fáze hodnotící představuje navazující proces na fázi informační. V této fázi obě 

smluvní strany (budoucí zaměstnavatel i uchazeč o zaměstnání) vyhodnocují informace a 

posuzují je z hlediska cíle, kterého chtějí dosáhnout. Zaměstnavatel tak zpravidla zvažuje, zda 

informace získané o budoucím zaměstnanci dávají dostatečnou záruku, že bude vhodným 

uchazečem na obsazované místo. Uchazeč o zaměstnání zase informace, které získá o 

pracovních a mzdových podmínkách u zaměstnavatele, použije pro své rozhodnutí o tom, zda 

mu bude zamýšlená práce i hmotné a jiné podmínky vyhovovat. Rozhodování obou stran 

ovlivňuje samozřejmě také i řada jiných faktorů, které nebyly předmětem zjišťování (např. 

situace na trhu práce, naléhavost potřeby obsadit určité místo atp.). 

Fáze verifikační je vyvrcholením předsmluvních vztahů a představuje fázi rozhodující 

o uzavření či neuzavření pracovní smlouvy. Je pak plně v dispozici každé ze smluvních stran, 

aby se rozhodla o tom, zda pracovní smlouvu uzavře či nikoliv. 216 

 
215 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 285-286. 
216 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 285-289. 
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Budeme-li vycházet přímo ze zákonné právní úpravy definované v ust. § 30 až § 32 ZP, 

lze říci, že zákoník práce se v rámci postupu před vznikem pracovního poměru zaobírá toliko 

těmito skutečnostmi: 

- vymezením obecných pravidel pro výběr zaměstnanců,  

- okruhem údajů, které může zaměstnavatel od uchazeče o zaměstnání požadovat, 

- povinností zaměstnavatele zajistit vstupní lékařskou prohlídku a 

- povinností zaměstnavatele seznámit uchazeče o zaměstnání s právy a 

povinnostmi vyplývajícími z daného pracovního poměru, s pracovními 

podmínkami a s podmínkami odměňování. 

 

3.1. Výběr zaměstnanců, rovné zacházení a zákaz diskriminace 

Zákoník práce vychází ze zásady, že výběr fyzických osob ucházejících se o 

zaměstnání je zcela v kompetenci zaměstnavatele. Jedná se o logickou zásadu, neboť se 

nacházíme v oblasti (soukromoprávního) smluvního vztahu, a je tudíž na obou účastnících, zda 

uzavřou s druhou smluvní stranou pracovní smlouvu či nikoliv. Právo zaměstnance svobodně 

a dobrovolně si vybrat, s kým uzavře pracovní smlouvu, vyplývá, jak bylo již uvedeno, z čl. 26 

odst. 1 LZPS. Stejné právo má také zaměstnavatel; je tedy plně v dispozici zaměstnavatele, aby 

v případě, že se o jedno místo uchází více uchazečů, vybral toho z uchazečů, kterého považuje 

na dané místo za nejvhodnějšího. Na straně druhé je však zaměstnavatel povinen zajišťovat 

rovné zacházení se všemi fyzickými osobami ucházejícími se u něho o zaměstnání. Ve fázi před 

vznikem pracovního poměru mají subjekty pracovního poměru rovné postavení, přičemž tato 

rovnost se projevuje v podstatě až do okamžiku vzniku pracovního poměru, kde je princip 

rovnosti nahrazen principem nadřízenosti zaměstnavatele. 217 

 Zaměstnavatel může brát při výběru nejvhodnější osoby, kterou se ze všech ucházejících 

fyzických osob rozhodne přijmout do zaměstnání, v úvahu pouze kritéria, která se vztahují 

k budoucímu výkonu práce. Tato kritéria pak specifikuje zákoník práce v ust. § 30 odst. 1 ZP, 

dle kterého je výběr zaměstnanců ucházejících se o zaměstnání, ať již z hlediska kvalifikace, 

nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností, zcela v působnosti zaměstnavatele, 

nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jiný postup. Ve svém rozhodování tak může být 

 
217 Pichrt, J. a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2017, s. 75-76. 
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zaměstnavatel kromě zmíněných kritérií (kvalifikace, nezbytné požadavky nebo zvláštní 

schopnosti) omezen ještě některými zvláštními předpisy, které stanovují pro některá povolání 

či funkce určité předpoklady.  

Pokud by fyzická osoba ucházející se o zaměstnání nesplňovala předpoklady stanové 

právními předpisy pro místo, které má vykonávat, nelze s ní pracovní smlouvu uzavřít. Taková 

pracovní smlouva by totiž byla, při subsidiárním použití občanského zákoníku, neplatná, a to 

podle ust. § 580 odst. OZ, který stanoví, že neplatné je právní jednání, pokud má být plněno 

něco nemožného218. Na druhé straně může být pracovní smlouva vázána (podle ust. § 548 odst. 

1 OZ) na odkládací podmínky, tj. takové podmínky, jestliže na jejím splnění závisí, zda právní 

následky daného úkonu nastanou. Pokud by tedy pracovní smlouva byla uzavřena s odkládací 

podmínkou na splnění předpokladů stanovených právními předpisy, pak by se jednalo o platně 

uzavřenou pracovní smlouvu. 219 

 Samotný způsob, jak má zaměstnavatel provádět výběr svých budoucích zaměstnanců, 

zákoník práce ani jiný právní předpis nestanoví. Způsob výběru zaměstnanců je tak čistě interní 

věcí zaměstnavatele a je na něm, zda jej upraví (např. ve vnitřních předpisech), či nikoli.  

Zaměstnavatel může na volná pracovní místa vyhlásit výběrové řízení, jehož pravidla 

si sám stanoví. Tento způsob výběru zaměstnanců je v praxi nejčastější. Výběrové řízení pak 

představuje způsob zjišťování informací o zaměstnanci ve vztahu k zamýšlené práci. 

V současné právní úpravě některé zvláštní právní předpisy220 hovoří o výběrovém řízení jako o 

způsobu přijímání zaměstnanců, příp. o povinnosti jej při obsazování určitých pracovních 

(služebních) míst provést, avšak v žádném obecně závazném právním předpise není upraveno 

výběrové řízení jako takové.  Zaměstnavatel může výběrové řízení zveřejnit (na internetu, 

v novinách nebo jiným vhodným způsobem), nicméně ani po zveřejnění výběrového řízení není 

povinností zaměstnavatele ukončit toto výběrové řízení tím, že některou fyzickou osobu, která 

se výběrového řízení účastní, vybere, resp. přijme do pracovního poměru. Zaměstnavatel 

nemusí přijmout žádnou z osob ucházejících se u něho o zaměstnání, pokud dospěje k závěru, 

že žádná z těchto osob nesplňuje všechna hlediska dle jeho představ, tj. hledisko kvalifikace, 

 
218 Tak např. pracovní smlouva uzavřená pro výkon povolání lékaře s fyzickou osobou, která nemá předpoklady 

stanovené zvláštními předpisy (zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 

specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění 

pozdějších předpisů) by byla neplatná pro nemožnost vykonávat toto povolání, resp. naplňovat předmět uzavřené 

pracovní smlouvy. 
219 Pichrt, J. a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2017, s. 75-76. 
220 Např. zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. 
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nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností. Takto uveřejněné výběrové řízení (příp. 

inzerát) není návrhem na uzavření pracovní smlouvy ve smyslu ust. § 1731 OZ a není ani 

veřejným příslibem ve smyslu ust. § 2884 OZ.  Zaměstnavatel nemá zákoníkem práce ani 

stanovenou povinnost sdělovat nepřijatým uchazečům o zaměstnání důvody, pro které s nimi 

zaměstnavatel pracovní poměr neuzavřel. V případě, že ale takové důvody uvede (ač nemusí), 

nesmějí být tyto diskriminační.  221 222 

Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace se řadí k základním zásadám 

pracovního práva a je obecně upravena v ust. § 1a písm. e) ZP. Tato zásada je mj. podrobněji 

rozvedena také v ust. § 16 a § 17 ZP, předmětná ustanovení však řeší rovné zacházení, zákaz 

diskriminace a důsledky porušení práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů 

(tj. po vzniku pracovního poměru). 

Zákon o zaměstnanosti, je dalším právním předpisem (kromě zákoníku práce), který řeší 

problematiku rovného zacházení a zákazu diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání, 

tj. před vznikem pracovního poměru. Především z ust. § 4 odst. 1 zákona o zaměstnanosti 

vyplývá, že zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými 

osobami, které se u nich ucházejí o zaměstnání. Podle ust. § 12 odst. 1 zákona o zaměstnanosti 

je zaměstnavatelům zakázáno činit takové nabídky zaměstnání, které mají diskriminační 

charakter, nejsou v souladu s pracovněprávními nebo služebními předpisy, nebo odporují 

dobrým mravům.  

Další důležitou právní úpravu této oblasti nalezneme také v antidiskriminačním zákoně. 

Za diskriminaci se nepovažuje pouze rozdílné zacházení, které je stanoveno v ust. § 6 a 

násl. antidiskriminačního zákona223 (přípustné formy rozdílného zacházení). Je zakázána také 

přímá i nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví (za ni je považována i diskriminace z důvodu 

těhotenství nebo mateřství či otcovství), sexuální orientace, rasového nebo etického původu, 

národnosti, zdravotního postižení, věku, náboženství, víry či světového názoru. Za diskriminaci 

se považují i jednání zahrnující obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, podněcování 

či navádění k diskriminaci. 224 

 
221 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 186-188. 
222 Hloušková, P. Zákoník práce: prováděcí nařízení vlády a další související předpisy: s komentářem k 1.1.2019. 

Olomouc: ANAG, 2019. s. 64-67. 
223 Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 

některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon bude v dalším výkladu 

označen jako „antidiskriminační zákon“. 
224 Pichrt, J. a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2017, s. 76-77. 
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Podstatná je ale skutečnost, že za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, pokud 

z povahy zaměstnání nebo souvislostí vyplývá, že tento důvod přestavuje podstatný a 

rozhodující požadavek pro výkon zaměstnání, které má uchazeč (fyzická osoba) vykonávat, a 

který je pro výkon takového zaměstnání nezbytný; přitom cíl sledovaný takovou výjimkou musí 

být oprávněný a požadavek přiměřený (nebude tak např. diskriminační požadavek jazykové 

dovednosti nebo zdravotní způsobilosti, pokud je požadavek znalosti konkrétního jazyka nebo 

zdravotní způsobilosti pro výkon zaměstnání nezbytný). Dojde-li při uplatňování práv na 

zaměstnání k porušení práv a povinností vyplývajících z práva na rovné zacházení nebo 

k diskriminaci, má ten, kdo byl tímto jednáním dotčen (dle ust. § 10 antidiskriminačního 

zákona) právo se u soudu domáhat, aby:  

- bylo upuštěno od tohoto porušování,  

- byly odstraněny následky tohoto porušování a  

-  mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění. 

Zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, antidiskriminační zákon ani jiný právní předpis 

však na druhou stranu neupravují eventualitu spočívající v (dodatečném) přijetí osoby, kterou 

zaměstnavatel diskriminoval nebo s ní nerovně zacházel, do pracovního poměru. To je ale do 

jisté míry logické, zejména s ohledem na skutečnost, že soud nemůže nahradit smluvní vůli 

jedné ze stran (zde zaměstnavatele) při uzavírání pracovní smlouvy. 225 

 

3.2. Požadování údajů před vznikem pracovního poměru 

Zaměstnavatel musí samozřejmě v souvislosti s přijímáním zaměstnanců zjišťovat o 

uchazečích o zaměstnání určité údaje; je však oprávněn vyžadovat od uchazečů o zaměstnání 

pouze údaje, které bezprostředně souvisejí s přijetím do zaměstnání (např. jeho znalosti a 

zkušenosti, délku odborné praxe, kvalifikaci atp.). Je v zájmu ochrany osobních práv fyzické 

osoby ucházející se o zaměstnání, aby zaměstnavatel po ní nemohl požadovat jakékoli jiné 

údaje. Obdobně to platí i za doby trvání pracovní poměru, kde zaměstnavatel nesmí vyžadovat 

od zaměstnance informace, které nesouvisejí s výkonem práce a s pracovněprávním 

vztahem.226 

 
225 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 186-188. 
226 Pichrt, J. a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2017, s. 77. 
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V ust. § 30 odst. 2 ZP je pro zaměstnavatele nepřímo obsažen pouze obecný zákaz 

požadování údajů, které bezprostředně nesouvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Ust. § 316 

odst. 4 ZP pak obsahuje demonstrativní výčet informací, které nesmí zaměstnavatel po 

zaměstnanci požadovat (protože nesouvisí bezprostředně s výkonem práce a pracovním 

poměrem). Lze plně přisvědčit názoru, že tento zákaz se vztahuje nejen na informace během 

trvání pracovního poměru, ale také před jeho vznikem (tj. i pro účely ust. § 30 odst. 2 ZP).  

Další zákaz informací, které nesmí zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat je obsažen 

v ust. § 12 odst. 2 zákona o zaměstnanosti; podle tohoto ustanovení nesmí zaměstnavatel při 

výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického 

původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického 

přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu s antidiskriminačním 

zákonem227 dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží 

k plnění povinností zaměstnavatele stanovených právním předpisem. Tyto informace se zčásti 

překrývají s demonstrativním výčtem zakázaných informací podle ust. § 316 odst. 4 ZP, které 

lze považovat za nejdůležitější ustanovení pro výklad ust. § 30 odst. 2 ZP.  

Zmíněné ustanovení § 316 odst. 4 ZP je pak rozděleno na dvě kategorie. Do první 

kategorie spadá výčet informací, které jsou zakázány striktně a které smí zaměstnavatel od 

osoby ucházející se o zaměstnání požadovat pouze v případě, kdy to stanoví zvláštní právní 

předpis. Pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, nesmí zaměstnavatel v žádném případě a 

za žádných okolností po uchazeči o zaměstnání požadovat informaci o jeho sexuální orientaci, 

původu, členství v odborové organizaci, členství v politických stranách nebo hnutích a 

informace o příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti. 228  

Do druhé kategorie zakázaných informací spadají informace o těhotenství, rodinných a 

majetkových poměrech a trestněprávní bezúhonnosti, které sice nelze rovněž zásadně 

požadovat, ale tento zákaz může být prolomen nejen v případě, kdy to stanoví zvláštní právní 

předpis, ale také v případě, je-li pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má 

být vykonávána a je-li tento požadavek přiměřený. Jako příklad požadavku na informaci 

ohledně těhotenství ženy v souvislosti se sjednáváním pracovního poměru si lze představit 

 
227 Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení z důvodů uvedených v antidiskriminačním zákoně, pokud 

z povahy zaměstnání nebo souvislostí vyplývá, že tento důvod přestavuje podstatný a rozhodující požadavek pro 

výkon zaměstnání, které má fyzická osoba vykonávat, a který je pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný; cíl 

sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený. 
228 Takovým zvláštním předpisem je například antidiskriminační zákon (ust. § 6 odst. 4), který umožňuje 

zaměstnavateli, v případě zájmu uchazeče o práci vykonávanou v církvi nebo náboženských společnostech, 

požadovat informace o příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti. 
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situaci, kdy by žena byla přijímána na práci, která je těhotným ženám zakázána (ust. § 238 ZP). 

Pokud jde o informace o rodinných a majetkových poměrech či trestněprávní bezúhonnosti, lze 

si představit situace přijímání uchazečů na (konkrétní) pracovní místo, kde bude zaměstnanec 

disponovat s vysokou finanční hotovostí (banka) nebo nakládat s nebezpečnými látkami 

použitelnými k výrobě výbušnin. Zaměstnavatel může tyto informace požadovat od uchazečů 

o zaměstnání pouze tehdy, pokud to skutečně odůvodňuje povaha (konkrétní) práce, a to za 

současného zachování požadavku přiměřenosti; posouzení těchto požadavků tak bude vždy 

záležet na povaze konkrétního případu a konkrétních okolností.229 

I přes výše uvedené je třeba zdůraznit, že výčet zakázaných informací, které nesmí 

zaměstnavatel požadovat, v rámci ust. § 316 odst. 4 ZP, je pouze demonstrativní. Pokud jde 

tedy o další informace, které může chtít zaměstnavatel po uchazeči požadovat, je nutno vždy 

zvažovat, zda jde o informace, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy či 

nikoli. Na žádost uchazeče o zaměstnání je zaměstnavatel povinen prokázat potřebnost 

požadovaného osobního údaje. Hlediska pro výběr zaměstnanců musí zaručovat rovné 

příležitosti všem fyzickým osobám ucházejícím se o zaměstnání.  

Se získáním informací o zaměstnanci souvisí také otázka jejich ochrany. Půjde zejména 

o ochranu osobních údajů, na které je nutno aplikovat příslušná ustanovení zákona o zpracování 

osobních údajů230; tento zákon se vztahuje na veškeré zpracování osobních údajů, ať už k němu 

dochází automatizovaně nebo jinými prostředky, a také přesně stanoví režim shromažďování 

osobních údajů, jejich zpracování a nakládání s nimi. Tento nový zákon o zpracování osobních 

údajů (účinný od 24. května 2019) nahradil dosavadní zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména v reakci 

na skutečnost, že od 25. května 2018 vstoupilo v účinnost také nařízení EU č. 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které 

představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU.  

Toto obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé též jako „Nařízení GDPR“) hájí 

práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji a významně 

rozvíjí a posiluje práva osob dotčených zpracováním osobních údajů (obsahuje např. 

propracovanější a náročnější pravidla pro zvláštní kategorie údajů a zpracování). Zákon o 

zpracování osobních údajů pak zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zejména pak 

 
229 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 186-188. 
230 Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
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obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Ochranu osobnostních práv pak poskytuje také 

občanský zákoník (ust. § 81 a násl. OZ), který je základním právním předpisem pro celé 

soukromé právo; jde o speciální úpravu ochrany osobnosti člověka (zejména lidské 

důstojnosti). 231 

Poslední otázkou, kterou je nutno se zabývat v souvislosti s požadovanými informacemi 

před vznikem pracovního poměru, je skutečnost, jaké právní důsledky může mít uvedení 

nesprávných (nepravdivých) údajů od osoby ucházející se o přijetí do pracovního poměru. 

Z ust. § 6 odst. 1 OZ, dle kterého má každý povinnost jednat v právním styku poctivě, lze 

dovodit, že zaměstnanec i zaměstnavatel jsou povinni poskytnout si informace pravdivé. Pro 

posouzení důsledků nesprávných (nepravdivých) údajů je rozhodující, zda fyzická osoba 

ucházející se o uzavření pracovní smlouvy takové údaje skutečně uvedla a tyto údaje 

představují také informace, které je zaměstnavatel oprávněn po uchazeči požadovat.  

Pokud by uchazeč o uzavření pracovní smlouvy uvedl nesprávné údaje (a to i úmyslně) 

v případě těch informací, které zaměstnavatel nesmí vyžadovat, pak by uvedení těchto 

nesprávných údajů nemělo žádný vliv na platnost či neplatnost následně uzavřené pracovní 

smlouvy. Pokud by se však jednalo o informace, které je zaměstnavatel před vznikem 

pracovního poměru oprávněn požadovat, pak by takovou situaci bylo třeba posoudit podle ust. 

§ 583 OZ, dle kterého, jednal-li někdo v omylu o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl uveden 

druhou stranou, je právní jednání neplatné. Pokud by tedy zaměstnavatel při uzavření pracovní 

smlouvy jednal v omylu, který by byl pro uzavření (neuzavření) pracovní smlouvy rozhodný, 

přičemž byl uveden v omyl osobou ucházející se o uzavření pracovní smlouvy, pak by pracovní 

smlouva byla neplatná. V daném případě půjde o neplatnost relativní; neplatnosti by se tak 

mohl, ve smyslu ust. § 579 OZ, dovolávat pouze zaměstnavatel (nikoli zaměstnanec, který ji 

svým jednáním sám způsobil). 232 

 

3.3. Vstupní lékařská prohlídka 

Podle ust. § 32 ZP je zaměstnavatel povinen zajistit, v případech stanovených zvláštním 

právním předpisem, aby se fyzická osoba před vznikem pracovního poměru (nikoli již před 

uzavřením pracovní smlouvy, příp. před jmenováním, jak tomu bylo do konce roku 2017) 

podrobila vstupní lékařské prohlídce. Tato povinnost tedy platí pro zaměstnavatele před 

 
231 Pichrt, J. a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2017, s. 78-83. 
232 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 191-192. 
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vznikem pracovního poměru (tj. dnem, který byl sjednán či uveden jako den nástupu do práce 

ve smyslu ust. § 36 ZP). Ustanovení § 32 ZP má kogentní povahu, nicméně nesplnění 

povinnosti zaměstnavatele zajistit před vznikem pracovního poměru, aby se fyzická osoba 

podrobila lékařské prohlídce, nemá za následek neplatnost následně uzavřené pracovní 

smlouvy. Na tuto povinnost navazuje (logicky) další povinnost stanovená zaměstnavateli v ust. 

§ 103 odst. 1 písm. a) ZP, která ukládá zaměstnavateli nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával 

zakázané práce a práce, jejichž náročnost by nedopovídala jeho schopnostem a zdravotní 

způsobilosti. 233 

Zvláštním právním předpisem, který zaměstnavatelům ukládá povinnost zajistit vstupní 

lékařskou prohlídku (v návaznosti na ust. § 32 ZP), je zejména zákon o specifických 

zdravotních službách234, který upravuje komplexní poskytování pracovnělékařských služeb 

včetně vstupních lékařských prohlídek. Z ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) bod 1 a 3 zákona o 

specifických zdravotních službách pak jednoznačně vyplývá povinnost zaměstnavatele zajistit 

vstupní lékařskou prohlídku vždy před uzavřením pracovního poměru nebo vztahu obdobného 

vztahu pracovněprávnímu. Jinými slovy uchazeč o zaměstnání musí absolvovat lékařskou 

prohlídku ještě před uzavřením pracovní smlouvy nebo před jmenováním do funkce, pokud 

předmětným jmenováním dochází ke vzniku pracovního poměru. 235 

Před uzavřením dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní 

činnosti, dohoda o provedení práce) je zaměstnavatel povinen zajistit vstupní lékařskou 

prohlídku jen v případech, kdy má osoba ucházející se o zaměstnání vykonávat práci, která je 

podle zákona o ochraně veřejného zdraví236 prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, 

pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy237.  

Způsob, jakým bude zaměstnavatel svoji povinnost zajišťovat příslušné 

pracovnělékařské prohlídky plnit, se odvíjí od příslušné kategorie (vykonávaných) prací podle 

kategorizace prací (dle ust. § 37 a násl. zákona o ochraně veřejného zdraví). Spadají-li práce 

vykonávané zaměstnanci do kategorie první a druhé, příp. též druhé rizikové, třetí nebo čtvrté, 

je zaměstnavatel povinen uzavřít s poskytovatelem pracovnělékařských služeb písemnou 

 
233 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 

1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 135-136. 
234 Zákon č. 373/2011., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon bude 

v dalším výkladu označen jako „zákon o specifických zdravotních službách“. 
235 Pichrt, J. a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2017, s. 85-86. 
236 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
237 Např. řidiči z povolání podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů. 
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smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb (s poskytovatelem v oboru všeobecné 

praktické lékařství nebo pracovní lékařství).238 Jde-li o práce zařazené pouze do kategorie první 

a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními 

předpisy, může zaměstnavatel zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek a 

posuzování zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u poskytovatele v oboru 

všeobecné praktické lékařství u něhož je uchazeč o zaměstnání (zaměstnanec) registrován a k 

němuž ho zaměstnavatel vyslal. U většiny vstupních lékařských prohlídek se tak neuplatní 

zásada svobodné volby lékaře (ze strany zaměstnance).  

Osoba ucházející se o zaměstnání, která se nepodrobí před uzavřením pracovní smlouvy 

vstupní lékařské prohlídce, se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, kterou má 

na základě této smlouvy vykonávat (jedná se o právní fikci). V rámci odborné veřejnosti panuje 

názor, že tato fikce zdravotní nezpůsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání, ve vztahu k ust. 

§ 580 odst. 2 OZ, není důvodem neplatnosti uzavřené pracovní smlouvy, jmenování, dohody o 

pracovní činnosti či dohody o provedení práce. Je však třeba konstatovat, že pokud se uchazeč 

o zaměstnání před uzavřením pracovní smlouvy nepodrobí vstupní lékařské prohlídce, stejně 

jako pokud zaměstnavatel nezajistí vstupní lékařskou prohlídku, půjde o porušení právních 

předpisů ze strany zaměstnavatele. V případě zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance by tak 

zaměstnavatel neměl umožnit předmětnému zaměstnanci výkon jakékoli práce, neboť se mj. 

vystavuje riziku postihu ze strany inspektorátu práce. 239 

Samotný zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost zabezpečit na vlastní náklady 

lékařskou prohlídku před vznikem pracovního poměru pouze u mladistvých, tj. zaměstnanců 

mladších 18 let (ust. § 247 ZP). V ostatních případech hradí vstupní lékařskou prohlídku osoba 

ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí náklady vstupní lékařské prohlídky, pokud 

uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah. Osoba ucházející o 

zaměstnání se může s případným zaměstnavatelem dohodnout, že jí tento uhradí vstupní 

lékařskou prohlídku i v případě neuzavření pracovněprávního nebo obdobného vztahu (nebo 

tak může stanovit jiný právní předpis). Pokud však pracovněprávní vztah vznikne, hradí 

náklady vstupní lékařské prohlídky zaměstnavatel; v těchto případech již nejsou dohody o 

úhradě vstupní lékařské prohlídky dovoleny (není tedy např. možné, aby se zaměstnavatel 

s uchazečem o zaměstnání, jemuž vznikne pracovněprávní vztah, dohodl na tom, že se 

zaměstnavatel bude na úhradě vstupní lékařské prohlídky podílet jen z části nebo že ji nebude 

 
238 Viz § 54 odst. 2 písm. a) zákona o specifických zdravotních službách. 
239 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 195-198. 
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hradit vůbec). Vstupní lékařskou prohlídku, jde-li o posouzení zdravotní způsobilosti osoby, 

ucházející se o zaměstnání k práci v noci, hradí případný zaměstnavatel vždy. 240 241 

 

3.4. Informační povinnost zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru  

Ustanovení § 31 ZP stanoví zaměstnavateli před uzavřením pracovní smlouvy (popř. 

před jmenováním) povinnost seznámit uchazeče o zaměstnání (budoucího zaměstnance) 

s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy (jmenování) vyplynuly, a 

s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat. Nesplnění této povinnosti ze 

strany zaměstnavatele však nezakládá neplatnost pracovní smlouvy (jmenování). Ust. § 31 ZP 

v tomto směru navazuje na základní zásady pracovněprávních vztahů, konkrétně na ust. § 1a 

písm. a) ZP, které deklaruje zvláštní zákonnou ochranu postavení zaměstnance. Povinnost 

seznámit zaměstnance s právy a povinnostmi ještě před vznikem pracovního poměru má za cíl, 

aby si byl zaměstnanec dobře vědom ještě předtím, než právní jednání učiní (uzavření pracovní 

smlouvy nebo souhlas se svým jmenováním), jaké závazky na sebe tímto bere. Zaměstnavatel 

má současně povinnost seznámit zaměstnance s povinnostmi, které pro něho vyplývají ze 

zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního 

poměru. 242 

Povinnost seznamovat zaměstnance s právy a povinnostmi před uzavřením pracovní 

smlouvy je pak dále rozvedena v ust. § 37 ZP, které se zaobírá informační povinností 

zaměstnavatele ve vztahu k obsahu pracovního poměru. Byť se v tomto případě jedná o 

povinnosti, kterými se bude zaměstnavatel zaobírat (pravděpodobně) až po uzavření pracovní 

smlouvy, lze v krátkosti shrnout, že informační povinnost zaměstnavatele stanovená v ust. § 37 

ZP musí být dodržena jako minimální; zaměstnavatel může nicméně informovat zaměstnance i 

o dalších skutečnostech. Tato informační povinnost se vztahuje jak na pracovní poměry 

založené pracovní smlouvou, tak jmenováním. Povinnost písemně informovat zaměstnance o 

právech a povinnosti vznikajících zaměstnanci z uzavřeného pracovního poměru se týká pouze 

těch skutečností, které neobsahuje pracovní smlouva. Pokud jsou již v pracovní smlouvě 

obsaženy, je tím současně splněna předmětná informační povinnost. 243 

 
240 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 

1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 136. 
241 Hloušková, P. Zákoník práce: prováděcí nařízení vlády a další související předpisy: s komentářem k 1.1.2019. 

Olomouc: ANAG, 2019. s. 71-73. 
242 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 194-195. 
243 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 

1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 133-134. 
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Jde zejména o identifikační údaje zaměstnavatele, dále o údaje ve vztahu k označení 

druhu a místa výkonu práce, o nároku na dovolenou, o výpovědních dobách, o týdenní pracovní 

době a jejím rozvržení, o mzdě (platu) a způsobu odměňování, splatnosti mzdy (platu), termínu 

výplaty, místu a způsobu vyplácení mzdy (platu),  údaje o kolektivních smlouvách, které 

upravují pracovní podmínky zaměstnance, o měně, ve které bude zaměstnanci vyplácena mzda 

(plat) v případě vysílání zaměstnance k výkonu práce na území jiného státu a o předpokládané 

době tohoto vyslání. Povinnost písemně informovat zaměstnance o základních právech a 

povinnostech vyplývajících z pracovního poměru se nevztahují na pracovní poměr na dobu 

kratší než 1 měsíc. 244 

Kromě shora uvedených povinností zaměstnavatele je zaměstnavatel navíc povinen 

seznámit zaměstnance při nástupu do práce s pracovním řádem a s právními a ostatními 

předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. 

Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
244 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 229. 
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4. Založení pracovního poměru a jeho vznik  

 

4.1. Způsoby založení (vzniku) pracovního poměru 

„Zákoník práce rozlišuje dva způsoby vzniku pracovního poměru – na základě pracovní 

smlouvy a jmenováním.“ 245 Ustanovení § 33 odst. 1 ZP pak uvádí, že pracovní poměr se zakládá 

pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li v tomto zákoně dále 

stanoveno jinak. 

Úvodem této kapitoly nejprve připomeňme, že zákoník práce rozlišuje mezi pojmy 

„vznik pracovního poměru“ a „založením pracovního poměru“. Dle dikce zákoníku práce se 

pracovní poměr zakládá pracovní smlouvou nebo jmenováním (ust. § 33 odst. 1 ZP). Pracovní 

poměr pak vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce nebo 

dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance (ust. § 

36 ZP). V praxi (i odborné literatuře) je nicméně pojem „vzniku pracovního poměru“ používán 

i v širším slova smyslu jako obecně ustálený termín, který zahrnuje vícero skutečností (largo 

sensu např. i založení pracovního poměru). V daném případě tak dochází k tomu, že v rámci 

zjednodušení problematiky pojmy „založení pracovního poměru“ a „vznik pracovního poměru“ 

ve své podstatě často (ne však zcela správně) splývají; účelem je zcela jistě určité zjednodušení 

(zobecnění) problematiky, které ale v praxi nečiní větší obtíže. 246 V následujícím výkladu se 

přidržíme dikce stanovené zákoníkem práce, nicméně s odkazem na četnou a rozdílnou 

literaturu může být i v zájmu zjednodušení problematiky výše uvedené pojmosloví zobecněno.  

Konkrétní právní skutečnosti, které zakládají konkrétní pracovněprávní vztahy (tedy i 

pracovní poměr), musejí být výslovně upraveny v příslušných ustanoveních zákoníku práce. I 

v daném případě totiž platí, že na vznik závazkových pracovněprávních vztahů se konkrétní 

ustanovení občanského zákoníku neuplatní, pokud jsou tyto otázky výslovně upraveny 

zákoníkem práce; dále se nepoužijí ustanovení občanského zákoníku, která jsou výslovně 

vyloučena. Pokud se některá ustanovení občanského zákoníku použijí, pak jejich použití musí 

výt vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů. 247 

Podle ust. § 1723 OZ vznikají závazky ze smlouvy, z protiprávního činu, nebo z jiné 

právní skutečnosti, která je k tomu podle právního řádu způsobilá.  Při podrobnějším rozboru 

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

2017, s. 173. 
246 K obdobnému zjednodušení (v rámci obecných rozprav o vzniku pracovního poměru) se ostatně kloní i odborná 

literatura zabývající se problematikou vzniku pracovního poměru. Srov. např. Bělina, M., Pichrt, J. a kol. Pracovní 

právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2017, s. 173. 
247 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 76. 
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tohoto ustanovení můžeme dospět k názoru, že individuální závazkové pracovněprávní vztahy 

mohou vznikat: 

- z právních jednání 

▪ jednostranných (jmenování) 

▪ dvoustranných (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní 

činnosti) 

- z protiprávních činů (porušení povinností při plnění úkolů), 

- z právních událostí 

- z protiprávních stavů (pracovní úraz, nemoc z povolání).  

Pracovní poměr je nepochybně daleko nejdůležitějším a v praxi také nejpoužívanějším 

pracovněprávním vztahem. Pracovní poměr může být založen výhradně právním jednáním. 

Nepřipadá v úvahu založení pracovního poměru na základě jiné právní skutečnosti (např. právní 

události, protiprávního jednání, rozhodnutí soudu či správního orgánu atp.).  „Pracovní poměr 

se zakládá buď pracovní smlouvou, nebo jmenováním, jiný způsob vzniku pracovního 

poměru než na základě pracovní smlouvy či jmenování nepřipadá v úvahu.“ 248 

Pracovní poměr se zakládá především dvoustranným právním jednáním, tj. pracovní 

smlouvou. S ohledem na skutečnost, že pracovní právo je považováno za součást soukromého 

práva, je tedy logické, že i základní pracovněprávní vztahy se zakládají smlouvou, tj. v případě 

pracovního poměru pracovní smlouvou. 

Podle ust. § 33 odst. 1 se pak pracovní poměr zakládá pracovní smlouvou, není-li 

v zákoníku práce stanoveno jinak. Zákoník práce pak stanoví ještě jeden další způsob vzniku 

pracovního poměru, a to jmenováním (ust. § 33 odst. 3 ZP).  

Obecným způsobem vzniku pracovního poměru je tedy pracovní smlouva, zvláštním 

způsobem je jmenování. Jinými slovy lze říci, že pracovní poměr vzniká na základě jmenování 

v zákonem stanovených případech a v těchto případech je vyloučen vznik pracovního poměru 

na základě pracovní smlouvy a naopak. Právní úprava právních skutečností zakládajících 

pracovní poměr obsažená v ust. § 33 ZP má tedy kogentní charakter, což znamená, že pracovní 

poměr nemůže za žádných okolností vzniknout na základě jiných právních skutečností. 249  

Pracovní poměr může tedy vzniknout na základě jmenování pouze v případech taxativně 

uvedených v § 33 odst. 3 ZP. Ve všech ostatních případech vzniká pracovní poměr na základě 

pracovní smlouvy a nelze jej založit jmenováním, resp. jmenování by bylo neplatné pro rozpor 

 
248 Pichrt, J. a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2017, s. 91. 
249 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 281. 
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s kogentním ustanovením zákoníku práce (totéž ovšem platí i naopak), kterým je z povahy 

tohoto ustanovení celé ustanovení § 33 ZP. Skutečnost, že by jmenování bylo považováno za 

neplatné právní jednání ještě neznamená, že by nedošlo (následně) k platnému vzniku 

pracovního poměru. Pokud by např. zaměstnanec do práce nastoupil, bylo by zapotřebí 

posuzovat všechny konkrétní okolnosti daného případu, a to i s přihlédnutím ke skutečnosti, 

zda nedošlo ke konkludentnímu uzavření pracovní smlouvy. Nad to lze uvést, že pokud by 

následně (po neplatném jmenování) byla uzavřena mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 

dohoda, která by měla obsahově všechny podstatné náležitosti pracovní smlouvy (ve smyslu 

ust. § 34 odst. 1 ZP), nicméně nebyla takto označena (jako pracovní smlouva), muselo by být 

takové právní jednání posuzováno podle svého obsahu (tj. jako pracovní smlouva), nikoli dle 

toho, jak je toto právní jednání označeno. 250 251 

 Jestliže zvláštní právní předpis nebo stanovy spolku, odborové organizace nebo 

organizace zaměstnavatelů podle zvláštního právního předpisu vyžadují, aby se obsazení 

pracovního místa uskutečnilo na základě volby příslušným orgánem, považuje se zvolení za 

předpoklad, který předchází sjednání pracovní smlouvy.252 Právním základem pracovního 

poměru je však pracovní smlouva. Pokud zvláštní právní předpisy nebo stanovy vyžadují, aby 

se obsazení pracovního místa uskutečnilo na základě volby příslušným orgánem, přičemž se 

bude jednat o zákonný předpoklad pro uzavření pracovní smlouvy ve smyslu § 33 odst. 2 ZP, 

bude následně uzavřená pracovní smlouva bez splnění tohoto předpokladu v rozporu se 

zákonem. Otázkou pak zůstává, zda takové jednání bude odporovat smyslu a účelu zákona, 

resp. zda bude takto uzavřená pracovní smlouva neplatná, či nikoliv. Posouzení této otázky 

bude závislé na celkových okolnostech konkrétního případu, což vylučuje možnost 

jednoznačných závěrů, nicméně by se mohlo jednat o neplatnost relativní. 253 

 Volba může být jako předpoklad sjednání pracovní smlouvy pouze u těch osob, které 

nebyly doposud v pracovním poměru k zaměstnavateli, u něhož byly do dané funkce zvoleny. 

Pokud je některý z dosavadních zaměstnanců zaměstnavatele zvolen do funkce (za doby trvání 

 
250 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 201-202. 
251 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 512/2001 ze dne 21.03.2002, dle kterého: „Vzhledem 

ke kogentní povaze zákoníku práce lze jmenováním založit pracovní poměr pouze v případech v zákoně uvedených 

(nyní kogentní povaha dle ust. § 33 odst. 3 ZP). V těchto případech, kde zákoník práce předpokládá vznik 

pracovního poměru jmenováním, nelze pracovní poměr založit smlouvou; naopak, jmenováním nelze založit 

pracovní poměr jinde, než kde založení pracovního poměru tímto způsobem zákoník práce stanoví.“ 
252 Volba (zvolení) je tedy condicio iuris platnosti pracovní smlouvy. Jde o nepravou podmínku, neboť 

podmíněnost účinků právního jednání vyplývá už ze zákona, nikoli z vůle stran. 
253 Pichrt, J. a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2017, s. 91–92. 
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pracovního poměru), pak dochází volbou pouze ke změně obsahu pracovního poměru (změně 

druhu práce) a nikoliv ke vzniku pracovního poměru. 

 

   

4.2. Pracovní smlouva 

 

4.2.1. Pojem, vymezení a charakteristické rysy pracovní smlouvy  

Pracovní smlouva je nejčastější právní skutečností, která vede ke vzniku pracovního 

poměru; jedná se o dvoustranné právní jednání spočívající v souhlasném projevu vůle 

zaměstnance a zaměstnavatele (subjektů pracovního poměru) uzavřít pracovní poměr, 

resp. pracovní smlouvu. Pracovní smlouva je současně také právním vyjádřením principu 

svobodné volby zaměstnání, jelikož umožňuje každému občanu vybrat si zaměstnavatele, druh 

prací a místo výkonu práce tak, aby to odpovídalo jeho zdravotnímu stavu, schopnostem, 

kvalifikaci, osobním poměrům a zájmům. Zaměstnavatelům zase pracovní smlouva umožňuje 

vytvářet pracovní kolektiv tak, jak to odpovídá jejich potřebám. 254 

V rámci vymezení pracovní smlouvy (charakteristických rysů) bude jistě přínosné, 

poukážeme-li také na základní odlišnosti od ostatních soukromoprávních (občanskoprávních, 

příp. obchodních) smluv. Pracovní smlouvy jsou totiž smlouvy, které se ve všech zemích, až na 

nepatrné výjimky, řídí obecně smluvním právem, které rovněž pokrývá občanské a obchodní 

smlouvy. Tak například obecnou a výchozí úpravou pro pracovní smlouvy je v zemích 

kontinentální Evropy občanský zákoník, v angloamerických zemích common law. Samozřejmě 

že pracovní smlouvy jsou pojímány odlišně od ostatních občanskoprávních a obchodních 

smluv, mají své odlišnosti, svá specifika a zvláštní charakteristické rysy, nicméně obecnou a 

výchozí úpravou i pro ně je, v naprosté většině zemí, soukromé smluvní právo; rovněž je tomu 

tak i ve všech stávajících zemích Evropské unie.  

Základním (prvním) vymezujícím znakem pracovních smluv, na rozdíl od ostatních 

soukromoprávních smluv, je bezesporu skutečnost, že upravují závislou práci. Pracovní 

smlouva vytváří vztah nadřízenosti a podřízenosti mezi smluvními stranami. Zaměstnavatel je 

oprávněn dávat zaměstnanci pokyny a zaměstnanec je povinen tyto pokyny plnit a respektovat. 

Právní rámec pracovních smluv pak vytváří vymezení dominantního postavení 

zaměstnavatele.255 

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

2017, s. 176. 
255 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 31. 
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Druhým charakteristickým rysem je skutečnost, že pracovní právo spíše než pouze 

vlastní pracovní smlouvu upravuje vztah na základě ní vzniklý. Naproti tomu občanské či 

obchodní právo upravuje spíše jednotlivé typy smluv. Pracovní právo pak reguluje především 

vztah vzniklý z pracovní smlouvy, tj. pracovní poměr. Pracovní poměr bývá zpravidla uzavřen 

na dobu neurčitou a musí se přizpůsobovat měnícím se skutečnostem v průběhu doby svého 

trvání. Zvláštním způsobem je také upraveno skončení právního vztahu, neboť zaměstnanec je 

výrazně chráněn před jednostranným rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. 

Třetím podstatným rysem odlišujícím pracovní smlouvy od občanskoprávních nebo 

obchodních smluv je, že pracovní smlouvy vytvářejí zvláštní osobní vztah mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem se zvláštními právy a povinnostmi na obou stranách. 

Zaměstnanec je zejména povinen vykonávat práci osobně, tj. nemůže se zásadně nechat při 

výkonu práce zastoupit, musí plnit povinnosti dle pracovní smlouvy, přičemž tyto za 

zaměstnance nemůže plnit třetí subjekt, dále také pracovní smlouva zakládá závazek loajality 

zaměstnance vůči zaměstnavateli. Zaměstnavatel má naproti tomu povinnost chránit zdraví 

zaměstnance, zajistit jeho bezpečnost při práci atp. 256 

Čtvrtou specifickou skutečností je fakt, že v řadě směrů má zaměstnavatel oprávnění 

jednostranně (i když v některých případech po projednání se zástupci zaměstnanců) určovat 

pracovní podmínky, a to prakticky bez vzájemného ujednání se zaměstnancem; jde např. 

o stanovení a rozvržení pracovní doby, čerpání dob odpočinku vč. dovolené na zotavenou atd.  

Dalším specifikem pracovních smluv, které ale úzce souvisí se základní skutečností 

typickou pro pracovní právo, je omezení smluvní svobody. Pracovní smlouva je smlouva mezi 

partnery, kteří se vyznačují nestejnou vyjednávací silou. A právě tuto skutečnost můžeme 

rovněž považovat za charakteristický a zvláštní rys pracovních smluv, neboť pro další oblast 

soukromého práva by mělo zásadně platit i faktické rovné postavení smluvních stran při 

sjednávání smlouvy, tj. závazkového vztahu. Nestejná vyjednávací síla mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem (tj. smluvními stranami) pak v pracovním právu vede k intervenci 

zákonodárce směrem k ochraně zaměstnance před nepříznivými sociálními dopady. 257 

 
256 Srov. např. rozsudek Soudního dvora EU sp. zn. C 266/85 ze dne 15.01. 1987 (Hassan Shenavai vs. Klaus 

Kreischer), dle kterého: „V tomto ohledu je nutné především připomenout, že pracovní smlouvy a jiné smlouvy o 

závislé práci vykazují jisté zvláštnosti oproti ostatním smlouvám, i když se posledně jmenované smlouvy týkají 

poskytování služeb, vytvářejí totiž trvalou vazbu, která začleňuje pracovníka do určitého organizačního rámce 

chodu podniku nebo činnosti zaměstnavatele, a stanoví místo výkonu činnosti, které určuje používání ustanovení 

kogentních právních norem a kolektivních smluv. Soud v místě, kde má být plněn závazek, kterým se vyznačují 

takové smlouvy, se právě z důvodu těchto zvláštností zdá být nejvhodnější k rozhodování sporů ohledně jednoho 

či více závazků, které mohou vyplývat z uvedených smluv.“ 
257 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 31 – 32. 
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Konečně je třeba zmínit i skutečnost, že individuální pracovní smlouvy jsou právně 

podřízeny jiným smlouvám, tj. kolektivním smlouvám, přičemž tyto kolektivní smlouvy 

nebyly či nemusely vůbec být odsouhlaseny smluvními stranami individuální pracovní 

smlouvy. To platí obecně o zaměstnancích, ale v případě vyšších kolektivních smluv do značné 

míry i o zaměstnavatelích. Přitom je třeba zdůraznit, že kolektivní smlouvy dopadají nejen 

v České republice, ale i v řadě dalších zemí i na ty zaměstnance, kteří vůbec nejsou členy 

odborů. 258 

Je zřejmé, a tím tento výklad můžeme uzavřít, že některé ze shora uvedených rysů, které 

jsou uvedeny jako typické a charakteristické pro pracovní smlouvy, lze nalézt v určité míře i u 

některých občanskoprávních nebo obchodních smluv. Půjde zejména o ty smlouvy, které 

rovněž zakládají dlouhodobý smluvní vztah, tj. např. nájemní smlouvy, příkazní smlouvy, 

smlouvy o sdružení atp. Jistě lze dále např. i u smlouvy o sdružení argumentovat, že rovněž 

zakládá osobní vztah mezi smluvními stranami. Takových příkladů bychom ale mohli uvést u 

jednotlivých občanskoprávních či obchodních smluv celou řadu. I když některé 

z občanskoprávních či obchodních smluv mohou mít jeden či více ze shora uvedených znaků, 

které lze považovat za typické a odlišující pracovní smlouvy od ostatních soukromoprávních 

smluv, nenalezneme žádnou smlouvu v oblasti občanského či obchodního práva, která by 

splňovala všechny shora uvedené znaky, kterými se vyznačují smlouvy pracovní.  

 

 

4.2.2. Proces uzavírání pracovní smlouvy 

 Při sjednávání pracovního poměru pracovní smlouvou je kromě formálních a 

obsahových požadavků na pracovní smlouvu stanovených v zákoníku práce (především v ust. 

§ 34 odst. 1 a odst. 2, § 34a a § 37 ZP s přihlédnutím k ust. § 19 odst. 3 a § 20 ZP) nutno dbát i 

obecných (subsidiárních) pravidel stanovených v občanském zákoníku (pro smlouvy v ust. § 

1724 až § 1788 OZ, pokud jde zejména o uzavření smlouvy, její obsah, formu, účinky a zvláštní 

způsoby uzavírání smluv, jakož i ustanovení o neplatnosti právních jednání a následků této 

neplatnosti dle ust. § 574 až § 588 OZ). 259  

 Občanský zákoník v prvé řadě stanoví, jakou kvalitu musí mít právní jednání, abychom 

jej mohli považovat za nabídku (návrh na uzavření smlouvy). Z nabídky musí být vždy zřejmé, 

že ten, kdo jí činí, má úmysl uzavřít určitou smlouvu s osobou, vůči níž takovou nabídku činí 

 
258 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 31 – 32. 
259 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 

1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 140. 
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(ust. § 1731 OZ). Osobu, která návrh činí, označujeme jako navrhovatele (oferenta); osobu, 

které je návrh adresován, nazýváme oblát. Z principu smluvní svobody vyplývá, že nikdo 

nemůže být nucen jinému navrhovat uzavření smlouvy; existují však výjimky – např. 

zaměstnavatel má podle § 73a odst. 2 ZP povinnost podat zaměstnanci návrh na změnu jeho 

dalšího pracovního zařazení. 

 Návrh musí být obsahově určitý. Jeho minimální obsah je stanoven podstatnými 

náležitostmi smlouvy (ust. § 1732 odst. 1 OZ); např. návrh na uzavření pracovní smlouvy musí 

obsahovat nezbytné (podstatné) náležitosti vymezené v ust. § 34 odst. 1 ZP. O neurčitém návrhu 

můžeme hovořit v případě, kdy je vůle projevena tak, že její smysl nelze zjistit ani výkladem; 

určitý tak bude návrh na uzavření pracovní smlouvy, který sice výslovně neobsahuje všechny 

potřebné náležitosti, ale nějakým (dostatečně určitým) způsobem na ně odkazuje (např. odkaz 

na uveřejněný inzerát, v rámci kterého jsou jednotlivé náležitosti objektivně zjistitelné). 

 Z návrhu musí být zřejmé, že navrhovatel má úmysl být jím smluvně vázán v případně 

jeho přijetí. Vůle navrhovatele však nemusí být v návrhu vyjádřila výslovně, musí však být 

odvoditelná z okolností případu, za kterých je návrh činěn. Tato vůle chybí například v případě 

dopisu o záměru, kterým strana vyjadřuje svůj záměr vstoupit v jednání s jinou osobu. Od 

návrhu na uzavření smlouvy musíme odlišit rovněž výzvu k podávání návrhů (invitatio ad 

offerendum); do této kategorie lze zařadit různé inzeráty uveřejněné na internetu, v novinách, 

časopisech atp. Odpoví-li zájemce o pracovní místo na takto učiněný inzerát, neznamená to, že 

došlo k přijetí nabídky, resp. k uzavření smlouvy (ve většině případů obsahují tyto inzeráty také 

formulaci či slovo „nezávazně“, které může uchazeči osvětlit povahu takového inzerátu).  

 Návrh na uzavření pracovní smlouvy se stává účinný okamžikem, kdy dojde adresátovi. 

Je nutné si však uvědomit, že zákoník práce obsahuje zvláštní úpravu doručování některých 

právní jednání (patří mezi ně například návrh na uzavření dohody o rozvázání pracovního 

poměru). Pro právní jednání, která nejsou vymezena v ust. § 334 odst. 1 ZP, se uplatní obecná 

pravidla o účinnosti adresovaných právních jednání (ve smyslu ust. § 570 a násl. OZ). Dle ust. 

§ 570 a násl. OZ se posoudí např. účinnost návrhu na uzavření pracovní smlouvy, neboť v tu 

chvíli jednající ještě nejsou v postavení účastníků pracovněprávního vztahu (tj. zaměstnance a 

zaměstnavatele). 260 

 
260 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 

1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 152. 
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 Návrh na uzavření pracovní smlouvy učiněný mezi subjekty jednajícími přímo je vůči 

adresátovi účinný neprodleně. Přímé jednání se uskutečňuje nejčastěji ústně; to však 

neznamená, že jakékoli právní jednání v ústní formě je účinné neprodleně (např. jednání 

učiněné vědomě do hlasové schránky nebo na záznamník). 261  

Návrh vůči nepřítomné osobě působí účinky od okamžiku, kdy adresát nabude 

objektivní možnost seznámit se s obsahem návrhu (ust. § 570 OZ). Postačí doručení návrhu do 

jeho poštovní schránky, popř. vhození oznámení o uložení zásilky na poště (důležitý je pak 

okamžik pokusu o první doručení, nikoli vyzvednutí zásilky na poště262. Nerozhoduje tedy, zda 

se adresát s návrhem skutečně seznámil či nikoli. Míra rizika se tak rozděluje mezi oba subjekty 

– navrhovatel nese riziko přepravy, adresát nese riziko vyplývající z jeho nepřítomnosti v místě 

svého bydliště.  

Je-li návrh na uzavření pracovní smlouvy účinný, může být buď přijat, anebo nikoli 

(může zaniknout). Návrh může být předně zrušen samotným oferentem (ust. § 1737 OZ), 

přičemž takové zrušení je jednostranným právním jednáním, které musí být druhé straně 

doručeno ještě předtím, než se návrh na uzavření pracovní smlouvy stane účinným (tzn. 

nejpozději spolu s návrhem). Z povahy věci je vyloučeno zrušení návrhu mezi přítomnými 

subjekty.  

Je třeba také zmínit, že každý návrh je v zásadě odvolatelný. Sám navrhovatel však 

může jeho odvolatelnost omezit (ust. § 1736 OZ); odvolání návrhu je i v daném případě 

jednostranným právním jednáním. Návrh může být odvolán do doby, než adresát odešle přijetí 

nabídky (ust. § 1738 odst. 1). Návrh na uzavření pracovní smlouvy zaniká rovněž jeho 

odmítnutím (ust. § 1739 OZ). Odmítnutí návrhu lze také v určitých případech považovat za 

přijetí návrhu s dodatky nebo protinávrh. 263 

Není-li návrh na uzavření pracovní smlouvy přijat ani odmítnut, zaniká uplynutím 

určitého času. Ten může stanovit buď navrhovatel (ve formě doby trvání návrhu nebo ve formě 

lhůty k přijetí – tzv. akceptační lhůty), anebo se podpůrně uplatní zákon (občanský zákoník). 

Návrh učiněný mezi přítomnými osobami zaniká, není-li přijat ihned, ledaže z jeho obsahu 

vyplývá něco jiného (ust. § 1734 OZ). To znamená, že se adresát návrhu musí bezodkladně 

rozhodnout, zda návrh přijme či nikoli. Jiné návrhy (zaslané poštou, e-mailem, faxem, 

 
261 FIALA, Josef, KINDL, Milan a kol.: Občanské právo hmotné. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, str. 416. 
262 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Odo 442/2003 ze dne 15.01.2004. 
263 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 

1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 153. 
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namluvené do hlasové schránky atp.) zanikají uplynutím přiměřené doby s přihlédnutím 

k povaze navrhované smlouvy a k rychlosti prostředků, které navrhovatel použil k zaslání 

návrhu (ust. § 1735 OZ). Přiměřená doba musí zahrnovat jak dobu přepravy návrhu a čas na 

rozmyšlenou, tak i čas na komunikaci ohledně přijetí či nepřijetí návrhu. Podle dané situace 

může návrh zaniknout během několika hodin, může ale trvat také i několik týdnů. Ze soudní 

judikatury např. vyplývá, že lhůta k přijetí návrhu dohody o dalším pracovním zařazení 

zaměstnance podle ust. § 73a odst. 2 ZP je nepřiměřeně krátká, neumožňuje-li zaměstnanci 

opatřit si takové poznatky o podmínkách výkonu nabízené práce, jež jsou objektivně postačující 

k jeho rozhodnutí o návrhu zaměstnavatele na uzavření dohody, tyto poznatky zhodnotit a na 

základě toho na návrh zaměstnavatele reagovat. 264 265 

Přijetí nabídky (návrhu na uzavření pracovní smlouvy) je rovněž jednostranným 

právním jednáním. Přijetí nabídky vymezuje ust. § 1740 odst. 1 OZ jako včasné souhlasné 

prohlášení učiněné osobou, které je návrh určen. S přihlédnutím k obsahu nabídky nebo k praxi, 

kterou mezi sebou smluvní strany zavedly, nebo je-li to obvyklé, může osoba, které je nabídka 

určena, nabídku přijmout i tak, že se podle ní zachová, zejména poskytne-li nebo přijme plnění 

(ust. § 1744 OZ). Nabídka (návrh na uzavření pracovní smlouvy) tak může být přijata i 

konkludentně, tj. např. tím, že subjekt (zaměstnanec) začne vykonávat navrženou práci 

v navrženém místě od navrženého okamžiku nástupu do práce.  

Podle ust. § 1745 OZ je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy přijetí nabídky nabývá 

účinnosti. Návrh na uzavření pracovní smlouvy musí být přijat v době, kdy je účinný. Pro 

doručení přijetí navrhovateli platí stejná pravidla jako pro doručení návrhu. Podle ust. § 1742 

OZ lze přijetí nabídky zrušit, dojde-li zrušení navrhovateli nejpozději s přijetím. 

Je-li návrh přijat opožděně (tj. poté, co zanikl), je nutno zkoumat okolnosti pozdního 

přijetí návrhu a každý takový případ řešit individuálně. Nabízejí se, ve své podstatě, tři 

možnosti. Je-li přijetí návrhu odesláno až po zániku návrhu, má navrhovatel možnost oznámit 

(ústně či odesláním zprávy) příjemci bez zbytečného odkladu, že smlouva vznikla (ust. § 1743 

odst. 1. OZ). Bylo-li přijetí odesláno včas, ale doručeno až po zániku návrhu, musíme zkoumat, 

zda k pozdnímu doručení došlo v důsledku neobvyklých překážek při přepravě; v tomto případě 

má pozdní přijetí účinky včasného přijetí návrhu, ledaže navrhovatel bez odkladu vyrozumí 

 
264 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2088/98 ze dne 24.03.1999. 
265 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 
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příjemce, že považuje návrh za zaniklý (ust. § 1743 odst. 2 OZ). Nejde-li o tento případ, 

postupuje se opět dle ust. § 1743 odst. 1 OZ. 266 

Projevem smluvní svobody také je, že si mohou smluvní strany obsahem své smlouvy 

ujednat povinnost k uzavření budoucí smlouvy. Je však zapotřebí, aby byl obsah této budoucí 

smlouvy ujednán alespoň obecným způsobem (ust. § 1785 OZ)267. Závazek k uzavření budoucí 

smlouvy se může týkat jakékoli smlouvy, nebrání-li tomu její povaha. Vyloučena tak rozhodně 

není ani smlouva o uzavření budoucí pracovní smlouvy. I zde pak platí, že obsah budoucí 

pracovní smlouvy musí být ujednán alespoň obecným způsobem; a contrario tedy není třeba, 

aby se strany dohodly na všech podstatných náležitostech pracovní smlouvy (tj. aby se ve 

smyslu ust. § 34 odst. 1 ZP dohodly na druhu práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele 

vykonávat, místu nebo místech výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána a dni 

nástupu do práce). Postačuje tedy, když se smluvní strany domluví, že jedna pro druhou bude 

konat práci v závislém postavení, druhá jí za to bude platit mzdu a obecně půjde o práci určitého 

druhu. V závislosti na tom, co si smluvní strany ujednají, stíhá povinnost uzavřít budoucí 

smlouvu buď jednu ze smluvních stran, anebo obě smluvní strany. V praxi se objevují i 

smlouvy, ve který se jedna ze smluvních stran zavazuje předložit druhé smluvní straně návrh 

smlouvy a druhá strana se zavazuje jej ve stanovené době přijmout. 268 

Kromě výše uvedeného by smlouva o smlouvě budoucí měla obsahovat i určení lhůty, 

do kdy má být budoucí smlouva uzavřena (ust. § 1786 OZ); jinak platí, že oprávněná smluvní 

strana může k uzavření smlouvy vyzvat druhou smluvní stranu do jednoho roku (ust. § 1785 

OZ). Nesplní-li smluvní strana povinnost uzavřít budoucí smlouvu, může se oprávněná smluvní 

strana domáhat do 3 let (promlčecí lhůta) u soudu, aby tento nahradil vůli povinné smluvní 

strany. Pravomocné soudní rozhodnutí pak může nahradit projev vůle druhé smluvní strany, 

čímž vznikne i (pracovní) smlouva. Obsah budoucí smlouvy se určí dle účelu, který má uzavření 

budoucí smlouvy zřejmě sledovat; přitom se vychází z návrhů stran a přihlédne se 

k okolnostem, za kterých byla smlouva o smlouvě budoucí uzavřena, jakož i k tomu, aby práva 

a povinnosti stran byly poctivě uspořádány (ust. § 1787 odst. 2 OZ).  

 
266 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 

1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 154. 
267 Jde o poměrně zásadní změnu, jelikož předchozí právní úprava (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů) vyžadovala konsenzus o podstatných náležitostech budoucí smlouvy.  
268 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 

1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 156. 
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Povinnost uzavřít budoucí smlouvu zanikne při současném splnění dvou předpokladů – 

pokud se okolnosti, ze kterých smluvní strany vycházely při uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí, následně změní a v důsledku toho nelze po zavázané smluvní straně rozumně 

požadovat, aby budoucí smlouvu uzavřela. V praxi může jít například o situaci, kdy smluvní 

strany uzavřou smlouvu o budoucí pracovní smlouvě, kde bude závislá práce spočívat v řízení 

osobního automobilu (řidič); povinná strana však následně ztratí zdravotní způsobilost pro 

výkon takto sjednané práce (významné zhoršení nebo ztráta zraku). 269 

 Vrátíme-li se zpět k problematice návrhu na uzavření pracovní smlouvy, resp. k jeho 

přijetí, musíme zkoumat, kdy skutečně dochází k uzavření pracovní smlouvy. K uzavření 

pracovní smlouvy dochází, pokud jsou návrh na uzavření pracovní smlouvy (oferta) a jeho 

přijetí (akceptace), jakožto dvě kvalifikovaná jednostranná právní jednání, ve shodě (dochází 

tedy ke konsensu), a dále, pokud řádné a včasné přijetí návrhu na uzavření pracovní smlouvy 

zahrnuje všechny podstatné náležitosti pracovní smlouvy (dle ust. § 34 odst. 1 ZP jimi jsou druh 

práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo nebo místa výkonu práce, 

ve kterých má být práce vykonávána a den nástupu do práce). Pokud by se zaměstnanec a 

zaměstnavatel nedohodli na některé z podstatných náležitostí pracovní smlouvy, nemůže dojít 

k jejímu platnému uzavření. Na druhé straně, jestliže návrh na uzavření pracovní smlouvy 

obsahuje i jiné než podstatné náležitosti (např. mzdová ujednání, ujednání o zkušební době 

atp.), je k uzavření pracovní smlouvy třeba, aby adresát návrhu vyslovil souhlas s celým 

obsahem návrhu smlouvy, tj. včetně jiných než podstatných náležitostí (tzv. úplné přijetí 

návrhu). Bez shody na celém obsahu pracovní smlouvy (tj. nejen podstatných náležitostech 

pracovní smlouvy) nemůže dojít k platnému vzniku pracovní smlouvy. 270  

 „Nově se však odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky 

nabídky, považuje za přijetí nabídky, pokud navrhovatel bez zbytečného odkladu takové přijetí 

neodmítne. Navrhovatel může přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou předem vyloučit již 

v nabídce nebo jiným způsobem, který nevzbuzuje pochybnost (§ 1740 odst. 3 OZ).“271 

 Nečinnost adresáta ke vzniku smlouvy nevede (ust. § 1740 odst. 3 OZ). Uvede-li 

navrhovatel do návrhu vyjádření např.: „Nedostanu-li do 7 dnů odpověď, považuji návrh za 

 
269 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 

1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 156. 
270 Pichrt, J. a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2017, s. 96. 
271 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 

1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 154. 
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přijatý.“, nemá to závazný charakter, jelikož takovýmto způsobem nemůže navrhovatel druhou 

smluvní stranu zavázat. S mlčením jsou spojeny právní následky pouze výjimečně; je tomu tak 

v případech, kdy by se osoba podle právního předpisu nebo podle smlouvy měla vyslovit nebo 

kdy mlčení nelze považovat za naprosto nic jiného než souhlas (smluvní strany by si např. 

v předchozí smlouvě tento způsob sjednaly nebo by to vyplývalo z předchozího prohlášení 

příjemce – ve výzvě k podání návrhu atp.). 

K okamžiku vzniku pracovní smlouvy se opakovaně vyjadřoval i Nejvyšší soud ČR: 

„…Vznik smlouvy (dohody) v pracovněprávních vztazích předpokládá podání návrhu (oferty) 

a přijetí návrhu (akceptaci). Návrh smlouvy je jednostranný projev vůle navrhovatele (oferenta) 

adresovaný druhému účastníkovi (oblátovi), v němž mu navrhuje uzavření smlouvy s jím 

uvedeným obsahem a z něhož současně vyplývá, že v případě jeho přijetí jím bude navrhovatel 

zavázán. Přijetí návrhu (akceptace) je jednostranný projev vůle obláta adresovaný oferentovi, 

v němž vyslovil souhlas s obsahem navržené smlouvy. Návrh smlouvy je přijat okamžikem, 

kdy akceptace došla oferentovi. Tímto okamžikem dochází ke konsensu účastníků (shodě 

zaměstnance a zaměstnavatele na obsahu smlouvy) a smlouva je tak uzavřena…“ 272 

„…Pro vznik pracovní smlouvy je totiž rozhodující, zda se účastníci shodli na jejím 

obsahu. K tomu může dojít jak písemně, tak ústně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím 

pochybnost o tom, co chtěli jednající projevit, tedy i konkludentně. Při tom není podstatné, zda 

k dohodě o jednotlivých náležitostech smlouvy došlo zároveň (v jediném okamžiku) nebo, zda k 

dohodě o jednotlivých částech pracovní smlouvy došlo postupně. Pracovní smlouva je totiž 

uzavřena (završena) v okamžiku, kdy se její účastníci shodli na celém jejím obsahu. Jestliže 

poté zaměstnanec v souladu s takto vzniklou pracovní smlouvou také začne pro zaměstnavatele 

pracovat, vznikne pracovní poměr. Ani skutečnost, že podle sjednané pracovní smlouvy nezačne 

zaměstnanec pro zaměstnavatele pracovat neznamená však bez dalšího, že by pracovní poměr 

nevznikl…“ 273 

Co se týče samotných náležitostí pracovněprávního jednání, zde lze plně odkázat na 

kapitolu 1.4.4. Formální a obsahové požadavky pracovní smlouvy stanovené zákoníkem práce 

budou předmětem následujícího výkladu.   

 

 

 
272 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1969/2007 ze dne 11.03.2007. 
273 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 214/2001 ze dne 11.04.2002. 
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4.2.3. Obsah pracovní smlouvy 

Jak bylo již charakterizováno výše, při sjednávání pracovního poměru pracovní 

smlouvou je kromě formálních a obsahových požadavků na pracovní smlouvu stanovených 

v zákoníku práce (především v ust. § 34 odst. 1 a odst. 2, § 34a a § 37 ZP s přihlédnutím k ust. 

§ 19 odst. 3 a § 20 ZP) nutno dbát i obecných (subsidiárních) pravidel stanovených 

v občanském zákoníku (pro smlouvy v ust. § 1724 až § 1788 OZ, pokud jde zejména o uzavření 

smlouvy, její obsah, formu, účinky a zvláštní způsoby uzavírání smluv, jakož i ustanovení o 

neplatnosti právních jednání a následků této neplatnosti dle ust. § 574 až § 588 OZ).  

U smluv obecně, a tudíž i u pracovní smlouvy, rozlišujeme jednak podstatné 

(nezbytné) a jednak další (doplňující) náležitosti 274. Podstatné náležitosti pracovní smlouvy 

jsou podle ust. § 34 odst. 1 ZP druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, 

místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána a den nástupu do práce. 

Nejde-li o výslovné projevy vůle, lze považovat za sjednaný ten druh práce, který zaměstnanec 

bez námitek začal pro zaměstnavatele (s jeho vědomím) vykonávat, za sjednané místo výkonu 

práce pak to místo, v němž začal zaměstnanec pracovat a za sjednaný den nástupu do práce lze 

pokládat den, kdy zaměstnanec takovou práci začal skutečně vykonávat. Ke vzniku pracovního 

poměru může dojít i vytvořením faktického stavu – jde o tzv. faktický pracovní poměr (kdy 

zaměstnanec začne vykonávat určité práce, což zaměstnavatel tím, že mu začne dávat dispozice 

k jejich výkonu, připouští). 275 

Pracovní smlouva, jak bylo již uvedeno, vzniká na základě projevů vůle učiněných 

způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom, co chtěli zaměstnavatel i zaměstnanec projevit, 

tedy za takových okolností, které nevyvolávají pochybnost o tom, že úmysl obou smluvních 

stran směřoval ke sjednání pracovního poměru určitého obsahu276. K uzavření pracovní 

smlouvy lze použít i smluvních formulářů; v takovém případě jsou údaje předtištěné i údaje 

smluvními stranami do formuláře doplněné, považovány právně rovnocenné.  

 
274 Ve starší literatuře se obsah pracovní smlouvy dělil na náležitosti podstatné (essentialia negotti), obvyklé 

(naturalia negotii) a nahodilé (accidentalia negotti). Toto dělení vycházelo především z toho, jak často se ty které 

náležitosti v pracovní smlouvy vyskytovaly. Dnes bylo již toto dělení (v převážné většině odborné literatury) 

opouštěno, tj. nepoužívá se.  
275 Pichrt, J. a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2017, s. 96-97. 
276 Dle ust. § 1725 OZ je smlouva uzavřena, jakmile si smluvní strany ujednaly její obsah.   
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Pracovní smlouva je i taková smlouva, která splňuje všechny obsahové náležitosti 

pracovní smlouvy, ač není takto označena, a to s odkazem na ust. § 555 OZ, dle kterého se 

právní jednání posuzuje podle svého obsahu. 277 

 V odborné literatuře se lze setkat i s názory, že na pracovní smlouvu je možno aplikovat 

ust. § 1789 a násl. OZ o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem278. Tyto názory ale 

opomíjejí některé rozdíly mezi pracovním a občanským právem. Občanské právo (občanský 

zákoník) chrání slabší smluvní stranu a jedním z nástrojů této ochrany jsou také ustanovení o 

smlouvách uzavíraných adhezním způsobem. Pracovní právo (zákoník práce) je od počátku 

vybudován na principu zvláštní ochrany postavení zaměstnance, tedy nikoli na principu 

ochrany slabší strany, ale přímo adresně jedné ze stran pracovněprávního vztahu – zaměstnance. 

Nic na tom nemění skutečnost, že slabší stranou pracovního vztahu, a to zejména v historických 

souvislostech (ale i dnes), je strana, na které stojí zaměstnanec. Tato ochrana postavení 

zaměstnance byla v průběhu téměř dvou set let existence pracovního práva stále prohlubována, 

a i v dnešní době se promítá výrazným způsobem rovněž v právu EU. Pracovní právo tak, 

z tohoto pohledu, poskytuje zaměstnancům nesrovnatelně větší ochranu, než může poskytovat 

slabší smluvní straně několikero ustanovení občanského zákoníku věnovaných smlouvám 

uzavíraných adhezním způsobem; porovnáme-li je s ochrannými ustanoveními v zákoníku 

práce, zjistíme, že není nejmenší důvod pro aplikaci těchto ustanovení na pracovní smlouvu. 

Ba naopak, jejich aplikace na pracovní smlouvu by mohla způsobit řadu potíží a vyznít výrazně 

v neprospěch zaměstnanců. Lze se přiklonit k názoru, že v tomto případě jde o jeden z institutů 

občanského práva, který není pro pracovní právo příznačný, resp. nelze jej na pracovní právo 

aplikovat. To samozřejmě neznamená, že institut smluv uzavíraných adhezním způsobem nemá 

svůj význam v právu občanském, ba naopak, jelikož v moderní společnosti je ochrana slabší 

smluvní strany mimořádně důležitá. Nicméně s ohledem na skutečnost, že pracovní právo 

(zákoník práce) poskytuje v tomto směru zaměstnancům daleko větší ochranu, není důvod ani 

 
277 Srov. dále např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 3 Ads 67/2005 ze dne 08.11.2006, dle kterého: 

„Pracovněprávní úkon označený účastníky jako „Dohoda o provedení práce“ je nutno považovat za pracovní 

smlouvu, jsou-li jím dohodnuty – výslovně či konkludentně – podstatné náležitosti pracovní smlouvy podle § 29 

odst. 1 zákoníku práce (pozn.: nyní dle § 34 odst. 1 ZP) a i ostatní okolnosti případu svědčí o úmyslu stran založit 

pracovní poměr (zúčtování dovolené, svátků, odměny z hlavní činnosti apod.). Zaměstnanec činný na základě 

takového úkonu je proto účasten nemocenského pojištění zaměstnanců…“. 
278 Tzv. adhezní smlouvy nejsou zvláštním smluvním typem (označení těchto smluv jako adhezních je nepřesné, 

jelikož přídavné jméno „adhezní“ se vztahuje ke způsobu uzavírání smlouvy, nikoli ke smlouvě samotné). Proto 

předmětná ustanovení občanského zákoníku používají termín „smlouvy uzavírané adhezním způsobem“. Podstata 

těchto smluv spočívá v tom, že smlouva nevzniká tak, že smluvní strany obsah smlouvy ujednávají, ale tím 

způsobem, že jedna strana předloží druhé hotový text smlouvy a druhá strana má možnost návrh buď přijmout, 

anebo odmítnout.  
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prostor pro aplikaci občanskoprávních ustanovení o smlouvách uzavíraných adhezím způsobem 

na pracovněprávní vztahy. 279 

 Lze uzavřít, že pracovní smlouva, jakožto dvoustranné právní jednání, musí vyhovovat 

zejména zákonem stanovým požadavkům na dvoustranné právní jednání (podrobněji viz 

kapitola 1.4.4. Náležitosti pracovněprávních jednání). V pracovní smlouvě musí být dále 

především označeny smluvní strany (zaměstnanec a zaměstnavatel), musí obsahovat 

zákoníkem práce předepsané náležitosti (ust. § 34 odst. 1 ZP), příp. další náležitosti, na kterých 

se smluvní strany dohodnou, a konečně musí být také opatřena datem uzavření a podpisem 

smluvních stran. 280  

 

4.2.3.1. Podstatné náležitosti pracovní smlouvy 

  Podstatné (nezbytné či esenciální) náležitosti pracovní smlouvy jsou takové, které 

musejí být v pracovní smlouvě obsaženy, tj. musejí být sjednány mezi smluvními stranami 

vždy. Nezbytné náležitosti jsou rozhodující pro to, aby pracovní smlouva mohla plnit svou 

funkci, tj. založit konkrétní pracovní poměr; pokud by se smluvní strany nedohodly na některé 

z podstatných náležitostí pracovní smlouvy, nemůže dojít k jejímu platnému uzavření. Podle 

ust. § 34 odst. 1 ZP jsou nezbytnými obsahovými náležitostmi pracovní smlouvy: 

a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, 

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

c) den nástupu do práce.  

 

4.2.3.1.1. Druh práce 

Druh práce (popř. druhy prací), který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, 

představuje první podstatnou náležitost pracovní smlouvy. Druh práce, který je uveden 

v pracovní smlouvě má zásadní význam, neboť vymezuje, jakou práci je zaměstnanec 

povinen pro zaměstnavatele vykonávat. Konat práce jiného druhu zaměstnanec zásadně 

nemusí (není povinen) s výjimkou případů, kdy zákoník práce výjimečně umožňuje převést 

zaměstnance na jinou práci ve smyslu ust. § 41 ZP. Také proto je velice důležité, jak široce či 

naopak úzce je druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, v pracovní 

smlouvě vymezen. Široké či úzké vymezení druhu práce má stěžejní vliv na budoucí dispoziční 

 
279 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 211-212. 
280 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 291. 
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právo zaměstnavatele při určování pracovních úkolů danému zaměstnanci. Zásadní však je 

skutečnost, že při sjednávání druhu práce existuje mezi účastníky pracovněprávního vztahu 

smluvní volnost. 281  

Pokud by byl druh práce v pracovní smlouvě vymezen tak široce, že by umožňoval 

zaměstnavateli přidělovat zaměstnanci jakoukoli práci, pak by pracovní smlouva nebyla platně 

uzavřena, jelikož by chyběla jedna z jejích podstatných náležitostí, tj. druh práce, na který byl 

zaměstnanec přijat do pracovního poměru. Samotné posouzení hranice, zda byl druh práce 

v pracovní smlouvě platně sjednán, je vždy otázkou konkrétního případu či situace. „Např. druh 

práce „dělník“ u zaměstnavatele, který má 5 zaměstnanců, nebude pravděpodobně vzbuzovat 

pochybnosti o platnosti uzavřené smlouvy. Naproti tomu, pokud by sjednal jako druh práce 

„dělník“ v pracovní smlouvě zaměstnavatel, který zaměstnává tisíce zaměstnanců v dělnické 

profesi, pak by byly vyvolány důvodné pochybnosti o hranici dispoziční pravomoci 

zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, a tím i o její 

platnosti.“282  

Právní úprava rovněž smluvním stranám pracovní smlouvy umožňuje, aby byl druh 

práce sjednán tak, že je v pracovní smlouvě uvedeno (alternativně) vícero druhů práce; počet 

druhů práce, které mohou být v pracovní smlouvě sjednány, není přitom zákoníkem práce 

omezen ani stanoven. Je však třeba poznamenat, že sjednání většího množství druhů práce by 

opět mohlo vyvolávat pochybnosti o tom, zda tímto nedošlo k obcházení zákona (in fraudem 

legis), tj. k tomu, že druh práce byl díky celé řadě alternativ vymezen v pracovní smlouvě tak 

široce, že by zaměstnavateli umožňoval přidělovat zaměstnanci ve své podstatě jakoukoli práci. 

Jinými slovy lze říci, že zaměstnanci musí být již při uzavření pracovní smlouvy zřejmé, jakou 

práci bude vykonávat (resp. že může a bude zmíněné druhy práce vykonávat) a stejně tak i 

zaměstnavateli musí být již v tomto okamžiku zřejmá jeho dispoziční pravomoc přidělovat 

zaměstnanci úkoly v rámci sjednaného druhu práce. 

Často diskutovaným problémem ve vztahu k podstatným náležitostem pracovní 

smlouvy (konkr. druhu práce), je povaha tvz. „pracovní náplně“, v rámci které zaměstnavatel 

podrobněji vymezuje obsah druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě. V této souvislosti je 

 
281 Srov. např. rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 16 Co 469/1995 ze dne 15.11.1995, dle kterého: „…S 

ohledem na smluvní volnost stran při sjednávání podstatných náležitostí pracovního poměru není nijak vyloučeno, 

aby jako druh vykonávané práce byla dohodnuta práce „strážníka obecní policie“; druhem práce zaměstnance - 

strážníka obecní policie se ale může stát i pracovní činnost vymezená užším způsobem (např. řídicí funkce v obecní 

policii), pokud se na tom účastníci pracovního poměru dohodnou.“ 
282 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 212. 
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třeba rozlišovat dvě rozdílné situace, tedy případy, kdy pracovní náplň představuje jednostranný 

pokyn zaměstnavatele, kterým zaměstnavatel (pokud nevybočuje z rámce sjednaného druhu 

práce) upřesňuje pracovní úkoly a pracovní povinnosti zaměstnanci při výkonu sjednané práce 

a ten je povinen jej respektovat, od případu, kdy vymezení pracovní náplně představuje 

charakter smluvního ujednání, jímž se upřesňuje či dokonce mění sjednaný druh práce (např. 

dodatek k pracovní smlouvě).  V rámci první situace představuje pracovní náplň zpravidla 

informativní dokument, kterým zaměstnavatel zaměstnanci blíže specifikuje obsah sjednaného 

druhu práce. Pracovní náplň musí být v souladu s druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě. 

Povinnost zaměstnance vykonávat práce specifikované v pracovní náplni totiž nevyplývá 

z tohoto dokumentu, ale z druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě. Pracovní náplň může 

tedy zaměstnavatel jednostranně měnit, a to i bez souhlasu zaměstnance, nicméně musí se vždy 

pohybovat v rámci smluvně sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě. Jiná situace může 

nastat v případě, pokud by se pracovní náplň stala součástí pracovní smlouvy, tedy pokud by 

bylo z vůle smluvních stran zřejmé, že chtějí pracovní náplň učinit nedílnou součástí pracovní 

smlouvy. Pak by se tato specifikace druhu práce stala smluvně závazná a bylo by ji možno 

měnit pouze souhlasným projevem vůle obou smluvních stran (zaměstnance a 

zaměstnavatele).283 

V rámci výkladu týkajícího se druhu práce se jeví jako vhodné zmínit také některé 

vzájemné vazby pojící se k ust. § 34b odst. 2 ZP, dle kterého zaměstnanec v dalším základním 

pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně 

druhově vymezeny; u zaměstnavatele, jímž je stát to platí jen tehdy, jedná-li se o výkon práce 

v téže organizační složce státu.  

Zaměstnanec tak může pro téhož zaměstnavatele vykonávat činnost v dalším základním 

pracovněprávním vztahu za jediné podmínky, a to že se bude jednat o jiný druh práce, než byl 

sjednán v původním pracovním poměru. Důvodem této právní úpravy je skutečnost, že pokud 

by zaměstnanec pro téhož zaměstnavatele vykonával v dalším pracovněprávním vztahu práce 

stejného druhu, umožňovalo by to obcházení právní úpravy pracovní doby, doby odpočinku a 

přesčasové práce. Použití této zásady se však nevztahuje v plném rozsahu na situace, kde je 

zaměstnavatelem stát; v těchto případech se shora uvedený princip použije jen tehdy, pokud se 

jedná o výkon práce v téže organizační složce státu. Uzavírá-li tak zaměstnanec státu další 

pracovněprávní vztahy se státem, ale za stát v případě dalšího pracovněprávního vztahu jedná 

 
283 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 

1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 142. 
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jiná organizační složka státu, pak mohou být předmětem dalšího takového pracovněprávního 

vztahu práce stejného druhu. Jinak řečeno, pracovněprávní vztahy, jejichž předmětem je výkon 

práce pro různé organizační složky státu, se posuzují jako samostatné pracovněprávní vztahy 

uzavřené s vícero zaměstnavateli. Bude-li mít zaměstnanec sjednány například dva pracovní 

poměry pro téhož zaměstnavatele, budou se posuzovat práva a povinnosti z nich vyplývající 

zcela samostatně. Uvedený princip samostatného posuzování jednotlivých pracovních poměrů 

bude platit samozřejmě i za situace, kdy zaměstnanec vykonává více pracovních poměrů pro 

různé zaměstnavatele. Jedinou výjimkou v tomto směru jsou dle ust. § 79a ZP zaměstnanci 

mladší 18 let, jejichž délka týdenní pracovní doby ve více základních pracovněprávních 

vztazích nesmí ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně.284 285 

 

4.2.3.1.2. Místo výkonu práce 

Druhou podstatnou náležitostí pracovní smlouvy je místo (místa) výkonu práce, ve 

kterých má být sjednaný druhu práce vykonáván. Stejně jako se připouští sjednání více 

druhů práce v pracovní smlouvě (ač to zákoník práce přímo nestanoví), je možné sjednat i více 

míst výkonu práce. 286 V případě místa výkonu práce však možnost sjednání místa, resp. míst 

výkonu práce (v plurálu), výslovně zákoník práce připouští či předpokládá (viz dikce ust. § 34 

odst. 1 písm. b) ZP). Místo výkonu práce, které je uvedeno v pracovní smlouvě, má velmi 

důležitý význam, a to hned ze tří důvodů. Místo výkonu práce předně určuje rozsah 

dispozičního oprávnění zaměstnavatele vůči zaměstnanci z hlediska místa výkonu práce. 

Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa (než je sjednáno v pracovní smlouvě) není 

totiž bez souhlasu zaměstnance možné. Zásadní význam má místo výkonu práce i pro vymezení 

pracovní cesty ve smyslu ust. § 42 ZP. A konečně místo výkonu práce je důležité i z hlediska 

cestovních náhrad.287 

 
284 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 222. 
285 Pichrt, J. a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2017, s. 102. 
286 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1837/2014 ze dne 05.05.2015, dle kterého: „…Druh 

práce, na který je zaměstnanec přijímán, je podstatnou náležitostí pracovní smlouvy, neboť vymezuje, jakou práci 

je zaměstnanec povinen vykonávat a plnit tak jednu ze svých základních povinností vyplývajících z pracovního 

poměru. K podstatným náležitostem pracovní smlouvy patří též dohoda o místu výkonu práce. V pracovní smlouvě 

může být dohodnuto více než jedno místo výkonu práce a také více než jeden druh práce. Zaměstnavatel se proto 

může se zaměstnancem v pracovní smlouvě (popřípadě v dohodě o změně jejího obsahu uzavřené podle 

ustanovení § 36 odst. 1 zák. práce) dohodnout, že zaměstnanec bude v pracovním poměru u zaměstnavatele 

vykonávat více druhů práce na různých místech.“ 
287 Pichrt, J. a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2017, s. 97-98. 
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Obdobně jako tomu bylo u první podstatné náležitosti pracovní smlouvy (druhu práce), 

má svůj nezanedbatelný význam i přesné vymezení místa výkonu práce, které může být 

vymezeno rovněž velmi úzce (např. konkrétní pracoviště, provozovna nebo sídlo 

zaměstnavatele), stejně jako může být určeno velice široce. Zákoník práce nestanoví, jakým 

způsobem má být místo výkonu práce vymezeno a ponechává tuto skutečnost plně v dispozici 

smluvních stran pracovní smlouvy, tj. zaměstnance a zaměstnavatele. 288 „Zaměstnavatel je ten, 

kdo v mezích stanovených pracovní smlouvou a ostatními pracovněprávními předpisy určuje 

všechny okolnosti konkrétního výkonu práce zaměstnancem. Je-li tedy mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem ujednáno místo výkonu práce šířeji než pouze pracovištěm (místo výkonu 

práce je totožné s pracovištěm), určuje pracoviště (místo, kde zaměstnanec plní podle pokynů 

zaměstnavatele své pracovní úkoly) v rámci místa výkonu práce vždy zaměstnavatel. To platí i 

za situace, že mezi účastníky pracovněprávního vztahu je dohodnuto více míst výkonu práce. I 

v takovém případě je to zaměstnavatel, kdo určuje, ve kterém z více sjednaných míst výkonu 

práce (na kterém pracovišti) bude zaměstnanec konat práci; na tom nic nemění, že i jednotlivá 

sjednaná místa výkonu práce mohou sestávat z více pracovišť.“ 289 

Jako místo výkonu práce tak může být smluvními stranami pracovní smlouvy 

dohodnuto konkrétní pracoviště, sídlo zaměstnavatele, obec, kraj, území České republiky atp. 

Místo výkonu práce by mělo odpovídat zejména potřebě zaměstnavatele a být přiměřené povaze 

zaměstnancem vykonávané práce. Místo výkonu práce může být vymezeno šířeji, lze-li 

předpokládat, že zaměstnanec bude skutečně práci vykonávat na takto šířeji vymezeném místě 

(např. stavební nebo servisní práce, činnost autodopravce či obchodního zástupce atp.).290 

V rámci takto sjednaného místa výkonu práce (příp. míst výkonu práce) je zaměstnavatel 

oprávněn práci zaměstnanci přidělovat; mimo sjednané místo (místa) výkonu práce je 

zaměstnanec povinen práci konat jen v případě pracovní cesty (ust. § 42 ZP). Je však zejména 

na zaměstnanci, aby z hlediska, byť jeho souhlasem podmíněné, možnosti zaměstnavatele 

 
288 Srov. např. rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 Cdo 70/93 ze dne 05.08.1994, dle kterého: „…Ujednání 

v pracovní smlouvě, podle kterého se místo výkonu práce stanoví jako „obvod provozního ředitelství podniku pro 

kraj Praha“ s tím, že zaměstnanec souhlasí, aby v souladu s potřebami podniku byl přemísťován v „obvodu 

působnosti podniku“, je realizací smluvní volnosti stran při stanovení místa výkonu práce.“ 
289 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2680/2015 ze dne 19.06.2016. 
290 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2461/2008 ze dne 29.09.2009, dle kterého: 

„…Protože z hlediska sjednání místa výkonu práce zákoník práce účastníkům ponechává smluvní volnost, lze 

uzavřít, že sjednání místa výkonu práce jako „autodoprava Česká republika“ je dostatečně určité a přesné, tak, 

aby bylo napevno postaveno, co bylo mezi účastníky ohledně místa výkonu práce sjednáno.“. 
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vysílat jej na pracovní cesty (tedy mimo sjednané místo či místa výkonu práce), sám širší 

vymezení místa (míst) výkonu práce v pracovní smlouvě pečlivě uvážil. 291 292 

V případě pracovní cesty náleží zaměstnanci nejen mzda (plat), ale i náhrada cestovních 

výdajů (ust. § 152 ZP). S ohledem na skutečnost, že je možno sjednat místo či místa výkonu 

práce i široce, lze považovat za spravedlivé a vyvážené, aby zaměstnavatel vždy nesl náklady 

na vyšší než pravidelné výdaje spojené s výkonem práce při cestě mimo obec, kde zaměstnanec 

převážně vykonává práci. Z toho důvodu náleží zaměstnanci náhrada cestovních výdajů nejen 

při pracovní cestě, ale též při cestě mimo pravidelné pracoviště (ust. § 152 písm. b) ZP).  

Pojem pravidelné pracoviště zákoník práce nedefinuje, ale rozumí se jím určitý 

prostor, kde zaměstnanec zpravidla vykonává přidělenou práci (např. kancelář, staveniště atp.). 

Zatímco na pracovní cestu může být zaměstnanec vysílán jen na základě dohody s ním, pak, je-

li v pracovní smlouvě ujednáno místo výkonu práce šířeji, než by odpovídalo pojmu pravidelné 

pracoviště, může zaměstnavatel stanovit zaměstnanci povinnost vykonávat práci v rámci svého 

dispozičního oprávnění i mimo pravidelné pracoviště (ovšem v mezích sjednaného místa 

výkonu práce v pracovní smlouvě). 293  

Podle ust. § 34a ZP totiž platí, že není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné 

pracoviště pro účely cestovních náhrad, platí, že pravidelným pracovištěm je místo výkonu 

práce sjednané v pracovní smlouvě. Jestliže je však místo výkonu práce sjednáno šířeji než 

jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají cesty 

zaměstnance za účelem výkonu práce. Pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad nesmí 

být sjednáno šířeji než jedna obec. Ustanovení § 34a ZP tedy upravuje postup při zákonném 

vymezení tzv. pravidelného pracoviště, pokud tak neučinila sama pracovní smlouva, tedy tak, 

aby účelovým, co nejširším vymezením místa (míst) výkonu práce v pracovní smlouvě 

nedocházelo k obcházení plnění povinností zaměstnavatele při vysílání zaměstnanců na 

pracovní cesty (ust. § 42 ZP), včetně cest za účelem výkonu práce mimo pravidelné pracoviště 

a při poskytování cestovních náhrad (ust. § 152 písm. a) a b) ZP). Proto se stanoví právní fikce, 

podle níž, nebylo-li v pracovní smlouvě (vedle místa či míst výkonu práce) sjednáno také 

pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, je pravidelným pracovištěm místo výkonu 

práce sjednané v pracovní smlouvě. Je-li však toto místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna 

 
291 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 212-213. 
292 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 

1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 143. 
293 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 213. 
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obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají pracovní cesty 

zaměstnance za účelem výkonu práce. 294 295 „Může tomu být (nebylo-li ve smlouvě sjednáno 

pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad) jak tehdy, kdy je jako místo výkonu práce 

sjednáno např. území konkrétního okresu (pak je pracovní cestou vyslání zaměstnance k výkonu 

práce mimo tento okres a pravidelným pracovištěm pro účel cestovních náhrad obec, v níže 

pracovní cesty zaměstnance za účelem výkonu práce nejčastěji začínají), tak tehdy, jestliže je 

místo výkonu práce sjednáno např. ve dvou či více obcích (pracovní cestou je v tomto případě 

dočasný výkon práce mimo sjednané obce a pravidelným pracovištěm pro účely cestovních 

náhrad je ta z obcí, v níž pracovní cesty za účelem výkonu práce zaměstnance začínají 

nejčastěji).“ 296 

Pravidelné pracoviště nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec. Výkladová praxe však 

dospěla k závěru, že by bylo možné sjednat vedle sebe i více pravidelných pracovišť pro účely 

cestovních náhrad, např. České Budějovice a Třeboň, avšak jen za podmínky, že současně bude 

zcela přesně specifikováno, ve kterých dnech v týdnu bude pro zaměstnance rozhodující to 

které pravidelné pracoviště (např. pondělí a úterý České Budějovice a zbývající pracovní dny 

Třeboň). Zaměstnavatel a zaměstnanec můžou vzájemnou dohodou měnit obsah pracovní 

smlouvy, a tak je možné rovněž měnit v pracovní smlouvě i doposud sjednané pravidelné 

pracoviště (jde o změnu obsahových náležitostí pracovní smlouvy).  297 

 

4.2.3.1.3. Den nástupu do práce 

Třetí (poslední) podstatnou náležitostí pracovní smlouvy je den nástupu do práce. Den 

nástupu do práce je důležitý tím, že v tento den vzniká pracovní poměr (ve smyslu ust. § 

 
294 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 

1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 156-157. 
295 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2461/2008 ze dne 29.09.2009, dle kterého: 

„Pravidelným pracovištěm se rozumí místo stanovené dohodou uzavřenou mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem; jako pravidelné pracoviště může být dohodnuto nejen místo výkonu práce sjednané v pracovní 

smlouvě, ale kterékoliv pro zaměstnance v úvahu přicházející místo pracoviště (v rámci sjednaného místa výkonu 

práce), popřípadě i - u zaměstnanců, u nichž častá změna pracoviště vyplývá ze zvláštní povahy povolání - místo 

jejich bydliště (to platí i tehdy, nemá-li zaměstnavatel v bydlišti zaměstnance své sídlo ani jinou organizační 

jednotku, popřípadě nachází-li se místo bydliště zaměstnance mimo místo výkonu práce sjednaného v pracovní 

smlouvě). Pro případ, že by pravidelné pracoviště nebylo dohodnuto, považuje se za pravidelné pracoviště 

zaměstnance místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě; to platí nejen v případě, byla-li jako místo výkonu 

práce sjednána obec nebo organizační jednotka zaměstnavatele, ale i tehdy, bylo-li místo výkonu práce v pracovní 

smlouvě určeno jinak (např. územním obvodem).“ 
296 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 

1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 157. 
297 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 

1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 157. 
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36 ZP). Den nástupu do práce může být v pracovní smlouvě dohodnut přesným datem, může 

být ale vázán i na konkrétní objektivně zjistitelné skutečnosti, o nichž účastníci při uzavírání 

pracovní smlouvy nemusí mít ani jistotu, kdy přesně nastanou, avšak které nepřipouští 

pochybnosti o tom, že jimi byl den nástupu do práce nezaměnitelně označen, a které umožňují 

jednoznačný závěr, kterým dnem pracovní poměr vznikne. 298 299 

Vymezení dne nástupu do práce, pokud není určeno přesným datem (dnem), musí být 

tedy natolik určité, aby nevzbuzovalo pochybnosti, kterým dnem pracovní poměr vznikne, tj. 

musí jít vždy o skutečnost, která s určitostí nastane (např. den, kdy nastoupí těhotná 

zaměstnankyně Martina Nováková, vykonávající práce mzdové účetní, na mateřskou 

dovolenou). Tím se také takto sjednaný den nástupu do práci liší mj. od uzavření pracovní 

smlouvy s odkládací podmínkou (odkládací podmínka nemusí být nikdy splněna a pracovní 

poměr tak nemusí nikdy vzniknout). 300 

Ode dne nástupu do práce vzniká zaměstnavateli povinnost přidělovat zaměstnanci práci 

a zaměstnanci vzniká povinnost práci pro zaměstnavatele vykonávat. Den nástupu do práce 

však nemusí být nutně dnem, v němž má zaměstnanec podle rozvrhu směn stanovenou svoji 

první směnu. Může to být například i den, na který připadá den pracovního klidu a svátek (ust. 

§ 91 odst. 1 ZP), které předcházejí prvnímu pracovnímu dni zaměstnance. Jinými slovy, byť 

pracovní poměr podle ust. § 36 ZP vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako 

den nástupu do práce (popř. dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo 

vedoucího zaměstnance), nemusí se tento den shodovat s dnem, v němž má zaměstnanec 

fakticky zahájit výkon práce podle zaměstnavatelem stanoveného harmonogramu směn (tj. 

nastoupit první pracovní směnu). Může se tedy jednat o kterýkoliv den, který dni zahájení 

výkonu práce předchází; sjednaným dnem nástupu do práce tak může být např. svátek nebo 

den, který by jinak byl dnem nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu (či jiný den, na 

který zaměstnanci nepřipadá rozvržená směna). 301 

Den nástupu do práce sjednaný v pracovní smlouvě (tedy den vzniku pracovního 

poměru) se může navíc časově (a zpravidla to tak i bývá) velmi výrazně lišit od data uzavření 

pracovní smlouvy (např. pracovní smlouva může být uzavřena s fyzickou osobou, která má 

 
298 Pichrt, J. a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2017, s. 98. 
299 Srov. též rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 811/2002 ze dne 13.11.2002. 
300 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 214-215. 
301 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 

1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 142. 
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v úmyslu opustit dosavadní zaměstnání, byť doposud vykonává práci u jiného zaměstnavatele 

a den nástupu do práce, u nového zaměstnavatele, může být určen buď pevným datem 

v závislosti na skončení jeho dosavadního pracovněprávního vztahu, nebo například i dnem 

následujícím po uplynutí výpovědní doby, je-li rozvazován pracovní poměr výpovědí). 

Pracovní smlouva však musí být uzavřena nejpozději v den vzniku pracovního poměru, tj. 

nikdy ne zpětně.  

Pracovní poměr vznikne i tehdy, jestliže ve faktickém nástupu do práce brání 

zaměstnanci překážka v práci. Pokud tak např. zaměstnankyně uzavře pracovní smlouvu 

s dnem nástupu do práce dne 01.04.2020, avšak z důvodu rizikového těhotenství je od 

25.03.2020 uznána dočasně práce neschopnou a tato sociální událost trvá až do nástupu na 

mateřskou dovolenou dne 10.06.2020, pak přestože zaměstnankyně z důvodu překážky v práci 

dne 01.04.2020 nenastoupila do práce, vznikl jí tímto dnem pracovní poměr; do práce pak 

nastoupí – fakticky – až po skončení mateřské nebo rodičovské dovolené, tj. v případě 

rodičovské dovolené klidně až při dosažení tří let věku dítě.  302 

Na tomto místě lze ještě poznamenat, že podle ust. § 34 odst. 3 ZP nenastoupí-li 

zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se 

zaměstnavatel do týdne (ust. § 350a ZP) nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od 

pracovní smlouvy odstoupit. O odstoupení od pracovní smlouvy bude pojednáno v kapitole 

4.2.6. 

 

4.2.3.2. Další náležitosti pracovní smlouvy 

Z charakteru pracovní smlouvy vyplývá, že smluvní strany mohou svým projevem vůle 

přiřadit k objektivně nezbytným obsahovým náležitostem i obsahové náležitostí další, jestliže 

je považují za důležité, resp. mají zájem je sjednat (půjde o tzv. subjektivně nezbytné 

náležitosti). V těchto případech tedy platí zásada „co není zakázáno je dovoleno“ a smluvním 

stranám je dovoleno sjednat si vše, co není v rozporu s platnými právními předpisy.  Smluvní 

strany mají přitom v zásadě dvě možnosti; buď další podmínky výkonu práce sjednají jako 

součást pracovní smlouvy (doplňující obsahové náležitosti), což je v praxi naprosto převládající 

způsob sjednání dalších náležitostí, anebo mohou tyto podmínky sjednat mimo tuto pracovní 

 
302 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 

1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 161-162. 
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smlouvu, tj. ve zvláštní (individuální) smlouvě (ve smyslu ust. § 4a odst. 2 ZP303). Obsah 

pracovního poměru tak může být dán i blíže neurčeným množstvím dalších smluv; bez pracovní 

smlouvy (příp. jmenování) však tyto jiné (individuální) smlouvy existovat nemohou. Tuto 

skutečnost je třeba mít také na zřeteli, byť se bude další výklad zaobírat primárně dalšími 

náležitostmi v rámci obsahu pracovní smlouvy. 304  

Na tomto místě ještě připomeňme, že k uzavření pracovní smlouvy dochází, pokud jsou 

návrh na uzavření pracovní smlouvy a jeho přijetí jakožto dvě kvalifikovaná jednostranná 

právní jednání, ve shodě, tj. dochází tedy ke konsensu na všech podstatných náležitostech 

pracovní smlouvy (dle ust. § 34 odst. 1 ZP), případně, pokud návrh na uzavření pracovní 

smlouvy obsahuje i jiné než podstatné náležitosti (další náležitosti pracovní smlouvy - např. 

mzdová ujednání, ujednání o zkušební době atp.), je k uzavření pracovní smlouvy třeba, aby 

adresát návrhu vyslovil souhlas s celým obsahem návrhu smlouvy, tj. včetně jiných než 

podstatných náležitostí (tzv. úplné přijetí návrhu). Bez shody na celém obsahu pracovní 

smlouvy (tj. nejen podstatných náležitostech, ale taktéž dalších náležitostech pracovní smlouvy, 

považuje-li tyto některá ze smluvních stran za subjektivně nezbytné) nemůže dojít ani 

k platnému vzniku pracovní smlouvy. 

Jako doplňující obsahová ujednání pracovní smlouvy (další náležitosti pracovní 

smlouvy) se v praxi nejčastěji vyskytují zejména: 

- ujednání o době trvání pracovního poměru, 

- ujednání o zkušební době, 

- ujednání o kratší pracovní době, 

- ujednání mzdová, 

- ujednání o konkurenční doložce, 

 
303 Předmětné ustanovení § 4a odst. 2) ve spojení s odst. 1) ZP stanoví, že může dojít k odchylné úpravě práv nebo 

povinností v pracovněprávních vztazích, avšak tato nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, které 

stanoví zákoník práce nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustné, smlouvou, jakož i vnitřním 

předpisem; k úpravě povinností zaměstnance však smí dojít jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

Z výše uvedeného ustanovení zákoníku práce pak (zjednodušeně řečeno) vyplývá, že si smluvní strany mohou 

v případech, kdy se nejedná o kogentní úpravu, ale o normu svou povahou dispozitivní, sjednat práva a povinnosti 

odchylně od ustanovení dané normy, a to především smlouvou. Z povahy věci může dojít k odchylné úpravě buď 

na základě individuální (blíže neurčené) smlouvy nebo na základě kolektivní smlouvy (kolektivní smlouvou však 

nelze sjednat, resp. uložit zaměstnancům povinnosti). Pokud by tedy smluvní strany sjednávaly další náležitosti 

v individuální smlouvě (tj. mimo pracovní smlouvu), je to ve smyslu ust. § 4a odst. 2 ZP možné. V takové 

individuální smlouvě na sebe může zaměstnanec vzít i více povinností, než mu ukládá zákon (ovšem za 

předpokladu, že se pohybujeme v dispozitivní právní úpravě); pokud by byly sjednány nároky individuální 

smlouvou nad zákonný rámec (např. delší dovolená na zotavenou atp.), je třeba vzít v úvahu také zásadu rovného 

zacházení a zákaz diskriminace. Stejný nárok by musel zaměstnavatel zajistit i ostatním zaměstnancům, ledaže by 

rozdílné zacházení bylo podstatným požadavkem nezbytným pro výkon práce.   
304 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 294. 
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- ujednání o možnosti vysílat zaměstnance na pracovní cestu, 

- ujednání o podmínkách (conditio). 305 

V případě shora uvedených dalších náležitostí pracovní smlouvy nejde, samozřejmě, o výčet 

taxativní. Ostatně, jak bylo již zmíněno, pro tato ujednání platí zásada smluvní volnosti, avšak 

ve vazbě na kogentní a relativně kogentní úpravu zákoníku práce, resp. pokud se nejedná o 

kogentní právní úpravu, ale o normu svou povahou dispozitivní, mohou si účastníci 

pracovněprávních vztahů upravit práva a povinnosti odchylně od ustanovení příslušné právní 

normy zákoníku práce. Tak lze v jistém smyslu chápat i sjednávání dalších náležitostí pracovní 

smlouvy, které rozhodně zákoník práce nezakazuje, ale naopak předpokládá. K takové 

odchylné úpravě, resp. i ke sjednání dalších náležitostí pracovní smlouvy, dochází především 

na smluvním základě (zpravidla pracovní smlouvou).306 

 

4.2.3.2.1. Ujednání o době trvání pracovního poměru 

Ujednání o době trvání pracovního poměru sice není podstatnou náležitostí pracovní 

smlouvy, bývá však v praxi velice často využíváno. Jde tedy o další náležitost pracovní 

smlouvy, kterou si smluvní strany mohou (ale nemusí) sjednat. Ve smyslu ust. § 39 ZP 

rozlišujeme pak pracovní poměr na dobu neurčitou a pracovní poměr na dobu určitou.  

O pracovním poměru na dobu určitou a dobu neurčitou bylo již podrobně pojednáno 

v kapitole 2.3.1. a v rámci dané problematiky lze pak plně odkázat na tento výklad. 

 

4.2.3.2.2. Ujednání o zkušební době 

Ujednání o zkušební době je rovněž další (doplňující obsahovou) náležitostí pracovní 

smlouvy, kterou si smluvní strany mohou, a zpravidla také sjednávají. Jinými slovy, je-li 

zkušební doba sjednána v rámci pracovní smlouvy, představuje vedle dohody o podstatných 

náležitostech pracovní smlouvy pouze jedno z dalších ujednání, na nichž mají smluvní strany 

zájem. Zkušební doba je jedním z významných institutů pracovního práva, který dává 

možnost jak zaměstnavateli, tak zaměstnanci zvážit a posoudit, zda mají zájem na dalším 

trvání pracovního poměru; sjednání zkušební doby totiž umožňuje smluvním stranám 

(zaměstnanci i zaměstnavateli) velmi snadné rozvázání pracovního poměru v průběhu 

této doby, když mohou takový pracovní poměr rozvázat jednostranným právním 

 
305 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 294. 
306 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 58. 
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jednáním (zrušením pracovního poměru ve zkušební době) i bez udání důvodu a bez 

výpovědní doby. 

Zkušební dobu mohou sjednat zaměstnanec a zaměstnavatel v pracovní smlouvě i v jiné 

smlouvě. Zkušební dobu lze sjednat i po uzavření pracovní smlouvy (např. samostatnou 

smlouvou nebo dodatkem k pracovní smlouvě), lze ji sjednat i se zaměstnancem, jehož pracovní 

poměr se zakládá jmenováním (ust. § 35 odst. 2 ZP). S takto jmenovanými zaměstnanci se 

obvykle, po jejich jmenování, uzavírá ještě další (inominátní) smlouva, v níž se sjednávají 

mzdové a další pracovní podmínky; v takové smlouvě lze tedy sjednat i zkušební dobu.307 

Podle ust. § 35 odst. 3 ZP je však možno zkušební dobu sjednat nejpozději v den, 

který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den, který byl uveden jako den 

jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance (jde tedy o den vzniku pracovního 

poměru). „Zkušební doba nemůže být platně sjednána poté, co již vznikl pracovní poměr; nelze 

ji tedy dohodnout se zpětnou platností, nýbrž nejpozději toho dne, který byl sjednán jako den 

nástupu pracovníka do práce.“ 308 

Pro zkušební dobu stanoví ust. § 35 odst. 6 ZP písemnou formu. Zkušební doba, která 

by nebyla sjednána písemně, by byla neplatná. V takovém případě lze namítat její relativní 

neplatnost, ledaže smluvní strany vadu dodatečně zhojí ve smyslu ust. § 582 odst. 1 OZ, který 

dává smluvním stranám možnost vadu dodatečně odstranit. Jinými slovy, pokud by byla 

zkušební doba sjednána např. jen ústně, ale poté by smluvní strany tuto vadu odstranily 

vyhotovením písemné formy, jednalo by se o platně sjednanou zkušební dobu.  Takto je možné 

sjednat zkušební dobu např. v pracovní smlouvě (příp. dodatku k pracovní smlouvě) nebo i jiné 

písemné smlouvě (dohodě). Tento případ je však nutno odlišovat od situace, kdy zkušební doba 

nebyla sjednána (v pracovní smlouvě nebo alespoň ústně) a teprve po vzniku pracovního 

poměru by se smluvní strany rozhodly, že zkušební dobu (dodatečně) sjednají; to, jak bylo již 

výše uvedeno, zákon neumožňuje, jelikož zkušební dobu nelze sjednat poté, co již vznikl 

pracovní poměr (tzn. zaměstnanec již nastoupil do práce). 309 

Zkušební dobu lze sjednat v délce trvání, na níže se smluvní strany dohodly, ne však 

déle, než je uvedeno v ust. § 35 odst. 1 ZP, tj:. 

- nejvýše 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru (ust. § 36 ZP) u 

vedoucího zaměstnance310, 

 
307 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 223-224. 
308 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. 6 CZ 12/93 ze dne 31.03.1983. 
309 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 

1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 159. 
310 Srov. ust. § 11 ZP, k institutu vedoucího zaměstnance viz kapitola 2.2.1.4.  
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- nejvýše 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru (ust. § 36 ZP) u 

ostatních zaměstnanců.  

Sjednaná zkušební doba tedy nesmí být delší než 3 měsíce (příp. 6 měsíců u vedoucích 

zaměstnanců). Pokud by zkušební doba byla sjednána na dobu delší, než stanoví zákoník práce, 

nemá to ale za následek neplatnost celého ujednání o zkušební době, nýbrž půjde jen o 

částečnou neplatnost té části pracovní smlouvy (či jiné dohody), ve které byla sjednána doba 

přesahující nejvýše přípustnou délku zkušební doby (tj. např. zkušební doba by u „běžného“ 

zaměstnance činila tři měsíce, s tím, že ujednání o době přesahující tuto nejvýše přípustnou 

délku zkušební doby by bylo neplatné)311. Půjde s největší pravděpodobností o neplatnost 

absolutní, jelikož takové právní jednání odporuje zákonu, ale také současně zjevně narušuje 

veřejný pořádek (ust. § 1a odst. 1 písm. a) ZP ve spojení s ust. § 588 OZ). „Sjednají-li účastníci 

zkušební dobu v rozporu s ustanovením § 31 odst. 1 ZP (nyní ve smyslu ust. 35 odst. 1 ZP) delší 

než tři měsíce, nebo neurčí-li účastníci při sjednání zkušební doby její délku, činí zkušební doba 

tři měsíce ode dne vzniku pracovního poměru.“. 312 

Zkušební doba začíná běžet ode dne vzniku pracovního poměru, přičemž pro počítání 

času se použije ust. § 333 ZP313 (nebude tak aplikováno obecné ustanovení o počítání času ve 

smyslu ust. § 605 OZ). Zkušební doba sjednaná podle týdnů nebo měsíců tak skončí prostým 

uplynutím této doby, resp. tohoto času jako fyzikální veličiny. Na rozdíl od lhůt a dob určených 

podle dnů, jejichž počátek nastává podle ust. § 605 OZ dnem, který následuje po skočení 

skutečnosti rozhodné pro jejich počátek, počíná doba podle ust. § 333 ZP již prvním dnem a 

končí uplynutím posledního dne stanovené nebo sjednané doby; to platí i v případě, kdy je 

uplynutím doby podmíněn vznik nebo zánik práva. Pokud tak např. pracovní poměr vznikl 1. 

února a byla sjednána tříměsíční zkušební doba, pak tato skončí 31. dubna téhož roku. Nic 

samozřejmě nebrání tomu, aby byla sjednána zkušební doba kratší (např. 2 měsíce, 1 měsíc 

atp.) nebo aby smluvní strany nesjednaly žádnou zkušební dobu. 314 

Pro vedoucí zaměstnance, jak bylo již uvedeno, je maximální délka zkušební doby 

stanovena odlišně od ostatních zaměstnanců a činí 6 měsíců; výše charakterizované skutečnosti 

však platí i pro tuto skupinu zaměstnanců obdobně. Otázkou se může jevit, jak postupovat 

v případě, že bude sjednána zkušební doba s vedoucím zaměstnancem v maximální možné 

délce (tj. 6 měsíců), ale tento v průběhu zkušební doby ztratí postavení vedoucího zaměstnance 

 
311 Srov. ust. § 576 OZ.  
312 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 127/2001 ze dne 27.11.2001. 
313 Ust. § 333 ZP stanoví následující: „Doba počíná prvním dnem a končí uplynutím posledního dne stanovené 

nebo sjednané doby; to platí také v případě, kdy je uplynutím doby podmíněn vznik nebo zánik práva.“. 
314 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 224-225. 
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(a naopak). V případě, kdy bude sjednána zkušební doba s řadovým zaměstnancem v délce 3 

měsíců a v průběhu této zkušební doby se změní jeho postavení na vedoucího zaměstnance, pak 

lze s odkazem na ust. § 35 odst. 4 ZP s jistotou prohlásit, že v daném případě nepřipadá 

prodloužení zkušební doby v úvahu (např. na 6 měsíců), jelikož předmětné ustanovení zakazuje 

dodatečné prodlužování zkušební doby. V praxi však může nastat i opačná situace, tedy že bude 

sjednána zkušební doba v délce 6 měsíců s vedoucím zaměstnancem, který však v průběhu této 

doby ztratí postavení vedoucího zaměstnance (např. proto, že nebude nadále splňovat podmínky 

uvedené v ust. § 11 ZP). Lze se přiklonit k výkladu, že ani tato skutečnost nebude mít sama o 

sobě vliv na délku zkušební doby (např. ve smyslu jejího automatického zkrácení na maximální 

možnou délku zkušební doby stanovenou pro řadové zaměstnance). Právní jednání je nutné 

posuzovat podle doby, kdy bylo učiněno a v této době se jednalo o vedoucího zaměstnance a 

nic nebránilo tomu, aby byla sjednána zkušební doba v délce 6 měsíců. Na druhou stranu zákon 

nezakazuje smluvním stranám učinit nový projev vůle, na jehož základě by se mohly vzájemně 

shodnout na tom, že vzhledem ke změně postavení zaměstnance zkušební dobu zkrátí. Zákoník 

práce totiž vylučuje toliko dodatečné prodloužení zkušební doby, nikoli její zkrácení. Nic tedy 

nebrání ujednání smluvních stran ve vztahu ke zkrácení zkušební doby, byť se takové (smluvní) 

zkracování délky zkušební doby nejeví v právní praxi jako příliš aktuální. 315 

Zkušební doba může být sjednána v daném pracovním poměru pouze jednou. „Nelze 

proto např. v případě změny druhu práce, kdy dosavadní řadový zaměstnanec bude vykonávat 

vedoucí funkci, znovu sjednat zkušební dobu. Totéž platí i v případě zaměstnanců ve státní 

správě, kterým vznikl pracovní poměr na základě pracovní smlouvy, a poté byli jmenováni na 

vedoucí pracovní místo (např. ředitele odboru).“ 316 

Jak bylo již naznačeno shora, zkušební doba nemůže být smluvně dodatečně 

prodlužována, tzn. smluvní strany si nemohou dohodnout prodloužení zkušební doby, kterou 

sjednaly (ust. § 35 odst. 4 ZP). To platí nejen pro případ sjednání maximální délky zkušební 

doby tří (příp. šesti) měsíců, ale i pro případy, kdy byla sjednána kratší než tříměsíční (popř. 

šestiměsíční) zkušební doba. Dodatečné prodloužení sjednané zkušební doby by bylo neplatné 

pro rozpor se zákonem (ust. § 580 OZ); lze se přiklonit názoru, že by se s ohledem na ochrannou 

funkci pracovního práva jednalo patrně o neplatnost absolutní (ust. § 1a odst. 1 písm. a) ZP ve 

spojení s ust. § 588 OZ).  

 
315 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 225-226. 
316 VYSOKAJOVÁ, Margerita a kol. Pracovní právo 2014. Praha: Svaz účetních, 2014. Metodické aktuality Svazu 

účetních, 7/2014. s. 26. 



 128 

K prodloužení zkušební doby může dojít pouze ze zákona (ve smyslu ust. § 35 odst. 4 

věta druhá ZP). Ve smyslu předmětného ustanovení se zkušební doba prodlužuje o dobu 

celodenních překážek v práci (jak na straně zaměstnance, tak zaměstnavatele), pro které 

zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené. Prodloužení 

zkušební doby je v těchto případech logické, neboť zaměstnanec nekoná práci z důvodu 

překážek v práci a nedochází k naplnění účelu zkušební doby, tj. k oboustrannému ověření si, 

zda výkon práce ve sjednaném pracovním poměru smluvním stranám vyhovuje. Pokud tak byla 

zkušební doba sjednána např. od 1. dubna 2019 do 30. června 2019 a v jejím průběhu byl 

zaměstnanec v pracovní neschopnosti 15. a 16. dubna 2019, dále mu bylo poskytnuto celodenní 

pracovní volno z důvodu svatby jeho dcery dne 6. června 2019 a následně čerpal ještě 7. června 

2019 dovolenou, pak se zkušební doba prodlouží o 4 pracovní dny počítané po 30. červnu 2019, 

tj. do 4. července 2019. 317 

 Z důvodu ochrany zaměstnanců, s nimiž zaměstnavatel sjednává pracovní poměr na 

dobu určitou, nesmí délka zkušební doby v rámci takového pracovního poměru přesáhnout 

polovinu doby jeho trvání (ust. § 35 odst. 5 ZP). Tak např. při sjednávání pracovního poměru 

na dobu určitou v délce 2 měsíců – na měsíce červenec a srpen (tj. 31 + 31 = 62 dní) – může 

být dohodnuta zkušební doba maximálně na jeden měsíc (resp. 31 dní), tj. do 31. července. 318 

 

4.2.3.2.3. Ujednání o kratší pracovní době 

Mezi další náležitosti pracovní smlouvy lze zařadit i ujednání o pracovní době, příp. 

kratší pracovní době. Smluvní strany si mohou v rámci pracovní smlouvy sjednat i délku 

pracovní doby, která by měla být v souladu s potřebami zaměstnavatele, ale i zaměstnance, 

který musí pracovní dobu skloubit s rodinným životem. Ve smyslu ust. § 78 odst. 1 písm. a) ZP 

lze pracovní dobu chápat jako časově ohraničený úsek, v němž zaměstnanec vykonává práci 

pro zaměstnavatele (příp. doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce 

podle pokynů zaměstnavatele). Délka týdenní pracovní doby je pak podle § 79 odst. 1 ZP 

stanovena na 40 hodin týdně, přičemž v ust. § 79 odst. 2 ZP následuje výčet zaměstnanců, u 

kterých je délka týdenní pracovní doby kratší. 

Ve smyslu ust. § 80 ZP mají smluvní strany pracovní smlouvy (zaměstnavatel a 

zaměstnanec) možnost sjednat také kratší pracovní dobu pod rozsah stanovený v § 79 ZP, tj. 

 
317 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 226. 
318 VYSOKAJOVÁ, Margerita a kol. Pracovní právo 2014. Praha: Svaz účetních, 2014. Metodické aktuality Svazu 

účetních, 7/2014. s. 26. 
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než je zákoníkem práce stanovená týdenní pracovní doba. Kratší pracovní doba může být 

sjednána jen v pracovní smlouvě (nebo jiné dohodě) mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

V případě určení délky pracovní doby dává zákoník práce přednost pracovním poměrům 

sjednaným na stanovenou pracovní dobu (plný úvazek), umožňuje však sjednat, po vzájemné 

dohodě zaměstnance a zaměstnavatele, i kratší pracovní dobu (kratší úvazek). Na sjednání kratší 

pracovní doby nemá zaměstnanec právo, nicméně požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec 

pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že 

převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje 

za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni 

III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou 

úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li 

tomu vážné provozní důvody (ust. § 241 odst. 2 ZP). 319 Jedná se o právo, které v případě, že 

zaměstnavatel žádosti zaměstnance nevyhoví, může oprávněný zaměstnanec uplatnit u soudu. 

Jak bylo již uvedeno v kapitole 2.3.5., kratší pracovní doba není stanovenou týdenní 

pracovní dobou (délka stanovené týdenní pracovní doby u zaměstnance pracujícího 

v jednosměnném pracovním režimu činí 40 hodin týdně) a zaměstnanci přísluší mzda (plat) 

odpovídající takto sjednané či povolené pracovní době. Pro pracovní poměry sjednané s kratší 

pracovní dobou pak stanoví zákoník práce některé odchylky, z niž za pozornost stojí zejména 

práce přesčas, přestávky ke kojení a překážky v práci. Kratší pracovní dobu je nutné rozlišovat 

také od zkrácené pracovní doby, kterou se rozumí stanovená týdenní pracovní doba zkrácená 

pod zákonný rozsah 40 hodin týdně z důvodů a způsoby uvedenými v ust. § 79 ZP, přičemž ke 

zkrácení pracovní doby dochází vždy bez snížení mzdy.320 

Lze uzavřít, že v praxi je nejčastěji předmětem ujednání v pracovní smlouvě je (v rámci 

problematiky pracovní doby) právě ujednání týkající se kratší pracovní doby. Je nicméně 

vhodné připomenout, že ujednání o pracovní době se může týkat i jiných otázek, např. počátku 

a konce pracovní doby (než je u konkrétního zaměstnavatele stanoveno), nebo zařazení jen na 

určitou směnu (např. ranní nebo odpolední) atp.  

 

4.2.3.2.4. Ujednání mzdová 

Jedním z nejvýznamnější rysů, jimiž jsou charakterizovány individuální pracovněprávní 

vztahy, je jejich úplatnost, když odměna za práci je významným hmotným motivem pracovního 

 
319 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 296-297. 
320 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 526-527. 
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výkonu zaměstnance a současně (do značné míry) určuje jeho sociální i společenské postavení. 

Podmínky odměňování závislé práce a hlediska pro posouzení spravedlivé odměny stanoví část 

šestá zákoníku práce (ust. § 109 a násl. ZP). Podle této právní úpravy přísluší zaměstnanci za 

práci konanou v pracovním poměru buď mzda, nebo plat, nestanoví-li zákoník práce nebo 

zvláštní předpis jinak (za práci na základě dohod konaných mimo pracovní poměr přísluší 

zaměstnanci odměna).   

S ohledem na způsoby utváření mezd ve smyslu ust. § 113 odst. 1 ZP jsou mzdová 

ujednání poměrně častým obsahovým ujednáním v pracovní smlouvě. Při využití těchto 

způsobů utváření mezd je však třeba vždy rozlišovat, o jaký typ zaměstnavatele z hlediska 

odměňování se jedná.  

Jde-li o zaměstnavatele uvedené v ust. § 109 odst. 3 ZP, jejichž zaměstnanci jsou 

odměňováni platem, je jejich odměna určena zvláštními předpisy a prostor pro ujednání 

v pracovní smlouvě je omezený. Plat, stejně jako mzda, je podle ust. § 109 odst. 3 ZP peněžitým 

plněním za práci, je však poskytován pouze zaměstnancům stanoveného kruhu 

zaměstnavatelů321. Na rozdíl od mzdy nepřipouští zákoník práce poskytování platu v naturální 

formě. Případy, kdy zaměstnancům přísluší za práci plat, vymezuje zákoník práce jednak 

pozitivně, taxativním výčtem zaměstnavatelů, kteří jsou povinni odměňovat platem, jednak 

negativně, stanovením zaměstnanců těchto zaměstnavatelů, kterým za práci nepřísluší plat, ale 

mzda (občané cizích států s místem výkonu práce v zahraničí). Obecně se plat poskytuje 

zaměstnancům těch zaměstnavatelů, kteří využívají na odměňování finanční prostředky 

plynoucí z veřejných zdrojů, u kterých je zájem na přesné a kontrolované úpravě způsobu a 

rozsahu čerpání těchto finančních prostředků. Koncepce právní úpravy poskytování platu má 

v podstatě kogentní charakter322; plná závaznost právní úpravy poskytování platu je zčásti 

uvolněna pro postup zaměstnavatele při zařazování zaměstnanců do platových tříd a stupňů, a 

to možností zaměstnavatele určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro 

nejnižší a nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy. 323 

 
321 Ust. § 109 odst. 3 ZP stanoví následující: Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci 

zaměstnavatelem, kterým je stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, jejíž náklady na 

platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu 

zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, školská právnická osoba zřízená Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, nebo 

regionální rada regionu soudržnosti, s výjimkou peněžitého plnění poskytovaného občanům cizích států s místem 

výkonu práce mimo území České republiky. 
322 Srov. ust. § 122 odst. 1 ZP. 
323 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 297-298. 
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Jiná situace je u zaměstnanců odměňovaných mzdou; zde odměna již není určena 

zvláštními předpisy a prostor pro ujednání mzdy v pracovní smlouvě již není natolik omezen 

jako v případě platu. Mzda je definována v ust. § 109 odst. 2 ZP jako peněžité plnění a plnění 

peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, není-li 

v zákoníku práce dále stanoveno jinak. Mzda je tedy poskytována ve všech případech, kdy 

zaměstnanec koná práci v pracovním poměru, s výjimkou případů, kde je pracovní poměr 

sjednán s některým se zaměstnavatelů, jejichž taxativní výčet stanoví ust. § 109 odst. 3 ZP, tj. 

zaměstnavatelů, kteří jsou povinni poskytovat zaměstnancům za práci plat (s jedinou výjimkou, 

která platí pro zaměstnavatele odměňující platem, kteří jsou povinni poskytovat určitému 

okruhu zaměstnanců za práci mzdu; jedná se o zaměstnance, kteří jsou občany cizích států 

s místem výkonu práce mimo území ČR, tzv. místní pracovní síly, běžně zaměstnávané např. 

na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí). Mzdou odměňují zaměstnavatele v tzv. 

nepodnikatelské sféře, např. obchodní společnosti a družstva, spolky, politické strany, církevní 

nebo soukromé školy atp. 324 

Základní vymezení mzdy a platu (ust. § 109 odst. 1 až odst. 3 ZP) doplňuje ještě ust. § 

109 odst. 4 ZP hledisky, která je zaměstnavatel povinen při poskytování mzdy a platu 

respektovat. Těmito hledisky jsou složitost, odpovědnost a namáhavost práce, obtížnost 

pracovních podmínek, výkonnost a dosahované pracovní výsledky. Mimo bližší charakteristiky 

mezd a platů má toto ustanovení význam i pro posouzení spravedlivé odměny za práci a ochranu 

proti diskriminaci, protože uplatnění hledisek odměňování, která nespadají do uvedeného 

okruhu (nemají souvislost s vykonávanou prací), by mohlo vést k poškozování zaměstnanců.325 

I v případě mzdových ujednání nejde, jak již plyne z předchozího výkladu, o obligatorní 

náležitost pracovní smlouvy, ale o další obsahovou náležitost, která záleží pouze na vůli 

účastníků pracovního poměru. U zaměstnanců odměňovaných mzdou je mzda určena 

především smluvně. Ve smyslu § 113 odst. 1 ZP je možno sjednat mzdu ve smlouvě (kolektivní, 

pracovní nebo jiné), zaměstnavatel ji může ale také stanovit jednostranně vnitřním předpisem 

nebo určit mzdovým výměrem. Ačkoli jsou v ust. § 109 odst. 1 ZP jednotlivé způsoby utváření 

mezd uvedeny jako rovnocenné, preferuje zákoník práce v některých případech ty způsoby 

utváření mzdy, které zajišťují zaměstnanci vyšší ochranu, tj. jednání dvoustranné před 

jednostranným (např. ust. § 114 odst. 3 ZP, ust. § 116 ZP nebo ust. § 118 ZP). V případě 

zaměstnavatelů odměňující mzdou tak mají tito zaměstnavatelé možnost sjednat mzdu 

 
324 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 297-298. 
325 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 658-674. 
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s přihlédnutím k místním podmínkám (např. k obvyklé výši mzdy za požadovanou práci), popř. 

ji stanovit jednodušší formou (např. jednosložkovou mzdou), aniž by byli povinni dodržet 

poměrně složitý postup stanovený pro určení platu. Podmínky pro poskytování mzdy vymezuje 

zákoník práce pouze rámcově, aby nepředurčoval mzdový systém a jednotlivé formy a složky 

mzdy, které mohou být mezi účastníky sjednány, popř. zvoleny zaměstnavatelem.  

Možnost smluvního ujednání mzdy je v zákoně upravena jako relativně kogentní, tj. 

zákoník práce stanoví výši mzdy, pod níž ujednání smluvních stran nesmí klesnout - tzv. 

minimální mzda (ust. § 111 ZP), a zaručenou mzdu, která představuje další ochranu minimální 

výše odměny za práci, v tomto případě na rozdíl od minimální mzdy však za práci druhově 

vymezenou (ust. § 112 ZP). V souvislosti s liberalizací pracovněprávních vztahů je potřeba 

ochrany zaměstnanců před nepřiměřeně nízkými mzdami velice aktuální. 326 „Mzdová ujednání 

v pracovní nebo jiné smlouvě jsou podle ust. § 4a odst. 1 ZP omezena povinností smluvních 

stran respektovat mzdová práva, která stanoví zákoník práce nebo kolektivní smlouva jako 

nejméně nebo nejvýše přípustná.“ 327 

Zajímavostí také je, že zákon nezakazuje sjednání mzdy na určité časové období. 

Sjednání mzdy v pracovní nebo v jiné smlouvě může být tedy omezeno ujednáním účastníků 

pracovního poměru jen na určité výslovně stanovené období; po uplynutí této dohodnuté doby 

však již nemůže být toto ujednání právním podkladem pro poskytování mzdy v dalším průběhu 

pracovního poměru. Nedospějí-li účastníci pracovního poměru k (nové) dohodě o mzdových 

podmínkách, náleží zaměstnanci mzda, která nemůže být nižší, než náleží podle kolektivní 

smlouvy nebo než stanoví zákon. 328 

Mzda je tak velmi často sjednána právě v pracovní smlouvě (příp. v jejím dodatku) nebo 

jiné smlouvě či dohodě (ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 OZ). Podle ust. § 1746 odst. 2 OZ mohou 

smluvní strany uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena (tzv. 

inominátní či nepojmenovanou smlouvu). Využití této možnosti je praktické ke sjednání 

mzdových podmínek zejména v případech, kdy pracovní poměr není založen pracovní 

smlouvou, tj. u vedoucích pracovních míst obsazovaných jmenováním (tzv. manažerské 

smlouvy), popřípadě u pracovních míst, kde vzhledem ke zvláštní povaze vykonávané práce 

 
326 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 658-661. 
327 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 673-674. 
328 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 698/2002 ze dne 05.12.2002, dle kterého: „Mzda může být 

v pracovní nebo jiné smlouvě sjednána též jen na určitou dobu. Po uplynutí této doby náleží zaměstnanci mzda, 

která nemůže být nižší, než je stanovena zákonem nebo podle kolektivní smlouvy, nebyla-li uzavřena nová dohoda 

o mzdě poskytované ve větším rozsahu.“ 

 



 133 

není možné nebo vhodné stanovit podmínky odměňování kolektivní formou (vnitřním 

předpisem nebo kolektivní smlouvou). Ustanovení § 1746 odst. 2 OZ nestanoví pro takové 

nepojmenované smlouvy povinně písemnou formu, s ohledem na následnou průkaznost 

sjednaných mzdových podmínek však lze písemnou formu určitě doporučit.  

Neobsahuje-li pracovní smlouva ujednání o mzdě, je zaměstnavatel podle ust. § 37 odst. 

1 písm. f) ZP povinen písemně informovat zaměstnance nejpozději do 1 měsíce od vzniku 

pracovního poměru o mzdě a způsobu odměňování, splatnosti, termínu výplaty a místu způsobu 

vyplácení mzdy. Stejné údaje, s výjimkou údaje o splatnosti a způsobu výplaty mzdy, musí 

obsahovat i mzdový výměr, nejsou-li sjednány v pracovní nebo kolektivní smlouvě nebo 

stanoveny vnitřním předpisem. Zaměstnanec má totiž právo znát podmínky, za nichž má pro 

zaměstnavatele konat práci. K zajištění tohoto práva ukládá ust. § 31 ZP, ust. § 37 odst. 1 písm. 

f) ZP a ust. § 113 odst. 4 ZP zaměstnavateli povinnost poskytnout zaměstnanci potřebné 

informace a ze stejného důvodu stanoví zákoník práce v ust. § 113 odst. 3 ZP, že sjednání, 

stanovení nebo určení mzdy musí vždy předcházet výkonu práce. To platí nejen při prvotním 

sjednání, stanovení nebo určení mzdy v souvislosti se vznikem pracovního poměru, ale také při 

každé změně odměňování. 329 

 

4.2.3.2.5. Ujednání o konkurenční doložce 

Další doplňující obsahovou náležitostí, kterou mohou smluvní strany sjednat v pracovní 

smlouvě, je tzv. konkurenční doložka. Možnost sjednávání konkurenční doložky je upravena 

v ust. § 310 ZP. Zaměstnanec a zaměstnavatel mohou tedy uzavřít dohodu, jejímž obsahem je 

závazek zaměstnance, že po určitou dobu po skončení zaměstnání (tedy nejen pracovního 

poměru, ale i ve vztahu založeném dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr), nejdéle 

však po dobu jednoho roku, se zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla předmětem 

činnosti zaměstnavatele nebo která by vůči němu měla soutěžní povahu. Tato dohoda 

(konkurenční doložka) může být uzavřena jako součást pracovní smlouvy při jejím uzavírání, 

ale i kdykoli později v průběhu trvání pracovního poměru.  

Podstatnou náležitostí konkurenční doložky, kromě výše uvedeného závazku 

zaměstnance, je taktéž závazek zaměstnavatele, poskytnout zaměstnanci přiměřené peněžité 

vyrovnání. Toto přiměřené peněžité vyrovnání je kompenzací skutečnosti, že si zaměstnanec 

po dobu sjednanou v konkurenční doložce výrazně omezuje možnosti svého budoucího 

 
329 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 672-675. 



 134 

uplatnění. Zákoník práce v ust. § 310 odst. 1 ZP také stanoví minimální výši tohoto peněžitého 

vyrovnání, která činí polovinu průměrného měsíčního výdělku zaměstnance, za každý měsíc 

plnění konkurenčního závazku (tj. maximálně 12 měsíců). 330 331 

Konkurenční doložku lze ve smyslu ust. § 310 odst. 2 ZP sjednat jen s takovým 

zaměstnancem, od něhož lze její uzavření spravedlivě požadovat s ohledem na povahu 

informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v pracovním 

poměru u zaměstnavatele a jejichž využití při výdělečné činnosti po skončení zaměstnání by 

mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost.  

Smluvní strany mohou v konkurenční doložce sjednat i smluvní pokutu, kterou je 

zaměstnanec zaměstnavateli povinen zaplatit v případě, že svůj závazek poruší. Výše takto 

sjednané smluvní pokuty musí být přiměřená povaze a významu informací, poznatků, znalostí 

pracovních a technologických postupů, které zaměstnanec získal v pracovním poměru u 

zaměstnavatele, jejichž využití při výdělečné činnosti bývalým zaměstnancem po skončení 

pracovního poměru by mohlo bývalému zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost 

(ust. § 310 odst. 3 ZP). 

Od konkurenční doložky může odstoupit zaměstnanec i zaměstnavatel, avšak jen jestliže 

to stanoví zákon (tj. ze zákonného důvodu) nebo je-li to smluvními stranami dohodnuto 

v pracovní smlouvě či jiné dohodě. Podle ust. § 310 odst. 4 ZP může zaměstnavatel od 

konkurenční doložky odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru (tj. po skončení 

pracovního poměru již zaměstnavatel odstoupit od konkurenční doložky nemůže, resp. takové 

odstoupení by bylo neplatné). Možnost odstoupení po skončení pracovního poměru je 

vyloučena pouze pro zaměstnavatele; zaměstnanec by tedy mohl odstoupit od konkurenční 

doložky i po skončení pracovního poměru. Pro dostoupení platí subsidiárně obecné ustanovení 

§ 2001 až § 2005 OZ. 332 333 

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

2017, s. 173. 
331 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1276/2001 ze dne 11.04.2002, dle kterého: „Ujednání 

o tzv. konkurenční doložce je svojí povahou vzájemným závazkem, při němž si bývalí účastníci pracovního poměru 

poskytují hospodářský prospěch navzájem; závazku zaměstnance využívat po skončení pracovního poměru své 

odborné kvalifikace jen v omezeném rozsahu musí odpovídat jiný závazek zaměstnavatele, který uvedené omezení 

kompenzuje.“. 
332 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 1216-1221. 
333 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 4986/2010 ze dne 20.09.2011, dle kterého: „K 

platnosti konkurenční doložky sjednané mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se nevyžaduje, aby zaměstnanec 

ještě před uzavřením dohody (předem) získal informace, poznatky či znalosti pracovních a technologických 

postupů zaměstnavatele, jejichž využitím při své výdělečné činnosti, která by byla předmětem činnosti 

zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, by mohl zaměstnavateli závažným způsobem ztížit 

jeho činnost. Zaměstnavatel a zaměstnanec mohou odstoupit od konkurenční doložky jen důvodu stanoveného v 
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Podle ust. § 310 odst. 5 ZP může zaměstnanec konkurenční doložku vypovědět, je-li 

zaměstnavatel v prodlení s výplatou peněžitého vyrovnání (nebo jeho části) a nevyplatí-li je 

zaměstnanci za příslušný měsíc ani do 15 dnů po uplynutí jeho splatnosti. Peněžité vyrovnání 

je splatné pozadu za měsíční období (tj. je splatné vždy prvního dne měsíce následujícího po 

měsíci, za něž náleží, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak). Lze tedy taktéž sjednat jinou 

dobu splatnosti, pak je peněžité vyrovnání splatné dle dohody smluvních stran. V případě 

výpovědi konkurenční doložka zaniká prvním dnem měsíce následujícího po doručení 

výpovědi.  

Kromě výše uvedených důvodů (odstoupení od konkurenční doložky a výpověď 

konkurenční doložky) lze uzavřít, že dohoda o konkurenční doložce zaniká také sjednáním 

doby, na kterou byla sjednána, a konečně, je-li závazek zdržet se konkurenčního jednání 

porušen, zaplacením smluvní pokuty.334 Pro formu konkurenční doložky i pro odstoupení od ní 

a pro výpověď je vyžadována písemná forma. Nedostatek této písemné formy způsobuje 

neplatnost těchto právních jednání (ust. § 310 odst. 6 ZP).  

Ust. § 311 ZP pak stanoví nemožnost sjednání konkurenční doložky pro určitý okruh 

zaměstnanců. Konkurenční doložku nelze uzavřít s pedagogickými pracovníky škol a školských 

zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí a 

dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, a 

s pedagogickými pracovníky v zařízeních sociálních služeb. Pokud by byla konkurenční 

doložka sjednána s těmito pracovníky, byla by neplatná.  

Závěrem je možno pro úplnost doplnit, že ust. § 2975 OZ, ve kterém upravuje občanský 

zákoník zakázané konkurenční doložky účastníků hospodářské soutěže, nelze aplikovat na 

konkurenční doložku uzavíranou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, a to ani subsidiárně. 

Je tomu tak proto, že zákoník práce obsahuje v ust. § 310 ZP zvláštní úpravu konkurenční 

doložky a dále z důvodu, že zaměstnanec a zaměstnavatel nejsou vůči sobě navzájem účastníky 

hospodářské soutěže. 335 

 

4.2.3.2.6. Ujednání o možnosti vysílat zaměstnance na pracovní cestu 

Dle současné právní úpravy může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat možnost 

vysílání na pracovní cestu v pracovní smlouvě, v samostatné dohodě obsahující vysílání na 

 
zákoně nebo v dohodě účastníků. Ze strany zaměstnavatele je odstoupení přípustné, jen jestliže bylo učiněno v 

době trvání pracovního poměru účastníků.“. 
334 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 299-300. 
335 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 1216-1221. 
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pracovní cestu nebo v samostatné dohodě před každou jednotlivou pracovní cestou. Ujednání 

o možnosti vysílat zaměstnance na pracovní cestu bývá v praxi velice často sjednáváno právě 

jako další obsahová náležitost pracovní smlouvy.  

Pracovní cestou se ve smyslu ust. § 42 odst. 1 ZP rozumí časově omezené vyslání 

zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. 

Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na 

základě dohody s ním. Pokud taková dohoda uzavřena není, zaměstnavatel není oprávněn 

zaměstnance na pracovní cestu vyslat. Je-li v pracovní smlouvě sjednáno více míst výkonu 

práce, rozumí se pracovní cestou pouze vysílání zaměstnance zaměstnavatelem mimo takto více 

sjednaných míst výkonu práce. Vysílání na pracovní cesty je také možné pouze na dobu 

nezbytné potřeby, kterou však zákoník práce nikterak blíže nespecifikuje; dobu každé 

jednotlivé pracovní cesty bude tedy nutno posoudit s přihlédnutím k relevantním skutečnostem 

a poměrům toho kterého zaměstnavatele. V každém případě je však nutné stanovit konkrétní 

délku pracovní cesty před jejím započetím, neboť pracovní cesta musí být vždy časově 

omezená. Pokud tedy vysílá zaměstnavatel svého zaměstnance na pracovní cestu, musí 

existovat důvod, který opodstatňuje délku takového vysílání na pracovní cestu s tím, že se musí 

jednat pouze o dobu nezbytné potřeby. V případě, že vznikne po dobu trvání pracovní cesty 

potřeba pracovní cestu prodloužit, bude nutné provést prodloužení opět o časově omezené 

období (opět na dobu nezbytné potřeby). Zákoník práce nestanoví žádné omezení o místě 

pracovní cesty; zaměstnavatel tak může zaměstnance vyslat na pracovní cestu po celém území 

České republiky, ale i do zahraničí. Zahraniční pracovní cestou je dle ust. § 154 ZP cesta konaná 

mimo území ČR. Zaměstnavatel je současně oprávněn vyslat zaměstnance na pracovní cestu 

v rámci zaměstnavatele i k jinému zaměstnavateli, což ostatně vyplývá z ust. § 42 odst. 2 ZP.336 

Zákoník práce nestanovuje formu dohody o vysílání na pracovní cestu, je tak možné 

sjednat ji písemně, ústně či konkludentně (zaměstnavatel vyšle zaměstnance na pracovní cestu 

a on ji bez námitek absolvuje). Zaměstnavatelům lze však doporučit, aby dohodu o vysílání na 

pracovní cestu se zaměstnanci uzavírali písemně. „V případě, že by z povahy ujednaného druhu 

práce nutnost pracovních cest vyplývala (např. u obchodního cestujícího), bylo by nutno 

považovat ujednání o možnosti vysílat na pracovní cestu za objektivní podmínku možnosti 

vykonávat sjednaný druh práce.“ 337  

 
336 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 264-265. 
337 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 300. 
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Zákoník práce nestanovuje ani obsah dohody o možnosti vysílat zaměstnance na 

pracovní cesty a okolnosti jejího sjednání. Dle stávající právní úpravy je tak zákonnou 

podmínkou platnosti tohoto právního jednání (vyslání zaměstnance na pracovní cestu) souhlas 

zaměstnance s pracovní cestou, a je přitom lhostejno, zda je tento souhlas sjednán v pracovní 

smlouvě, jiné samostatné dohodě či jednotlivě před každou pracovní cestou. V případě sjednání 

možnosti vysílání na pracovní cestu v pracovní smlouvě či jiné samostatné dohodě obsahující 

obecný souhlas zaměstnance s vysíláním na pracovní cestu, již není třeba shodného projevu 

vůle (dohody) zaměstnance a zaměstnavatele ohledně každé jednotlivé pracovní cesty. V praxi 

se tak zpravidla tento obecný souhlas, resp. možnost vysílání zaměstnance na pracovní cesty 

sjednává právě v pracovní smlouvě a zaměstnavatel následně jednostranně vysílá zaměstnance 

na pracovní cestu dle jeho nezbytné potřeby (dle pracovní smlouvy).  

 S ohledem na dohodou zaměstnance a zaměstnavatele obsahující obecný souhlas je 

vhodné upozornit také na speciální ustanovení § 240 ZP (ve vztahu k ust. § 42 ZP), dle kterého 

je u vymezených zaměstnanců možné vyslat zaměstnance na pracovní cestu mimo obvod obce 

svého pracoviště nebo bydliště jen se souhlasem těchto zaměstnanců s vysláním na každou 

jednotlivou pracovní cestu. Tato zvláštní ochrana se týká těhotných zaměstnankyň, 

zaměstnanců, kteří pečují o dítě do věku 8 let, příp. osamělých zaměstnanců, kteří pečují o dítě 

ve věku do 15 let nebo zaměstnanců, kteří převážně sami dlouhodobě pečují o osobu, která se 

podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby 

ve stupni II (těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). Jinými 

slovy u těchto zaměstnanců tak nestačí obecná dohoda o možnosti vyslání na pracovní cestu.338 

Zaměstnanec pak na pracovní cestě koná práci dle pokynů zaměstnavatele (vedoucího 

zaměstnance), který ho na pracovní cestu vyslal. Přidělování pracovních úkolů na pracovní 

cestě je ale omezeno sjednaným druhem práce v pracovní smlouvě. Zaměstnanci také dle ust. 

§ 156 odst. 1 ZP náleží při pracovní cestě cestovní náhrady, které mu je zaměstnavatel povinen 

poskytnout; jde o náhradu jízdních výdajů, jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny, výdajů na 

ubytování, zvýšených stravovacích výdajů a dále nutných vedlejší výdajů. 

 

4.2.3.2.7. Ujednání o podmínkách 

Podle stávající právní úpravy platí, že účastníci právních vztahů mohou vázat vznik, 

změnu nebo zánik právních poměrů na splnění podmínky (condicio). Podmínku lze chápat jako 

 
338 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 265. 
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vedlejší ustanovení v rámci právního jednání, kde jsou následky toho právního jednání závislé 

na skutečnosti, o níž účastnici nevědí, zda nastane či nikoli. Taková podmínka je součástí 

obsahu právního jednání (smlouvy) z vůle smluvních stran tedy proto, že ji smluvní strany 

chtěly sjednat. Podmínkou musí být skutečnost nejistá, možná a dovolená. Protože se jedná o 

vedlejší ustanovení, nemůže se týkat vlastního obsahu právního jednání, zejména jeho 

pojmových znaků. 339 

Vznik, změnu nebo zánik práva či povinnosti lze vázat na splnění podmínky i 

v pracovním právu. Toto obecné pravidlo se uplatní i ve vztahu k pracovní smlouvě, resp. vznik 

práv z uzavřené pracovní smlouvy lze vázat taktéž na splnění určitých podmínek. 

Problematičtější se jeví skutečnost, jaký druh podmínky by bylo možné v pracovní smlouvě 

sjednat; půjde zejména o to, zda pracovní smlouva může obsahovat podmínku odkládací 

(suspenzívní) či rozvazovací (rezolutivní).  

Pracovní smlouvu lze bezpochyby uzavřít s odkládací podmínkou; podmínka je 

odkládací, pokud na jejím splnění závisí, zda právní následky zamýšlené určitým úkonem 

nastanou. V kontextu výše uvedeného lze uvažovat např. o odložení účinnosti uzavřené 

pracovní smlouvy ve vazbě na dokončení kvalifikačních předpokladů či požadavků (dokončení 

studia, získání řidičského či jiného oprávnění atp.) nebo na nástup jiné zaměstnankyně na 

mateřskou dovolenou. Splněním odkládací podmínky pak nabude pracovní smlouva účinnosti, 

resp. dojde ke vzniku pracovního poměru (nebylo-li stanoveno smluvními stranami něco 

jiného), a naopak, nesplnění odkládací podmínky bude mít za následek to, že dosud neúčinné 

právní jednání své účinnosti nenabude.  

Naproti tomu se lze přiklonit k názoru, že uzavření pracovní smlouvy s rozvazovací 

podmínkou možné není. Podmínka je rozvazovací, jestliže na jejím splnění závisí, zda následky 

již nastalé pominou, tzn. práva a povinnosti z pracovní smlouvy by zanikly; splněním 

rozvazovací podmínky ztrácí právní jednání (ex nunc) bez dalšího nastalé právní následky. 

Uzavření pracovní smlouvy s rozvazovací podmínkou se jeví jako problematické zejména 

s ohledem na ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru (ust. § 48 a násl. ZP). Lze 

totiž dovodit, že rozvazovací podmínka v pracovní smlouvě by mohla být neplatná dle ust. § 

580 OZ pro rozpor se zákonem, kdy to smysl a účel zákona vyžaduje. Z povahy věci by se 

 
339 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 302. 
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patrně jednalo, v naprosté většině případů, pouze o částečnou neplatnost právního jednání (ust. 

§ 576 OZ), takže by ve své podstatě byla uzavřena platně nepodmíněná pracovní smlouva. 340 

 

4.2.4. Forma pracovní smlouvy 

Z hlediska formálních požadavků na pracovní smlouvu vyžaduje zákoník práce 

písemnou formu. Podle ust. § 34 odst. 2 ZP musí být pracovní smlouva uzavřena písemně. 

Písemná forma se rovněž vyžaduje i pro změnu pracovní smlouvy, což vyplývá z ust. § 564 

OZ341.  Navíc každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy (ust. § 

34 odst. 5 ZP); nedodržení této povinnosti zaměstnavatelem tvoří skutkovou podstatu přestupku 

na úseku vzniku pracovního poměru dle zákona o inspekci práce342. 343 

Nebyla-li učiněna pracovní smlouva v písemné formě, je neplatná. Nicméně 

zaměstnanec a zaměstnavatel mohou nedostatek písemné formy pracovní smlouvy následně 

zhojit jejím dodatečným písemným vyhotovením (viz ust. § 582 odst. 1 OZ). 344 V kontextu 

výše uvedeného tak půjde o neplatnost relativní (relativně neplatné právní jednání). Zhojení 

tohoto formálního nedostatku de facto spočívá v dodatečném písemném projevu vůle 

smluvních stran, vyjadřujícím jejich původní ústní ujednání o smlouvě (dohodě). 345 

V této souvislosti nesmíme zapomenout ani na ust. § 20 ZP, dle kterého, nebylo-li právní 

jednání učiněno ve formě, kterou vyžaduje tento zákon (zákoník práce), a bylo-li již započato 

s plněním, není možné se neplatnosti tohoto jednání dovolat u těch jednání, jimiž vzniká nebo 

se mění základní pracovněprávní vztah (tedy pracovní poměr a právní vztahy založené 

dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr).346 

Uplatnit námitku relativní neplatnosti takové smlouvy (dohody), jíž se zakládá nebo 

mění základní pracovněprávní vztah a která nebyla uzavřena písemně, přestože to zákoník práce 

 
340 Pichrt, J. a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2017, s. 96-97. 
341 Ust. § 564 OZ stanoví následující: „Vyžaduje-li zákon pro právní jednání určitou formu, lze obsah právního 

jednání změnit projevem vůle v téže nebo přísnější formě; vyžaduje-li tuto formu jen ujednání stran, lze obsah 

právního jednání změnit i v jiné formě, pokud to ujednání stran nevylučuje.“ 
342 Zákon č. 252/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon bude v dalším výkladu 

označen jako „zákon o inspekci práce“. 
343 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 

1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 144. 
344 Pichrt, J. a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2017, s. 98. 
345 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 215. 
346 Zákoník práce obsahuje v ust. § 20 ZP zvláštní právní úpravu, pokud se jedná o právní jednání, jimiž se zakládá 

nebo mění základní pracovněprávní vztah; činí tak s ohledem na ochranou funkci pracovního práva vůči 

zaměstnancům a kvůli jejich sociální jistotě. 
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pro daný smluvní typ výslovně stanovil, lze však pouze do doby, než na jejím základě započalo 

být plněno – tedy do doby, než zaměstnanec začal zaměstnavatelem přidělenou práci 

vykonávat. Pokud zaměstnanec již začne vykonávat práci na základě pracovní smlouvy 

uzavřené ústně či dokonce konkludentně (nebo bylo-li započato s jiným plněním mezi 

smluvními stranami), není již možné zpochybnit existenci pracovního poměru, který tato 

pracovní smlouva založila.  

Je vhodné také zmínit, že i přes možnost dodatečného zhojení (ratihabice) nedostatku 

písemné formy právního jednání představuje nedodržení zákoníkem práce stanovené povinnosti 

uzavřít pracovní smlouvu (příp. některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), 

jakož i jejich změn, písemně, skutkovou podstatu přestupu podle zákona o inspekci práce (jako 

nelegální výkon práce); za tyto přestupky mohou být zaměstnavatelé sankcionováni pokutou až 

do výše 10 milionů korun českých. 347 

 

4.2.5. Faktický pracovní poměr 

Od pracovního poměru založeného pracovní smlouvou mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem, kde se smluvní strany dohodly na všech podstatných (esenciálních) příp. 

dalších náležitostech pracovní smlouvy, třebaže tak učinily jen ústně nebo konkludentně 

(mlčky), musíme odlišit situace, kdy fyzická osoba koná pro zaměstnavatele (s jeho vědomím 

a dle jeho pokynů) práci, avšak nevznikl mezi nimi platný pracovněprávní vztah; v takovém 

případě hovoříme o tzv. faktickém pracovním poměru. „Tzv. faktický pracovní poměr může 

vzniknout pouze v případě, jestliže ujednání o pracovní smlouvě je neplatné; vypořádání tohoto 

dílčího faktického vztahu se řídí pracovněprávními předpisy… K posouzení otázky, zda a kdy 

došlo k uzavření pracovní smlouvy, nejsou rozhodující subjektivní představy účastníků o vzniku 

pracovního poměru; významné je objektivní zjištění, zda a kdy nastaly takové skutečnosti, s 

nimiž právní norma vznik pracovní smlouvy spojuje…“.348 

Pojem tzv. faktického pracovního poměru není v zákoníku práce definován, vymezila 

jej však soudní judikatura349; ve své podstatě jde o právní vztah, který vzniká tím, že fyzická 

 
347 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 

1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 142-143. 
348 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2287/2002 ze dne 07.05.2003. 
349 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2029/2009 ze dne 15.06.2010, dle kterého: 

„…začala-li fyzická osoba pro zaměstnavatele s jeho souhlasem pracovat, avšak v důsledku toho, že pracovní 

smlouva nebyla sjednána platně, nebyl zde právní úkon ve smyslu ustanovení § 27 zák. práce (pozn. nyní ve smyslu 

ust. § 33 ZP) způsobilý založit pracovní poměr, jedná se o tzv. faktický pracovní poměr. Nelze-li byť i na jedné 

straně dovodit ani existenci mlčky projevené, ale dané vůle uzavřít pracovní smlouvu (dohodu), nemůže na základě 

faktického dočasného přidělování práce (za okolností uvedených shora) vzniknout pracovní poměr jako vzájemně 

provázaný komplex práv a povinností, nýbrž jen dílčí (právem neaprobovaný) faktický vztah, který lze z tohoto 
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osoba koná pro zaměstnavatele (s jeho vědomím a dle jeho pokynů) práci (závislou práci), 

avšak nevznikl mezi nimi platný pracovněprávní vztah (nebyla sjednána platná pracovní 

smlouva, popř. platná dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr). Nejedná se o 

pracovní poměr jako vzájemně provázaný komplex práv a povinností, nýbrž jen o dílčí (právem 

neaprobovaný) faktický vztah, jehož vypořádání se řídí pracovněprávními předpisy a který není 

třeba rozvazovat, protože právně neexistuje.  

Soudní judikatura také vymezila, že tzv. faktickým pracovním poměrem vzniká 

zaměstnavateli bezdůvodné obohacení z neplatného právního jednání představované prací pro 

něj vykonanou fyzickou osobu. Jeho výše pak má odpovídat tomu, co by zaměstnavatel musel 

fyzické osobě plnit za skutečně vykonanou práci, kdyby pracovní smlouva byla mezi nimi 

uzavřena platně. 350 

„Zaměstnanci v tzv. faktickém pracovním poměru, za předpokladu, že nedostatek 

platného pracovněprávního vztahu nezpůsobil výlučně sám (srov. § 19 odst. 2 ZP), zásadně 

náleží stejná práva a povinnosti jako zaměstnancům v platném pracovním poměru nebo jiném 

pracovněprávním vztahu, zejména právo na mzdu (plat) podle fakticky vykonané práce, právo 

na dovolenou, právo na náhradu mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance, právo na 

náhradu škody, za niž odpovídá zaměstnavatel, povinnost nahradit škodu, kterou způsobil při 

plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním apod. Protože však nejde o pracovní 

poměr, neplatí pro něj ustanovení o skončení pracovního poměru, o délce výpovědních dob, o 

nárocích z neplatného rozvázání pracovního poměru apod.“ 351 

 

4.2.6. Odstoupení od pracovní smlouvy 

Odstoupení od pracovní smlouvy je jednostranné právní jednání, které, je-li učiněno 

v souladu se zákonem, má za následek, že se sjednaná smlouva ruší od počátku (ex tunc), tedy 

zpětně. Odstoupení od smlouvy je jedním ze způsobů zániku závazku. Zákoník práce obecná 

pravidla odstoupení od smlouvy neupravuje, použije se tedy subsidiárně právní úprava 

obsažená v občanském zákoníku (ust. § 2001 – § 2005 OZ). Tato obecná pravidla odstoupení 

od smlouvy platí tedy i pro možnost odstoupení od pracovní smlouvy. Je třeba zdůraznit, že 

odstoupení od pracovní smlouvy je právem smluvní strany, nikoli její povinností. Závěr o tom, 

 
důvodu ukončit jen bezformálně a jehož vypořádání se řídí pracovněprávními předpisy…“; srov. obdobně 

rozsudky Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2014/2000 ze dne 29. 8. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2287/2002 , ze dne 7. 

5. 2003, nebo sp. zn. 21 Cdo 811/2005 ze dne 2. 3. 2006. 
350 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2014/2000 ze dne 29.08.2001. 
351 Hloušková, P. Zákoník práce: prováděcí nařízení vlády a další související předpisy: s komentářem k 1.1.2019. 

Olomouc: ANAG, 2019. s. 79. 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/4/181914/1/JUD%253A/JUD28772CZ%2523
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/4/181914/1/JUD%253A/JUD28483CZ%2523
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/4/181914/1/JUD%253A/JUD92751CZ%2523
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zda při existenci důvodů využije oprávněná smluvní strana odstoupení od smlouvy, záleží toliko 

na jejím rozhodnutí.  

V případě odstoupení od smlouvy se jedná o jednostranný zánik závazku (který byl 

původně sjednán smlouvou), přičemž takové právní jednání je činěno zpravidla proti vůli druhé 

strany. Proto lze podle ust. § 2001 OZ od smlouvy odstoupit, jen ujednají-li si to smluvní strany, 

nebo stanoví-li tak zákon. Není-li odstoupení od smlouvy v konkrétní (pracovní) smlouvě 

ujednáno nebo odstoupení od smlouvy neupravuje samotný zákon, nelze tento způsob zániku 

závazku použít. Zaměstnanec i zaměstnavatel musí být tedy při sjednání možnosti odstoupení 

od pracovní smlouvy srozuměni s tím, že druhá strana může možnosti odstoupení od pracovní 

smlouvy využít a pracovní poměr při odstoupení nevznikne (protože se pracovní smlouva ruší 

od počátku). 352 

Jeden z několika mála případů možnosti zákonného odstoupení od smlouvy 

v pracovněprávních vztazích (a to pouze vedle odstoupení zaměstnance od dohody o 

odpovědnosti za svěřené hodnoty ve smyslu ust. § 253 ZP a vedle odstoupení zaměstnance od 

dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí ve smyslu ust. § 256 ZP) je stanoven v ust. § 

34 odst. 3 ZP, dle kterého nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom 

bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne (dle § 350a ZP se týdnem rozumí 7 

po sobě následujících dnů) nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy 

odstoupit. Zaměstnavatel se o překážce v práci především dozví, když jej zaměstnanec o této 

překážce uvědomí, nicméně může se o ní dozvědět i od třetí osoby či z jiného zdroje; v každém 

případě, pokud je zaměstnavateli známo, že zaměstnanec má překážku v práci, nemůže od 

pracovní smlouvy odstoupit. Je třeba však zdůraznit, že zaměstnavatel může od pracovní 

smlouvy odstoupit jen pokud zaměstnanec nenastoupil do práce; po nástupu do práce není 

možné odstoupení od pracovní smlouvy již uplatnit. Odstoupení od smlouvy ruší pracovní 

poměr s účinky ex tunc (tj. od počátku) – jako by tedy pracovní poměr ani nevznikl. V těchto 

případech lze hovořit o tzv. odstoupení zákonném (odstoupení od smlouvy z důvodů, které 

stanoví zákon). 353 

Kromě tohoto zákonného případu odstoupení je možné sjednat také odstoupení 

smluvní. Stojí však za zmínku, že dle dosavadní soudní judikatury se při sjednání (smluvního) 

odstoupení od smlouvy vyžaduje taktéž ujednání o konkrétních důvodech tohoto odstoupení. 

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

2017, s. 2016-2018. 
353 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 216. 
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Není-li navíc takové (smluvní) ujednání o odstoupení od pracovní smlouvy sjednáno, nelze 

kromě zákonných důvodů od pracovní smlouvy odstoupit, protože to zákoník práce nepřipouští. 

Praktický význam má sjednávání odstoupení v pracovní smlouvě pouze tehdy, je-li 

pracovní smlouva uzavírána relativně dlouho dopředu a pracovní poměr na jejím základě 

vznikne až za delší čas (např. za měsíc a déle). V takovém případě je možné, v době od uzavření 

pracovní smlouvy až do doby, než zaměstnanec nastoupí (sjednaného dne) do práce, odstoupit 

od pracovní smlouvy za sjednaných podmínek nebo ze zákonných důvodů. Lze si představit 

např. situaci, kdy je ze strany uchazeče o zaměstnání zapotřebí prokázat určitou zdravotní 

způsobilost pro výkon práce, přičemž tato má být posouzena v rámci vstupní lékařské 

prohlídky, kterou je povinen zaměstnavatel zajistit před vznikem pracovního poměru fyzické 

osobě ucházející se u něho o zaměstnání. Uzavřou-li tedy smluvní strany pracovní smlouvu a 

následně bude zaměstnanec vyslán na vstupní lékařskou prohlídku (tedy po uzavření pracovní 

smlouvy, které předchází sjednanému dni nástupu do práce – tj. vzniku pracovního poměru), 

jejímž výsledkem bude závěr o tom, že zaměstnanec je nezpůsobilý k výkonu sjednané práce a 

zaměstnavatel mu tak nebude moci (logicky) přidělovat práci dle pracovní smlouvy, pak se jeví 

sjednání možnosti jednostranného odstoupení od pracovní smlouvy (z důvodu, kdy 

zaměstnanec na základě vstupní lékařské prohlídky před vznikem pracovního poměru 

neprokáže způsobilost konat práci, k níž se v pracovní smlouvě zavázal),  jako nanejvýš vhodné 

a praktické. 354 

Sjednávají-li smluvní strany pracovní smlouvu jen několik málo dní před nástupem 

zaměstnance do práce, anebo přímo v den, kdy má pracovní poměr vzniknout (tj. zaměstnanec 

po sjednání pracovní smlouvy bezprostředně nastoupí do práce), nemá sjednání odstoupení od 

pracovní smlouvy velký praktický význam, protože i kdyby bylo takové odstoupení od pracovní 

smlouvy sjednáno, není možné od pracovní smlouvy po nástupu zaměstnance do práce 

odstoupit.  

Podle ust. § 34 odst. 4 ZP je možno od pracovní smlouvy odstoupit (a to jak v případě 

zákonného, tak i smluvního odstoupení), jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce (tj. musí 

být doručeno druhé smluvní straně nejpozději před vznikem pracovního poměru). Odstoupení 

od pracovní smlouvy musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží (tj. jako by k právnímu 

 
354 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 

1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 144. 



 144 

jednání odstoupením vůbec nedošlo)355. Ujednání o právu odstoupit od smlouvy je nutné 

odlišovat od ujednání o tom, že smlouva se při naplnění určitých okolností (bez dalšího) od 

počátku ruší; v tomto případě jde o rozvazovací podmínku. 356 

 

4.2.7. Úvahy ke vztahu pracovního poměru a pracovní smlouvy 

Pokud bychom se měli zabývat vztahem pracovního poměru a pracovní smlouvy, lze 

konstatovat, že pracovní smlouva tvoří základ pracovního poměru a určuje jeho hlavní rysy. 

Uvedená koncepce se odráží zejména v obsahu pracovního poměru, jelikož nejdůležitější části 

pracovního poměru jsou konkretizovány právě v pracovní smlouvě (druh práce, den nástupu do 

práce a místo výkonu práce); tyto tři náležitosti tvoří základ tzv. pracovního závazku, tj. 

závazku konat práci určitého druhu, na určitém místě a od určité doby.  

Na věci nic nemění ani skutečnost, že obsah pracovního poměru může být dán i blíže 

neurčeným množstvím dalších smluv (ust. § 4a odst. 2 ZP). Bez pracovní smlouvy (příp. 

jmenování) však tyto jiné smlouvy existovat nemohou. Zákoník práce umožňuje, aby práva a 

povinnosti v pracovněprávních vztazích byla upravena odchylně od zákona v různých 

smlouvách, jestliže to zákoník práce výslovně nezakazuje nebo z povahy ustanovení nevyplývá, 

že se od něj není možné odchýlit. Obsahem pracovního poměru jsou tak: 

- práva a povinnosti stanovené výslovně v pracovní nebo jiné smlouvě, 

- práva a povinnosti stanovené kogentními normami pracovního práva; normy a ostatní 

smlouvy pracovního práva však mohou na konkrétní pracovní poměr působit jen proto, 

že byla uzavřena pracovní smlouva. 357  

Pracovní smlouva je prostředkem dosažení hlavního sociálního cíle pracovního poměru, 

kterým je výkon určité pracovní činnosti. Tento cíl není však jednorázový; jde o dlouhodobý, 

opakující se výkon práce. Úloha pracovní smlouvy tedy rozhodně nekončí založením 

pracovního poměru „Pracovní poměr, který je smlouvou založen, je velmi složitý 

synallagmatický právní vztah, jehož obsahem je celá řada práv a povinností. Ty jsou určeny jak 

pracovní smlouvou, tak jinými smlouvami, či soborem norem (obyčejně kogentních), které se 

 
355 Důsledek zdánlivosti tohoto právního jednání (ust. § 551 OZ) nově stanovila až novela zákoníku práce č. 

303/2013 Sb., která nabyla účinnosti 01.01.2014. V této souvislosti je ale zajímavé, že zatímco občanský zákoník 

sám nedostatek písemné formy nespojuje se zdánlivostí právního jednání, zákoník práce naopak v souvislosti 

s jednostrannými právními jednáními (a to nejen v případě odstoupení od pracovní smlouvy) ano. Cílem 

zákonodárce bylo zřejmě posílit ochranu zaměstnanců. 
356 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 1158/2004 ze dne 18.08.2005. 
357 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 260-262. 
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právě působením pracovní smlouvy uvádějí do právního života. To znamená, že pracovní poměr 

neobsahuje jen ty právní následky, které si strany výslovně sjednaly. Obsahuje i jiné, které 

stanoví kogentní právní normy a které strany třeba vůbec neměly na mysli, když sjednávaly 

smlouvu (např. náhradu škody). Strany se přitom projevem vůle takovým následkům nemohou 

vyhnout – následky nastanou za určitých okolností ex lege. Pracovní poměr se po svém vzniku 

jakoby osamostatňuje a jsou v něm obsaženy i ty právní následky, které strany do pracovní 

smlouvy výslovně nezahrnuly, které však jsou stanoveny normami pracovního práva. Zatímco 

obsahem pracovní smlouvy je určení, jaký pracovní poměr vznikne, obsahem pracovního 

poměru jsou konkrétní práva a povinnosti jeho účastníků. Pracovní smlouva aktivizuje 

nezávisle na vůli stran (pomocí práva) právní normy kogentní, relativně kogentní i dispozitivní, 

které doplňují do obsahu pracovního poměru další práva a povinnosti. Jakmile pracovní 

smlouva nabude účinnosti (u některých práv již okamžikem nabytí platnosti), začínají působit 

normy pracovního práva, které sice z vůle stran, ale pak již nezávisle na ní, formují pracovní 

poměr touto smlouvou založený.“ 358 

Pracovní smlouva převádí obecná pravidla, vyjádřená v pracovněprávních normách, do 

konkrétního pracovněprávního vztahu. Pracovněprávní normy působí na konkrétní pracovní 

poměr jen proto, že byla uzavřena pracovní smlouva, a jen potud, pokud je tato smlouva platná 

a účinná. Pracovní smlouva tedy ovlivňuje pracovní poměr po celou dobu jeho existence tím, 

že: 

- transformuje obecná pravidla právních norem na konkrétní pracovní poměr, 

- na tento pracovní poměr přenáší vůli stran, což se děje jednak využitím relativně 

kogentní a dispozitivní právní úpravy, a jednak tím, že strany sjednávají řadu náležitostí 

výkonu práce přímo v pracovní smlouvě.  

 

4.3. Jmenování 

 

4.3.1. Pojem, vymezení a charakteristické rysy jmenování 

Obecným způsobem založení (vzniku) pracovního poměru je pracovní smlouva, 

zvláštním způsobem je jmenování. Jinými slovy, pracovní poměr vzniká na základě jmenování 

v zákonem stanovených případech a v těchto případech je vyloučen vznik pracovního poměru 

na základě pracovní smlouvy a naopak. Právní úprava právních skutečností zakládajících 

 
358 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 260-261. 
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pracovní poměr obsažená v ust. § 33 ZP má tedy kogentní charakter, což znamená, že pracovní 

poměr nemůže za žádných okolností vzniknout na základě jiných právních skutečností. 359 

Jmenování je jednostranné právní jednání, jímž se zakládá pracovní poměr; 

podmínkou jeho platnosti je však souhlas zaměstnance s tímto jednostranným právním 

jednáním. Jde tedy o velmi netypické jednostranné právní jednání, neboť u jednostranných 

právních jednání je zásadně vůle druhého subjektu, vůči němuž je takto jednáno, právně 

irelevantní. Na druhé straně z čl. 26 LZPS zcela jednoznačně vyplývá, že pracovněprávní vztah 

nemůže vzniknout bez souhlasu fyzické osoby – zaměstnance; opak by totiž znamenal výkon 

nucené práce a byl navíc v rozporu s mezinárodními závazky České republiky. 360 

Jmenováním se zakládá pracovní poměr pouze v případech vedoucího pracovního 

místa, tj. u vedoucích zaměstnanců (ve smyslu ust. § 11 ZP)361. Prvním předpokladem, aby 

mohlo dojít ke jmenování tedy je, že se jedná o vedoucího zaměstnance. Nicméně pracovní 

poměr se zakládá jmenováním pouze u velmi omezeného okruhu vedoucích zaměstnanců; jedná 

se buď o jmenování v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis, nebo v případech, které 

jsou taxativně uvedeny v ust. § 33 odst. 3 písm. a) až g) ZP. V jiných případech nelze 

jmenováním pracovní poměr založit a naopak, v případech uvedených v ust. § 33 odst. 3 ZP 

nelze založit pracovní poměr pracovní smlouvou, resp. taková pracovní smlouva by byla 

neplatná pro rozpor se zákonem (ve smyslu ust. § 580 OZ).  

Pokud by však k takové situaci v praxi přece jen došlo, pak to ještě neznamená, že 

nevznikl platně pracovní poměr (zvláště pokud zaměstnanec již začne práci vykonávat). Lze 

konstatovat, že pokud z projevu vůle zaměstnavatele je jasně patrná jeho vůle, aby zaměstnanec 

jmenované pracovní místo vykonával, a z projevu vůle fyzické osoby (zaměstnance) souhlas 

s výkonem vedoucího pracovního místa, pak došlo k platnému vzniku pracovního poměru. 362 

Na takový pracovní poměr je ale třeba pohlížet jako na pracovní poměr založený jmenováním, 

tj. zaměstnanec bude z uvedeného pracovního místa odvolatelný podle ust. § 73 odst. 1 ZP a 

může se jej rovněž vzdát.  Ve smyslu ust. § 73a odst. 2 ZP pak odvoláním nebo vzdáním se 

pracovního místa pracovní poměr vedoucího zaměstnance nekončí; zaměstnavatel je povinen 

 
359 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 281. 
360 Bělina, M., Pichrt, J. a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 

2017, s. 179. 
361 K vymezení pojmu vedoucího zaměstnance viz kapitola 2.2.1.4. 
362 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2339/2003 ze dne 13.02.2004, dle kterého: „V 

případech, kde zákoník práce předpokládá vznik pracovního poměru jmenováním, nelze pracovní poměr založit 

smlouvou, a naopak jmenováním nelze založit pracovní poměr jinde, než kde založení pracovního poměru tímto 

způsobem zákoník práce stanoví… O jmenování zaměstnance do funkce jde nejen tehdy, jestliže zaměstnavatel 

svůj projev vůle takto výslovně označí. Pro posouzení, zda došlo ke jmenování zaměstnance do funkce, jež je 

jmenováním obsazována, je rozhodující, zda lze dovodit vůli zaměstnavatele zaměstnance do funkce jmenovat a 

vůli zaměstnance se jmenováním souhlasit, jež obě se střetly v konkrétním čase.“ 
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tomuto zaměstnanci navrhnout změnu jeho dalšího pracovního zařazení u zaměstnavatele na 

jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Nemá-li však zaměstnavatel pro 

zaměstnance jinou vhodnou práci nebo zaměstnanec nabídku zaměstnavatele na takovou práci 

odmítne, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a současně tato skutečnost zakládá 

výpovědní důvod ve smyslu ust. § 52 písm. c) ZP. 363 

Zvláštní právní režim jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance, který 

umožňuje také odvolat zaměstnance z tohoto místa zaměstnavatelem a zaměstnanci vzdát se 

tohoto místa (v obou případech kdykoli a bez uvedení důvodu), se tedy uplatní výlučně již jen 

v těch případech, kdy to stanoví jiné právní předpisy, a nestanoví-li tyto předpisy, pak se 

zakládá pracovní poměr jmenováním u vedoucích zaměstnanců pouze v případech taxativně 

uvedených v ust. § 33 odst. 3 ZP. To platí samozřejmě nejen o založení pracovního poměru, ale 

též o jeho změně v situaci, kdy je stávající („kmenový“) zaměstnanec na zákonem stanovené 

pracovní místo vedoucího zaměstnance jmenován, a to za trvání jeho dosavadního pracovního 

poměru (tzv. vnitřní jmenování). V praxi může totiž dojít (a také dochází) k situaci, kdy je do 

funkce jmenován dosavadní zaměstnanec, tj. zaměstnanec, který u zaměstnavatele již práci 

(zpravidla na základě pracovní smlouvy) vykonává. V takovém případě jde pouze o změnu 

obsahu pracovního poměru, nikoli o vznik nového pracovního poměru.364 „Jmenováním vzniká 

pracovní poměr jen u zaměstnanců, kteří předtím nebyli zaměstnáni u zaměstnavatele. 

V případě, že dochází ke jmenování některého z dosavadních zaměstnanců zaměstnavatele, 

znamená jmenování změnu druhu práce (a to i přesto, že zákoník práce upravuje pouze vznik 

pracovního poměru jmenováním a nikoli změnu pracovního poměru jmenováním)“. 365 Pokud 

tak bude například referent organizačního útvaru organizační složky státu, jehož pracovní 

poměr byl založen pracovní smlouvu, jmenován vedoucím organizačního útvaru této 

organizační složky státu, pak takové jmenování nemá vliv na trvání dosavadního pracovního 

poměru a dochází jím pouze ke změně jeho obsahu (v každém případě změna druhu práce); 

případným odvoláním zaměstnance z pozice vedoucího organizačního útvaru nebo vzdáním se 

tohoto pracovního místa se ale původní pracovní zařazení zaměstnance (jako referenta 

organizačního útvaru dle pracovní smlouvy) neobnovuje a na takového zaměstnance se 

vztahuje výše uvedený postup dle ust. § 73a ZP.  

 
363 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 203. 
364 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 

1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 139. 
365 Galvas, M. a kol. Pracovní právo 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 283. 
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Je vhodné také připomenout, že pokud jmenovaný zaměstnanec není z pracovního místa 

odvolán či se ho nevzdá, je možno s ním, samozřejmě, skončit pracovní poměr jako se 

zaměstnancem, u kterého byl pracovní poměr založen pracovní smlouvou (tj. i na jmenovaného 

zaměstnance se vztahuje obecná úprava skončení pracovního poměru (ust. § 48 a násl. ZP) 

dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením pracovního poměru ve zkušební době, 

byla-li se jmenovaným zaměstnancem zkušební doba sjednána). 366 367 

Jmenováním, stejně jako pracovní smlouvou, může být založen pracovní poměr na dobu 

neurčitou i na dobu určitou. To lze dovodit například i z ust. § 73 a odst. 3 ZP, ze kterého 

vyplývá, že jmenováním lze založit (popř. změnit) pracovní poměr i na dobu určitou. V případě, 

že byl jmenováním založen pracovní poměr na dobu určitou, postupuje se podle právní úpravy 

obsažené v ust. § 39 ZP. 368 Zde lze v krátkosti pouze shrnout, že pokud byl jmenováním 

založen pracovní poměr na dobu určitou, pak může být za podmínek a v souladu s ust. § 39 ZP, 

založen zásadně na dobu nejvýše 3 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru a na dobu 

delší jen výjimečně. Tak tomu může být v případě ust. § 39 odst. 3 ZP, tj. stanoví-li to zvláštní 

právní předpis, resp. pokud zvláštní právní předpis stanoví funkční období na dobu delší 3 let.  

Například podle ust. § 9a odst. 2 zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších 

pojišťovnách369 je ředitel zaměstnanecké pojišťovny jmenován na dobu 4 let; za takové situace 

je možno jmenováním založit pracovní poměr ředitele zaměstnanecké pojišťovny na dobu 

určitou na funkční období 4 let, přičemž je zde také pochopitelně stanovena možnost jej i před 

uplynutím funkčního období z pracovního místa odvolat. 370  

Předmětem diskuzí také je, zda lze platně založit jmenováním pracovní poměr na dobu 

určitou, která je vymezena „po dobu výkonu jmenovaného pracovního místa“. Lze se přiklonit 

k názorům, že takové jmenování na dobu určitou by bylo neplatné podle ust. § 580 odst. 1 OZ 

pro rozpor se zákonem, a to s odkazem na ust. § 48 ZP, který upravuje skončení pracovního 

poměru (neplatnost by se týkala pouze doby trvání pracovního poměru, takže jmenováním by 

byl založen pracovní poměr na dobu neurčitou). Opačný výklad by byl v rozporu se základními 

zásadami pracovního práva, obcházel by ustanovení o skončení pracovního poměru a byl by i 

 
366 Pichrt, J. a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2017, s. 92-93. 
367 Bělina, M., Pichrt, J. a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 

2017, s. 179-180. 
368 K problematice pracovního poměru na dobu určitou a neurčitou viz kapitola 2.3.1.  
369 Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších pojišťovnách, ve znění pozdějších 

předpisů. Tento zákon bude v dalším výkladu označen jako „zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších 

pojišťovnách“. 
370 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 203. 
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v rozporu s účelem institutu pracovního poměru na dobu určitou; jeho přijetí by totiž 

znamenalo, že zaměstnavatel může kdykoli libovolně (i bez udání důvodů) ukončit 

jednostranně ze dne na den (odvolání nabývá účinnosti dnem následujícím po doručení 

odvolání, nebyl-li v něm uveden den pozdější) pracovní poměr. V kontextu výše uvedeného 

tedy nelze připustit úpravu doby trvání pracovního poměru na dobu určitou takovým způsobem, 

že by zaměstnavatel mohl rozhodnout o ukončení doby trvání pracovního poměru svým 

jednostranným právním jednáním. Jmenováním, kterým by se založil pracovní poměr na dobu 

určitou „po dobu výkonu jmenovaného pracovního místa“, a jehož důsledkem by mohlo být 

skončení pracovního poměru dnem účinků odvolání, by mělo být posuzováno jako neplatné, 

pokud se jedná o určení doby trvání pracovního poměru (s ohledem na ust. § 580 odst. 1 OZ 

pro rozpor se zákonem, když smysl a účel zákona to nepochybně vyžaduje). Takové jmenování 

by nicméně mohlo platně založit pracovní poměr na dobu neurčitou ve smyslu ust. § 576 OZ, 

neboť vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na část právního jednání, je neplatnou jen tato část, 

kterou lze od ostatního obsahu oddělit. 371 

 

4.3.2. Podstatné náležitosti a forma jmenování 

Co se týče podstatných náležitostí a formy jmenování fyzické osoby na pracovní místo 

vedoucího zaměstnance, zákoník práce, na rozdíl od pracovní smlouvy, nestanoví formu 

jmenování ani podstatné náležitosti jmenování. Z povahy věci je však zřejmé, že 

jmenováním musí stanovit zaměstnavatel minimálně pracovní místo, které by měl zaměstnanec 

vykonávat, a dále z něho musí být patrný den, který byl stanoven jako den nástupu do práce. 

Pokud by ve jmenování nebylo uvedeno, kde má zaměstnanec práci vykonávat, tak pokud by 

nebylo mezi smluvními stranami ujednáno, bylo by třeba vycházet z toho, že místem výkonu 

práce bude sídlo zaměstnavatele.372 „Dochází-li však jmenováním ke vzniku (změně obsahu) 

pracovního poměru, lze jistě za účelem odstranění případných pochybností doporučit, aby i 

jmenování bylo provedeno v písemné formě a byly v něm uvedeny – obdobně jako v pracovní 

smlouvě – podstatné náležitosti (tedy minimálně druh práce, resp. označení vedoucího 

pracovního místa, místo výkonu práce, včetně případného určení pravidelného pracoviště pro 

účely cestovních náhrad a den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance, kterým 

vzniká nebo se mění pracovní poměr).“ 373  

 
371 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 203-204. 
372 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 204. 
373 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 

1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 140. 
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Z výše uvedeného také vyplývá, že i když zákoník práce (příp. jiný právní předpis) 

připouští ve výslovně stanovených případech vznik pracovního poměru jmenováním, jakožto 

jednostranným právním jednáním (musí jít o jasný projev vůle směřující přímo vůči 

zaměstnanci, že je jmenován do určité funkce), tak bez předchozího souhlasu zaměstnance, 

nemůže být jmenováním pracovní poměr založen. I v případě jmenování je tedy vždy třeba 

akceptace ze strany zaměstnance, resp. stále platí, že základní pracovněprávní vztahy mohou 

vzniknout jen se souhlasem fyzické osoby (budoucího zaměstnance) a zaměstnavatele. Budoucí 

zaměstnanec tak musí předem souhlasit nejen s tím, že bude vykonávat funkci do které má být 

jmenován, ale musí souhlasit také se všemi dalšími (zejména podstatnými) náležitostmi (kromě 

druhu práce – funkce, rovněž s místem výkonu práce a dnem nástupu do práce). Pro tento 

souhlas sice není stanovena žádná právní forma (může tedy jít i o souhlas konkludentní 

formou), nicméně bez takového souhlasu by jmenování bylo neplatné a pracovní poměr by 

nemohl vzniknout. 374 

Pokud jde tedy o samotnou formu jmenování, mělo by se tak stát, jak bylo již výše 

naznačeno, stejně jako u pracovní smlouvy, písemným právním jednáním (i když to pro 

jmenování zákoník práce výslovně nestanoví). Lze jednoznačně doporučit, v zájmu právní 

jistoty, aby jmenování bylo provedeno vždy písemnou formou (což se ostatně v praxi zásadně 

děje). Pokud by se přeci jenom jmenování provedlo pouze ústně, popř. též mlčky – 

konkludentně, je vždy žádoucí, aby tomu tak bylo způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom, 

že zaměstnanec byl skutečně do funkce jmenován. Také v případě tzv. vnitřního jmenování, 

které je nutno považovat za změnu obsahu již existujícího pracovního poměru, je písemná 

forma jmenování žádoucí a z tohoto právní jednání musí vyplývat tytéž skutečnosti, jaké jsou 

uvedeny výše, s tím rozdílem, že v tomto případě je den, který je uveden jako den jmenování 

na pracovní místo vedoucího zaměstnance, dnem změny obsahu pracovního poměru (pracovní 

smlouvy). Písemné formě jmenování (při použití extenzivního výkladu) svědčí i to, že ust. § 38 

odst. 2 ZP stanoví, že pro pracovní poměr založený jmenováním platí ustanovení o pracovním 

poměru sjednaném pracovní smlouvou.  

V praxi bývá také ve většině případů po jmenování uzavřena mezi zaměstnavatelem a 

jmenovaným zaměstnancem ještě inominátní smlouva, která upravuje ostatní pracovní 

 
374 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1912/2001 ze dne 08.01.2002, dle kterého: „Pracovní 

poměr zaměstnanců uvedených v ustanovení § 27 odst. 4 a odst. 5 zák. práce (nyní ve smyslu ust. § 33 odst. 3 ZP) 

může vzniknout jen na základě jmenování do funkce. Ke jmenování do funkce může dojít písemným právním 

úkonem nebo ústně a může se tak stát výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost, že zaměstnanec 

byl skutečně do funkce jmenován. Zaměstnanec může být jmenován do funkce, jen jestliže s tím souhlasí.“ 
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podmínky jmenovaného zaměstnance (druh práce, mzdové podmínky, pracovní dobu atp.). 

Účelem této smlouvy je ujednání podmínek mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, za nichž 

bude funkce vykonávána. Tato smlouva však rozhodně nezakládá pracovní poměr (ten byl 

jednostranně založen jmenováním), nejedná se ani, v žádném případě, o pracovní smlouvu. Jde 

o inominátní smlouvu (ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 OZ), která bývá v praxi nejčastěji 

označována jako manažerská. Je však nutno zmínit, že taková inominátní (manažerská) 

smlouva nesmí odporovat obsahu nebo účelu zákoníku práce, nesmí být v rozporu s kogentními 

ustanoveními zákoníku práce, a dále ani v rozporu se základními zásadami pracovněprávních 

vztahů tak, jak jsou uvedeny v ust. § 1a ZP, neboť je třeba mít stále na paměti, že se jedná o 

smlouvu pracovněprávní.375 

 

4.3.3. Jmenování podle zákoníku práce 

 Jak bylo již uvedeno, pracovní poměr se zakládá jmenováním pouze u velmi omezeného 

okruhu vedoucích zaměstnanců; jedná se buď o jmenování v případech, kdy to stanoví zvláštní 

právní předpis, nebo v případech, které jsou taxativně uvedeny v ust. § 33 odst. 3 písm. a) až g) 

ZP. Předmětné ustanovení zákoníku práce stanoví, že jmenováním na vedoucí pracovní místo 

se zakládá pracovní poměr v případech stanovených zvláštním právním předpisem; nestanoví-

li to zvláštní právní předpis, zakládá se pracovní poměr jmenováním pouze u vedoucího: 

- organizační složky státu376, 

- organizačního útvaru377 organizační složky státu, 

- organizačního útvaru státního podniku, 

- organizačního útvaru státního fondu, 

- příspěvkové organizace, 

- organizačního útvaru příspěvkové organizace, 

- organizačního útvaru v Policii České republiky. 

 
375 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 204. 
376 Podle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdější předpisů jsou organizačními složkami státu ministerstva a jiné správní úřady státu, 

Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády 

České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České 

republiky a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo tento zákon (§51); obdobné postavení 

jako organizační složka státu má Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu. 
377 Podle důvodové zprávy k novele zákoníku práce provedenou zákonem č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, která nabyla účinnosti 01.01.2008, je třeba za 

organizační útvar považovat každý útvar, který byl vytvořen podle organizačních předpisů vydaných 

zaměstnavatelem, např. organizačním řádem. 
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Jedná se tak vesměs o situace, kdy zaměstnavatelem je buď přímo stát, nebo subjekt se státem 

svázaný (státní podnik, státní fond či příspěvková organizace). Jedinou výjimkou z tohoto 

pravidla mohou být příspěvkové organizace, které nemusí být vždy svázány se státem, neboť 

podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů378 může být zřizovatelem i územní 

samosprávný celek (tj. obec nebo kraj). Okruh jmenovaných zaměstnanců je tedy vymezen 

okruhem zaměstnavatelských subjektů. Jmenovanými zaměstnanci jsou tak pouze vedoucí 

zaměstnanci státu, státních podniků, státních fondů a příspěvkových organizací. Z výše 

uvedeného také vyplývá, že jmenování podle ust. § 33 odst. 3 ZP u zaměstnavatele – fyzické 

osoby nepřipadá vůbec v úvahu. 379  

 Jmenovaným zaměstnancem je u zaměstnavatelů uvedených v ust. § 33 odst. 3 písm. a) 

až g) ZP tedy každý vedoucí zaměstnanec na jakémkoli, tedy i na posledním stupni řízení. Výše 

uvedení jmenovaní zaměstnanci podle ust. § 33 odst. 3 písm. a) až g) ZP mohou být v souladu 

s ust. § 73 ZP odvoláni z pracovního místa (a také se mohou pracovního místa vzdát), a to i bez 

uvedení důvodu, a to na rozdíl od úpravy odvolání z pracovního místa v některých zvláštních 

právních předpisech (viz kapitola 4.3.4.).  

 V praxi se lze také setkat s případy, kdy zaměstnavatel tzv. „pověří“ zaměstnance 

výkonem určitého pracovního místa. Pojem „pověření“ však zákoník práce vůbec neobsahuje 

(nezná jej). Takový projev vůle, kterým zaměstnavatel zaměstnance „pověří“ určitou funkcí, je 

třeba vykládat z hlediska vůle zaměstnavatele obsažené v „pověřovací listině“. Uvedený projev 

vůle může být podle povahy věci buď jmenováním na vedoucí pracovní místo, které je pouze 

nesprávně označeno jako „pověření“, anebo oprávněním k zastupování jiného zaměstnance 

(např. v době jeho nepřítomnosti na pracovišti). V každém případě je třeba uvést, že shora 

uvedený postup, kdy zaměstnavatel zaměstnance „pověří“ funkcí, je nevhodný a v praxi 

vzbuzuje (vzhledem k tomu, že zákoník práce tento pojem nezná), aplikační problémy. 

Nicméně jak vyplývá již z předchozího výkladu vztahujícího se k vedoucím zaměstnancům, 

pokud zaměstnanec jenom ad hoc zastupuje vedoucího zaměstnance po dobu jeho dočasné 

nepřítomnosti na pracovišti (např. z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, dovolené atd.) a 

jeho postavení jako vedoucího zaměstnance nevyplývá z organizačních předpisů, nejedná se o 

vedoucího zaměstnance, a tudíž ani o jmenovaného zaměstnance. Na druhou stranu, pokud by 

byl zaměstnanec „pověřen“ výkonem funkce vedoucího zaměstnance (a nejednalo by se pouze 

o dočasné zastoupení, jak bylo uvedeno shora), bylo by třeba na takové „pověření“ pohlížet 

 
378 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
379 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 205. 
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jako na jmenování se všemi důsledky z toho vyplývajícími; takový zaměstnanec by pak měl 

právní postavení jmenovaného zaměstnance.380 381 

 Je možno uzavřít, že vedoucí zaměstnanci zaměstnavatelů, kteří nejsou uvedeni v ust. § 

33 odst. 3 ZP, nemohou být nikdy jmenovanými zaměstnanci (nicméně za podmínek 

definovaných v ust. § 73 odst. 2 ZP s nimi může zaměstnavatel dohodnout možnost odvolání). 

Ust. § 33 odst. 3 ZP má nepochybně kogentní povahu, neboť výslovně stanoví, pouze ve kterých 

případech lze pracovní poměr založit jmenováním na vedoucí pracovní místo. Takto stanovené 

případy, v nichž dochází (povinně) ke jmenování fyzických osob (zaměstnanců) na pracovní 

místa vedoucích zaměstnanců, lze odůvodnit veřejným zájmem, a to nepochybně spíše, než 

pokud jde o vlastní způsob uvedení vedoucího na pracovní pozici jmenováním (což by bylo 

možno provést stejně tak na základě pracovní smlouvy, popř. dohody o její změně), možností 

jeho okamžitého odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, a to i bez uvedení 

důvodu (což v případě pracovní smlouvy možné není). Ostatně dalším důvodem (vedle 

veřejného zájmu), který může hovořit ve prospěch (či zachování) stávající právní úpravy, resp. 

institutu jmenování jako takového, je též fakt, že s tímto způsobem založení pracovního poměru 

dosud počítá značné množství zvláštních právních předpisů; případná legislativní změna by tak 

byla poměrně náročná. 382  

 

4.3.4. Jmenování na základě zvláštního právního předpisu 

Zvláštních právních předpisů, které stanoví založení pracovního poměru jmenováním, 

je celá řada383. Některé z těchto zvláštních právních předpisů upravují délku funkčního období 

 
380 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 206. 
381 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2339/2003 ze dne 13.02.2004, dle kterého: „O 

jmenování zaměstnance do funkce jde nejen tehdy, jestliže zaměstnavatel svůj projev vůle takto výslovně označí. 

Pro posouzení, zda došlo ke jmenování zaměstnance do funkce, jež je jmenováním obsazována, je rozhodující, zda 

lze dovodit vůli zaměstnavatele zaměstnance do funkce jmenovat a vůli zaměstnance se jmenováním souhlasit, jež 

obě se střetly v konkrétním čase.“ 
382 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 

1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 139. 
383 Např. ust. § 9a odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších pojišťovnách, ve znění 

pozdějších předpisů, ust. § 2 odst. 6 a odst. 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 102 odst. 2 písm. g) a ust. § 103 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ust. § 59 odst. 1 písm. c) a ust § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o 

krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ust. § 68 odst. 2 písm. v) a ust. § 72 odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 

Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 131 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ust. § 14 odst. 3 

zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 17 odst. 2 

zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 8 odst. 1 písm. a) a ust. § 9 

odst. 4 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 8 odst. 1 písm. a) a ust. § 9 odst. 4 zákona 

č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 8 odst. 1 písm.  b) zákona č. 517/1992 Sb., o České 

tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 9 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském interním fondu, 

ve znění pozdějších předpisů, ust. § 6 odst. 5 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších 
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jmenovaných zaměstnanců (např. zmíněný zákon o resortních, obrových, podnikových a 

dalších pojišťovnách), některé stanoví i důvody, dle kterých je možno jmenovaného 

zaměstnance odvolat (např. zákon o České televizi384). Důležité však je, že právní úprava 

jmenování ve zvláštních právních předpisech je speciální právní úpravou ve vztahu 

k zákoníku práce, který je možno na jmenování a odvolávání z pracovního místa (v případě 

zvláštních právních předpisů) použít jen tehdy, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.  

Právní úprava obsažená v zákoníku práce neupravuje funkční období jmenovaných 

zaměstnanců nebo umožňuje např. odvolání z pracovního místa bez uvedení důvodů, a to právě 

na rozdíl od celé řady zvláštních právních předpisů. Naproti tomu celá řada zvláštních právních 

předpisů umožňuje odvolání z pracovního místa pouze z důvodů buď taxativně, či 

demonstrativně uvedených. Tak např. zákon o České televizi, jakožto zvláštní právní předpis 

(ve vztahu k zákoníku práce) výslovně stanoví, že generální ředitel může být odvolán z funkce 

z důvodů explicitně uvedených; odvolání generálního ředitele by pak v případě, kdy by nebylo 

učiněno na základě některého z těchto důvodů, je možno shledat jako neplatné. Na druhé straně, 

pokud zvláštní právní předpis výslovně neuvádí, že důvod odvolání musí být v odvolání 

uveden, pak jeho neuvedení není samo o sobě důvodem neplatnosti tohoto právního jednání.   

„Pokud by ovšem došlo k soudnímu sporu, např. důsledkem odvolání bude výpověď a 

její neplatnost zaměstnanec uplatní u soudu (ust. § 72 ZP), bude soud přezkoumávat existenci 

či neexistenci zákonných důvodů pro odvolání, pokud jsou zvláštním předpisem stanoveny. 

Pokud by soud dospěl k závěru, že odvolání z pracovního místa bylo učiněno, aniž byly 

naplněny důvody pro odvolání stanovené ve zvláštním předpisu, bylo by neplatné nejen 

odvolání z pracovního místa, ale nepochybně i výpověď z pracovního poměru, pokud by se 

výpovědní důvod opíral o odvolání (ust. § 73a odst. 2 ZP).“ 385 

 

4.3.5. Osoba oprávněná jmenovat 

Jmenování provádí osoba, která je k tomu příslušná podle zvláštního právního předpisu. 

V situaci, kdy příslušnost ke jmenování nevyplývá ze zvláštního právního předpisu, obsahuje 

 
předpisů, ust. § 6 odst. 2 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 

12 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 24 odst. 3 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 45 odst. 3 a ust. § 47 odst. 4 zákona č. 

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 52 odst. 1, ust. 

§ 53 odst. 1, ust. § 54 odst. 1, ust. § 55 odst. 1, ust. § 56, ust. § 57 odst. 1, ust. § 58 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní 

službě, ve znění pozdějších předpisů. 
384 Ust. § 9 odst. 7 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon bude 

v dalším výkladu označen jako „zákon o České televizi“. 
385 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 205. 
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ust. § 33 odst. 4 písm. a) až g) ZP taxativní výčet osob, které jmenování vedoucích zaměstnanců 

provádějí. Ve smyslu tohoto ustanovení tedy jmenování na vedoucí pracovní místo, kterým se 

zakládá pracovní poměr jmenováním v případech, kdy tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

provede u vedoucího: 

- organizační složky státu vedoucí nadřízené organizační složky státu, 

- organizačního útvaru organizační složky státu vedoucí této organizační složky státu, 

- organizačního útvaru státního podniku ředitel státního podniku, 

- organizačního útvaru státního fondu, v jehož čele stojí individuální statutární orgán, 

vedoucí tohoto fondu, 

- příspěvkové organizace zřizovatel, 

- organizačního útvaru příspěvkové organizace vedoucí této příspěvkové organizace, 

- organizačního útvaru v Policii České republiky policejní prezident. 

V těchto případech se jedná o zákonné zmocnění k jednostrannému právnímu jednání – 

jmenování. 

 Vzhledem k tomu, že ust. § 33 odst. 4 ZP (stejně jako celý § 33 ZP) je kogentním 

ustanovením, jmenování nemohou provádět jiné osoby než taxativně stanovené v tomto 

ustanovení zákoníku práce nebo ve zvláštním právním předpise. Nicméně pokud by jmenování 

provedl někdo jiný než ten, kdo je k tomu oprávněn, musely by se právní důsledky takového 

jednání posoudit podle konkrétních skutkových okolností daného případu (mohlo by se jednat 

např. o překročení oprávnění atp.). 386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
386 Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2015 s. 207. 



 156 

5. Vznik pracovního poměru v právní úpravě Slovenské republiky 

 

Předmětem této disertační práce je také komparace české a zahraniční (slovenské) 

právní úpravy. V rámci problematiky vzniku pracovního poměru, se jeví jako velmi zajímavé 

porovnání českého a slovenského pracovního práva, a to zejména v kontextu podobnosti obou 

právních řádů, resp. jejich historického i současného vývoje po rozdělení Československa, kdy 

1. ledna 1993 došlo k oddělení právní řádů České a Slovenské republiky.  

 

 

5.1. Historické souvislosti a vývoj pracovního práva na území Československa po roce 

1918 

Kořeny pracovního práva jsou bezprostředně spjaty s obdobím průmyslové revoluce, i 

když určité prvky právní úpravy výkonu závislé práce existovaly již podstatně dříve. Pracovní 

zákonodárství v období průmyslové revoluce vzniklo jako výsledek nezbytné potřeby 

zabezpečit zaměstnancům takovou sociální situaci, která by vyrovnala nevýhody, rizika a 

nebezpečí vyplývajících z jejich postavení ve vztahu k vlastníkovi výrobních prostředků. 

Pracovní zákonodárství už od samého počátku jeho vzniku mělo sloužit k řešení základního 

(klasického) konfliktu mezi prací a kapitálem s předností práce před kapitálem. Hlavně 

v období průmyslové revoluce se ukázalo, že stát musí vstoupit do (tehdy celkem 

soukromoprávní sféry) vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, zejména zákonnou 

právní úpravou pracovní doby, zákazem dětské práce, právní úpravou ochrany dodržování 

pracovních podmínek zaměstnanců, jakož i zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Tento vstup státu znamenal vznik individuálního pracovního práva, které se historicky 

vydělilo z práva občanského. Podrobněji viz kapitola 1.1.2.1. 387 

V roce 1918 po rozpadu Rakousko-Uherska vzniklo Československo388. Poté lze 

pracovní zákonodárství v Československu rozdělit ve své podstatě na 4 hlavní etapy: 

- pracovní zákonodárství v letech 1918 až 1945, 

- pracovní zákonodárství v období od roku 1948 do doby vydání zákoníku práce z roku 1965, 

- pracovní zákonodárství po vydání zákoníku práce z roku 1965 a 

 
387 BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R. Pracovné právo. 2. vydanie. Bratislava: Sprint dva, 2013. s. 43. 
388 Oficiální název státu procházel vývojem dle toho, jak se měnilo jeho politické zřízení – Československá 

republika, Česko-Slovenská republika, Československá republika, Československá socialistická republika, 

Československá federativní republika, Česká a Slovenská Federativní Republika. Pro další výklad bude používán 

zjednodušený název „Československo“. 
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- pracovní zákonodárství po roce 1989. 

První etapu pracovního zákonodárství můžeme tedy vymezit v období mezi rokem 1918 

až 1945 (období od vzniku Československa po konec 2. světové války). Zákonodárství 

v Československu po roce 1918 těsně navazovalo na zákonodárství doby předchozí (rakousko-

uherské). Na území Čech, Moravy a Slovenska byl hlavním předpisem obecný občanský 

zákoník z roku 1811389, který upravoval smlouvu služební (námezdní) a smlouvu o dílo 

převážně dispozitivními ustanoveními, ponechávajícími co nejvíce volnosti smluvním stranám 

(prakticky zaměstnavateli, jehož podmínky byl dělník zpravidla nucen přijmout). V případě 

obecného občanského zákoníku z roku 1811 šlo ale o ryze soukromoprávní normu, která 

nemohla stanovit podmínky výkonu závislé práce; proto byly postupně přijímány normy tzv. 

ochranného zákonodárství. Nově vytvořený československý stát přejal dřívější pracovní 

zákonodárství a výrazně je upravil a doplnil. Poválečný rozvrat a chudoba zapříčinily růst 

revoluční aktivity dělníků a vedly k ústupkům v pracovním zákonodárství (např. 8 hodinová 

pracovní doba, placená dovolená na zotavenou pro horníky v rozsahu 5 až 10 dnů a pro ostatní 

dělníky v rozsahu 6 až 8 dnů, podpora v nezaměstnanosti). Ve dvacátých letech však dochází 

ke všeobecné stagnaci pracovního zákonodárství a ke zlepšení dochází jen u některých skupin 

pracovníků (např. státní zaměstnanci). Vliv na vývoj pracovního zákonodárství a jeho realizaci 

měla světová hospodářská krize, která se rozrostla po roce do katastrofálních rozměrů (tzv. 

gentský systém přenášející část nákladů na příspěvky v nezaměstnanosti na odbory nebyl 

dostatečně efektivní). Svůj nezanedbatelný vliv zde měla i hrozba vypuknutí 2. světové války 

po nástupu nacismu v Německu v roce 1933; pracovní zákonodárství v této době výrazně 

stagnovalo. V letech nacistické okupace našich zemí (v letech 1939 až 1945) bylo ponecháno 

v platnosti dřívější pracovní zákonodárství a provedeny jen některé drobné úpravy pracovních 

podmínek; naše zákonodárství (nejen pracovněprávní) však bylo zasaženo nacistickými 

opatřeními (např. nucená práce, diskriminace v zaměstnání spojená s perzekucí některých 

skupin obyvatelstva atp. 390 

Druhá etapa pracovního zákonodárství následovala po osvobození našich zemí od 

nacistické okupace (právní předpisy z doby okupace nebyly uznány za součást 

československého právního řádu, ostatní pracovní zákonodárství bylo ponecháno v platnosti 

 
389 Šlo o Císařský patent č. 946/1811 Sb. z.s., obecný občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který byl 

vyhlášen dne 1. června 1811 (tzv. obecný občanský zákoník), s platností pro všechny země rakouského císařství, 

vyjímaje země Koruny uherské. 
390 Bělina, M., Pichrt, J. a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 

2017, s. 22-23. 
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s výjimkou těch ustanovení, která byla v rozporu s platnou ústavou a jejími principy), resp. po 

únoru 1948, kdy si nově ustavené komunistické vedení dalo za úkol přebudovat právní řád 

podle „socialistických principů“. Tzv. „právnická dvouletka“ zasáhla velkou část právních 

odvětví, přestavba pracovního zákonodárství se uskutečňovala postupně tak, že se staré zákony 

nahrazovaly novými nebo se vyplňovaly mezery v zákonech. Charakteristickým znakem 

pracovního zákonodárství té doby bylo, že provedené úpravy byly zpravidla jednotné pro 

všechny pracovníky v pracovním poměru, přičemž sjednocovací proces v pracovněprávních 

úpravách byl považován za výraz rovného postavení všech členů společnosti ve vztahu 

k výrobním prostředkům. Pracovní právo tvořilo koncem 50. let minulého století roztříštěný a 

poměrně těžko přehledný komplex právních norem. Jeho hlavní součást tvořily zákony vydané 

po roce 1945, částečně platily i zákony z období první republiky a rovněž některé předpisy 

z doby Rakouska-Uherska. V souladu s pomalu se měnící politickou situací zastarávaly i 

zákony přijaté počátkem 50. let. Shora uvedené nedostatky měly být odstraněny novou 

kodifikací pracovního práva, když bylo v roce 1960 rozhodnuto o přípravě zákoníku práce. 391 

Třetí etapu vývoje pracovního zákonodárství pak lze vymezit jako období, které 

započalo přijetím zákoníku práce v roce 1965; šlo o zákon č. 65/1965 Sb., který nabyl účinnosti 

dne 1. ledna 1966. Zákoníkem práce z roku 1965 došlo k první kodifikaci pracovního práva (na 

území Československa), přičemž bylo současně dosaženo jednotné úpravy pracovněprávních 

vztahů. Přijetím zákoníku práce z roku 1965 tedy došlo k unifikaci právní úpravy veškerých 

pracovních kategorií, které do té doby podléhaly zvláštní právní úpravě.  Zákoník práce z roku 

1965 upravoval téměř všechny otázky pracovněprávních vztahů, kromě usměrňování pohybu 

pracovních sil, mzdového vývoje a státního odborného dozoru. Typickými rysy této právní 

úpravy byly:  

- jednotnost (ve smyslu jednotné právní úpravy mezi zaměstnanci a organizacemi, tj. 

v podniku, úřadu, ústavu, dále pak bylo zaměstnávání mezi občany přípustné jen k výkonu 

osobních služeb, a to ve formě pracovního poměru), 

- komplexnost (právní úprava obsáhla téměř celou problematiku pracovněprávních vztahů, 

s výjimkou záležitostí upravených ve zvláštních právních předpisech, kde byl předpoklad 

častějších změn), 

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

2017, s. 23-24. 
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- kogentnost (právní úprava obsahovala převážně kogentní normy nedovolující odchylky ve 

prospěch či v neprospěch účastníků pracovněprávních vztahů; pracovní i kolektivní 

smlouvy měly velice omezený prostor pro svá ujednání), 

- osamostatnění (právní úprava obsahovala, podobně jako jiné soudobé zákoníky, i obecné 

otázky právní úpravy, jako např. právní subjektivitu, právní úkony, neplatnost, zánik práv 

a povinností z pracovněprávních vztahů apod., čímž se pracovní právo zcela osamostatnilo 

od právních odvětví, v jejichž lůně vznikalo, tj. od práva občanského a správního; těmito 

snahami došlo mj. cíleně k odtržení vazby mezi pracovním a občanským právem a 

občanský zákoník nebylo možno na pracovněprávní vztahy vůbec použít).  

Během působnosti zákoníku práce z roku 1965 byla vydána řada novel, které vždy sledovaly 

určitý cíl, a přitom přinášely mnoho drobných změn, žádná z nich však nezměnila koncepci 

zákoníku práce. Až koncem 80. let, když se projevilo politické uvolňování komunistického 

režimu, byla koncepce zákoníku práce z roku 1965 prolomena; stalo se tak až změnami 

přijímanými poté, co Československo ztratilo svůj totalitní charakter. 392 393 

 Poslední etapu pracovněprávního zákonodárství (v rámci Československa) představuje 

období po roce 1989, tj. po pádu komunistického režimu. Kromě postupného uvolňování 

kogentnosti zákoníku práce z roku 1965 bylo dalším charakteristickým (možná 

nejvýznamnějším) rysem pracovního zákonodárství této doby umožnění zaměstnávání občanů 

fyzickými osobami v rámci soukromého podnikání. Šlo o zásadní změnu, neboť 

československý právní řád před rokem 1989 v podstatě vylučoval soukromé podnikání pomocí 

řady znárodňovacích, plánovacích a jiných správních aktů, přičemž téměř všechny živnosti 

prakticky zanikly již koncem roku 1950. Aby se tedy občan - soukromý podnikatel ocitl v pozici 

zaměstnavatele nepřipadalo vůbec v úvahu (snad jen s výjimkou poskytování služeb pro osobní 

potřebu - např. pomocnice v domácnosti, ošetřovatelky dětí nebo nemocných atp.), resp. nebylo 

dovoleno zaměstnat někoho k pomoci ve výdělečné činnosti, která byla ostatně v té době takřka 

vyloučena. Mezi občany bylo též vyloučeno uzavírat dohody o práci konané mimo pracovní 

poměr; potřeboval-li někdo od druhého občana nějakou službu, bylo to možné jen na základě 

tzv. občanskoprávní výpomoci, tedy prakticky jen za úhradu hotových výloh. To vedlo 

samozřejmě k tomu, že se rozmáhaly tzv. „melouchy“ neboli černá práce.  

 
392 BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R. Pracovné právo. 2. vydanie. Bratislava: Sprint dva, 2013. s. 54-56. 
393 Bělina, M., Pichrt, J. a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 

2017, s. 24-26. 



 160 

 Zásadní změnu po zániku totalitního systému přinesl až zákon o soukromém podnikání 

občanů394 a zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník395 (ten 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. Předpokladem přijetí těchto 

zákonů však byla nutnost novelizace stávající ústavy, přičemž došlo mj. ke zrušení členění 

forem vlastnictví (na státní, soukromé a osobní) a byl vytvořen jednotný systém vlastnictví a 

všem vlastníkům zajištěna rovnocenná ochrana. Zákon o soukromém podnikání občanů pak 

stanovil, že podnikatel může nabývat majetek v jakémkoli rozsahu, a dále, že může podnikatel 

zaměstnávat neomezený počet pracovníků. Fyzické osoby tak mohly vstupovat jako 

podnikatelé i do oblastí, v nichž bylo do té doby vyhrazeno podnikání pouze organizacím; 

jednalo se samozřejmě o převratný průlom dosavadní koncepce pracovního práva. Kromě již 

shora uvedených dopadů do oblasti pracovního práva týkajících se především 

zaměstnavatelských subjektů, přinesl zákon o soukromém podnikání občanů také již 

zmiňovaný a neblahý zákaz pracovněprávních vztahů mezi manželi, který mj. doposud 

přetrvává i ve stávající české právní úpravě obsažené v zákoníku práce – viz kapitola 1.3.396 397 

 Pro úplnost je třeba uvést, že právní úpravu pracovního práva po roce 1989 zásadně 

ovlivnilo ještě přijetí dalších 3 zákonů, které vedle zákoníku práce z roku 1965 ovlivnily 

charakter pracovněprávních vztahů. Byl to zákon o zaměstnanosti398, jímž byl zrušen předchozí 

systém administrativní regulace zaměstnanosti a vytvořeny předpoklady pro vznik trhu práce, 

dále zákon o kolektivním vyjednávání399, který vytvořil předpoklady pro kolektivní smluvní 

vyjednávání sociálních partnerů úpravou procesu uzavírání kolektivních smluv včetně řešení 

sporů a použití nátlakových prostředků (stávka, výluka), a konečně také zákon, kterým se mění 

a doplňuje zákoník práce400, jenž představoval rozsáhlou novelu zákoníku práce z roku 1965 , 

 
394 Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon bude 

v dalším výkladu označen jako „zákon o soukromém podnikání občanů“. 
395 Zákon č. 103/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
396 Bělina, M., Pichrt, J. a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 

2017, s. 26-27. 
397 Barancová, H., Olšovská, A., Hamuľák, J., Dolobáč, M., Slovenské pracovné právo. 1. vydanie. Bratislava: 

Sprint 2, 2019. s. 55-56. 
398 Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
399 Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů. 
400 Zákon č. 3/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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a to zejména v oblasti snížení počtu kogentních norem, resp. vytvořil základní předpoklady pro 

rozvoj tržního hospodářství. 401 402  

 

5.2. Vývoj pracovního práva po vzniku Slovenské republiky a přijetí nového zákoníku 

práce  

Po rozdělení Československa došlo s účinností od 1. ledna 1993 k oddělení právní řádů 

České a Slovenské republiky. Tato etapa přinesla na Slovensku mj. i přijetí nového zákoníku 

práce v roce 2001; stalo se tak zákonem č. 311/2001 Z.z., zákonník práce, který nabyl 

účinnosti dne 1. dubna 2002403. Do té doby byl však (až do 1. dubna 2002) na území Slovenské 

republiky účinný, samozřejmě po četných novelizacích, zákoník práce z roku 1965. Podobně 

jako v České republice tedy došlo k přijetí nového kodexu pracovního práva i na Slovensku, 

zde však o pět let dříve než u nás. Přijetí nového kodexu pracovního práva se nicméně na 

Slovensku neobešlo bez komplikací. Při přípravě zákoníku práce z roku 2001 se projevily 

politické tlaky považující takovou právní úpravu za přežitek, byla zpochybňována její potřeba 

i další (budoucí) existence v tržním hospodářství. Ve zmíněné politické situaci ale nakonec 

zvítězila argumentace pro zachování uceleného kodexu pracovního práva, tj. přijetí zákoníku 

práce z roku 2001, čemuž významně napomohla také potřeba přizpůsobit slovenské pracovní 

právo požadavkům Evropské unie, o jejíž členství Slovensko usilovalo.  

Zákoník práce z roku 2001 přinášel některé zásadní změny. Ve vztahu 

k podnikatelskému prostředí došlo k výraznému zredukování původně kogentního charakteru 

předcházejícího zákoníku práce z roku 1965, který byl na území Slovenska účinný, jak bylo již 

uvedeno, až do 1. dubna 2002; tím byly mj. vytvořeny základní předpoklady pro fungování 

tržního hospodářství. Tento názor však nebyl jednotný napříč celou Slovenskou republikou. 

Vznikaly také velmi kritické názory ve vztahu ke snahám o omezení smluvní volnosti a 

podnikatelská sféra krátce před nabytím účinnosti zákoníku práce z roku 2001 uskutečnila vůči 

tomu právnímu přepisu silnou mediální kampaň, ve které byl tento kodex prezentovaný jako 

brzda v podnikání z důvodů absence institutů nutných pro řádné fungování tržního 

hospodářství. Nicméně zákoník práce z roku 2001 tyto mediální tlaky ustál a přijetím tohoto 

nového zákona v červenci roku 2001 bylo víceméně završeno úsilí vstupu Slovenské republiky 

 
401 Barancová, H., Olšovská, A., Hamuľák, J., Dolobáč, M., Slovenské pracovné právo. 1. vydanie. Bratislava: 

Sprint 2, 2019. s. 55-56. 
402 BOBEK, M., MOLEK, P., ŠIMÍČEK, V. (eds.). Komunistické právo v Československu: Kapitoly z dějin 

bezprávní. Brno. Masarykova univerzita, mezinárodní, politologický ústav, 2009. s. 508-512. 
403 Tento zákon bude v dalším výkladu označen jako „zákoník práce z roku 2001“.  



 162 

do Evropské unie; Slovenská republika se od 1. května 2004 stala jedním z členských států 

Evropské unie. 404 

Přijetím zákoníku práce z roku 2001 pokročil výrazně i proces harmonizace pracovního 

práva Slovenské republiky s pracovním právem Evropské unie. Lze říci, že dosavadní vývoj 

pracovního práva Slovenské republiky směřuje k stále větší kompatibilitě nejen 

s mezinárodním pracovním právem, ale i s právem Evropské unie a právem Rady Evropy. 

V návaznosti na zákoník práce z roku 2001 byl současně (novým způsobem) upraven i vztah 

k občanskému zákoníku405. Zákoník práce z roku 2001 zakotvil subsidiární použití obecné části 

občanského zákoníku z roku 1964. V následujících letech se však úprava subsidiární působnosti 

občanského zákoníku z roku 1964 změnila. Podle stávající právní úpravy (ust. § 1 odst. 4 

zákoníku práce z roku 2001) má obecná část občanského zákoníku z roku 1964 subsidiární 

působnost jen ve vztahu k první části zákoníku práce. Slovenský kodex pracovního práva 

tak vymezuje vztah k občanskému zákoníku z roku 1964 odlišně oproti české právní úpravě 

obsažné v zákoníku práce, dle které, pokud zákoník práce neobsahuje vlastní úpravu, použije 

se na pracovněprávní vztahy příslušné ustanovení občanského zákoníku (vždy však v souladu 

se základními zásadami pracovněprávních vztahů). Zákoník práce z roku 2001 odkazuje 

výslovně pouze na první část občanského zákoníku z roku 1964 (regulující např. uzavírání 

smluv nebo promlčení), přičemž jiné části tohoto zákona se na pracovněprávní vztahy 

nepoužijí.  

Na tomto místě je vhodné také zmínit, že zákoník práce z roku 1965 vycházel 

z koncepce úplné samostatnosti a nezávislosti pracovního práva na občanském zákoníku z roku 

1964, a cíleně tak došlo k odtržení vazby mezi občanským a pracovním právem. Občanský 

zákoník z roku 1964 nebylo možno vůbec použít na pracovněprávní vztahy (maximálně na 

základě principu analogie) a zákoník práce z roku 1965 proto opakoval obecné instituty 

občanského práva jako např. zastoupení, promlčení atd. Toto (nelogické) odtržení občanského 

a pracovního práva tedy zákoník práce z roku 2001 již nerespektoval a zakotvil zmíněnou 

subsidiaritu.  

V dalším období, tedy již po účinnosti zákoníku práce z roku 2001, docházelo 

k politickým střetům ohledně charakteru zákoníku práce z roku 2001; mnohé radikální změny 

často neměly delší „životnost“, než samotná vláda, která tyto změny iniciovala, což rozhodně 

 
404 THURZOVÁ, M. Repetitórium pracovného práva. 1. vydanie. Bratislava: Iuris Libri, 2014. s. 12. 
405 Zákon č. 40/1964 Z.z., občiansky zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který je, po četných novelizacích, 

účinný na území Slovenské republiky od 1. dubna 1964 až doposud. Tento zákon bude v dalším výkladu označen 

jako „občanský zákoník z roku 1964“. 
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nepřispívalo ke stabilitě aplikační praxe zákoníku práce z roku 2001. Aplikační praxe byla často 

konfrontována s pojmem závislé práce, jak ji vymezuje ust. § 1 zákoníku práce z roku 2001; 

Uvedený stěžejní pojem pracovněprávních vztahů se v průběhu několika let vícekrát měnil, 

v čemž bylo možno spatřovat snahy zákonodárce optimalizovat obsah uvedeného pojmu tak, 

aby neumožňoval zaměstnavatelům uskutečňovat výkon závislé práce prostřednictvím 

občanskoprávních či obchodněprávních smluv.406 Došlo také ke změně koncepce 

pracovněprávní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které se jako druh 

pracovněprávních vztahů přiblížily současné právní úpravě obsažené v zákoníku práce z roku 

2001. I tato změna pracovněprávní úpravy byla víceméně reakcí zákonodárce na zneužívání 

pracovněprávního institutu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v neprospěch 

pracovního poměru.407 

Veškeré zmíněné tlaky, střety názorů a změny koncepcí však zmíněný kodex ustál a 

v současné době je aplikační praxe zákoníku práce z roku 2001 poměrně ustálená. Je třeba 

závěrem také zmínit, že slovenská právní úprava obsažená v zákoníku práce z roku 2001 je, až 

na drobné odchylky, velmi podobná té české. Tak například do popředí vystupuje zásada 

ochrana slabší strany (zaměstnance), přičemž také platí, že v žádném z právních odvětví 

slovenského soukromého práva není smluvní autonomie ve prospěch slabšího subjektu 

omezena více než právě v pracovním právu. Zákonodárce také zasahuje (zejména v oblasti 

ochrany života a zdraví při práci) v právní formě příkazů a zákazů, do stávajících právních 

vztahů, bez ohledu na existující pracovní smlouvy, přičemž veřejnoprávní zásahy státu 

vytvářejí relativně pevnou hranici mezi veřejnoprávními předpisy na jedné straně a 

ustanoveními smluvního pracovního práva na straně druhé. Také obsah pracovní smlouvy, která 

tvoří součást smluvního práva, nikdy neurčuje celý obsah pracovního poměru. Podstatná část 

pracovního poměru se vytváří a fixuje pomocí zákona, jakož i prostřednictvím kolektivních 

smluv, specifického pramene pracovního práva. To ve svém úhrnu vytváří více méně kogentní 

 
406 V zásadě však lze říci, že český i slovenský kodex pracovního práva definují podobně závislou práci jako 

základní pojem pracovního práva s tím, že český zákoník práce rozlišuje znaky závislé práce (ust. § 2 odst. 1 ZP) 

od jejích průvodních jevů (ust. § 2 odst. 2 ZP). Oba zákoníky shodně uvádí, že závislá práce musí být vykonávána 

v pracovněprávním vztahu, tedy v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr. Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah je zakázán, což zákoník práce z roku 2001 výslovně 

obsahuje (v českém kodexu pracovního práva tento zákaz plyne především z definice nelegální práce dle zákona 

o zaměstnanosti). Oba kodexy také definují rovněž některé právní vztahy, na něž se použije zákoník práce, i když 

nejde o typické případy závislé práce; jde především v určitém rozsahu o výkon veřejných funkcí, přičemž 

slovenská právní úprava přidává dále vztahy profesionálních sportovců, pracovněprávní vztahy mezi družstvem a 

členem družstva a některé další pracovněprávní vztahy vymezených skupin zaměstnanců (např. zaměstnanců 

vykonávajících duchovní činnost).  
407 Barancová, H., Olšovská, A., Hamuľák, J., Dolobáč, M., Slovenské pracovné právo. 1. vydanie. Bratislava: 

Sprint 2, 2019. s. 56-58. 
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pracovní právo v obsahu pracovního poměru, které zásadním způsobem omezuje smluvní 

volnost účastníků pracovněprávních vztahů (zásadně v obou právních řádech platí, že od 

relativně kogentních ustanovení pracovněprávních předpisů je možno se smluvně odchýlit jen 

ve prospěch zaměstnance a jen tam, kde ze zákona nevyplývá, že se od něj odchýlit nelze). A i 

když v pracovním právu, stejně jako v právu občanském, platí zásada, že „je dovoleno vše, co 

není zakázáno“, zákazy a příkazy je i v současnosti ovlivňována podstatná část pracovního 

poměru. Omezování smluvní volnosti pomocí veřejnoprávních zásahů státu prostřednictvím 

kogentních ustanovení se projevuje doposud nejen při uzavírání pracovní smlouvy, ale hlavně 

v průběhu pracovního poměru. Pracovní právo je tak, stejně jako v České republice, chápáno 

jako samostatné právní odvětví s hybridní povahou, charakterizovanou nejen 

soukromoprávními, ale též veřejnoprávními prvky. 408 

V dalším výkladu se budeme věnovat již konkrétní problematice, tj. způsobům založení 

a vzniku pracovního poměru v právní úpravě Slovenské republiky. 

 

5.3. Stávající právní úprava vzniku pracovního poměru v právní úpravě Slovenské 

republiky 

 

5.3.1. Pracovní poměr 

Pracovní poměr je v právním řádu Slovenské republiky základním pracovněprávním 

vztahem, jehož právní úprava představuje jádro pracovního práva. Je to nejtypičtější a 

nejčastější pracovněprávní vztah, jehož prostřednictvím realizuje převážná část občanů ústavní 

právo na práci. Samotný pojem (pracovní poměr) však nevymezuje ani zákoník práce z roku 

2001, ani jiný pracovněprávní předpis. K základním pracovněprávním vztahům patří kromě 

pracovního poměru také vztahy, které vznikají na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce a dohoda o brigádnické 

práci studentů).  

Teoretické koncepce pracovního poměru, které byly zpočátku zároveň koncepcí 

pracovní smlouvy, prošly určitým vývojem. Klasickou individualistickou smluvní koncepci 

v počátcích liberálního kapitalismu postupně doplňovaly, resp. nahrazovaly další koncepce. 

Mezi nejvýznamnější lze řadit koncepce organizační, začleňovací koncepce a koncepce 

osobněprávní povahy pracovní smlouvy a pracovního poměru. Je třeba uvést, že každá z těchto 

 
408 Barancová, H., Olšovská, A., Hamuľák, J., Dolobáč, M., Slovenské pracovné právo. 1. vydanie. Bratislava: 

Sprint 2, 2019. s. 31-33. 
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koncepcí zdůrazňovala vždy jen jeden aspekt pracovní smlouvy a pracovního poměru, čímž 

docházelo k určitému zjednodušení. V uvedeném kontextu je slovenská právní úprava 

pracovního poměru především kombinací koncepce smluvní a začleňovací.  

Pracovní poměr pak vymezila teorie pracovního práva jako smluvní a závazkový 

vztah, v jehož rámci se jeden účastník (zaměstnanec) zavazuje pro druhého účastníka 

(zaměstnavatele) vykonávat práci za mzdu. Jde o synallagmatický vztah, o výměnu pracovní 

síly za mzdu; obdobně jako v českém pracovním právu není ale tato charakteristika 

vyčerpávající. Pracovní poměr je možno dále charakterizovat jako vztah smluvní a závazkový, 

který svým obsahem zdaleka překračuje svůj smluvní základ. Vedle uvedené základní 

charakteristiky pracovního poměru, jehož základem je vzájemné plnění účastníků, je dalším 

hlavním rysem osobní podřízenost nebo závislost zaměstnance na zaměstnavateli (jde o výkon 

závislé práce pro zaměstnavatele). Závislá práce je vykonávána ve vztahu nadřízenosti 

zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, osobně zaměstnancem pro zaměstnavatele, podle 

pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, v pracovní době určené zaměstnavatelem, za mzdu 

anebo odměnu (ust. § 1 odst. 2 zákoníku práce z roku 2001). 409 

Pracovní poměr je tak v českém i slovenském pracovním právu chápán v zásadě 

obdobně. V této souvislosti je možné upozornit na některé zajímavé odlišnosti např. ohledně 

informování o obsahu pracovního poměru, povinností vyplývajících z pracovního poměru nebo 

ohledně druhů pracovního poměru (pracovní poměr na dobu určitou). Co se týče informační 

povinnosti o obsahu pracovního poměru, požadují oba kodexy pracovního práva, aby byl 

zaměstnanec písemně informován o některých pracovních podmínkách a podmínkách 

odměňování. Český kodex volí konstrukci, dle níž zaměstnavatel zaměstnance o těchto 

podmínkách písemně informuje do 1 měsíce od nástupu do práce s tím, že u pracovních poměrů 

kratších než 1 měsíc se informování nevyžaduje. Zákoník práce z roku 2001 naopak 

předpokládá, že zaměstnanec bude informován již v pracovní smlouvě, a pouze pokud tomu tak 

není, informuje ho zaměstnavatel samostatně; tato informační povinnost platí i pro pracovní 

poměry uzavřené na kratší dobu než 1 měsíc. Oba kodexy pak shodně požadují, aby byl 

zaměstnanec seznámen s pracovním řádem, kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy. Pokud 

jde o povinnosti vyplývající z pracovního poměru, které oba kodexy upravují v zásadě shodně, 

pak je možno upozornit jen na skutečnost, že zákoník práce z roku 2001 navíc výslovně dodává, 

že zaměstnavatel nesmí jako nesplnění povinnosti posuzovat, pokud by zaměstnanec odmítl 

vykonávat práci nebo splnit pokyn v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, nebo které 

 
409 BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R. Pracovné právo. 2. vydanie. Bratislava: Sprint dva, 2013. s. 237-241. 
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bezprostředně ohrožují život nebo zdraví (toto právo se v České republice dovozuje výkladem). 

Za zmínku také stojí uvést příklad zajímavého rozdílu v oblasti druhů pracovního poměru, 

konkr. rozdílu v případě pracovního poměru na dobu určitou. Pracovní poměr na dobu určitou 

může být podle zákoníku práce z roku 2001 dohodnut nejdéle na dobu 2 let a může být 

opakován nebo prodlužován nejvýše dvakrát, nicméně jedině v rámci doby dvou let. To 

znamená, že celková maximální délka trvání pracovního poměru na dobu určitou činí 2 roky. 

Toto omezení se však ve vypočtených případech nepoužije; mezi tyto případy patří především 

zastupování dlouhodobě nepřítomných zaměstnanců, sezónní práce nebo práce dohodnuté 

v kolektivní smlouvě. Slovenský kodex navíc výslovně zakazuje nerovné zacházení se 

zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou (v České republice je tento zákaz dovozován 

výkladem). 

 

5.3.2. Postup před vznikem pracovního poměru (předsmluvní vztahy) 

Podobně jako česká právní úprava i ta slovenská ukládá určité povinnosti budoucím 

účastníkům pracovního poměru ještě před uzavřením pracovní smlouvy, tj. před založením 

pracovního poměru. Jde o povinnosti v rámci tzv. předsmluvních vztahů, které je třeba 

považovat za pracovněprávní vztahy. Předsmluvní vztahy podle ust. § 41 zákoníku práce z roku 

2001 v návaznosti na ust. § 1 zákoníku práce z roku 2001 jsou výjimkou ze zásady, že 

pracovněprávní vztahy vznikají nejdříve okamžikem uzavření pracovní smlouvy. Na 

předsmluvní vztahy se vztahuje také antidiskriminační právo, tj. antidiskriminační zákon410. 

Podstatu předsmluvních vztahů tak, jak jsou upraveny v ust. § 41 zákoníku práce z roku 2001 

tvoří informační povinnosti zaměstnavatele vůči osobě ucházející se o založení pracovního 

poměru, jakož i informační povinnosti budoucího zaměstnance. 411 

Slovenská právní úprava postupu před vznikem pracovního poměru je v zásadě velmi 

podobná té české. Výběr vhodného zaměstnance je věcí zaměstnavatele; zaměstnavatel však 

nesmí postupovat diskriminačně či nerovně nebo vyžadovat od uchazeče o zaměstnání 

informace nesouvisející s pracovní smlouvou, resp. prací, kterou má uchazeč vykonávat.  I 

podle slovenské právní úpravy musí zaměstnavatel uchazeče o zaměstnání informovat o 

právech a povinnostech a pracovních podmínkách. Uchazeč o zaměstnání se rovněž musí ve 

stanoveném rozsahu podrobit vstupní lékařské prohlídce. Zákoník práce z roku 2001 navíc 

 
410 Zákon č. 365/2004 Z.z., o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
411 Barancová, H., Olšovská, A., Hamuľák, J., Dolobáč, M., Slovenské pracovné právo. 1. vydanie. Bratislava: 

Sprint 2, 2019. s. 287-290. 
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upravuje i povinnost uchazeče o zaměstnání informovat zaměstnavatele o skutečnostech, které 

by bránily výkonu práce nebo by mohly zaměstnavateli způsobit újmu, a o délce pracovní doby 

u jiného zaměstnavatele, pokud jde o mladistvého zaměstnance. U mladistvého zaměstnance je 

také vyžadováno, v případě uzavírání pracovní smlouvy s tímto mladistvým zaměstnancem, 

vyjádření jeho zákonného zástupce. Dalším specifikem slovenské právní úpravy týkajícím se 

odměňování je povinnost zaměstnavatele dohodnout při uzavření pracovní smlouvy základní 

složku mzdy nejméně ve výši, v jaké ji zveřejnil v nabídce zaměstnání podle zvláštního 

předpisu, jímž je zákon o službách zaměstnanosti412. 413 

 

5.3.3. Způsoby založení (vzniku) pracovního poměru  

Až do nabytí účinnosti zákoníku práce z roku 2001 (tj. do 1. dubna 2002) se podle ust. 

§ 27 zákoníku práce z roku 1965 zakládal pracovní poměr na Slovensku na základě pracovní 

smlouvy, volby a jmenování (v obou případech dle zvláštních právních předpisů). Tato právní 

úprava tedy předpokládala tři možné způsoby založení pracovního poměru. Zákoník práce 

z roku 2001 však od počátku své účinnosti v ust. § 42 zákoníku práce z roku 2001 stanovil, že 

pracovní poměr se zakládá písemnou pracovní smlouvou mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem. Dále pak také v přechodných ustanoveních stanovil (konkr. v ust. § 252 odst. 

1 zákoníku práce z roku 2001), že pracovní poměry, které byly založeny volbou nebo 

jmenování podle § 27 odst. 3 až 5 zákoníku práce z roku 1965 přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se považují za pracovní poměry, které vznikly na základě pracovní smlouvy 

podle tohoto zákona. Založení pracovního poměru pracovní smlouvou tak představovalo od 

počátku účinnosti zákoníku práce z roku 2001 výlučný způsob založení pracovního poměru. 

Zákoník práce z roku 2001 pak další možnosti založení pracovního poměru neupravoval. 

S účinností od 1. července 2003 přinesla novela zákoníku práce změnu tohoto ustanovení, když 

podle ust. § 42 odst. 2 zákoníku práce z roku 2001 pokud zvláštní právní předpis ustanovil 

volbu nebo jmenování jako předpoklad výkonu funkce statutárního orgánu nebo vnitřní předpis 

zaměstnavatele ustanovil volbu nebo jmenování jako požadavek výkonu funkce vedoucího 

zaměstnance v přímé řídící působnosti statutárního orgánu, pracovní poměr s tímto 

zaměstnancem se zakládá písemnou pracovní smlouvou až po jeho zvolení nebo jmenování. 

Jmenování a volba se tak jistým způsobem „vrátily“ do právní úpravy obsažené v zákoníku 

 
412 Zákon č. 5/2004 Z.z., o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění 

pozdějších předpisů. 
413 SUCHÁ, Barbora, VRAJÍK, Michal a ČERMÁK, Tomáš. Srovnání českého a slovenského zákoníku práce. 1. 

vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 31-32. 
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práce z roku 2001, nicméně pouze jako zákonný předsmluvní předpoklad nebo požadavek 

vyplývající z vnitřního předpisu zaměstnavatele pro následné založení pracovního poměru na 

základě pracovní smlouvy. Nadále tak platilo, že jmenování a volba nejsou právním základem 

založení pracovního poměru.  

Tento stav zůstal dlouhou dobu beze změn, změnila jej až novela slovenského kodexu 

pracovního práva s účinností od 1. března 2015. V návaznosti na tuto novelu platí, až doposud, 

že pracovní poměr se zakládá písemnou pracovní smlouvou mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem, pokud zákoník práce z roku 2001 nestanoví jinak. V souvislosti s touto 

novelou bylo do zákoníku práce z roku 2001 včleněno také ust. § 58 odst. 7, podle kterého 

zákoník práce z roku 2001 předvídá ještě jeden výjimečný (zvláštní) způsob vzniku pracovního 

poměru, a to v případě, kdy je zaměstnanec dočasně přidělen v rozporu s podmínkami 

ustanovenými zákoníkem práce z roku 2001 k agentuře dočasného zaměstnávání; pak tomuto 

zaměstnanci zaniká pracovní poměr se zaměstnavatelem nebo agenturou dočasného 

zaměstnávání a vzniká mu pracovní poměr na neurčitou dobu k uživatelskému zaměstnavateli 

(nevyvratitelná právní domněnka, tj. má se za to, že v případě porušení povinností už cílem 

nebyl „pronájem“ pracovní síly, ale přímý právní vztah mezi zaměstnancem a uživatelským 

zaměstnavatelem). V daném případě jde o zánik a vznik pracovního poměru ze zákona, jako 

následek zneužití institutu dočasného přidělení. V této souvislosti zákoník práce z roku 2001 

upravuje také další skutečnosti, jako potvrzení pro zaměstnance, že mu vznikl pracovní poměr 

podle tohoto ustanovení s uživatelským zaměstnancem (uživatelský zaměstnavatel musí 

nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne vzniku pracovního poměru vydat zaměstnanci 

písemné oznámení o jeho vzniku, tj. že se osoba stala jeho zaměstnancem) nebo pravidla, dle 

kterých bude upraven pracovní poměr mezi zaměstnancem a uživatelským zaměstnavatelem 

(pracovní podmínky zaměstnance se přiměřeně řídí dohodou o dočasném přidělení nebo 

pracovní smlouvu v případě, pokud je dohoda o dočasném přidělení její součástí, uzavřenou 

mezi zaměstnavatelem nebo agenturou dočasného zaměstnávání a zaměstnancem). Tato právní 

úprava byla začleněna do zákoníku práce z roku 2001 ve snaze ochránit zmíněné zaměstnance, 

jakož i potřebou zabezpečit řádné fungování trhu práce a předcházení zneužívání některých 

institutů (např. v podobě nahrazování přímého právního vztahu řetězením dočasných přidělení).  

Tento stav platí až doposud, resp. podle stávající právní úpravy vymezené 

v zákoníku práce z roku 2001 je tak pracovní smlouva jako dvoustranný právní úkon (až 

na zmíněnou jedinou výjimku ve smyslu ust. § 58 odst. 7 zákoníku práce z roku 2001) 

jediným a výlučným právním základem založení pracovního poměru. Podle odborné 

literatury je účelem této právní úpravy založení pracovního poměru (ve smyslu ust. § 42 
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zákoníku práce z roku 2001) její zjednodušení, resp. snaha ulehčit zaměstnavatelům zejména 

skončení pracovního poměru s vedoucími zaměstnanci, kteří jsou v přímé řídící působnosti 

statutárního orgánu, tj. manažeři první linie. V případě odvolání těchto vedoucích zaměstnanců 

(ve smyslu obchodního práva) vznikne podle ust. § 63 dost. 1 písm. d) zákoníku práce z roku 

2001 výpovědní důvod na straně zaměstnavatele. 414 

Slovenský kodex pracovního práva tak na rozdíl od toho českého upravuje jako způsob 

založení pracovního poměru výlučně pracovní smlouvu. Jmenování nebo volba jsou podle 

slovenské právní úpravy pouze předpokladem pro uzavření pracovní smlouvy; taktéž je 

definován rozdílně požadavek na předchozí volbu či jmenování, který může být dle slovenské 

pravní úpravy uveden ve vnitřním předpisu jakéhokoli zaměstnavatele ve vztahu k vedoucím 

zaměstnancům v přímé řídící působnosti statutárního orgánu zaměstnavatele, přičemž český 

kodex omezuje požadavek volby jen na vyjmenované zaměstnavatele. 415 

Podobně jako podle české právní úpravy i podle té slovenské pracovní poměr vzniká 

dnem, který byl dohodnutý jako den nástupu do práce (ust. § 46 zákoníku práce z roku 

2001). 

K výše uvedenému je třeba nicméně doplnit že kromě základních pracovněprávních 

vztahů a ostatních vedlejších pracovněprávních vztahů, které bezprostředně souvisí se 

základními pracovněprávními vztahy (jsou od nich odvozené nebo jim předcházejí), počítá 

slovenský právní řád také s dalšími (obdobnými) pracovními vztahy, v rámci kterých fyzické 

osoby vykonávají práci pro zaměstnavatelský subjekt; jde o právní vztahy, které jsou upraveny 

zvláštními právními předpisy. 416  

Uvedená třetí skupina pracovněprávních vztahů patří mezi další formy realizace závislé 

práce, pro které je charakteristické, že na rozdíl od základních pracovněprávních vztahů nejsou 

upravené jen v zákoníku práce z roku 2001, ale především zvláštními právními předpisy. 

Těchto zvláštních právních předpisů je nepochybně celá řada417. Zákoník práce z roku 2001 se 

na tyto vztahy aplikuje jen částečně, a to buď podle principu delegace nebo subsidiarity. 

 
414 Barancová, H., Olšovská, A., Hamuľák, J., Dolobáč, M., Slovenské pracovné právo. 1. vydanie. Bratislava: 

Sprint 2, 2019. s. 290-291. 
415 SUCHÁ, Barbora, VRAJÍK, Michal a ČERMÁK, Tomáš. Srovnání českého a slovenského zákoníku práce. 1. 

vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 32-33. 
416 BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R. Pracovné právo. 2. vydanie. Bratislava: Sprint dva, 2013. s. 137-138. 
417 Např. zákon č. 35/2019 Z.z., o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 73/1998 Z.z., o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, 

Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej policie, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 281/2015 Z.z., o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 315/2001 Z.z., o hasičskom a záchrannom zbore, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 385/2000 Z.z., o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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V daném případě lze pak hovořit o tzv. delegované nebo subsidiární věcné působnosti zákoníku 

práce, přičemž z tohoto hlediska lze rozlišovat dvě skupiny zvláštních pracovněprávních 

vztahů, a to vztahy, na které se zákoník práce z roku 2001 použije delegovaně a vztahy, na které 

se zákoník práce z roku 2001 použije subsidiárně. Ve smyslu ust. § 2 zákoníku práce z roku 

2001 se pak na určitou skupinu právních vztahů (právních předpisů) aplikuje delegovaná 

působnost (např. právní vztahy při výkonu státní služby nebo veřejné funkce), ve smyslu ust. § 

3 až § 5 zákoníku práce z roku 2001 se pak na jinou skupinu pracovněprávních vztahů aplikuje 

působnost subsidiární (např. právní vztahy zaměstnanců vykonávající práci ve veřejném 

zájmu).  

Ve vztahu ke způsobům založení pracovního poměru to např. znamená, že zvláštní 

právní předpis může založit veřejnoprávní vztah zaměstnance ve vztahu ke státu (tzv. služební 

poměr státního zaměstnance ve smyslu zákona o státní službě418). Vzhledem ke zvláštnostem 

těchto vztahů, jejichž účastníky reprezentuje poměrně široký okruh zaměstnanců i 

zaměstnavatelských subjektů, lze v případě zákona o státní službě hovořit o charakteru kodexu; 

na tyto státní zaměstnance, resp. na tyto právní vztahy se zákoník práce z roku 2001 (ve smyslu 

ust. § 171 zákona o státní službě) použije jen delegovaně. Je nicméně skutečností, že podle této 

zvláštní právní úpravy, konkr. dle ust. § 48 zákona o státní službě, se poměr státních 

zaměstnanců zakládá služební smlouvou, zvolením nebo jmenováním na služební místo ve 

veřejné funkci, jmenováním do funkce ředitele kanceláře bezpečnostní rady, anebo 

jmenováním do funkce statutárního orgánu dle zvláštního právního předpisu. Je třeba však 

opětovně zdůraznit, že jde o úpravu uvedenou ve zvláštních právních předpisech, přičemž 

zákoník práce z roku 2001 počítá toliko s pracovní smlouvou, jakožto výlučným základem 

založení pracovního poměru (s výjimkou vzniku pracovního poměru ze zákona dle ust. § 58 

odst. 7 zákoníku práce z roku 2001). 419 

 

5.3.4. Pracovní smlouva  

Podle stávající právní úpravy vymezené v zákoníku práce z roku 2001 je tak pracovní 

smlouva jako dvoustranný právní úkon (až na výjimku ve smyslu ust. § 58 odst. 7 zákoníku 

práce z roku 2001) jediným a výlučným právním základem založení pracovního poměru. Jde o 

nejtypičtější právní skutečnost v pracovním právu, která je současně konkretizací zásady 

smluvní volnosti, a kterou se uskutečňuje nejen ústavní právo na práci, ale i ústavní právo na 

 
418 Zákon č. 55/2017 Z.z., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 
419 Barancová, H., Olšovská, A., Hamuľák, J., Dolobáč, M., Slovenské pracovné právo. 1. vydanie. Bratislava: 

Sprint 2, 2019. s. 551-556. 
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svobodný výběr povolání a zaměstnání. Pracovní smlouvu lze i v případě slovenského 

pracovního práva charakterizovat jako smlouvu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o 

výkonu závislé práce v pracovním poměru; jde o závazkovou smlouvou, prostřednictvím které 

se zaměstnanec zavazuje dát zaměstnavateli k dispozici svoji pracovní sílu. Pracovní smlouva, 

jakožto dvoustranný právní úkon spočívá v souhlasném projevu vůle smluvních stran založit 

pracovní poměr a k jejímu uzavření dochází v okamžiku, kdy se účastníci dohodnou na jejím 

celém obsahu. Proces směřující k uzavření pracovní smlouvy se, tak jako v případě jiných 

právních úkonů ve slovenském pracovním právu, řídí ustanoveními občanského zákoníku 

z roku 1964 o právních úkonech, jakož i ustanoveními zákoníku práce z roku 2001. 420 

Pracovní smlouva zakládá pracovní poměr jako závazkový vztah se složitou obsahovou 

strukturou. Obsah pracovního poměru tvoří relativně široký komplex práv a povinností 

účastníků, které vyplývají jednak z pracovní smlouvy, ale také přímo ze zákona, z kolektivní 

smlouvy, z pracovního řádu zaměstnavatele, jakož i z jiných předpisů zaměstnavatele. Proto i 

slovenský zákonodárce, vycházející z důležitosti pracovní smlouvy, jako právní skutečnosti 

zakládající pracovní poměr, stanovil určitý minimální obsah pracovní smlouvy. Mezi podstatné 

obsahové náležitosti pracovní smlouvy patří podle ust. § 43 zákoníku práce z roku 2001: 

- druh práce, na kterou je zaměstnanec přijímán a jeho stručná charakteristika, 

- místo výkonu práce (obec, část obce) nebo jinak určené místo, 

- dohodnutý den nástupu do práce a 

- mzdové podmínky, pokud nejsou dohodnuty v kolektivní smlouvě. 

Kromě výše uvedených podstatných obsahových náležitostí pracovní smlouvy 

předmětné ustanovení také vyžaduje, aby si účastníci dohodli v pracovní smlouvě i splatnost 

mzdy, výměru dovolené, pracovní dobu a délku výpovědní doby. Nejde však již o podstatné 

náležitosti pracovní smlouvy, ale o tzv. pravidelné obsahové náležitosti pracovní smlouvy. 

Tyto obsahové náležitosti pracovní smlouvy mají tu zvláštnost, že musí tvořit obsah buď 

pracovní smlouvy nebo kolektivní smlouvy. Zákoník práce z roku 2001 je proto neoznačuje za 

podstatné obsahové náležitosti, ale zakládá právní povinnost zaměstnavatele uvést tyto 

náležitosti v pracovní smlouvě, pokud nebyly dohodnuty ve smlouvě kolektivní. Mezi 

pravidelné obsahové náležitosti pak patří i dohoda o zkušební době (ve smyslu ust. § 45 

 
420 Barancová, H., Olšovská, A., Hamuľák, J., Dolobáč, M., Slovenské pracovné právo. 1. vydanie. Bratislava: 

Sprint 2, 2019. s. 291. 
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zákoníku práce z roku 2001), která musí být pod sankcí neplatnosti učiněna písemnou formou 

v pracovní smlouvě. 421 

V případě, že zaměstnanec má pracovat v cizině, musí pracovní smlouva obsahovat 

kromě podstatných obsahových náležitostí také další obsahové náležitosti, a to dobu výkonu 

práce v cizině, měnu, ve které se bude vyplácet mzda (případně její část), další plnění spojená 

s výkonem práce v cizině v penězích nebo naturáliích a případné podmínky návratu 

zaměstnance z ciziny. To platí v případě, že bude plánovaná doba zaměstnání v cizině delší 

než jeden měsíc. Pokud by šlo o zaměstnance, který až po určité době trvání pracovního 

poměru hodlá (po dohodě se zaměstnavatelem) pracovat v cizině po dobu delší než jeden 

měsíc, musí se smluvní strany pracovní smlouvy dohodnout na dodatku k pracovní smlouvě a 

výše uvedené náležitosti sjednat.  

Kromě podstatných obsahových náležitostí mohou smluvní strany pracovní smlouvy 

sjednat také další podmínky, na kterých mají zájem, což výslovně stanoví i ust. § 43 odst. 4 

zákoníku práce z roku 2001. Toto ustanovení tak vytváří relativně široký právní prostor i pro 

další podmínky (nahodilé obsahové náležitosti pracovní smlouvy), na kterých mají účastníci 

zájem, zejména další hmotné výhody.  Takto dohodnuté další podmínky však nesmí být 

v rozporu s kogentními ustanoveními zákoníku práce z roku 2001 nebo kogentními 

ustanoveními jiných právních předpisů. Obsah pracovní smlouvy tak významným způsobem 

určují kogentní ustanovení zákoníku práce z roku 2001 a jiné pracovněprávní předpisy. 

S účinností od 1. ledna 2019 došlo novelou zákoníku práce z roku 2001 k dalšímu 

doplnění výše uvedeného ustanovení (ust. § 43 zákoníku práce z roku 2001), které zakazuje 

uzavírat dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, které přikazují zaměstnanci 

zachovávat mlčenlivost o svých pracovních podmínkách včetně mzdových podmínek a o 

podmínkách zaměstnání. 422 

Zákoník práce z roku 2001 ukládá zaměstnavateli a zaměstnanci povinnost uzavřít 

pracovní smlouvu v písemné formě, pokud tento zákon nestanoví jinak.  Nedodržení písemné 

formy však nepostihuje sankcí neplatnosti. Proto je možno pracovní poměr platně dohodnout 

i ústně nebo konkludentně, i když tím zaměstnavatel porušuje pracovněprávní předpisy.  

 
421 Barancová, H., Olšovská, A., Hamuľák, J., Dolobáč, M., Slovenské pracovné právo. 1. vydanie. Bratislava: 

Sprint 2, 2019. s. 291-299. 
422 Barancová, H., Olšovská, A., Hamuľák, J., Dolobáč, M., Slovenské pracovné právo. 1. vydanie. Bratislava: 

Sprint 2, 2019. s. 291-299. 
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Jak vyplývá ze shora uvedeného, právní úprava obou kodexů pracovního práva se mírně 

liší, a to nejen co do počtu podstatných náležitostí pracovní smlouvy. Zatímco podle české 

právní úpravy vyžaduje zákoník práce v pracovní smlouvě dohodnout druh práce, místo 

výkonu práce a den nástupu do práce, slovenský zákoník práce z roku 2001 požaduje navíc 

ještě i stručnou charakteristiku druhu práce a zejména mzdové podmínky, nejsou-li dohodnuty 

v kolektivní smlouvě. Slovenský kodex také, na rozdíl od toho českého, neumožňuje, aby 

zaměstnavatel stanovil mzdu jednostranně vnitřním předpisem nebo ji určil mzdovým 

výměrem; mzdové podmínky musí být tedy sjednány vzájemnou dohodou nebo dohodnuty 

v kolektivní smlouvě.  

Zákoník práce z roku 2001 výslovně umožňuje (předpokládá), aby zaměstnavatel 

v pracovní smlouvě uvedl některé další údaje, o nichž je povinen zaměstnance jinak 

jednostranně informovat, včetně případu, kdy je místo výkonu práce v cizině. Podle českého 

práva se takový postup zaměstnavatelům obecně nedoporučuje, neboť podmínky dohodnuté 

v pracovní smlouvě lze měnit opět jedině smlouvou (dodatkem) nebo jinou dohodou. 

Informace o pracovních podmínkách by tak pro větší flexibilitu účastníků měla být od pracovní 

smlouvy oddělená.  

Pracovní smlouva musí být podle české i slovenské právní úpravy písemná a jedno 

vyhotovení musí obdržet zaměstnanec. Oba právní řády také umožňují, aby zaměstnanec 

pracoval souběžně u zaměstnavatele ve více pracovněprávních vztazích (pracovních 

poměrech), pokud jsou jejich předmětem druhově odlišné práce, stejně jako umožňují 

zaměstnavateli odstoupit od pracovní smlouvy, pokud zaměstnanec bezdůvodně nenastoupí do 

práce nebo neuvědomí zaměstnavatele o překážce v práci (podle české právní úpravy do týdne, 

podle slovenské do 3 pracovních dnů); slovenský kodex navíc zaměstnavateli umožňuje 

odstoupit od pracovní smlouvy, pokud je zaměstnanec v mezidobí mezi jejím uzavřením a 

započetím výkonu práce pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin. Odstoupení od 

pracovní smlouvy musí být provedeno, podle ust. § 19 odst. 3 zákoníku práce z roku 2001 

písemně, jinak je neplatné, česká právní úprava vyžaduje rovněž písemnou formu odstoupení 

od smlouvy, sankcí je však zdánlivost právního jednání (tzn. k takovému právnímu jednání se 

nepřihlíží). 423 

 

 
423 SUCHÁ, Barbora, VRAJÍK, Michal a ČERMÁK, Tomáš. Srovnání českého a slovenského zákoníku práce. 1. 

vydání. Olomouc: ANAG, 2018. s. 33-35. 
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Závěr 

 

Jak bylo již předestřeno v úvodu, hlavním cílem této disertační práce byla zejména 

podrobná analýza a charakteristika problematiky související se vznikem pracovního poměru ve 

snaze zjistit, zda právní úprava vzniku pracovního poměru odpovídá současným potřebám 

kladeným na tuto právní problematiku, analyzovat její nedostatky a formulovat dílčí návrhy de 

lege ferenda. Takto vymezený hlavní cíl práce v sobě samozřejmě zahrnoval i vytyčení dílčích 

cílů, kterým v zásadě odpovídala i struktura této disertační práce.  

Na tomto místě možno konstatovat, že se v rámci této disertační práce podařilo poměrně 

náročný cíl, jakož i ostatní dílčí cíle, splnit. Zhodnocení platné právní úpravy, aplikace příslušné 

judikatury soudů, jakož i dílčí připomínky či návrhy de lege ferenda byly uváděny vždy v rámci 

jednotlivých kapitol této práce; nyní zbývá provést toliko závěrečné (komplexní) zhodnocení 

stávající právní úpravy vzniku pracovního poměru.   

Nejtěsnější vazba poutá pracovní právo k právu občanskému, ze kterého se historicky 

vydělilo. Subsidiární (podpůrné) použití pravidel obsažených v občanského zákoníku má 

pomáhat řešit právní problémy, které v pracovněprávních vztazích reálně nastávají a není 

možné se s nimi vypořádat jen za použití pravidel obsažených v zákoníku práce nebo dalších 

pracovněprávních předpisech. Vznik pracovního poměru je část pracovního práva, která je 

upravena v zákoníku práce, nicméně neobejde se bez aplikace příslušných ustanovení 

občanského zákoníku. Ostatně lze, stricto sensu, konstatovat, že ve své podstatě nikdy nemůže 

dojít k situaci, abychom při řešení určité pracovněprávní otázky aplikovali výhradně jen 

zákoník práce bez jakéhokoli zřetele k občanskému zákoníku. Proto bylo nezbytné, zvláště 

pokud jde o vznik pracovního poměru, zkoumat nejprve vzájemný vztah zákoníku práce a 

občanského zákoníku, jakožto ústředního kodexu občanského práva. Zákoník práce a občanský 

zákoník se v současné době nacházejí ve vztahu zvláštního a obecného předpisu. V postavení 

zvláštního právního předpisu vystupuje v pracovněprávních vztazích zákoník práce, pokud 

v něm nenalezneme pravidlo nezbytné k posouzení dané právní otázky, nastupuje subsidiární 

(podpůrné) použití zákona obecného, kterým je občanský zákoník. Vztah mezi těmito kodexy 

ovládá pravidlo, podle něhož má zvláštní norma přednost před normou obecnou (lex specialis 

derogat legi generali) s tím, že občanský zákoník smí být v pracovněprávních vztazích 

aplikován vždy jen v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů, jejichž 

demonstrativní výčet obsahuje ustanovení § 1a odst. 1 ZP.  

V rámci subsidiární aplikace občanského zákoníku je však nutné mít stále na paměti, že 

tato je do jisté míry omezena (v některých případech dokonce zákoník práce výslovně zakazuje 
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aplikaci některých občanskoprávních institutů), což vyplývá zejména z odlišností pracovního a 

občanského práva. Tato odlišnost spočívá především ve veřejnoprávních zásazích do smluvních 

vztahů, jimiž dochází k výraznému omezení smluvní volnosti mezi smluvními stranami 

pracovněprávních vztahů (tj. mezi zaměstnanci a zaměstnavateli). Omezení individuální 

smluvní svobody je příznačné i pro samotné uzavírání pracovního poměru, tedy právního 

jednání, kterým se zakládá pracovní poměr.  

S ohledem na výše uvedené tak můžeme konstatovat, že k určité interakci mezi obecnou 

a zvláštní právní úpravou za určitých okolností vždy dochází, avšak v právní praxi týkající se 

problematiky vzniku pracovního poměru to nečiní zásadní obtíže.  

K založení pracovního poměru dochází výlučně na základě právního jednání – pracovní 

smlouvou nebo jmenováním. Zákoník práce nicméně neobsahuje vlastní úplnou úpravu 

právního jednání v pracovněprávních vztazích (v ustanovení § 18 - § 20 ZP jsou vymezeny jen 

některé záležitosti právního jednání, vyvolané povahou pracovněprávních vztahů). Bylo tak 

nezbytné zaobírat se při analyzování širších souvislostí spojených se vznikem pracovního 

poměru i problematikou pracovněprávních vztahů jako takových, resp. vymezit alespoň 

základní pojmosloví, zásady a druhy pracovněprávních vztahů a také podrobněji rozebrat právní 

jednání v pracovněprávních vztazích. Právě analýza právního jednání v pracovněprávních 

vztazích byla nesmírně důležitou částí této práce ve vztahu k dalšímu výkladu týkajícího se 

způsobů založení pracovního poměru (pracovní smlouvy a jmenování), jelikož tato obecná 

východiska tvoří, po vzájemném propojení se způsoby založení pracovního poměru, 

přehlednou a obsahově celistvou část pokrývající téměř celý rozsah zkoumané problematiky. 

To ve své podstatě znamenalo vymezit, ve vazbě na vznik pracovního poměru, nejprve samotné 

právní jednání, jeho náležitosti a rozebrat výklad, jakož i vady pracovněprávního jednání a jich 

právní následky. Bez bližší analýzy a znalosti těchto institutů bychom totiž samotný proces 

založení pracovního poměru nemohli nikdy komplexně pochopit a v praxi správně aplikovat. 

Lze však konstatovat, že vzájemná provázanost obou právních odvětví (ve vztahu k právním 

jednání) nečiní v praxi zásadnější problémy. Právní úprava je v této oblasti poměrně 

propracovaná, přehledná a v zásadě i dobře aplikovatelná.  

V rámci první kapitoly byla okrajově zmíněna také problematika zákazu 

pracovněprávních vztahů mezi manžely (partnery), a to v návaznosti na diskutabilní ustanovení 

§ 318 ZP vylučující nejen vznik základního pracovněprávního vztahu (tj. zejména vznik 

pracovního poměru) za trvání manželství (partnerství), ale i pokračování takového vztahu poté, 

co bylo v jeho průběhu manželství (partnerství) uzavřeno. Jde o poměrně zvláštní a zpřísněnou 

právní úpravu, která podle některých odborných názorů zbytečně omezuje manžele (partnery) 
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v dosahování společných cílů. Tomuto názoru lze plně přisvědčit, přičemž v daném případě 

půjde patrně o další neblahý příklad porevolučního zpřísňování pracovního práva, které nemá 

oporu v praktické zkušenosti a zbytečně omezuje manžele (partnery) v dosahování společných 

cílů. Jestliže ani občanský zákoník nezakazuje smlouvy o práci v širokém smyslu (např. 

smlouvy o dílo) mezi manžely vůbec, pak není důvod, aby takovou právní úpravu (pro pracovní 

smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) obsahoval zákoník práce. 

Důvodem, proč byla zmíněna také problematika zákazu vzniku a trvání pracovněprávních 

vztahů (pracovního poměru) mezi manžely (partnery), byť jde v jistém směru o drobné 

odbočení od výkladu, je bezpochyby aktuálnost tohoto tématu, jakož i velmi intenzivní zájem 

odborné i laické veřejnosti o tuto právní problematiku.  

Předmětem druhé kapitoly bylo vymezení charakteristických rysů pracovního poměru, 

jeho prvků a také vymezení druhů pracovních poměrů. Pracovní poměr, jakožto základní a také 

nejčastější pracovněprávní vztah, znamená pro zaměstnavatele zajištění pracovní síly pro plnění 

svých úkolů, pro zaměstnance je pak zdrojem jeho příjmů k zajištění jeho potřeb. Pracovní 

poměr představuje smluvní a závazkový vztah, v jehož rámci se jeden účastník (zaměstnanec) 

zavazuje pro druhého účastníka (zaměstnavatel) vykonávat práci za mzdu. Pokud jde o prvky 

pracovního poměru, mezi které teorie práva řadí subjekty, obsah a objekt pracovního poměru, 

lze těmito ve své podstatě charakterizovat i samotný pracovní poměr. Subjekty pracovního 

poměru jsou zaměstnanec a zaměstnavatel, kteří jsou nositeli vzájemných subjektivních práv a 

povinností, obsahem pracovního poměru jsou vzájemná práva a povinnosti zaměstnance a 

zaměstnavatele a o objektem (předmětem) pracovního poměru je pak osobní výkon (závislé) 

práce zaměstnance pro zaměstnavatele za odměnu (mzdu nebo plat). I zde byla mj. zdůrazněna 

vazba občanského zákoníku na pracovní právo, a to zejména s odkazem na subjekty pracovního 

poměru, jelikož komplexní právní úpravu osobního stavu osob (tj. zaměstnavatele a 

zaměstnance) upravuje výlučně občanský zákoník.  

Zmíněna byla také problematika druhů pracovních poměrů, které je možno třídit dle 

různých kritérií na určité druhy, přičemž po zařazení určitého pracovního poměru pod určitý 

druh vyplynou z tohoto začlenění a z aplikace příslušných částí právních norem tomuto 

začlenění odpovídající konkrétní práva a povinnosti smluvních stran (účastníků pracovního 

poměru). Mezi nejčastější kritéria členění pracovních poměrů můžeme řadit zejména kritérium 

doby trvání pracovního poměru, kritérium místa výkonu práce, kritérium charakteru 

zaměstnavatele, kritérium způsobu vzniku pracovního poměru, kritérium délky týdenní 

pracovní doby a kritérium souběhu zákonných práv; předmětem výkladu byla také 

problematika tzv. atypických zaměstnání. V rámci druhé kapitoly věnující se problematice 



 177 

pracovního poměru (jako takového) lze uzavřít, že tato právní úprava je poměrně přehledná; 

díky četné judikatuře soudů, která vymezila některé dílčí nejasnosti, zejména v oblasti 

pracovních poměrů na dobu určitou, nečiní aplikace některých institutů věcí obtíže. Lze rovněž 

kladně hodnotit skutečnost, že veškeré statusové otázky jsou upraveny výhradně v občanském 

zákoníku a nedochází tak např. k určitému opětovnému reprodukování statusových otázek v 

rámci zákoníku práce.  

Třetí kapitola charakterizovala postup před vznikem pracovního poměru. Samotnému 

sjednání pracovního poměru (ať již na základě pracovní smlouvy nebo jmenování) předcházejí 

poměrně složité sociální i právní vztahy potencionálních smluvních stran; takové vztahy, které 

vznikají mezi subjekty v procesu sjednávání pracovního poměru, označujeme jako tzv. 

předsmluvní vztahy. V daném případě jde o vztahy vznikající mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem před uzavřením pracovní smlouvy (jmenováním na vedoucí pracovní místo). 

Je samozřejmě žádoucí, aby proces sjednávání pracovní smlouvy byl ukončen i jejím 

uzavřením, nicméně s ohledem na zásadu smluvní volnosti je uzavření pracovní smlouvy 

výsledkem konsensu obou smluvních stran, resp. je tak plně v dispozici každé ze smluvních 

stran, aby se rozhodla o tom, zda pracovní smlouvu uzavře či nikoliv. V rámci této kapitoly byl 

charakterizován zejména proces obecných pravidel pro výběr zaměstnanců, okruh údajů, které 

může zaměstnavatel od uchazeče o zaměstnání požadovat, povinnost zaměstnavatele zajistit 

vstupní lékařskou prohlídku, jakož i povinnosti zaměstnavatele seznámit uchazeče o 

zaměstnání s právy a povinnostmi vyplývajícími z daného pracovního poměru, s pracovními 

podmínkami a s podmínkami odměňování. Základní rámec této problematiky upravuje zákoník 

práce v ustanovení § 30 až § 32 ZP, nutno však dodat, že zde ve vazbě na mnoho dalších 

(zpravidla veřejnoprávních) právních předpisů.  

Pokud jde o výběr zaměstnanců, zákoník práce vychází ze zásady, že výběr fyzických 

osob ucházejících se o zaměstnání je zcela v kompetenci zaměstnavatele. Jedná se o logickou 

zásadu, neboť se nacházíme v oblasti (soukromoprávního) smluvního vztahu, a je tudíž na obou 

účastnících, zda uzavřou s druhou smluvní stranou pracovní smlouvu či nikoliv. Právo 

zaměstnance svobodně a dobrovolně si vybrat, s kým uzavře pracovní smlouvu, vyplývá z čl. 

26 odst. 1 LZPS; stejné právo má také zaměstnavatel. Zaměstnavatel je v rámci této fáze 

povinen dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace, která se řadí k základním 

zásadám pracovního práva. Právní úpravu obsaženou v zákoníku práce doplňují v rámci této 

problematiky další právní předpisy; jde zejména o zákon o zaměstnanosti a také 

antidiskriminační zákon. Dojde-li při uplatňování práv na zaměstnání k porušení práv a 
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povinností vyplývajících z práva na rovné zacházení nebo k diskriminaci, má ten, kdo byl tímto 

jednáním dotčen (dle ust. § 10 antidiskriminačního zákona) právo se u soudu domáhat, aby bylo 

upuštěno od tohoto porušování, byly odstraněny následky tohoto porušování a bylo mu dáno 

přiměřené zadostiučinění. Zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, antidiskriminační zákon ani 

jiný právní předpis však na druhou stranu neupravují eventualitu spočívající v (dodatečném) 

přijetí osoby, kterou zaměstnavatel diskriminoval nebo s ní nerovně zacházel, do pracovního 

poměru. To je ale do jisté míry logické, zejména s ohledem na skutečnost, že soud nemůže 

nahradit smluvní vůli jedné ze stran (zde zaměstnavatele) při uzavírání pracovní smlouvy. 

Zaměstnavatel musí samozřejmě v souvislosti s přijímáním zaměstnanců zjišťovat o 

uchazečích o zaměstnání i určité údaje. Platná právní úprava však stanoví, že je oprávněn 

vyžadovat od uchazečů o zaměstnání pouze údaje, které bezprostředně souvisejí s přijetím do 

zaměstnání (např. jeho znalosti a zkušenosti, délku odborné praxe, kvalifikaci atp.). To lze 

hodnotit v zásadě velice kladně. Je v zájmu ochrany osobních práv fyzické osoby ucházející se 

o zaměstnání, aby zaměstnavatel po ní nemohl požadovat jakékoli jiné údaje. Obdobně to platí 

i za doby trvání pracovního poměru, kde zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance 

informace, které nesouvisejí s výkonem práce a s pracovněprávním vztahem. V ustanovení § 

30 odst. 2 ZP je pro zaměstnavatele nepřímo obsažen pouze obecný zákaz požadování údajů, 

které bezprostředně nesouvisejí s uzavřením pracovní smlouvy, ustanovení § 316 odst. 4 ZP 

pak obsahuje demonstrativní výčet informací, které nesmí zaměstnavatel po zaměstnanci 

požadovat (protože nesouvisí bezprostředně s výkonem práce a pracovním poměrem). Lze plně 

přisvědčit názoru, že tento zákaz se vztahuje nejen na informace během trvání pracovního 

poměru, ale také před jeho vznikem. Další zákaz informací, které nesmí zaměstnavatel po 

zaměstnanci požadovat je stanoven v zákoně o zaměstnanosti, se získáním informací o 

zaměstnanci ale souvisí i otázka jejich ochrany, resp. ochrana osobních údajů ve smyslu zákona 

o zpracování osobních údajů; ochranu osobnostních práv poskytuje také občanský zákoník 

(speciální ochrana osobnosti člověka, zejména jeho lidské důstojnosti).  

Pokud jde o vstupní lékařské prohlídky, podle ustanovení § 32 ZP je zaměstnavatel 

povinen zajistit, v případech stanovených zvláštním právním předpisem, aby se fyzická osoba 

před vznikem pracovního poměru (nikoli již před uzavřením pracovní smlouvy, příp. před 

jmenováním, jak tomu bylo do konce roku 2017) podrobila vstupní lékařské prohlídce. Tato 

povinnost tedy platí pro zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru (tj. dnem, který byl 

sjednán či uveden jako den nástupu do práce). Na tuto povinnost navazuje i další povinnost 

stanovená zaměstnavateli zákoníkem práce, která ukládá zaměstnavateli nepřipustit, aby 
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zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by nedopovídala jeho 

schopnostem a zdravotní způsobilosti.  Zvláštním právním předpisem, který zaměstnavatelům 

ukládá povinnost zajistit vstupní lékařskou prohlídku je zejména zákon o specifických 

zdravotních službách, který upravuje komplexní poskytování pracovnělékařských služeb 

včetně vstupních lékařských prohlídek. 

A konečně zákoník práce stanoví také zaměstnavateli před uzavřením pracovní smlouvy 

(popř. před jmenováním) povinnost seznámit uchazeče o zaměstnání (budoucího zaměstnance) 

s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy (jmenování) vyplynuly, a 

s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat. Povinnost seznámit 

zaměstnance s právy a povinnostmi ještě před vznikem pracovního poměru má za cíl, aby si byl 

zaměstnanec dobře vědom ještě předtím, než právní jednání učiní (uzavření pracovní smlouvy 

nebo souhlas se svým jmenováním), jaké závazky na sebe tímto bere. Zaměstnavatel má 

současně povinnost seznámit zaměstnance s povinnostmi, které pro něho vyplývají ze 

zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního 

poměru. 

Lze bezesporu konstatovat, že právní úprava postupu před vznikem pracovního poměru 

je (ve svém úhrnu) poměrně složitá a náročná, a to zejména pokud jde o povinnosti 

zaměstnavatele. Základní rámec této problematiky vymezený v zákoníku práce je dostatečný, 

neobejde se však (v některých případech) bez správné aplikace dalších (veřejnoprávních) 

právních předpisů; to klade zejména na zaměstnavatele poměrně vysoké nároky (zejména co 

do znalosti právní úpravy). Na druhou stranu je to ale pochopitelné, neboť smyslem této právní 

úpravy je zejména ochrana práv uchazeče o zaměstnání (budoucího zaměstnance). 

Těžištěm této disertační práce pak byla podrobná charakteristika problematiky 

zakládání a vzniku pracovního poměru včetně analýzy relevantní judikatury, což také bylo 

předmětem čtvrté kapitoly této práce. Tato část práce pojednávala především o pracovní 

smlouvě a o institutu jmenování, když tyto dva instituty představují výlučné způsoby založení 

pracovního poměru. V případě pracovní smlouvy šlo zejména o vymezení pojmu a 

charakteristických rysů pracovní smlouvy, o proces uzavírání pracovní smlouvy, její formu, 

obsahové náležitosti (podstatné i další, doplňující náležitosti), jakož i o změny pracovní 

smlouvy a její zánik (odstoupení od pracovní smlouvy). V rámci charakteristiky institutu 

jmenování bylo pak pojednáno zejména o jeho obsahových a formálních náležitostech, okruhu 

vedoucích zaměstnanců, u kterých se pracovní poměr jmenováním zakládá (podle zákoníku 

práce nebo zvláštního právního předpisu), osobě, která je oprávněna zaměstnance jmenovat, 
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zmíněna byla také některá specifika stanovená pro odvolání vedoucího zaměstnance 

z pracovního místa nebo vzdání se tohoto místa.  

Obecným způsobem vzniku pracovního poměru je pracovní smlouva, zvláštním 

způsobem je jmenování. Jinými slovy lze říci, že pracovní poměr vzniká na základě jmenování 

v zákonem stanovených případech a v těchto případech je vyloučen vznik pracovního poměru 

na základě pracovní smlouvy a naopak. Právní úprava právních skutečností zakládajících 

pracovní poměr obsažená v ust. § 33 ZP má tedy kogentní charakter, což znamená, že pracovní 

poměr nemůže za žádných okolností vzniknout na základě jiných právních skutečností. 

V praxi zcela převládá založení pracovního poměru na základě pracovní smlouvy. 

Pracovní smlouva je nejběžnější právní skutečností, která vede ke vzniku pracovního poměru; 

jedná se o dvoustranné právní jednání spočívající v souhlasném projevu vůle zaměstnance a 

zaměstnavatele (subjektů pracovního poměru) uzavřít pracovní poměr, resp. pracovní smlouvu. 

Při sjednávání pracovního poměru pracovní smlouvou je kromě formálních a obsahových 

požadavků na pracovní smlouvu stanovených v zákoníku práce (především v ustanovení § 34 

odst. 1 a odst. 2, § 34a a § 37 ZP s přihlédnutím k ustanovení § 19 odst. 3 a § 20 ZP) nutno dbát 

i obecných (subsidiárních) pravidel stanovených v občanském zákoníku (pro smlouvy v ust. § 

1724 až § 1788 OZ, pokud jde zejména o uzavření smlouvy, její obsah, formu, účinky a zvláštní 

způsoby uzavírání smluv, jakož i ustanovení o neplatnosti právních jednání a následků této 

neplatnosti dle ustanovení § 574 až § 588 OZ).  

U smluv obecně, a tudíž i u pracovní smlouvy, rozlišujeme jednak podstatné (nezbytné) 

a jednak další (doplňující) náležitosti. Podstatné náležitosti pracovní smlouvy jsou podle 

ustanovení § 34 odst. 1 ZP druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, 

místo nebo místa výkonu práce, ve kterým má být práce vykonávána a den nástupu do práce. 

Z charakteru pracovní smlouvy vyplývá, že smluvní strany mohou svým projevem vůle přiřadit 

k objektivně nezbytným obsahovým náležitostem i obsahové náležitosti další, jestliže je 

považují za důležité, resp. mají zájem je sjednat (půjde o tzv. subjektivně nezbytné náležitosti). 

Smluvní strany mají přitom v zásaně dvě možnosti; buď další podmínky výkonu práce sjednají 

jako součást pracovní smlouvy (doplňující obsahové náležitosti), což je v praxi naprosto 

převládající způsob sjednání dalších náležitostí, anebo mohou tyto podmínky sjednat mimo tuto 

pracovní smlouvu, tj. ve zvláštní (individuální) smlouvě (ve smyslu ust. § 4a odst. 2 ZP). Obsah 

pracovního poměru tak může být dán i blíže neurčeným množstvím dalších smluv; bez pracovní 

smlouvy (příp. jmenování) však tyto jiné (individuální) smlouvy existovat nemohou. Jako 

doplňující obsahová ujednání pracovní smlouvy (další náležitosti pracovní smlouvy) se v praxi 

nejčastěji vyskytují zejména ujednání o době trvání pracovního poměru, o zkušební době, o 
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kratší pracovní době, ujednání mzdová, o konkurenční doložce, o možnosti vysílat zaměstnance 

na pracovní cestu nebo ujednání o podmínkách (conditio). 

K uzavření pracovní smlouvy dochází, pokud jsou návrh na uzavření pracovní smlouvy 

a jeho přijetí jakožto dvě kvalifikovaná jednostranná právní jednání, ve shodě, tj. dochází tedy 

ke konsensu na všech podstatných náležitostech pracovní smlouvy (dle ustanovení § 34 odst. 1 

ZP), případně, pokud návrh na uzavření pracovní smlouvy obsahuje i jiné než podstatné 

náležitosti (další náležitosti pracovní smlouvy - např. mzdová ujednání, ujednání o zkušební 

době atp.), je k uzavření pracovní smlouvy třeba, aby adresát návrhu vyslovil souhlas s celým 

obsahem návrhu smlouvy, tj. včetně jiných než podstatných náležitostí (tzv. úplné přijetí 

návrhu). Bez shody na celém obsahu pracovní smlouvy (tj. nejen podstatných náležitostech, ale 

taktéž dalších náležitostech pracovní smlouvy, považuje-li tyto některá ze smluvních stran za 

subjektivně nezbytné) nemůže dojít ani k platnému vzniku pracovní smlouvy. 

Z hlediska formálních požadavků na pracovní smlouvu vyžaduje zákoník práce 

písemnou formu, což je rozhodně správný požadavek. Písemná forma se rovněž vyžaduje i pro 

změnu pracovní smlouvy, což vyplývá z ustanovení § 564 OZ. Nebyla-li učiněna pracovní 

smlouva v písemné formě, je (relativně) neplatná. Nicméně zaměstnanec a zaměstnavatel 

mohou nedostatek písemné formy pracovní smlouvy následně zhojit jejím dodatečným 

písemným vyhotovením.  

Od pracovního poměru založeného pracovní smlouvou mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem, kde se smluvní strany dohodly na všech podstatných (esenciálních) příp. 

dalších náležitostech pracovní smlouvy, třebaže tak učinily jen ústně nebo konkludentně 

(mlčky), musíme odlišit situace, kdy fyzická osoba koná pro zaměstnavatele (s jeho vědomím 

a dle jeho pokynů) práci, avšak nevznikl mezi nimi platný pracovněprávní vztah; v takovém 

případě hovoříme o tzv. faktickém pracovním poměru. Tato problematika byla rovněž 

předmětem výkladu této práce a je dostatečně objasněna za pomoci bohaté soudní judikatury. 

Možná by však stálo za úvahu, v rámci právní jistoty, definovat některé tyto skutečnosti, resp. 

základní znaky faktického poměru, i v rámci zákoníku práce.  

V rámci této kapitoly došlo také k objasnění institutu odstoupení od pracovní smlouvy, 

které, je-li učiněno v souladu se zákonem (případně se smlouvou – smluvním ujednáním 

odstoupení od pracovní smlouvy), má za následek, že se pracovní smlouva ruší od počátku. 

Podle ust. § 34 odst. 4 ZP je možno od pracovní smlouvy odstoupit (a to jak v případě 

zákonného, tak i smluvního odstoupení), jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce (tj. musí 

být doručeno druhé smluvní straně nejpozději před vznikem pracovního poměru). Odstoupení 
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od pracovní smlouvy musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží. Ujednání o právu odstoupit 

od smlouvy je nutné odlišovat od ujednání o tom, že smlouva se při naplnění určitých okolností 

(bez dalšího) od počátku ruší; v tomto případě jde o rozvazovací podmínku. 

Jmenování je jednostranné právní jednání, jímž se zakládá pracovní poměr; podmínkou 

jeho platnosti je však souhlas zaměstnance s tímto jednostranným právním jednáním. Jde tedy 

o velmi netypické jednostranné právní jednání, neboť u jednostranných právních jednání je 

zásadně vůle druhého subjektu, vůči němuž je takto jednáno, právně irelevantní. V praxi nečiní 

ale toto netypické jednostranné právní jednání zásadní problémy. Jmenováním se zakládá 

pracovní poměr pouze v případech vedoucího pracovního místa, tj. u vedoucích zaměstnanců. 

Co se týče podstatných náležitostí a formy jmenování fyzické osoby na pracovní místo 

vedoucího zaměstnance, zákoník práce, na rozdíl od pracovní smlouvy, nestanoví formu 

jmenování ani podstatné náležitosti jmenování. Z povahy věci je však zřejmé, že jmenováním 

musí stanovit zaměstnavatel minimálně pracovní místo, které by měl zaměstnanec vykonávat, 

a dále z něho musí být patrný den, který byl stanoven jako den nástupu do práce. Pokud by ve 

jmenování nebylo uvedeno, kde má zaměstnanec práci vykonávat, tak pokud by nebylo mezi 

smluvními stranami ujednáno, bylo by třeba vycházet z toho, že místem výkonu práce bude 

sídlo zaměstnavatele. Právní úprava obou způsobů založení pracovního poměru je poměrně 

konstantní, ustálená a v praxi nečiní její aplikace větší potíže. Lze však v rámci dílčích návrhů 

de lege ferenda doporučit, aby zákonodárce stanovil alespoň podstatné náležitosti a formu 

jmenování fyzické osoby na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Jistě to bude v zájmu 

právní jistoty obou účastníků pracovněprávního vztahu. 

V praxi bývá také ve většině případů po jmenování uzavřena mezi zaměstnavatelem a 

jmenovaným zaměstnancem ještě další (inominátní) smlouva, která upravuje ostatní pracovní 

podmínky jmenovaného zaměstnance (druh práce, mzdové podmínky, pracovní dobu atp.). 

Účelem této smlouvy je ujednání podmínek mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, za nichž 

bude funkce vykonávána. Tato smlouva však rozhodně nezakládá pracovní poměr (ten byl 

jednostranně založen jmenováním), nejedná se ani, v žádném případě, o pracovní smlouvu. Jde 

o inominátní smlouvu (ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 OZ), která bývá v praxi nejčastěji 

označována jako manažerská. Je však nutno zmínit, že taková inominátní (manažerská) 

smlouva nesmí odporovat obsahu nebo účelu zákoníku práce, nesmí být v rozporu s kogentními 

ustanoveními zákoníku práce, a dále ani v rozporu se základními zásadami pracovněprávních 

vztahů tak, jak jsou uvedeny v ust. § 1a ZP, neboť je třeba mít stále na paměti, že se jedná o 

smlouvu pracovněprávní. 
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Pracovní poměr se zakládá jmenováním pouze u velmi omezeného okruhu vedoucích 

zaměstnanců; jedná se buď o jmenování v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis, 

nebo v případech, které jsou taxativně uvedeny v ust. § 33 odst. 3 písm. a) až g) ZP. V tomto 

případě se jedná vesměs o situace, kdy zaměstnavatelem je buď přímo stát, nebo subjekt se 

státem svázaný (státní podnik, státní fond či příspěvková organizace). Jedinou výjimkou 

z tohoto pravidla mohou být příspěvkové organizace, které nemusí být vždy svázány se státem, 

neboť podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů může být zřizovatelem i 

územní samosprávný celek (tj. obec nebo kraj). Okruh jmenovaných zaměstnanců je tedy 

vymezen okruhem zaměstnavatelských subjektů. Jmenovanými zaměstnanci jsou tak pouze 

vedoucí zaměstnanci státu, státních podniků, státních fondů a příspěvkových organizací. Z výše 

uvedeného také vyplývá, že jmenování podle ust. § 33 odst. 3 ZP u zaměstnavatele – fyzické 

osoby nepřipadá vůbec v úvahu.  

Pokud jde o jmenování na základě zvláštních právních předpisů, je jich celá řada. 

Některé z těchto zvláštních právních předpisů upravují délku funkčního období jmenovaných 

zaměstnanců, některé stanoví i důvody, dle kterých je možno jmenovaného zaměstnance 

odvolat. Důležité však je, že právní úprava jmenování ve zvláštních právních předpisech je 

speciální právní úpravou ve vztahu k zákoníku práce. Zákoník práce je proto možno na 

jmenování a odvolávání z pracovního místa v případě zvláštních právních předpisů použít jen 

tehdy, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.  

Jmenování provádí osoba, která je k tomu příslušná podle zvláštního právního předpisu. 

V situaci, kdy příslušnost ke jmenování nevyplývá ze zvláštního právního předpisu, obsahuje 

ustanovení § 33 odst. 4 písm. a) až g) ZP taxativní výčet osob, které jmenování vedoucích 

zaměstnanců provádějí. Vzhledem k tomu, že ustanovení § 33 odst. 4 ZP je kogentním 

ustanovením, jmenování nemohou provádět jiné osoby než taxativně stanovené v tomto 

ustanovení zákoníku práce nebo ve zvláštním právním předpise. Nicméně pokud by jmenování 

provedl někdo jiný než ten, kdo je k tomu oprávněn, musely by se právní důsledky takového 

jednání posoudit podle konkrétních skutkových okolností daného případu (mohlo by se jednat 

např. o překročení oprávnění atp.). 

Ve vztahu ke jmenování lze také připodotknout, že se objevují diskuze ohledně 

nepotřebnosti této právní úpravy, resp. že by, podobně jako tomu je např. ve Slovenské 

republice, mělo docházet k založení pracovního poměru toliko na základě pracovní smlouvy. 

Můžeme však také konstatovat, že zákonem stanovené případy, v nichž dochází (povinně) ke 

jmenování fyzických osob (zaměstnanců) na pracovní místa vedoucích zaměstnanců, lze 
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odůvodnit veřejným zájmem, a to nepochybně spíše, než pokud jde o vlastní způsob uvedení 

vedoucího na pracovní pozici jmenováním (což by bylo možno provést stejně tak na základě 

pracovní smlouvy, popř. dohody o její změně), možností jejich okamžitého odvolání 

z pracovního místa vedoucího zaměstnance, a to i bez uvedení důvodu (což v případě pracovní 

smlouvy možné není). Dalším důvodem (vedle veřejného zájmu), který může hovořit ve 

prospěch (či zachování) stávající právní úpravy, resp. institutu jmenování jako takového, je též 

fakt, že s tímto způsobem založení pracovního poměru dosud počítá značné množství zvláštních 

právních předpisů; případná legislativní změna by tak byla poměrně náročná. 

Předmětem poslední kapitoly této disertační práce byla komparace české a zahraniční 

(slovenské) právní úpravy. V kontextu historického vývoje a podobnosti obou právních řádů, 

resp. jejich historického i současného vývoje po rozdělení Československa, kdy 1. ledna 1993 

došlo k oddělení právní řádů České a Slovenské republiky, byl předmětem zkoumání této 

disertační práce také vývoj a porovnání obou právních řádů v oblasti zakládání a vzniku 

pracovního poměru, zejména nastínění historických souvislostí a vývoje pracovního práva na 

území Československa po roce 1918, vývoj pracovního práva po vzniku Slovenské republiky a 

přijetí nového zákoníku práce v roce 2001 (tedy o pět let dříve než u nás), analýza stávající 

právní úpravy vzniku pracovního poměru na Slovensku a stručné uvedení některých zásadních 

rozdílů české a slovenské právní úpravy.  

Velkou zajímavostí je, v kontextu komparace obou právních řádů, skutečnost, 

s ohledem na výše uvedené diskuze ohledně zachování institutu jmenování v právní úpravě 

České republiky, že podle stávající slovenské právní úpravy, vymezené v zákoníku práce z roku 

2001, je pracovní smlouva, jako dvoustranný právní úkon (až jedinou výjimku ve smyslu 

ustanovení § 58 odst. 7 zákoníku práce z roku 2001), jediným a výlučným právním základem 

založení pracovního poměru. Slovenský zákonodárce však tyto změny ve způsobech založení 

pracovního poměru provedl již při rekodifikaci pracovního práva v roce 2001, zatímco český 

zákonodárce při rekodifikaci pracovního práva v roce 2006 institut jmenování v právní úpravě 

zákoníku práce zachoval.  

Závěrem nezbývá než konstatovat, že problematika vzniku pracovního poměru je 

v právní úpravě České republiky upravena poměrně zdařile a dostatečným způsobem. I tak 

věřím, že s přispěním některých poznatků uvedených v této práci (řada výstupů z této práce 

byla také již publikována), bude tato práce určitým přínosem pro společnost, a to například ve 

formě podnícení intenzivnější diskuze o tomto společensky aktuálním a významném tématu 

nebo ve formě zvážení dílčích připomínek či návrhů de lege ferenda. 
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Vznik pracovního poměru 

Abstrakt (česky) 
 

Tématem této disertační práce je vznik pracovního poměru. Pracovní poměr je 

nepochybně daleko nejdůležitějším a v praxi také nejpoužívanějším pracovněprávním vztahem. 

Téma vzniku pracovního poměru je proto stále aktuální, společensky významné a požívá zájmu 

nejen odborné, ale i laické veřejnosti.  

Pracovní poměr, jakožto základní a také nejčastější pracovněprávní vztah, znamená pro 

zaměstnavatele zajištění pracovní síly pro plnění svých úkolů, pro zaměstnance je pak zdrojem 

jeho příjmů k zajištění jeho potřeb. Pracovní poměr tedy představuje smluvní a závazkový 

vztah, v jehož rámci se jeden účastník (zaměstnanec) zavazuje pro druhého účastníka 

(zaměstnavatel) vykonávat práci za mzdu. 

Hlavním cílem této disertační práce je zejména podrobná analýza a charakteristika 

problematiky související se vznikem pracovního poměru ve snaze zjistit, zda právní úprava 

vzniku pracovního poměru odpovídá současným potřebám kladeným na tuto právní 

problematiku, analyzovat její nedostatky a formulovat dílčí připomínky či návrhy de lege 

ferenda. Shora uvedenému cíli odpovídá i struktura této disertační práce. 

Tato disertační práce tak charakterizuje postavení pracovního práva v systému práva a 

jeho vztah k právu občanskému, zabývá se problematikou pracovněprávních vztahů, právním 

jednáním v pracovněprávních vztazích a okrajově též zákazem pracovněprávních vztahů mezi 

manžely nebo partnery. Tato práce dále definuje pracovní poměr, jeho charakteristické rysy, 

prvky a vymezuje druhy pracovních poměrů, opomenuta není samozřejmě ani právní úprava 

postupu před vznikem pracovního poměru. Těžištěm této disertační práce je pak podrobná 

charakteristika problematiky zakládání a vzniku pracovního poměru včetně analýzy relevantní 

judikatury. Práce obsahuje také komparaci české a zahraniční (slovenské) právní úpravy ve 

vazbě na vznik pracovního poměru. 

 

 

Klíčová slova: Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, jmenování. 
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The Creation of employment 

Abstract (in English) 
 

The topic of this dissertation is the creation of employment. Employment is undoubtedly 

by far the most important, and in practice, the most widely used employment relationship. 

Therefore, the topic of employment creation is still current, socially important and piques the 

interest not only of the professional but also of the general public. 

Employment is the basic and also the most common employment relationship (labour 

relationship). It is the means through which the employer hires manpower for the execution of 

particular tasks, and for the employee, it is then a source of income to provide for his needs. 

Thus, an employment relationship represents a contractual and binding relationship in which 

one participant (employee) undertakes to perform paid work for the other participant 

(employer). 

The main goal of this dissertation is a detailed analysis of the Characteristics of issues 

related to employment in an effort to determine whether the legislation on employment meets 

the current needs of this legal issue. In addition it analyzes shortcomings and formulates 

amendments or proposals de lege ferenda. The structure of this dissertation also corresponds to 

the above stated goal. 

This dissertation characterizes the position of labor law in the legal system and its 

relationship to civil law, deals with the issue of employment relations, the legal proceedings in 

employment relations, and marginally the prohibition of employment relations between spouses 

or partners. This paper further defines the employment relationship, its characteristic features, 

elements and delineates between the types of employment relationships. Of course, the legal 

regulation of the procedure before the commencement of the employment relationship is not 

neglected. The focus of this dissertation is a detailed description of the issue of establishment 

and formation of the employment relationship, including analysis of relevant case law. This 

thesis also contains a comparison of Czech and foreign (Slovak) legislations in relation to the 

establishment of employment relationship. 
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