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Úvod 

Předkládám diplomovou práci na téma „Limity závislosti zaměstnance v poměru závislé 

práce“. 

Východiskem práce je existence nerovného vztahu mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem, který je vlastní pracovnímu právu. V rámci pracovněprávního vztahu 

se totiž zaměstnanec svobodně zavazuje vykonávat pro zaměstnavatele práci, a především 

dodržovat jeho pokyny. 

Tyto pokyny zaměstnavatele mohou nabývat různých forem, mohou mít různou intenzitu 

a téměř vždy představují zásah do života zaměstnance. 

Zároveň časové období, které zaměstnanec stráví v takto podřízeném vztahu, není 

zanedbatelné. Dle statistického průzkumu společnosti ppm factum research s. r. o. z roku 

2014 strávili Češi ve věku 15 až 85 let v průměru sedm a čtvrt hodiny spánkem.1 Po odečtení 

od čtyři a dvaceti hodin, které má jeden den, zjistíme, že na aktivní způsob prožití života 

zbývalo průměrnému Čechovi v roce 2014 šestnáct a tři čtvrtě hodiny. V pracovní dny byl 

tento čas zaměstnance rozdělen na pracovní dobu a dobu odpočinku.  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „Zákoník práce“ nebo „ZP“), stanovuje 

délku základní pracovní doby na 40 hodin týdně.2 Budeme-li pro zjednodušení předpokládat, 

že zaměstnavatelé tuto týdenní pracovní dobu rozvrhnou rovnoměrně do pěti pracovních 

dnů, pak každý pracovní den z uvedených šestnácti a tři čtvrtě hodiny stráví zaměstnanec 

osm hodin výkonem závislé práce. V pracovní den tedy zaměstnanec stráví téměř polovinu 

aktivně trávené části dne a třetinu celého dne ve vztahu podřízenosti vůči jiné osobě! 

Je tedy namístě, aby do tohoto stavu zasáhlo pracovní právo, resp. jeho ochranná funkce 

a nadřízené postavení zaměstnavatele omezilo, například tím, že umožní, aby určité 

skutečnosti narušily nařizovací oprávnění zaměstnavatele. Zaměstnanci je tedy v těchto 

případech umožněno, aby neuposlechl jinak pro něj závazný pokyn zaměstnavatele. Právě 

tyto skutečnosti lze označit jako limity závislosti zaměstnance. 

 
1 dostupné online zde: https://www.factum.cz/aktuality/spanek-je-pro-regeneraci-klicovy-jak-spi-cesi 

(nahlíženo dne 26.5.2021) 
2 viz. § 79 ZP 

https://www.factum.cz/aktuality/spanek-je-pro-regeneraci-klicovy-jak-spi-cesi
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Existence těchto limitů byla zcela výstižně deklarována v bodu 195 koncepce občanského 

zákoníku z roku 19963 (dále jen „Koncepce občanského zákoníku“) takto: 

„Splnění pokynů zaměstnavatele může zaměstnanec odmítnout, jestliže 

jsou v rozporu s pracovní smlouvou nebo kolektivní smlouvou. Splnění 

pokynů zaměstnavatele je zaměstnanec povinen odmítnout, jestliže jsou 

v rozporu se zákonem.“ 

Obdobné pravidlo však v současné právní úpravě výslovně obsaženo není. Nabízí se tedy 

otázka, zda tyto limity závislosti zaměstnance existují i v nyní platné a účinné úpravě. 

Účelem této předkládané práce tedy je provést analýzu současné pracovněprávní úpravy 

vztahu zaměstnance a zaměstnavatele a zhodnotit, zda existují skutečnosti způsobilé 

nařizovací pravomoc zaměstnavatele narušit. Cílem práce však již není vytvořit úplný výčet 

jednotlivých limitů závislosti zaměstnance. Příprava takového výčtu je totiž zcela nemožná. 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. 

První část vymezuje východiska celé práce, tedy funkce pracovního práva, 

soukromoprávní základ vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a hlavní zásady, 

které tento vztah ovlivňují. 

Ve druhé části je analyzována závislá práce, jakožto předmět vztahu zaměstnance 

a zaměstnavatele. 

Třetí část diplomové práce v obecné rovině vymezuje limity závislosti zaměstnance 

v pracovněprávních vztazích. 

Konečně ve čtvrté části jsou rozeprány některé konkrétní limity závislosti zaměstnance.  

  

 
3 uveřejněna např. in Právní praxe. 1996, 44(5-6). ISSN 1210-0900 
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1. Povaha vztahu zaměstnavatele a zaměstnance 

1.1. Pracovní právo; jeho pojem, funkce 

Pracovní právo lze v obecné rovině definovat jako právní odvětví upravující vztahy mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem při výkonu práce.4 Kromě výkonu práce upravuje 

pracovní právo též vztahy mezi potenciálním zaměstnavatelem a potenciálním 

zaměstnancem a některé právní vztahy vznikající po zániku pracovního poměru (zejména 

konkurenční doložku).5 

Již tradičně bývají v rámci pracovního práva rozlišovány 3 základní oblasti.6 Individuální 

pracovní právo, které můžeme definuje jako „soubor právních vztahů, v nichž pracovní sílu 

fyzické osoby užívá za odměnu zaměstnavatel.“ Kolektivní pracovní právo, které upravuje 

vzájemná práva a postavení zástupců zaměstnanců a zaměstnavatele, nebo jejich sdružení. 

Za poslední oblast pracovního práva bývá někdy označována právní úprava zaměstnanosti, 

upravující právo jednotlivce získat prostředky na své životní potřeby vlastní prací. Právě 

oblast zaměstnanosti bývá dnes některými autory vyjímána z oblasti pracovního práva 

a řazena do práva sociálního zabezpečení.7 

Pro potřeby této diplomové práce bude pojem pracovního práva zúžen primárně jen 

na oblast individuálního pracovního práva. Kolektivnímu pracovnímu právu a úpravě 

zaměstnanosti nebude věnována žádná pozornost. 

Shoda mezi autory panuje na vymezení dvou základních funkcí, které plní pracovní 

právo; funkci organizační a funkci ochranné.8 Podstatou organizační funkce je umožnit 

zaměstnavateli vytvořit organizační strukturu a řídit zaměstnance.9 Ochrannou funkci 

 
4 viz HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1, str. 19 
5 tamtéž, str. 20 
6 viz např. BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0, str. 3-4 nebo HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. 

vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-

7380-540-1, str. 19-20 
7 srov. KOLDINSKÁ, Kristina a Petr TRÖSTER. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované 

vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-692-0, str. 223-224 
8 viz např. HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1, str. 19 nebo BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 

6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-

283-0, str. 3-4 
9 HORECKÝ, Jan. Dispoziční pravomoc zaměstnavatele. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-

255-1, str. 16 
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lze vnímat jako nutnost chránit zaměstnance jako slabší smluvní stranu. V této 

souvislosti Petr Hůrka správně uvádí, že pracovní právo vychází z předpokladu, že slabší 

postavení zaměstnance je dáno již samotnou nutností zaměstnance získat a udržet 

si zaměstnání.10  

Právě střet ochranné a organizační funkce a jeho následné řešení nastavením zákonné 

úpravy, která se snaží dosáhnout rovnováhy mezi těmito funkcemi,11 je společným znakem 

pro celé pracovní právo, a tedy se projevuje i ve vztahu zaměstnance a zaměstnavatele. 

Aktuálním trendem v oblasti pracovního práva je model tzv. flexicurity, spočívající 

ve zvýšení oprávnění zaměstnavatele organizovat výkon práce za současného udržení 

nezbytné ochrany zaměstnanců.12 

Jsou to tyto dvě funkce pracovní práva, které představují základní východisko úpravy 

postavení zaměstnance, a tudíž i celé této diplomové práce. Postavení zaměstnance je totiž 

ovlivněno těmito dvěma funkcemi, neboť na jedné straně se v něm odráží zájem 

zaměstnavatele na co největším možném užití pracovní síly poskytnuté zaměstnancem 

a na straně druhé ochrana tohoto zaměstnance před přílišnými požadavky zaměstnavatele. 

1.2. Soukromoprávní povaha vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 

Již tradičně jsou v právu vedle sebe rozlišovány vztahy soukromoprávní a vztahy 

veřejnoprávní. Vzájemným rozdílům těchto vztahů se věnoval Nejvyšší soud České 

republiky ve svém usnesení ze dne 24. 4. 2002, sp. zn. 25 Cdo 1211/2001. Soukromoprávní 

vztahy vymezil Nejvyšší soud České republiky jako vztahy, které „se vyznačují rovným 

postavením účastníků“, naopak pro veřejnoprávní vztahy je typický znak „nadřízenosti 

a podřízenosti v různých formách a intenzitě“.13  

K vymezení postavení zaměstnance v pracovněprávních vztazích je tedy potřeba nejprve 

zodpovědět, zda tento vztah je vztahem veřejnoprávním nebo soukromoprávním. Za tímto 

účelem je nezbytné posoudit, zda pracovní právo je právem veřejným nebo soukromým. 

 
10 viz HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1, str. 19 
11 srov. HORECKÝ, Jan. Dispoziční pravomoc zaměstnavatele. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-

7598-255-1, str. 10 
12 srov. HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém 

pracovním právu. Praha: Auditorium, 2009. ISBN: 978-80-903786-04-9, str. 23 
13 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2002, sp. zn. 25 Cdo 1211/2001 
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Budeme-li totiž pracovní právo vnímat jako odvětví práva soukromého, pak vztah 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem bude vztahem soukromoprávním. Naopak pokud 

budeme pracovní právo považovat za odvětví práva veřejného, pak by i vztah zaměstnance 

a zaměstnavatele byl vztahem veřejnoprávním. Je zcela logické, že v závislosti na pojetí 

pracovního poměru jako vztahu veřejnoprávního nebo soukromoprávního se bude lišit 

i samotné postavení zaměstnance v tomto vztahu.  

Posouzením, zda pracovní právo spadá do práva veřejného nebo soukromého, se zabýval 

mimo jiné Jaroslav Stránský, který dospěl k závěru, že pracovní právo je nutné vnímat jako 

součást práva soukromého.14 I přes výrazné odchylky je totiž, dle Jaroslava Stránského, 

pracovní právo stále založeno na principu rovnosti stran a principu autonomie vůle.15  

Za soukromoprávní odvětví považuje pracovní právo také Miroslav Bělina i on ovšem 

nalézá významné rozdíly odlišující pracovní právo od práva občanského.16 Za specifikum 

pracovního práva vnímá především to, že smluvní volnost není omezena 

jen veřejnoprávními zásahy, ale také kolektivními smlouvami.17 

Taktéž Jan Horecký řadí pracovní právo mezi obory soukromého práva. Jako specifický 

znak odlišující pracovní právo od ostatních soukromoprávních odvětví uvádí nerovné 

postavení mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zároveň ovšem zdůrazňuje, že narozdíl 

od veřejného práva vzniká nerovnost v pracovním právu na smluvním základě.18  

Zařazení pracovního práva mezi soukromoprávní odvětví lze dále vyvodit ze současné 

systematiky úpravy pracovního poměru v platném českém právu. Zákonodárce tím, 

že pracovní smlouvu upravil v rámci zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „Občanský zákoník,“ nebo „OZ“),19 zařadil pracovní smlouvu mezi upravené 

soukromoprávní smluvní typy. Pracovní poměr tedy vzniká ze soukromoprávního titulu 

(pracovní smlouvy), tedy je nutné jej pojímat jako vztah soukromoprávní. 

 
14 STRÁNSKÝ, Jaroslav. Vývoj a postavení pracovního práva jako soukromoprávního odvětví. Brno: 

Masarykova universita, 2014. ISBN 978-80-210-7500-9, str. 40 
15 tamtéž, str. 47-53  
16 srov. BĚLINA, Miroslav. Postavení českého pracovního práva v rámci systému evropského a českého práva. 

Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2007, 53(3-4), str. 12-18. ISSN 0323-0619. 
17 tamtéž str. 14-15 
18 HORECKÝ, Jan. Dispoziční pravomoc zaměstnavatele. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-

255-1, str. 11 
19 srov. § 2401 OZ 
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Lze tedy uzavřít, že pracovní právo je odvětvím práva soukromého, i když i v něm 

lze nalézt některé veřejnoprávní prvky. Tudíž i vztah mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem je vztahem soukromoprávním, i když výrazně specifickým oproti 

ostatním soukromoprávním odvětvím. 

Tuto specifickou soukromoprávní povahu pracovněprávního vztahu lze dobře ilustrovat 

právě na vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jakožto základním 

znaku závislé práce. Právě vztah nadřízenosti a podřízenosti umožňuje zaměstnavateli 

organizovat výkon práce zaměstnancem a ukládat zaměstnanci úkoly. Mohlo by se tudíž 

zdát, že vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem naplňuje znaky typické 

pro veřejnoprávní vztahy, tj. nerovné postavení subjektů tohoto vztahu. Tato nerovnost 

je ovšem založena na smluvním základě, vzniká tedy jen se souhlasem zaměstnance20, může 

být realizována až na výjimky jen v mezích dohody mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem21 a jak opakovaně připomíná Evropská komise pro lidská práva může být 

zaměstnancem kdykoliv ukončena.22 Naopak, pokud by pracovní poměr byl vztahem 

veřejnoprávním, pak by k podřízení se zaměstnance vůči zaměstnavateli nebyl potřeba 

souhlas zaměstnance a zaměstnavatel by disponoval mnohem širší pravomocí udílet 

zaměstnanci pokyny. 

1.3. Vztah pracovního práva a občanského práva  

Zařazení pracovního práva do systému soukromého práva je tedy nesporné. Otázkou však 

zůstává, v jaké míře lze na pracovněprávní vztahy aplikovat úpravu obecného občanského 

práva. Jan Dvořák totiž rozlišuje mezi obecným soukromým právem, které představuje 

občanské právo, a zvláštními soukromými právy, mezi které řadí mimo jiné i právo pracovní. 

Zároveň správně uvádí, že tato zvláštní soukromá práva neexistují izolovaně, avšak vždy 

jsou určitým způsobem propojena s obecným soukromým právem a jeho kodexem, 

tj. Občanským zákoníkem.23 

 
20 HORECKÝ, Jan. Dispoziční pravomoc zaměstnavatele. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-

255-1, str. 12 
21 STRÁNSKÝ, Jaroslav. Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích.  

Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7729-4, str. 48 
22 srov. např. rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva ze dne 12. 3. 1981, stížnost č. 8160/78, X. 

proti Spojenému království Velké Británie a Severního Irska 
23 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované 

a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-187-3, str. 42 -43 
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V případě pracovního práva je ovšem potřeba přihlédnout k jeho specifikům, kterými 

se v řadě případů od ostatních zvláštních soukromých práv odlišuje, zejména k nerovnému 

postavení mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a s tím souvisejícím oprávněním 

zaměstnavatele v určitých oblastech jednostranně ukládat zaměstnanci povinnosti. Právě 

toto specifikum vede k tomu, že vztah občanského práva a práva pracovního byl předmětem 

nespočtu diskusí.  

Zřejmě z výše uvedeného důvodu se lze v historickém vývoji pracovního práva na našem 

území setkat se třemi různými způsoby, jak vztah pracovního práva a obecného občanského 

práva vnímat. Nad rámec těchto tří modelů zdůrazňuje Milan Galvas potřebu vnímat vztah 

mezi pracovním právem a právem soukromým též v rovině genetické a právně dogmatické. 

Genetická rovina, reaguje na skutečnost, že pracovní právo se historicky vyčlenilo z práva 

občanského. V právně dogmatické rovině dochází ke sledování vztahu mezi právem 

pracovním a právem občanským podle právní úpravy de lege lata.24 

V souvislosti s genetickým vztahem pracovního a občanského práva zdůrazňuje Marie 

Kalenská, že již samotný vývoj pracovního práva probíhal jak po soukromoprávní koleji, tak 

po koleji veřejnoprávní. Soukromoprávní kolej vývoje zahrnuje vývoj pracovní smlouvy. 

Veřejnoprávní rovinu vývoje spatřuje Marie Kalenská ve vývoji pracovních podmínek 

státních zaměstnanců a ve vývoji státních zásahů do pracovních podmínek zaměstnanců.25 

Historicky nejstarší je pojetí pracovního práva jako součásti občanského práva; normy 

pracovního práva tedy byly přímo obsaženy v obecném občanském právu. Tento přístup 

lze spatřit v úpravě služebního poměru Císařským patentem ze dne 1. června 1811, č. 946 

Sb. zák. soud., obecný zákoník občanský (dále jen „ABGB“). ABGB upravovalo pracovní 

smlouvu (tehdy označovanou jako smlouva služební) v § 1153 ABGB. V následujících 

ustanoveních upravovalo ABGB otázky platu, vzájemných povinností zaměstnance 

a zaměstnavatele i skončení služebního (pracovního) poměru včetně výpovědních lhůt.  

Do jisté míry můžeme za čistě soukromoprávní pojetí pracovního práva vnímat i úpravu 

navrženou v rámci Koncepce občanského zákoníku.26 Koncepce občanského zákoníku 

 
24 viz GALVAS, Milan. Kodifikace pracovního práva a její vztah k návrhu nového občanského zákoníka. 

Justiční praxe. 2002, 50(10), str. 570. ISSN 1211-0825. 
25 KALENSKÁ, Marie. Pracovní právo v koncepci nového občanského zákoníku. Právník. 1996, 135(12), 

str. 1066. ISSN 0231-6625. 
26 uveřejněno např. in Právní praxe. 1996, 44(5-6). ISSN 1210-0900 
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upravovala pracovní poměr v části 4 hlavě XXI, přičemž úprava byla dále rozdělena do čtyř 

oddílů. První oddíl obsahoval základní ustanovení o pracovním poměru. Druhý oddíl 

upravoval pracovní poměr založený pracovní smlouvou. Třetí oddíl upravoval pracovní 

poměr založený jmenováním. Konečně ve čtvrtém oddílu byla obsažena zvláštní úprava 

pracovního poměru.  

Samotná Koncepce občanského zákoníku ovšem neusilovala o kompletní úpravu 

pracovního poměru, ale upravovala jen obecné otázky a bližší úpravu ponechávala zvláštním 

zákonům, které měly upravit i případné odchylky od občanského zákoníku. Napříč tomu 

však Koncepce občanského zákoníku obsahovala i úpravu, natolik specifickou pro pracovní 

právo, jakou je třeba odpovědnost za ztrátu na svěřených hodnotách zahrnutou do části 

věnované obecné občanskoprávní odpovědnosti.  

Krátce po svém zveřejnění byla úprava pracovního poměru v Koncepci občanského 

zákoníku zkritizována ze strany odborné veřejnosti.27 Příkladem těchto kritiků může být 

Marie Kalenská kritizující především to, že přijetí úpravy podle Koncepce občanského 

zákoníku povede k faktické dekodifikaci pracovního práva; úprava pracovního práva se tak 

stane rozdrobenou, a tudíž nepřehlednou a nesrozumitelnou.28 Zároveň Marie Kalenská 

dodává, že pracovní poměr je natolik specifický a odlišný od ostatních právních vztahů 

upravovaných občanským zákoníkem, že by občanským zákoníkem vůbec upraven být 

neměl.29 

Tento přístup, podle něhož jsou občanské a pracovní právo považovány za samostatná, 

absolutně oddělená odvětví, je druhým modelem vztahu pracovního práva a občanského 

práva. Tento přístup byl u nás uplatňován v období mezi léty 1950 a 2007. Počátky lze spatřit 

v přijetí zákona č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, v němž úprava pracovního poměru 

i pracovní smlouvy zcela absentovala. Vlastní oddělení pracovního práva od práva 

soukromého bylo však završeno až v roce 1966 účinností zákona č. 65/1965 Sb., zákoník 

práce, který pracovní poměr upravil zcela nezávisle na občanském právu.30 

 
27 srov. např. KALENSKÁ, Marie. Pracovní právo v koncepci nového občanského zákoníku. Právník. 1996, 

135(12), str. 1063-1079. ISSN 0231-6625. 
28 tamtéž str. 1065 
29 tamtéž str. 1073  
30 viz STRÁNSKÝ, Jaroslav. Vývoj a postavení pracovního práva jako soukromoprávního odvětví. Brno: 

Masarykova universita, 2014. ISBN 978-80-210-7500-9, str. 96 
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Též tento přístup si vyžádal kritiku ze strany odborné veřejnost. Lze opět odkázat na Marii 

Kalenskou, která v 90. letech 20. století ke vztahu pracovního a občanského práva uvedla: 

„[…] není správné, ani praktické, že se zákoník práce zcela odloučil od občanského 

práva.“31 

Poslední model pojímá pracovní právo jako samostatné právní odvětví, které je řazeno 

do práva soukromého a které je úzce napojené na právo občanské. Na našem území je toto 

pojetí pracovního práva uplatňováno od účinnosti Zákoníku práce, tedy od počátku roku 

2007 a přetrvává dodnes. 

Samotný vztah pracovního práva a práva občanského může být i v tomto případě ovlivněn 

tím, v jakém rozsahu se má občanské právo na pracovněprávní vztahy aplikovat. Vztah mezi 

občanským a pracovním právem totiž může být založen buď na principu delegace, nebo na 

principu subsidiarity. 

Podle principu delegace se občanské právo aplikuje na pracovní poměr jen v těch 

případech, pokud tak sám zákoník práce určí.32 Princip delegace obsahoval Zákoník práce 

ve svém původním znění.33 

Uplatnění principu delegace v pracovním právu nalezlo jak své odpůrce, tak i své 

zastánce. Jedním ze zastánců principu delegace byl Milan Galvas, který na obhajobu 

principu delegace uvedl: „[…] Pracovní právo samo, resp. zákoník práce (s ohledem 

na uvedené zvláštnosti vztahů námezní práce) musí určit, kdy se na tyto vztahy použijí 

ustanovení občanského zákoníku.“34 Z řad kritiků principu delegace lze naopak zmínit 

Miroslava Bělinu, který k principu delegace uvedl: „[…] Bohužel se nepodařilo vrátit právní 

úpravu „do původního stavu“, a na místo tradiční vazby subsidiarity byla zvolena nešťastně 

koncepce delegace.“35  

Spory o správnost užití principu delegace vyvrcholily posouzením tohoto principu 

Ústavním soudem České republiky, který nálezem ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06 

 
31 KALENSKÁ, Marie. Pracovní právo v koncepci nového občanského zákoníku. Právník. 1996, 135(12), 

str. 1064. ISSN 0231-6625 
32 viz HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1, str. 25 
33 viz. ustanovení § 4 ZP ve znění účinném do 13. 4. 2008 
34 viz. GALVAS, Milan. Kodifikace pracovního práva a její vztah k návrhu nového občanského zákoníka. 

Justiční praxe. 2002, 50(10), str. 571. ISSN 1211-0825. 
35 viz BĚLINA, Miroslav. Postavení českého pracovního práva v rámci systému evropského a českého práva. 

Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2007, 53(3-4), str. 18. ISSN 0323-0619. 
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rozhodl o jeho zrušení a nahrazení principem subsidiarity. Důvodem pro zrušení principu 

delegace byl jeho nesoulad s principy právního státu. K této problematice Ústavní soud 

České republiky uvedl: „Zásadně platí, že občanské právo je obecným soukromým právem 

[…] subsidiárně platným vůči ostatním soukromoprávním odvětvím […]. Předpisy 

upravující tato odvětví […] mají zásadně přednost, avšak neupravují-li určitou otázku, 

nastupuje obecná občanskoprávní úprava.“36 

Nahrazení principu delegace principem subsidiarity bylo završeno účinností zákona 

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

předpisů, a další související zákony. Touto novelou Zákoníku práce byl § 4 ZP změněn tak, 

že nově obsahoval namísto principu delegace princip subsidiarity. 

Princip subsidiarity spočívá v tom, že obecný předpis (v našem případě Občanský 

zákoník) se použije vždy, pokud není speciální úprava ve zvláštním předpise (v našem 

případě v Zákoníku práce).37 Jaroslav Stránský rozlišuje 3 možné situace. Prvním případem 

je situace, kdy určitou otázku komplexně upravuje přímo Zákoník práce; v tomto případě 

nevzniká mezera v právu a Občanský zákoník se vůbec neaplikuje. Druhá je situace, při níž 

sice existuje úprava v Zákoníku práce, ale tato úprava je neúplná; je tedy nutné propojit 

úpravu obsaženou v Zákoníku práce s úpravou dle Občanského zákoníku. Posledním 

případem je stav, kdy Zákoník práce vůbec danou otázku neřeší; pak je tedy nutné aplikovat 

výlučně úpravu obsaženou v Občanském zákoníku.38  

Nelze ovšem zapomínat, že pracovní právo vykazuje celou řadu odlišností od práva 

občanského, a tedy princip subsidiarity nelze aplikovat bez jakýchkoli omezení.  

Základní omezení vyplývá přímo ze znění § 4 ZP; obecnou úpravu občanského práva 

nelze použít v případě, pokud by byla v rozporu se zásadami pracovního práva. O zásadách 

pracovního práva bude blíže pojednáno v kapitole 1.4.  

Vedle zásad pracovního práva uvádí Petr Hůrka další dvě omezení uplatnění principu 

subsidiarity. Obecné občanské právo předně nelze aplikovat v případě, pokud Zákoník práce 

obsahuje vlastní zvláštní úpravu; v tomto případě se totiž vůbec nejedná o mezeru v právu. 

 
36 srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06 
37 viz. ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působnosti 

obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-24-

7, str. 114 
38 STRÁNSKÝ, Jaroslav. Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. 

Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7729-4, str. 20 
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Dále nelze úpravu obecného občanského práva aplikovat, jestliže Zákoník práce výslovně 

vyloučí aplikaci dané občanskoprávní úpravy. 39 Nabízí se ovšem otázka, do jaké míry 

se jedná o samostatné důvody, neboť jestliže Zákoník práce vyloučí aplikaci určité oblasti 

upravené Občanským zákoníkem, pak logicky musí tuto oblast nahradit vlastní zvláštní 

úpravou, ani v tomto případě tedy nelze mluvit o mezeře v právu.  

Vyloučené občanskoprávní instituty jsou dnes upraveny zejména v § 346d ZP, přičemž 

některé jsou vyloučeny zcela, jiné jen v určitém rozsahu. Zcela je vyloučena aplikace 

zadržovacího práva, postoupení pohledávky, převzetí dluhu jinou osobou a postoupení 

pracovní smlouvy a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zaměstnavatel 

ani zaměstnanec se dále nemohou zavázat k uzavření smlouvy se třetí osobou, pokud 

by obsahem této smlouvy byly práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. 

Zaměstnanci se taktéž nemohou zavázat k plnění povinností společně a nerozdílně. Částečně 

je omezena možnost aplikace zástavního práva, v pracovněprávních vztazích totiž nelze 

zástavním právem zajistit budoucí dluh, ani zástavní právo zřídit k věci, k níž zaměstnanec 

vlastnické právo nabyde v budoucnu. Výrazně je omezena i aplikace smluvní pokuty, kterou 

lze sjednat jen v případech, pokud tak Zákoník práce výslovně stanoví.  

Uvádíme-li, která ustanovení Občanského zákoníku nelze na pracovněprávní vztahy 

aplikovat, je vhodné uvést i ty instituty občanského práva, jejichž aplikace je možná 

a pravděpodobná. V této souvislosti Martin Štefko vypočítává, že se uplatní zejména obecná 

ustanovení občanského práva, obecná ustanovení závazkového práva a úprava 

bezdůvodného obohacení.40 Pro úplnost lze uvést, že Martin Štefko tento výčet provádí 

v poměrech před rekodifikací soukromého práva završené roku 2012, přesto se ovšem 

domnívám, že následná rekodifikace soukromého práva neměla na rozsah tohoto výčtu vliv. 

Možnost aplikace občanského práva na základě principu subsidiarity Martin Štefko 

shrnuje uvedením osmi podmínek, při jejichž splnění je možné občanské právo subsidiárně 

aplikovat. (1) Předně se musí jednat o pracovněprávní vztah, (2) z něhož vyvstává otázka 

neřešená v předpisech pracovního práva, (3) kterou nelze vyřešit ani analogií v rámci 

pracovního práva. (4) Existuje občanskoprávní norma, která na danou otázku dopadá, 

 
39 viz. HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1. str. 29 
40 ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působnosti 

obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-24-

7, str. 115 
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přičemž (5) aplikace občanského práva není Zákoníkem práce vyloučena a zároveň (6) není 

v rozporu se zásadami pracovního práva. Takováto aplikace musí být (7) nutná pro naplnění 

smyslu pracovněprávního vztahu nebo jeho fungování a (8) musí být provedena se zřetelem 

ke specifikům pracovního práva. 41 

1.4. Zásady uplatňované v pracovním právu  

Právní zásady (též označované jako právní principy) jsou právní teorií definovány jako 

„vůdčí zásady, na kterých stojí právní systém vcelku, jakož i jednotlivá právní odvětví.“42 

Základními funkcemi právních zásad je jejich uplatnění jednak při interpretaci a aplikaci 

práva (interpretační a aplikační funkce), neboť při aplikaci a interpretaci práva je vždy nutné 

k právním zásadám přihlédnout, a jednak při tvorbě práva (normotvorná funkce), neboť 

normotvůrce musí při své činnosti k právním zásadám přihlížet.43 V případě pracovního 

práva přistupuje ještě další funkce právních zásad, a to regulace možnosti aplikace obecného 

občanského práva.44 Právní zásady tedy nepřímo regulují vztah mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem, a tedy i limity výkonu závislé práce jako předmětu tohoto vztahu.45  

Tento význam právních zásad je patrný především v těch případech, kdy chybí výslovná 

zákonná úprava. 

Ke své existenci právní zásady nevyžadují výslovné zakotvení v právních předpisech, 

proto je jakýkoliv pokus o vytvoření jejich vyčerpávajícího výčtu obtížný, ba přímo 

nemožný. V následujících kapitolách se tedy pokouším alespoň o výčet těch nejdůležitějších 

a nejčastěji uváděných z nich. Právní zásady, významně ovlivňující postavení zaměstnance, 

zároveň detailněji popisuji.  

 
41 ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působnosti 

obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-24-

7, str. 114-115 
42 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2017. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-652-1, str. 34 
43 tamtéž 
44 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pracovním 

právu. Praha: Auditorium, 2009. ISBN: 978-80-903786-04-9, str. 30 
45 HŮRKA, Petr. Autonomie vůle a ochrana zaměstnance v pracovním právu v éře nového občanského 

zákoníku. AUC IURIDICA. 2014, 2014(4), str. 16. ISSN 2336-6478. 
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Vzhledem k zařazení pracovního práva jako soukromoprávního právního odvětví 

můžeme rozlišit tři skupiny právních zásad: (1) právní zásady společné pro celý systém 

práva; (2) právní zásady soukromého práva a (3) právní zásady pracovního práva.46 

Je třeba uvést, že zásady napříč úrovněmi neexistují samostatně, ale vždy se vzájemně 

protínají, doplňují a konkretizují. Zároveň mohou nastat situace, v níž některé zásady mohou 

různí autoři považovat za zásady různých skupin.47 Často řešenou otázkou je dále otázka, 

nakolik daná zásada představuje skutečně samostatnou zásadu, a nakolik se jedná jen 

o konkretizaci „vyšší zásady“.48 

1.4.1. Právní zásady společné pro celý systém práva 

Jak lze poznat již z jejího označení, tato skupina právních zásad představuje zásady, které 

jsou v demokratické společnosti uplatňovány napříč všemi právními odvětvími.  

Za takové zásady společné pro celý systém práva Jaroslav Stránský považuje: (1) Zákaz 

retroaktivity práva; (2) Zásadu „neznalost zákona neomlouvá (Ignorantia legis non 

executat)“; (3) Zásadu, podle níž státní moc lze vykonávat jen způsobem, jakým stanoví 

zákon, a (4) Zásadu „co není zakázáno, je dovoleno“.49 

Kromě výše uvedených právních zásad Věra Štangová uvádí ještě: (1) Nemožnost 

zavázat se k nemožnému plnění (Impossibilium nulla est obligatio); (2) Smlouvy mají být 

dodržovány (Pacta sund servanda); (3) Podobné případy mají být rozhodovány obdobně 

(De similibus idem est iudicandum)50. 

Nad rámec výše uvedených zásad bych do této skupiny zařadil též: (1) Zásadu ochrany 

nabytých práv; (2) Zásadu plné náhrady majetkové a nemajetkové újmy a (3) Zákaz 

bezdůvodného obohacení se na úkor druhé osoby. 

 
46 STRÁNSKÝ, Jaroslav. Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. 

Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7729-4, str. 36 
47 Takovým příkladem je např. zásada „Pacta sund servanda“, kterou Štangová vnímá jako zásadu společnou 

pro celé právní odvětví, ale Dvořák jako zásadu soukromého práva. 
48 viz. ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působnosti 

obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-24-

7, str. 140 
49 tamtéž 
50 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. Monografie (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-

7380-277-6, str. 34-36 
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S ohledem na téma této diplomové práce považuji za nezbytné podrobněji vyložit obsah 

zásady „co není zakázáno, je dovoleno“. Tuto zásadu, úzce související se zásadou 

autonomie vůle,51 definuje Petr Hůrka jako „možnost jednotlivce vlastním právním jednáním 

zakládat, měnit a rušit svá práva a povinnosti52“. Viktor Knapp vnímá zásadu „co není 

zakázáno, je dovoleno“ jako jednu z globálních demokratických zásad.53 

Zásada „co není zakázáno je dovoleno“ může být zakotvena dvěma způsoby. První 

způsob spočívá v zavedení obecné možnosti účastníků upravit svá práva a povinnosti odlišně 

v případech, pokud tak zákona výslovně nezakáže. V druhém případě je v zákoně obsažen 

taxativní výčet dispozitivních ustanovení, od kterých je možné se odchýlit, nebo naopak 

zákon obsahuje taxativní výčet ustanovení, od nichž se odchýlit nelze.54   

Pracovní právo stanovuje řadu limitů možnosti odchýlení se od úpravy obsažené 

v Zákoníku práce. Prvním omezením je nemožnost odchýlit se od zákonné úpravy, pokud 

Zákoník práce výslovně možnost odchýlení se zakáže.55 Druhým případem je výčet 

minimálních práv a maximálních povinností zaměstnance obsažený v zákoně nebo 

kolektivní smlouvě, od této úpravy se lze odchýlit jen v případě, pokud je odchylka 

ve prospěch zaměstnance.56 Třetím omezením jsou ustanovení Zákoníku práce, která 

zapracovávají ustanovení evropského práva, odchýlení se od těchto ustanovení je opět 

možné jen, pokud tak je činěno ve prospěch zaměstnance.57 Čtvrtým omezením je zákaz 

odchýlit se od zákonné úpravy statusových věcí, tedy např. v otázkách právní osobnosti 

a svéprávnosti subjektů nebo ochrany osobnosti.58 Posledním omezením je zákaz takového 

odchýlení se od zákonné úpravy, kterým by byly porušeny dobré mravy, veřejný pořádek, 

či zásady pracovního práva.59 

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

právu. Praha: Auditorium, 2009. ISBN: 978-80-903786-04-9, str. 34 
52 tamtéž 
53 KNAPP, Viktor. Co je dovoleno a co je zakázáno. Právník. 1990, 129(1), str. 23. ISSN 0231-6625. 
54 viz HŮRKA, Petr. Využití zásady "co není zakázáno je dovoleno" v pracovním právu. Právní rozhledy. 2007, 

15(24), str. 884. ISSN 1210-6410. 
55 tamtéž 
56 srov. ustanovení § 4a odst. 2 ZP 
57 srov. ustanovení §4a odst. 3 ZP 
58 viz. HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1, str. 32 
59 tamtéž 
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1.4.2. Právní zásady soukromého práva 

Právní zásady soukromého práva jsou právní zásady společně uplatňované ve všech 

soukromoprávních oborech. Je třeba ovšem zdůraznit, že tyto zásady nemusí být vždy 

uplatňovány ve stejné míře, ale mohou být v rámci jednotlivých odvětvích omezeny. Právě 

pracovní právo je typickým příkladem, kdy dochází k omezení některých právních zásad 

soukromého práva, přičemž důvodem pro toto omezení je zpravidla snaha zákonodárce 

chránit zaměstnance.60 

Právě při pokusu o výčet těchto zásad lze spatřit problém zmiňovaný v kapitole1.4 této 

diplomové práce, jelikož výčty soukromoprávních zásad se u jednotlivých autorů liší.  

Jan Dvořák uvádí následující právní zásady soukromého práva: (1) Zásada autonomie 

vůle; (2) Zásada rovnosti; (3) Zásada „nikomu neškodit (Neminem laedere)“; (4) Zásada 

„Nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo závislost svého postavení utrpět 

nedůvodnou újmu“; (5) Zásada „smlouvy mají být dodržovány, sliby se mají plnit (Pacta 

sund servanda)“; (6) Zásada prevence; (7) Zásada poctivosti a dobré víry (Bona fides); 

(8) Zákaz zjevného zneužití práva; (9) Zásada ochrany slabší strany; (10) Přípustnost 

analogie a (11) Zásada „práva patří bdělým (Vigilantibus iura scripta sund)“.61 

Jaroslav Stránský do tohoto výčtu řadí také zásadu ochrany nabytých práv.62 Tuto zásadu 

však považuji spíše jako zásadu společnou pro celý systém práva, neboť její působení 

lze zcela běžně nalézt i v oborech práva veřejného. Typicky lze zmínit působení této zásady 

v právu sociálního zabezpečení, nebo správním právu.  

Martin Štefko k soukromoprávním zásadám dále přidává: (1) Zásadu plné náhrady 

majetkové a nemajetkové újmy a (2) Zákaz bezdůvodného obohacení se na úkor druhého.63 

I tyto právní zásady považuji spíše za zásady práva obecně, nikoli za zásady čistě 

soukromého práva. 

 
60 viz. ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působnosti 

obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-24-

7, str. 142 
61 viz. DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované 

a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016-. ISBN 978-80-7552-187-3. 
62 viz. STRÁNSKÝ, Jaroslav. Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních 

vztazích. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7729-4.  
63 viz. ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působnosti 

obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-24-

7, str. 142 
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Petr Hůrka výčet doplňuje o: (1) Zásadu ochrany dobrých mravů; (2) Zásadu „neznalost 

zákona neomlouvá;“ a (3) Zásadu „co není zakázáno je dovoleno.“ Dvě posledně zmiňované 

zásady jsou ovšem častěji považovány za obecné zásady společné pro celé právo, tedy nejen 

za zásady soukromého práva.64 

V následujících odstavcích blíže rozebírám ty soukromoprávní zásady, které považuji 

s ohledem na téma diplomové práce za významné, tj. zásadu autonomie vůle, zásadu 

rovnosti a zákaz zjevného zneužití práva. O zásadě ochrany slabší strany bude, vzhledem 

k výrazné ochraně zaměstnance, podrobněji pojednáno až v kapitole 1.4.3 této diplomové 

práce. 

Zásada autonomie vůle bývá pojímána jako možnost subjektu vlastními projevy vůle 

vytvářet právní vztahy, svobodně do nich vstupovat, a tak vlastní vůlí zakládat práva 

a povinnosti.65 Právě tato zásada je vnímána jako základní zásada, na níž je založeno 

soukromé právo, což výstižně vyjadřuje i důvodová zpráva k Občanskému zákoníku slovy: 

„[…] Se zřetelem k tomu se za první zásadu soukromého práva nepokládá rovnost osob, 

ale zásada autonomie vůle. […]“.66 

Martin Štefko rozlišuje čtyři oblasti, v nichž zásada autonomie vůle působí, a to: 

(1) volba, zda vůbec jednat, či nikoli; (2) volba adresáta právního jednání; (3) volba obsahu 

právního jednání a za (4) volba formy právního jednání.67 

Uplatnění zásady autonomie vůle v pracovním právu je výrazně omezena ochrannými 

prvky pracovního práva.68 Budeme-li se držet oblastí dle Martina Štefka, pak např. volba 

obsahu právního jednání je výrazně ovlivněna především otázkami, jejíž sjednání 

v individuální pracovní smlouvě je zakázáno (typickým příkladem může být rozšíření 

způsobů skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele).69 Dalším příkladem 

omezení autonomie vůle při volbě obsahu právního jednání je stanovení rozsahu, v němž lze 

 
64 viz. HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1, str. 31 
65 STRÁNSKÝ, Jaroslav. Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. 

Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7729-4, str. 39 
66 srov. bod 2.B.4. důvodové zprávy k Občanskému zákoníku. 
67 ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působnosti 

obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-24-

7, str. 143 
68 STRÁNSKÝ, Jaroslav. Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. 

Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7729-4, str. 39 
69 tamtéž, str. 45 
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určité otázky individuálně upravit (příkladem může být např. stanovení maximální délky 

pracovní doby nebo výše minimální mzdy).70 

Vedle omezení autonomie vůle v důsledku ochranné funkce pracovního práva mluví 

Jaroslav Stránský také o omezení v důsledku uplatňování nástrojů řízení práce 

zaměstnavatelem, tedy v důsledku organizační funkce pracovního práva.71  

Z jiného pohledu Věra Štangová rozlišuje jednak omezení autonomie vůle veřejnoprávní 

regulací a omezení prostřednictvím kolektivních smluv.72  

Zásadu rovnosti definuje Jan Dvořák jako nemožnost jedné strany jednostranně vnutit 

druhé straně svojí vůli a určovat jí její právní postavení.73 Toto pojetí zásady rovnosti 

rozšiřuje Věra Štangová o další rozměr, kterým je nemožnost jedné strany autoritativně řešit 

případný spor s druhou osobou.74 

Ve vztahu k pracovnímu právu rozlišuje Petr Hůrka rovnost vertikální a rovnost 

horizontální. Vertikální rovnost vyjadřuje hmotněprávní postavení zaměstnance 

a zaměstnavatele. Horizontální rovnost vyjadřuje vzájemné postavení mezi srovnatelnými 

zaměstnanci.75 Za základní projev horizontální rovnosti lze považovat zákaz diskriminace 

v pracovněprávních vztazích. O zásadě rovného zacházení a zákazu diskriminace bude více 

pojednáno v kapitole 1.4.3 této diplomové práce. 

V plné míře se zásada rovnosti (ve vertikálním smyslu) v pracovním právu projevuje jen 

do okamžiku vzniku pracovněprávního poměru, poté je výrazně omezena vztahem 

nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, tedy vertikální nerovností.76 

Typickým projevem potlačení zásady rovnosti v pracovním právu představují možnost 

 
70 STRÁNSKÝ, Jaroslav. Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. 

Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7729-4, str. 45  
71 tamtéž, str. 161-187 
72 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. Monografie (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-

7380-277-6, str. 29 
73 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované 

a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016-. ISBN 978-80-7552-187-3, str. 32 
74 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. Monografie (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-

7380-277-6, str. 37 
75 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1, str. 21 
76 STRÁNSKÝ, Jaroslav. Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. 

Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7729-4, str. 47 
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zaměstnavatele v některých případech jednostranně měnit obsah pracovněprávního vztahu77 

a oprávnění zaměstnavatele dávat zaměstnanci závazné pokyny.  

Zjevným zneužitím práva jsou takové případy, kdy osoba překročí při uplatnění svého 

práva meze zákona, takové jednání je nutno posoudit jako protiprávní.78 Za typický příklad 

zneužití práva uvádí Jan Dvořák šikanózní výkon práva, tedy případ, kdy je určité jednání 

činěno jen za účelem poškodit jinou osobu.79 Zásadu zákazu zneužití práva lze tedy vnímat 

jako jistý limit výkonu práv zaměstnavatele, ale i zaměstnance.80 

V oblasti pracovního práva nabývá zneužití práva často podoby označované jako 

tzv. bossing, Podstatou bossingu jsou útoky nadřízeného vůči jemu podřízenému 

zaměstnanci.81 Lze si tak představit situace, kdy za tímto účelem budou zneužita dispoziční 

oprávnění přiznaná zaměstnavateli.  

1.4.3. Právní zásady pracovního práva  

Právní zásady pracovního práva představují specifické zásady uplatňované výlučně 

v pracovním právu. Tyto zásady velmi často představují modifikaci obecnějších právních 

zásad reflektující základní funkce pracovního práva, tedy jeho ochrannou nebo organizační 

funkci.82 

V obecné rovině lze tyto zásady rozdělit do 2 skupin. První skupinu představují zásady 

výslovně vyjádřené v § 1a Zákoníku práce, jedná se tedy o tyto zásady: (1) Zvláštní ochrana 

postavení zaměstnance; (2) Zajištění uspokojivých a bezpečných podmínek pro výkon práce; 

(3) Spravedlivé odměňování zaměstnance; (4) Řádný výkon práce zaměstnancem v souladu 

s oprávněnými zájmy zaměstnavatele; (5) Rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz 

diskriminace.83 

 
77 viz. STRÁNSKÝ, Jaroslav. Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních 

vztazích. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7729-4, str. 48 
78 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované 

a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016-. ISBN 978-80-7552-187-3, str. 52 
79 tamtéž 
80 STRÁNSKÝ, Jaroslav. Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. 

Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7729-4, str. 52 
81 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. Monografie (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-

7380-277-6, str. 58 
82 ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působnosti 

obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-24-

7, str. 140 
83 srov. § 1a ZP 
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Druhou skupinu představují zásady výslovně v Zákoníku práce neuvedené, avšak 

vyvozované odbornou veřejností; i zde se objevuje již několikrát zmiňovaný problém 

nejednotného pojetí těchto zásad. Další komplikací při pokusu uvést výčet zvláštních zásad 

pracovního práva je obtížné odlišení, zda se jedná o právní zásadu, či jen znak výkonu 

závislé práce.84 

Martin Štefko uvádí tyto zásady: (1) Svoboda práce a s ní související zákaz nucených 

prací; (2) Právo na práci; (3) Zásada bezpečné a hygienické práce; (4) Koaliční svoboda; 

(5) Účast zaměstnanců na řízení podniku zaměstnavatele.85 

Jaroslav Stránský dále zmiňuje: (1) Zákaz nucených prací; (2) Smluvní zásadu; 

(3) Zásadu úplatnosti práce.86 Smluvní zásadu však vnímám spíše jako zásadu soukromého 

práva, nikoli jako zásadu pracovního práva.  

Petr Hůrka přidává tyto zásady: (1) Zákaz přenášet rizika z výkonu závislé práce 

na zaměstnance; (2) Zákaz ukládání peněžních postihů za porušení pracovněprávních 

povinností zaměstnancem; (3) Zákaz zajištění závazků v pracovněprávním vztahu; 

(4) Dočasné přidělení zaměstnance jen v rámci agenturního zaměstnávání nebo z důvodu 

zvyšování kvalifikace zaměstnance u jiné osoby; (5) Zákaz zasahovat do oprávněných zájmů 

druhého subjektu a (6) Zákaz znevýhodňovat zaměstnance, který se domáhal svých práv.87 

S ohledem na téma diplomové práce považuji za významné zásadu zvláštní ochrany 

postavení zaměstnance, zajištění uspokojivých a bezpečných podmínek pro výkon práce, 

rovné zacházení a zákaz diskriminace a zákaz nucených prací. O těchto zásadách tedy 

pojednávám v následujících odstavcích. 

Zásada zvláštní ochrany postavení zaměstnance představuje modifikaci 

soukromoprávní zásady ochrany slabší smluvní strany.88 Význam této zásady v pracovním 

právu je zesílen specifikami pracovního práva oproti právu soukromému, tedy jednak 

 
84 ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působnosti 

obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-24-

7, str. 140 
85 tamtéž str. 143-166 
86 STRÁNSKÝ, Jaroslav. Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. 

Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7729-4, str. 38 
87 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pracovním 

právu. Praha: Auditorium, 2009. ISBN: 978-80-903786-04-9, str. 33-36 
88 ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působnosti 

obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-24-

7, str. 142 
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výkonem práce ve vztahu podřízenosti, tak existenční závislosti zaměstnance na nalezení 

a udržení si práce.89 V pracovním právu se projevuje v podobě zákazu přenášet rizika 

ze zaměstnavatele na zaměstnance a v existenci kogentních ustanovení Zákoníku práce.90 

Zásadu zajištění uspokojivých a bezpečných podmínek pro výkon práce lze vnímat 

jako požadavek, aby zaměstnavatel nezneužíval svého hospodářského postavení na úkor 

ochrany zaměstnance.91 V této zásadě se tedy výrazně projevuje ochranná funkce 

pracovního práva. Výrazné projevy této zásady lze spatřit v úpravě bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, v požadavcích kladených na pracovní dobu a na odměňování zaměstnanců 

nebo v úpravě péče zaměstnavatele o zaměstnance.92  

Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace představuje další z projevů ochranné 

funkce pracovního práva a zároveň konkretizaci soukromoprávní zásady rovnosti 

v horizontálním smyslu.  

Její podstatou je povinnost zaměstnavatele zajistit rovné zacházení se zaměstnanci.93 

Tradičně jsou rozlišovány dva druhy rovností; rovnost formální a rovnost materiální. 

Formální rovnost spočívá v rovném zacházení s formálně stejnými subjekty ve stejných 

situacích. Podstatou materiální rovnosti je stejné zacházení se stejnými subjekty ve stejné 

situaci, doplněné o posuzování skutečné situace, v níž se jednotlivec nachází. U materiální 

rovnosti je rozlišována rovnost výsledků a rovnost příležitostí.94 Právě formální rovnost 

je často uplatňována ve vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.95  

Zásada rovného zacházení je realizována prostřednictvím zákazu přímé i nepřímé 

diskriminace. Přímá diskriminace představuje situaci, při níž je s jednou osobou zacházeno 

méně příznivě, než se zachází, nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci. 

Nepřímá diskriminace je případ, kdy je na základě zdánlivě neutrálního pravidla určitá osoba 

 
89 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1, str. 35 
90 tamtéž, str. 159 
91 tamtéž, str. 35 
92 tamtéž 
93 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. Monografie (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-

7380-277-6, str. 47 
94 tamtéž, str. 42-44 
95 ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působnosti 

obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-24-

7, str. 155 
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znevýhodněna oproti jiným osobám ve srovnatelné situaci. Je ovšem třeba zdůraznit, 

že diskriminací je jen takové odlišné zacházení, pro které neexistuje řádné objektivní 

odůvodnění.96 V pracovním právu se zásada rovnosti projevuje především v požadavku 

na rovný přístup všech k zaměstnání a v oblasti rovného zacházení se zaměstnancem 

po dobu trvání pracovního poměru.97 

Jak bude dále uvedeno, některé z limitů omezující výkon závislé práce zaměstnancem 

mají původ v osobnosti zaměstnance, a tedy budou do jisté míry vyžadovat, aby s těmito 

zaměstnanci bylo zacházeno jinak, než se zachází s ostatními zaměstnanci. Tato skutečnost 

tak mohla v řadě případů vést k úvahám, zda se nejedná o nedovolenou diskriminaci. 

Domnívám se však, že takové jednání za nedovolenou diskriminaci považovat nelze. 

O tomto problému bude blíže pojednáno v kapitole 3.2 této diplomové práce. 

Nucené práce jsou definovány čl. 2.1. Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 2998  

o nucené nebo povinné práci (dále jen „Úmluva č. 29“) jako: „každá práce, nebo služba, 

která se na kterékoli osobě vymáhá pod pohrůžkou jakéhokoli trestu a ke které se řečená 

osoba nenabídla dobrovolně.“ V čl. 2.2. Úmluvy č. 29 jsou uvedeny případy, které 

nucenými pracemi nejsou, jedná se o služby a práce (1) vymáhané v rámci vojenské služby; 

(2) které tvoří součást obvyklých občanských povinností; (3) vymáhané v důsledku 

odsouzení; (4) vymáhané v případě mimořádných událostí a (5) vykonávané členy obce 

v přímém zájmu obce.  

Článkem 1 Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 105 týkající se odstranění nucené 

práce99 (dále jen „Úmluva č. 105“) se členské státy zavázaly odstranit a nevyužívat nucené 

práce mimo jiné jako (1) prostředku pracovní kázně; (2) trestu za účasti ve stávkách nebo 

(3) prostředku diskriminace. 

Zákaz nucených prací je realizován především v podobě zásady vzniku pracovního 

poměru jen se souhlasem obou jeho subjektů.100  

 
96 ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působnosti 

obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-24-

7, str. 48-49 
97 tamtéž, str. 47 
98 ratifikována Československou socialistickou republikou v roce 1957 
99 ratifikována Českou republikou v roce 1996 
100 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pracovním 

právu. Praha: Auditorium, 2009. ISBN: 978-80-903786-04-9, str. 35 
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2. Výkon závislé práce zaměstnancem 

Výše bylo rozebráno, že vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 

je soukromoprávní vztah, který se však od ostatních soukromoprávních vztahů výrazně 

odlišuje. Důvodem této odlišnosti je specifický předmět pracovního práva i vztahu mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, tj. závislá práce.101 Petr Bezouška zdůrazňuje, že právě 

závislá práce je rozhodující pro rozlišení mezi pracovním poměrem a podnikáním.102  

Pojem závislé práce je definován jak soudní judikaturou, tak Zákoníkem práce. Právě 

obsažení legální definice v Zákoníku práce je terčem kritiky z řad některých členů odborné 

veřejnosti, kteří by spíše upřednostňovali vymezení závislé práce rozhodovací činností 

soudů, popřípadě odbornou literaturou.103 

Nejvyšší soud České republiky definoval závislou práci ve svém rozhodnutí 

ze dne 18. 12. 2001, spis. zn. 21 Cdo 615/2001 jako práci, „kterou fyzická osoba neprovádí 

vlastním jménem a na vlastní riziko, ale pro zaměstnavatele, podle jeho pokynů a na jeho 

nebezpečí“. 

Obdobně Zákoník práce vymezuje závislou práci jako práci, „která je vykonávána 

ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, 

podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.“104 

Zároveň Zákoník práce vymezuje podmínky, za kterých je závislá práce vykonávána, tak, 

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.“105 

Právě vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance považuji za stěžejní 

znak závislé práce, na který navazují ostatní znaky. Oporou pro toto pojetí může být 

i Štefkovo členění znaků závislé práce na 3 skupiny. První skupinu tvoří osobní výkon práce 

a výkon práce na místě a v čase určeném zaměstnavatelem, tyto znaky dle Martina Štefka 

vyjadřují základní rámec výkonu práce. Druhou skupinu je výkon práce podle pokynů 

 
101 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1, str. 22 
102 BEZOUŠKA, Petr. Závislá práce. Právní rozhledy. 2008, 16(16), str. 579. ISSN 1210-6410 
103 srov. ŠTEFKO, Martin. Výkon závislé práce. Časopis pro právní vědu a praxi. 2008, 17(4), str. 339. ISSN 

1210-9126. 
104 viz. § 2 odst. 1 ZP 
105 viz. § 2 odst. 2 ZP 
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zaměstnavatele, tento znak dle Martina Štefka určuje způsob realizace nadřízenosti 

zaměstnance. Do třetí skupiny řadí Martin Štefko výkon práce jménem zaměstnavatele, 

za odměnu a na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, které představují důvody existence 

nadřízenosti zaměstnavatele.106 

V následujících kapitolách budou rozebrány jednotlivé znaky závislé práce, přičemž 

největší důraz bude kladen právě na vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti 

zaměstnance.  

2.1. Vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance 

Vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance je považován za klíčový 

znak závislé práce.107  Lze ho vymezit jako výkon práce takovým způsobem, při kterém 

zaměstnavatel kontroluje, nebo má alespoň možnost kontrolovat, jak je práce zaměstnancem 

vykonávána.108 

Na povaze a podstatě tohoto vztahu neexistuje napříč odbornou veřejností shoda. 

S přihlédnutím k poznatkům uvedeným v kapitole 1.2 této diplomové práce lze souhlasit 

se závěrem, že nadřízenost zaměstnavatele je nutno vnímat jako nadřízenost smluvní, a tedy 

ji nelze zaměňovat za nadřízenost ve smyslu veřejného práva.109  

Samotnou povahu závislosti zaměstnance je již obtížnější vymezit. Zatímco Petr 

Bezouška ji pojímá jako závislost osobní,110 Martin Štefko ji vnímá jen jako závislost právní, 

omezenou toliko jen na pracovní aktivity zaměstnance,111 a Petr Hůrka mluví o závislosti 

organizační.112 Osobně jsem přesvědčen, že závislost zaměstnance je nutné vnímat ve dvou 

různých pojetích, které ač spolu úzce souvisejí, nemohou být vzájemně zaměňovány, 

a to závislost sociální a právní. Za závislost v sociálním smyslu lze považovat ekonomickou, 

leckdy až existenční závislost zaměstnance na příjmech z výkonu závislé práce. 

 
106 viz. ŠTEFKO, Martin. Výkon závislé práce. Časopis pro právní vědu a praxi. 2008, 17(4), 337-345, str. 340-

341. ISSN 1210-9126. 
107 BEZOUŠKA, Petr. Závislá práce. Právní rozhledy. 2008, 16(16), str. 580. ISSN 1210-6410 
108 ŠTEFKO, Martin. Výkon závislé práce. Časopis pro právní vědu a praxi. 2008, 17(4), str. 340. ISSN 1210-

9126 
109 srov. ŠTEFKO, Martin. Vymezení závislé a nelegální práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 

fakulta, 2013. ISBN 978-80-87146-72-9, str. 201 
110 BEZOUŠKA, Petr. Závislá práce. Právní rozhledy. 2008, 16(16), str. 580. ISSN 1210-6410 
111 ŠTEFKO, Martin. Vymezení závislé a nelegální práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 

fakulta, 2013. ISBN 978-80-87146-72-9, str. 200 
112 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pracovním 

právu. Praha: Auditorium, 2009. ISBN: 978-80-903786-04-9, str. 14 
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Tato závislost je důvodem, proč zaměstnanec vstupuje do pracovněprávního vztahu, a tedy 

důvodem, proč se dobrovolně podřizuje zaměstnavateli. Závislostí v právním smyslu je pak 

vlastní podřízení se zaměstnance zaměstnavateli. Tato závislost tedy vymezuje vztah 

zaměstnance a zaměstnavatele při výkonu závislé práce a může být tedy uplatňována 

jen v rozsahu souvisejícím s výkonem práce zaměstnancem; tuto závislost však rozhodně 

nelze vnímat jako závislost osobní.113 

Vztah nadřízenosti a podřízenosti prostupuje celým pracovněprávním vztahem 

a projevuje se v celé řadě dílčích podobách. 

Hlavním projevem je právo zaměstnavatele dávat zaměstnanci pokyny, které se vztahují 

k podmínkám, za nichž je práce zaměstnancem vykonávána, a vázanost zaměstnance těmito 

pokyny.114 Toto oprávnění zaměstnavatele bývá také někdy označováno jako mocenské 

působení zaměstnavatele115 nebo jako dispoziční pravomoc zaměstnavatele.116 Jan Horecký 

dispoziční pravomoc vymezuje jako: „právem garantovanou a upravenou možnost 

organizovat a řídit výkon práce prostřednictvím fyzických osob – zaměstnanců.“117 

Právě výkon práce pod vedením jiné osoby vnímá jako hlavní znak pracovněprávního 

vztahu také Soudní dvůr Evropské unie. Kupříkladu skutečnost, že učitel připravující 

se k výkonu povolání musí i během této přípravy odučit určitý rozsah hodin dle pokynů 

školy, byla důvodem, proč Soudní dvůr Evropské unie přiznal připravujícím se učitelům 

postavení pracovníka.118 

Práci zaměstnance zaměstnavatel řídí především prostřednictvím dvou nástrojů; 

závazného pokynu, jakožto právem výslovně neupraveného, avšak předvídaného nástroje, 

a vnitřního předpisu, jakožto nástroje právem výslovně upraveného.119 V obou uvedených 

případech je pro jejich závaznost vůči zaměstnancům nezbytné, aby tyto nástroje byly 

 
113 k tomu srov. ANTLOVÁ, Tereza. Závislá práce – předmět pracovního práva in HORECKÝ, Jan, ed. Pocta 

Milanu Galvasovi k 70. narozeninám. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9302-7, str. 215, 

i když též tato autorka rozlišuje vedle hospodářské závislosti zaměstnance závislost osobní. 
114 BEZOUŠKA, Petr. Závislá práce. Právní rozhledy. 2008, 16(16), str. 580. ISSN 1210-6410 
115 STRÁNSKÝ, Jaroslav. Vývoj a postavení pracovního práva jako soukromoprávního odvětví. Brno: 

Masarykova universita, 2014. ISBN 978-80-210-7500-9, str. 90 
116 srov. HORECKÝ, Jan. Dispoziční pravomoc zaměstnavatele. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-

7598-255-1, str. 9 
117 tamtéž 
118 viz. body 17 a 18 rozhodnutí soudního dvora Evropské unie ze dne 3. 7. 1986, C-66/85 (Deborah Lawrie-

Blum v. Land Baden-Württemberg) 
119 HORECKÝ, Jan. Dispoziční pravomoc zaměstnavatele. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-

255-1, str. 69 
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formulovány dostatečně srozumitelně a určitě a aby zaměstnanci měli možnost se s nimi 

seznámit.120 

Závazný pokyn lze definovat jako „veškerá jednání zaměstnavatele směřující 

k organizaci práce a nasměrování zaměstnance k určité činnosti.“121 Adresátem závazného 

pokynu může být jak skupina zaměstnanců, tak individuální zaměstnanec.122 

Obecně lze říct, že zaměstnavatel má možnost udílet zaměstnanci pokyny v kterékoli 

oblasti výkonu práce. Nejčastější jsou ovšem pokyny zaměstnavatele ve vztahu k místu 

výkonu práce, času, v němž má být práce konána, a dále pokyny zaměřené na způsob výkonu 

práce.123 Stejně tak je široká škála forem, jak může zaměstnavatel pokyn zaměstnanci udělit, 

počínaje mimickým projevem zaměstnavatele,124 přes osobní udělení pokynu a konče 

udělením pokynu prostřednictvím telefonické komunikace, či využitím jiného 

elektronického zařízení.125 Je ovšem třeba uvést, že v dnešní době často zaměstnavatelé 

omezují své pokyny vůči zaměstnanci jen na zadání pracovního úkolu a vlastní postup, jak 

má zaměstnanec výsledku dosáhnout je plně ponechán na zaměstnanci.126 Dalším 

specifickým příkladem omezení práva zaměstnavatele udílet pokyny k výkonu práce 

představuje domácí práce.  

Vnitřní předpis je definován jako „hromadný pokyn zaměstnavatele, kterým specifikuje 

povinnosti zaměstnanců, obecně stanovené kogentními právními normami, se zřetelem 

na zvláštní podmínky konkrétního zaměstnavatele.“127 Oproti závaznému pokynu musí být 

vnitřní předpis adresován jen skupině zaměstnanců a pod sankcí neplatnosti musí být jen 

v písemné formě. 

Oprávnění zaměstnavatele vydat vnitřní předpis se setkal s širokou kritikou napříč 

odbornou veřejností. Z odpůrců vnitřního předpisu lze zmínit Jaroslava Stránského, podle 

 
120 tamtéž, str. 69-80 
121 HORECKÝ, Jan. Dispoziční pravomoc zaměstnavatele. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-

255-1, str. 70 
122 tamtéž, str. 69 
123 BEZOUŠKA, Petr. Závislá práce. Právní rozhledy. 2008, 16(16), str. 580. ISSN 1210-6410 
124 HORECKÝ, Jan. Dispoziční pravomoc zaměstnavatele. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN ISBN 978-80-

7598-255-1, str. 69 
125 ŠTEFKO, Martin. Vymezení závislé a nelegální práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 

fakulta, 2013. ISBN 978-80-87146-72-9, str. 161 
126 viz. GALVAS, Milan. Kodifikace pracovního práva a její vztah k návrhu nového občanského zákoníka. 

Justiční praxe. 2002, 50(10), str. 566. ISSN 1211-0825 
127 viz. bod 288 nálezu Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06 
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něhož by úprava povinností zaměstnanců neměla být dána jednostranně zaměstnavatelem, 

nýbrž by měla být obsažena v pracovní smlouvě, popřípadě kolektivní smlouvě.128 

Dalšími odpůrci byl kolektiv autorů Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky, 

kteří považovali vnitřní předpis za neslučitelný s povahou pracovního práva i zásadami tržní 

ekonomiky.129 

Vnitřním předpisem se zabýval také Ústavní soud České republiky ve svém rozhodnutí 

ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06, v němž uvedl: „U pracovněprávních vztahů 

je zřejmé, že po jejich vzniku zaměstnavatel vytváří potřebné pracovní podmínky, organizuje 

práci všech zaměstnanců, nese náklady a hospodářské riziko pracovních činností a využívá 

výsledků těchto činností. Je přitom oprávněn dávat zaměstnancům pokyny k výkonu sjednané 

práce. Zaměstnanec je povinen se řídící vůli zaměstnavatele podřídit [§ 2 odst. 4, § 38 odst. 1 

písm. b) zákoníku práce]. V této souvislosti se hovoří o dispoziční pravomoci 

zaměstnavatele. Dispoziční pravomoc je součástí obsahu vlastnického práva“. 

Právo zaměstnavatele vydat vnitřní předpis tak Ústavní soud České republiky podřadil pod 

výkon vlastnického práva zaměstnavatele. 

Zvláštním typem vnitřního předpisu je pracovní řád, kterým může zaměstnavatel rozvést 

ustanovení Zákoníku práce, a tím podrobněji upravit pracovní podmínky zaměstnanců.130 

Dispoziční pravomoc zaměstnavatele se projevuje především v povinnosti zaměstnance 

uposlechnout pokyny zaměstnavatele, a to i v případě, jestliže s těmito pokyny nesouhlasí, 

nebo by z jakéhokoliv jiného důvodu chtěl postupovat jinak. V opačném případě 

zaměstnanec porušuje své povinnosti a vystavuje se tím všem případným sankcím z tohoto 

porušení vyplývajících.131  

Právě s odkazem na vázanost pokyny zaměstnavatele dospěl Nejvyšší soud 

České republiky k závěrům, že kuchař zaměřený na italskou kuchyni není oprávněn 

odmítnout přípravu jídla dle jídelního lístku zaměstnavatele, a to bez ohledu na odborné 

znalosti zaměstnance. Ve svém rozhodnutí ze dne 18. 3. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1271/2013 

 
128 viz. STRÁNSKÝ, Jaroslav. Vývoj a postavení pracovního práva jako soukromoprávního odvětví. Brno: 

Masarykova universita, 2014. ISBN 978-80-210-7500-9, str. 198 
129 viz. KOLEKTIV AUTORŮ. K některým teoretickým otázkám dalšího postupu reformy pracovního práva. 

Právní praxe. 1993, 41(10), str. 285. ISSN 1210-0900 
130 HORECKÝ, Jan. Dispoziční pravomoc zaměstnavatele. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-

255-1, str. 79 
131 srov. STRÁNSKÝ, Jaroslav. Vývoj a postavení pracovního práva jako soukromoprávního odvětví. Brno: 

Masarykova universita, 2014. ISBN 978-80-210-7500-9, str. 91 
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totiž Nejvyššího soudu České republiky uvedl: „[…] svým jednáním spočívajícím 

v odmítnutí pokynu nadřízeného (jednatele žalovaného J. M.), který se týkal výkonu práce 

žalobce podle pracovní smlouvy a který byl vydán v souladu s právními předpisy, úmyslně 

porušil povinnost zaměstnance konat práci podle pracovní smlouvy podle pokynů 

zaměstnavatele, která pro něj vyplývá z pracovního poměru a která patří mezi základní 

atributy závislé práce vykonávané v pracovněprávním vztahu. Na této povaze jednání 

žalobce nemůže nic změnit okolnost, že změny v jídelním lístku restaurace, se kterými žalobce 

nesouhlasil, s ním nebyly jako s odborníkem na italskou kuchyni předem projednány, neboť 

zaměstnanec je povinen plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy bez 

ohledu na to, jaké odborné stanovisko k nim zaujímá.“132  

V jiném případě133 vyjádřil Nejvyšší soud názor, že neexistence vzniku způsobené škody 

nic nemění na skutečnosti, že zaměstnankyně (v daném případě lékárnice) nedodržela pokyn 

zaměstnavatele spočívající v zákazu provádět platby přesahující částku 1.000,- Kč 

v hotovosti. I ve spojení s dalšími pochybeními zaměstnankyně dospěl Nejvyšší soud České 

republiky k závěru, že v posuzovaném případě byl dán důvod pro okamžité zrušení 

pracovního poměru zaměstnavatelem.   

Závěrem je nutné uvést, že dispoziční oprávnění zaměstnavatele má své hranice. Hlavním 

omezením je vymezení rozsahu dispozičního oprávnění v podobě rozsahu osobního 

(zaměstnanci zaměstnavatele), územního (místo výkonu práce), časového (pracovní doba) 

a věcného (druh sjednané práce).134 O územním, časovém i věcném rozsahu bude blíže 

pojednáno v kapitole 4.1 této diplomové práce. 

Druhým projevem vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance 

je začlenění zaměstnance do organizační struktury zaměstnavatele.135 Začlenění 

zaměstnance do organizační struktury zaměstnance je nejvíce patrné v nutnosti zaměstnance 

spolupracovat s ostatními spolupracovníky, v existenci hierarchické struktury mezi více 

zaměstnanci nebo ve využívání zařízení a nástrojů zaměstnavatele při výkonu práce 

zaměstnancem.136 

 
132 viz. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 3. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1271/2013 
133 viz. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 2. 9. 2015, sp. zn. 21 Cdo 3840/2014 
134 HORECKÝ, Jan. Dispoziční pravomoc zaměstnavatele. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-

255-1, str. 48-61 
135 viz. BEZOUŠKA, Petr. Závislá práce. Právní rozhledy. 2008, 16(16), str. 581. ISSN 1210-6410 
136 tamtéž, str. 581 



33 

 

Právě úplné začlenění zaměstnance do organizační struktury zaměstnavatele a jeho 

spojení s místem výkonu práce označil za znak odlišující pracovněprávní vztah od jiných 

smluvních typů i Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozhodnutí ze dne 15. 1. 1987, 

sp. zn. C-266/85, případ Hassan Shenavai v. Klaus Kreischer. 

Požadavek na začlenění zaměstnance do organizační struktury zaměstnavatele nelze 

ovšem vykládat tak, že by existence závislé práce v případech byla vždy vyloučena, pokud 

by zaměstnanec nebyl začleněn do struktury zaměstnavatele. Tak například Najvyšší súd 

Slovenskej socialistickej republiky ve svém rozhodnutí ze dne 14. 10. 1970, 

sp. zn. 6 Cz 90/70 vyjádřil závěr, že použití vlastního pracovního nástroje (v posuzovaném 

případě koňského potahu) nemůže bez dalšího znamenat, že by se nemohlo jednat 

o pracovněprávní vztah. 

Dalším projevem nadřízeného postavení zaměstnavatele je právo zaměstnavatele 

vykonávat vůči zaměstnanci disciplinární pravomoc a kontrolovat výkon práce 

zaměstnancem.137 

2.2. Osobní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 

Osobní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem představuje další zásadní znak 

závislé práce.138 Význam osobního vztahu v pracovněprávních vztazích potvrdil i Nejvyšší 

soud České republiky ve svém rozhodnutí ze dne 24. 4. 2018, sp. zn. 21 Cdo 992/2017, 

v němž právě tento znak postavil na pomyslné druhé místo při rozhodování, zda se jedná 

o pracovněprávní vztah, či nikoli.139 

Hlavním projevem tohoto zvláštního osobního vztahu je povinnost zaměstnance 

vykonávat práci osobně, tedy bez možnosti nechat se při výkonu práce zastoupit.140 Dalšími 

 
137 BEZOUŠKA, Petr. Závislá práce. Právní rozhledy. 2008, 16(16), str. 581. ISSN 1210-6410 
138 ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působnosti 

obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-24-

7, str. 55 
139 Na pomyslné první místo Nejvyšší soud České republiky umístil vztah nadřízenosti zaměstnavatele 

a podřízenosti zaměstnance. 
140 ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působnosti 

obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-24-

7, str. 60 
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projevy je povinnost zaměstnance být loajální k zájmům zaměstnavatele a zánik pracovního 

poměru smrtí zaměstnance a až na výjimky i smrtí zaměstnavatele.141 

S osobní vztahem mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem úzce souvisí zákaz společného 

pracovního vztahu, podle něhož by až na výjimky měl mít jeden zaměstnanec jen jednoho 

zaměstnavatele.142 

2.3. Výkon práce za odměnu 

Úplatnost výkonu práce představuje jednu ze základních podmínek výkonu závislé práce. 

Úplata v pracovním vztahu ovšem nabývá z důvodu své provázanosti se závislostí 

zaměstnance na zaměstnavateli na významu, a proto bývá často soudní rozhodovací praxí 

„povýšena“ na znak závislé práce.143 Tento přístup zaujal Nejvyšší správní soud České 

republiky ve svém rozhodnutí ze dne 13. 2. 2014, sp. zn. 6 Ads 46/2013, když uvedl: „Pokud 

má ovšem správní orgán naplnění tohoto subjektivního znaku objektivně prokázat, musí 

zkoumat, zda je dána osobní závislost zaměstnance na zaměstnavateli a zejména co je její 

příčinou. A zde začíná být zřejmé, že i když poskytování odměny zaměstnanci není vymezeno 

v zákoně jako znak závislé práce, neznamená to, že by zcela ztratilo smysl tuto otázku v rámci 

postihování nelegální práce zkoumat. Neboť právě pobírání odměny představuje typickou 

skutečnost, která závislé postavení zaměstnance na zaměstnavateli věrohodně prokazuje. 

Podmínkou samozřejmě je, aby odměna tvořila (ne nutně jediný, ale ekonomicky významný) 

zdroj zaměstnancových příjmů – poskytnutí drobné protihodnoty např. v podobě daru je 

běžným zvykem i v případě jednorázové mezilidské výpomoci. […] Odměna tedy sice přísně 

vzato nepředstavuje samostatný definiční znak závislé práce (jde o povinnost, která 

zaměstnavateli na základě výkonu práce vzniká), avšak pokud jedna osoba poskytne nebo 

přislíbí druhé za její činnost odměnu, jde o významnou skutečnost pro posouzení, zda mezi 

nimi existuje vztah nadřízenosti a podřízenosti vyplývající z hospodářské závislosti 

zaměstnance na zaměstnavateli.“ 

Odborná literatura vymezuje 4 základní funkce odměny v pracovním vztahu, a to funkce 

stimulační (motivační), regulační, kompenzační a alimentační (sociální).144 S přihlédnutím 

 
141 ŠTEFKO, Martin. Vymezení závislé a nelegální práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 

fakulta, 2013. ISBN 978-80-87146-72-9, str. 155 
142 tamtéž, str. 119 
143 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0, str. 146 
144 tamtéž, str. 230-231 
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k tématu diplomové práce je nejdůležitější kompenzační funkce odměny za práci, podle 

níž je úkolem odměny za práci nahradit zaměstnanci, že část svého života stráví výkonem 

závislé práce.145 Zjednodušeně lze tedy říci, že zaměstnanec za odměnu dobrovolně vstupuje 

do vztahu podřízenosti vůči zaměstnavateli, a tím současně omezuje některá svá práva.  

Alimentační funkce odměny za práci je pak vyjádřením sociální závislosti zaměstnance 

na zaměstnavateli, jak byla popsána v kapitole 2.1. 

2.4. Výkon práce jménem zaměstnavatele na jeho náklady a odpovědnost  

Dalším znakem závislé práce je její výkon jménem zaměstnavatele. Podle tohoto znaku 

je zaměstnavatel příjemcem výsledku práce.146 

S tímto znakem úzce souvisí výkon práce na náklady a odpovědnost zaměstnavatele jako 

jedna ze základních podmínek, za kterých je závislá práce vykonávána. 

Práce by tedy měla být vykonávána tak, aby zaměstnanec nenesl žádné náklady na výkon 

práce; závislá práce by tedy měla být v zásadě vykonávána v prostorách zaměstnavatele 

a za využití jeho nástrojů a materiálů.147 Zároveň je ovšem stále možné, aby zaměstnanec 

po dohodě se zaměstnavatelem využíval při výkonu práce své vlastní nástroje, avšak v tomto 

případě náleží zaměstnanci náhrada výdajů vynaložených na použití těchto nástrojů.148 

Výkon práce na odpovědnost zaměstnavatele znamená, že zaměstnavatel odpovídá 

jednak za újmu způsobenou jeho zaměstnancem třetím osobám, tak za újmu způsobenou 

zaměstnanci při výkonu práce.149 

2.5. Výkon práce v pracovní době a na pracovišti 

Výkon práce na pracovišti a v pracovní době představuje další ze základních podmínek 

výkonu závislé práce. Vzhledem ke smluvní povaze pracovněprávního vztahu ovšem nemusí 

 
145 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia 

iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0, str. 230-231 
146 ŠTEFKO, Martin. Vymezení závislé a nelegální práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 

fakulta, 2013. ISBN 978-80-87146-72-9, str. 163 
147 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pracovním 

právu. Praha: Auditorium, 2009. ISBN: 978-80-903786-04-9, str. 14 
148 viz. ŠTEFKO, Martin. Vymezení závislé a nelegální práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 

fakulta, 2013. ISBN 978-80-87146-72-9, str. 178 
149 tamtéž, str. 181 
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být tyto podmínky dodrženy vždy, ale dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 

může být sjednáno něco jiného.150 

Pracovní dobu lze vnímat jako dobu, po kterou dává zaměstnanec zaměstnavateli 

k dispozici svou práci. Není-li mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem určeno jinak 

je rozvržení pracovní doby zaměstnance právem zaměstnavatele.151 

Místo výkonu práce je místem, na kterém je práce pravidelně konána.152 Sjednání místa 

výkonu práce je jednou z podstatných náležitostí pracovní smlouvy.153 

Právě místo výkonu práce a pracovní doba představují dva významné limity, omezující 

závislost zaměstnance na zaměstnavateli, podrobněji budou tedy rozvedeny v kapitolách 

4.1.2 a 4.1.3 této diplomové práce. 

  

 
150  ŠTEFKO, Martin. Vymezení závislé a nelegální práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 

fakulta, 2013. ISBN 978-80-87146-72-9, str. 172-173 
151 tamtéž, str. 175 
152 tamtéž 
153 srov. § 34 ZP 
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3. Limity závislosti zaměstnance 

3.1. Pojem limity závislosti zaměstnance 

Z výše uvedeného je zřejmé, že vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 

je specifickým soukromoprávním vztahem. 

Pro tento vztah je charakteristické nerovné postavení zaměstnance a zaměstnavatele, 

především při vlastním výkonu závislé práce.154 Pracovní smlouvou se totiž zaměstnanec 

zavazuje vykonávat závislou práci v podřízeném postavení vůči zaměstnavateli.155  

Budeme-li na pracovní smlouvu nahlížet optikou svobody jednotlivce, bude namístě 

konstatovat, že uzavřením pracovní smlouvy se zaměstnanec vzdává části své svobody 

spočívající především v možnosti trávit čas způsobem, jaký si sám zvolí. V této souvislosti 

lze odkázat na Richarda G. Krause, který připomíná, že latinský pojem „negotium“ 

používaný pro práci nebo zaměstnání je vymezován též jako „nedostatek volného času“ 

nebo „chybějící volný čas“.156  

Zaměstnanec zároveň přebírá autoritu zaměstnavatele projevující se především tak, 

že zaměstnavatel je oprávněn určit zaměstnanci pracovní dobu a pracoviště a přidělit 

mu práci. Zaměstnavatel je tedy oprávněn nařídit zaměstnanci, kde se má v určitý čas 

zdržovat a co má na daném místě dělat.  

Takto vytvořenému vztahu odpovídají též funkce pracovního práva. Pracovní právo totiž 

na jednu stranu zaměstnavateli umožňuje získané nadřízené postavení realizovat, avšak 

zároveň zaměstnance před těmito zásahy chrání.  

Nelze však přehlížet, že celý takto vytvořený vztah zaměstnance a zaměstnavatele 

má smluvní základ157 a že tedy nadřízené postavení zaměstnavatele nepůsobí absolutně.158  

 
154 STRÁNSKÝ, Jaroslav. Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. 

Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7729-4, str. 47 
155 srov. § 2 odst. 1 ZP 
156 KRAUS, Richard G. Recreation and Leisure in Modern Society. Haprer Collins Publishers, 1990. citováno 

in PATOČKOVÁ, Věra.: Volný čas a práce v proměnách času. Ostium [online]. 2019, 15(1) [nahlíženo 

dne 21.4.2021]. ISSN 1336-6556. Dostupné z: https://ostium.sk/language/sk/1-2019/ 
157 k tomu podrobněji viz. kapitola 1.2 této diplomové práce 
158 viz. SPRINGINSFELDOVÁ, Nelly. Zamyšlení nad ochrannou funkcí pracovního práva in HORECKÝ, 

Jan, ed. Pocta Milanu Galvasovi k 70. narozeninám. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-

9302-7. 
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Práce, která by takto vymezené požadavky nenaplňovala, by byla v rozporu s obecně 

uznávaným zákazem nucených prací.159 

Při výkonu závislé práce zaměstnancem tak mohou nastat různé skutečnosti, které 

způsobují, že zaměstnavatel není oprávněn určitou práci zaměstnanci přikázat a zaměstnanec 

není povinen takto přikázanou práci vykonat. Dochází tudíž k narušení nadřízeného 

postavení zaměstnavatele ve prospěch ochrany jemu podřízeného zaměstnance. 

Právě tyto skutečnosti lze označit jako limity závislosti zaměstnance, popřípadě jako 

omezení dispozičního oprávnění zaměstnavatele.160 

Jinak řečeno lze limity závislosti zaměstnance definovat jako důvody, pro které 

je zaměstnanec oprávněn odmítnout výkon práce pro jinak jemu nadřízeného 

zaměstnavatele.  

3.2. Členění limitů závislosti zaměstnance 

Vzhledem k povaze limitů závislosti zaměstnance jako čistě teoretickému pojmu 

se nabízí různé možnosti jejich členění.   

Jan Horecký člení limity závislosti zaměstnance na limity smluvní a zákonné. Smluvní 

limity vymezuje jako podmínky výkonu práce vyplývající z pracovní smlouvy, dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr a kolektivních smluv. Naopak za zákonné limity 

Jan Horecký považuje ta omezení výkonu práce vyplývající přímo ze zákona.161 

Toto členění založené výlučně na prameni práva, z něhož daný limit vyplývá ovšem 

nepovažuji za vhodné. Podmínky kladené na výkon práce zákonem, pracovní smlouvou, 

kolektivní smlouvou, případně dohodami o pracích konaných mimopracovní poměr totiž 

nepůsobí izolovaně, ale vzájemně se prolínají a doplňují. Též v pracovním právu se navíc 

uplatňuje zásada dispozitivnosti, podle níž mohou smluvní strany sjednat podmínky výkonu 

práce odlišně od podmínek stanovených zákonem.162  

Toto vzájemné prolínání zákonné a smluvní úpravy lze názorně ukázat na příkladu 

ochrany mladistvého zaměstnance. Zákonné limity výkonu práce mladistvými zaměstnanci 

 
159 blíže k tomuto principu viz kapitola 1.4.3 
160 HORECKÝ, Jan. Dispoziční pravomoc zaměstnavatele. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-

255-1, str. 47 
161 tamtéž, str. 21-24 
162 Je ovšem třeba připomenout, že v důsledku ochranné funkce pracovního práva je často umožněno 

jen sjednání takových podmínek, které zvyšují ochranu zaměstnance nad zákonnou ochranu.   
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jsou stanoveny v § 243 a násl. ZP, zároveň je ovšem možné, aby, typicky kolektivní 

smlouvou, byly stanoveny další podmínky výkonu práce těmito zaměstnanci. Pokud bychom 

přijali toto Horeckého členění, pak by v tomto případě musely být podmínky výkonu práce 

mladistvými zaměstnanci pravděpodobně považovány z části za zákonné limity a v části 

převyšující zákonnou ochranu za limity smluvní. Zároveň se nabízí otázka, jak by měly být 

klasifikovámy limity závislosti zaměstnance spočívající v lidských právech zaměstnance. 

Lidská práva totiž zcela jistě nevyplývají ze smlouvy a zároveň, přijmeme-li přirozenoprávní 

koncepci lidských práv, nelze tvrdit že by tato práva vznikala ze zákona.163 

Namísto tohoto členění tedy nabízím vlastní dělení těchto limitů, a to na limity subjektivní 

a limity objektivní. 

  Subjektivními limity závislosti zaměstnance jsou taková omezení výkonu práce, která 

vyplývají přímo z osoby konkrétního zaměstnance; bude se typicky jednat o jeho 

náboženské přesvědčení, věk, či zdravotní stav. V těchto limitech se především projevuje 

ochranná funkce pracovního práva a zásada zvláštní ochrany postavení zaměstnance. 164  

Vzhledem k jejich úzkému napojení na osobnost zaměstnance tyto limity vznikají, mění 

se a zanikají bez jakéhokoli přičinění zaměstnavatele a zároveň je silně omezena možnost 

zaměstnavatele dozvědět se o těchto limitech.  

Tuto obtížnou situaci lze ilustrovat na náboženském vyznání zaměstnance. Dle § 316 ZP 

nesmí zaměstnavatel od zaměstnance vyžadovat mimo jiné informace týkající se jeho 

příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti, a to ani tehdy, jestliže je pro to dán důvod 

spočívající v povaze práce. 

Zaměstnavatel tedy není oprávněn existenci některých subjektivních limitů aktivně 

zjišťovat a je tedy odkázán čistě jen na úplnost informací, které mu zaměstnanec poskytne. 

Zákoník práce však výslovně neukládá zaměstnanci povinnost sdělit zaměstnavateli 

případná omezení výkonu práce.  

Osobně jsem však přesvědčen, že tuto informační povinnost zaměstnance lze vyvodit 

z ustanovení § 301 písm. d) ZP, který zaměstnanci ukládá povinnost nejednat v rozporu 

s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Je totiž nesporné, že jedním z hlavních zájmů 

 
163 srov. GERLOCH, Aleš, Jiří HŘEBEJK a Vladimír ZOUBEK. Ústavní systém České republiky. 5. vyd. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-423-7, str. 293 
164 viz § 1a odst. 1 ZP 
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zaměstnavatele bude efektivní výkon práce;165 jestliže si tedy je zaměstnanec vědom 

skutečností, které mohou tento výkon práce ohrozit, je povinen tyto informace 

zaměstnavateli oznámit. Ovšem tuto povinnost Zákoník práce ukládá jen zaměstnancům 

a nikoli osobám, které se u daného zaměstnavatele uchází o zaměstnání. Z pohledu 

zaměstnavatele je však zcela žádoucí, aby těmito informacemi disponoval již v okamžiku 

výběru vhodného zaměstnance. Je tedy otázkou, zda tuto povinnost májí též uchazeči 

o zaměstnání mají. 

Obecná informační povinnost před uzavřením smlouvy dle § 1728 odst. 2 OZ však 

řešením není. Toto ustanovení totiž Milan Hulmák vykládá takto: 

„Základní ekonomický zájem smluvních stran je opačný. Každá 

ze stran usiluje o co nejlepší plnění druhé strany za co nejhorší plnění 

ze své strany. Informační povinnost v komentovaném ustanovení tento 

rozpor v zájmech stran neodstraňuje a ani při zachování principů 

autonomie vůle odstranit nemůže. Odpovědnost za získání informací 

nezbytných pro rozhodnutí, zda, s kým a s jakým obsahem bude uzavřena 

smlouva, nese zásadně smluvní strana, která smlouvu uzavírá. Projevem 

autonomie vůle je i uzavření nevýhodné smlouvy.“166 

Nabízel by se tedy výklad, že závěr o zaměstnání nemusí potenciálnímu zaměstnavateli 

hrozící subjektivní limity výkonu závislé práce předem oznamovat, neboť je úkolem 

zaměstnavatele tyto informace zjistit. Tento názor je však, dle mého názoru, nutné 

odmítnout. Nelze totiž přehlížet, že vedle ochranné funkce chrání pracovní právo též zájmy 

zaměstnavatele. Jedním z těchto hlavních zájmů zaměstnavatele přitom bezesporu je vybrat 

si vhodného zaměstnance.167 Zároveň by tento závěr vedl k uzavřenému kruhu, neboť k tíži 

zaměstnavatele by byla kladena neznalost informací, které však leckdy ani dle Zákoníku 

práce sám aktivně zjišťovat nesmí.  

 
165 srov. HŮRKA, Petr. Autonomie vůle a ochrana zaměstnance v pracovním právu v éře nového občanského 

zákoníku. AUC IURIDICA. 2014, 2014(4), str. 18. ISSN 2336-6478. 
166 viz. LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-535-0, str. 50 
167 srov. HŮRKA, Petr. Autonomie vůle a ochrana zaměstnance v pracovním právu v éře nového občanského 

zákoníku. AUC IURIDICA. 2014, 2014(4), str. 18. ISSN 2336-6478. 
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 Obdobný závěr vyjádřil též veřejný ochránce práv České republiky ve svém stanovisku 

ze dne 23. 5. 2011, sp. zn. 176/2010/DIS, když připomněl: 

„Proto nelze dovozovat, že by zaměstnavatel tyto informace 

[příslušnost zaměstnance k církvi – pozn. autora] nesměl slyšet ani k nim 

přihlížet. Naopak vzhledem ke smluvní povaze pracovněprávních vztahů 

je namístě výměna informací o možných omezeních, která by mohla 

ovlivnit plnění povinností v rámci pracovněprávních vztahů.“ 

Ke stejnému závěru dospěl též Soudní dvůr Evropské unie v rozhodnutí 

ze dne 27. 10. 1976, spis. zn. C-130/75, případ Vivien Prais v. Council of the European 

Communities. V tomto rozhodnutí soud vyvodil, že jestliže uchazečka o pracovní pozici 

pro Evropská společenství již předem ví o skutečnostech, které omezují možnost dostavit 

se k přijímacímu testu, měla je sdělit předem; pokud tak neučiní, ztrácí právo se jich 

dovolávat. 

Evropský soud pro lidská práva jde ještě o něco dál a v rozhodnutí ze dne 13. 4. 2006, 

stížnost č. 55170/00, Kosteski proti Bývalé jugoslávské republice Makedonie, konstatuje, 

že dovolává-li se zaměstnanec subjektivního limitu (v daném případě svého náboženského 

vyznání) musí existenci tohoto limitu též prokázat. 

Vše výše uvedené tedy jednoznačně vede k závěru, že hodlá-li se zaměstnanec dovolávat 

subjektivního limitu, musí existenci tohoto limitu předem zaměstnavateli oznámit, 

a to zřejmě již před uzavřením pracovní smlouvy, a zároveň musí být připraven jeho 

existenci prokázat.  

 V neposlední řadě je třeba zabývat se též otázkou, zda zvláštní podmínky některých 

zaměstnanců vyplývající z existence subjektivních limitů nemohou být považovány 

za nedovolené porušení zásady rovného zacházení se zaměstnanci. Je totiž zřejmé, 

že subjektivní limity nebudou dány u všech zaměstnanců téhož zaměstnavatele, nýbrž 

se vždy budou týkat jen určitého, v zásadě menšího počtu jeho zaměstnanců.  

K této otázce se v roce 2011 vyjádřil tehdejší veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský, 

ve svém stanovisku ze dne 23. 5. 2011, sp. zn. 176/2010/DIS, v němž připomenul, 

že: „rovné zacházení neznamená stejné zacházení, ale v určitých situacích může naopak 

představovat povinnost zacházet s různými subjekty odlišně.“   
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Zvláštní zacházení s některými zaměstnanci reagující na existenci subjektivního limitu 

závislosti tohoto zaměstnance tudíž nepředstavuje porušení požadavku na rovné zacházení 

se zaměstnanci. 

Objektivními limity závislosti zaměstnance jsou veškerá omezení výkonu práce, která 

nemají původ v osobě zaměstnance; jedná se typicky o druh sjednané práce, nebo vymezení 

místa jejího výkonu a pracovní doby. 

Objektivní limity jsou v zásadě projevem zásady autonomie vůle, tedy možnosti 

zaměstnance a zaměstnavatele vstoupit do pracovního poměru a vymezit jeho obsah. Jejich 

vymezení tudíž vychází především z dohody zaměstnance a zaměstnavatele; oproti 

subjektivním limitům tedy v zásadě nemohou vznikat, měnit se a zanikat bez přičinění jedné 

ze stran pracovního vztahu. 

Zároveň je zřejmé, že tyto limity nebudou ve větší míře zohledňovat osobní poměry 

zaměstnance, a tudíž budou až na výjimky dány u všech zaměstnanců téhož zaměstnavatele 

na srovnatelné pozici. Vzhledem k zásadě rovného zacházení se zaměstnanci tudíž bude 

se všemi zaměstnanci zacházeno stejně, a případné odlišné zacházení bude muset 

zaměstnavatel řádně odůvodnit.168 

Vzájemné odlišnosti těchto skupin limitů závislosti zaměstnance přehledně shrnuje 

tabulka v příloze č. 1. 

Vybrané limity závislosti zaměstnance budou podrobněji rozebrány v následující části 

této diplomové práce. 

3.3. Vzájemné vtahy mezi limity závislosti zaměstnance 

V neposlední řadě je třeba objasnit vzájemné vztahy mezi jednotlivými limity závislosti 

zaměstnance. Jak vyplývá z uvedeného v předcházejících kapitolách, limity závislosti 

zaměstnance představují souhrn skutečností různého původu, prolamující nadřízené 

postavení zaměstnavatele.  

 Jednotlivé limity tedy tvoří vzájemně ucelený celek, jenž vymezuje rámec, v němž 

je závislá práce zaměstnancem vykonávána. Každý limit si lze představit jako hranici 

 
168 Jako příklad, objektivního limitu závislosti zaměstnance vztaženého jen na konkrétního zaměstnance lze 

uvést pracovní dobu. Lze si představit, že pracovní doba konkrétního zaměstnance bude odlišná oproti pracovní 

době jiných zaměstnanců. Pro toto odlišení ovšem musí vždy existovat řádný důvod. 
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určitého prostoru a všechny limity v souhrnu tudíž vymezují prostor, v němž zaměstnanec 

závislou práci vykonává.169  

Zaměstnanec má tedy právo odmítnout splnění zaměstnavatelem uloženého pokynu 

tehdy, bude-li dán alespoň jeden limit. 

    Toto si lze zjednodušeně představit na následujícím příkladu. Předpokládejme, 

že jedinými limity závislosti zaměstnance jsou druh práce, pracovní doba a místo výkonu 

práce. Zaměstnavatel tak bude moci po zaměstnanci požadovat provedení jen takového 

pracovního úkolu, který bude odpovídat sjednanému druhu práce a který bude vykonáván 

v pracovní době a na pracovišti. V opačném případě bude zaměstnanec oprávněn úkol 

odmítnout.  

Samozřejmě si lze představit případy, kdy zájem na flexibilitě zaměstnavatele převáží 

nad ochranou zaměstnance a umožnění překročení některého z limitů; ostatně takovým 

případem je například institut práce přesčas nebo institut převedení zaměstnance na jinou 

práci.170 Tyto výjimky by ovšem měly být stanoveny přímo zákonem.171 Zároveň však nelze 

opomíjet, že prolomení kteréhokoliv limitu ve svém důsledku představuje rozšíření právní 

závislosti zaměstnance vůči zaměstnavateli, aniž by k tomu dal zaměstnanec souhlas, a tudíž 

by se mělo jednat o výjimečné případy. V případě normotvorné činnosti lze tedy oprávněně 

požadovat, aby jednotlivé výjimky postihovaly skutečně jen ty případy, kdy zájem 

zaměstnavatele na flexibilní dispozici se zaměstnancem významně převáží nad požadavkem 

ochrany zaměstnance. Pro soudní rozhodovací praxi se bude jednat též o požadavek 

důkladně sledovat okolnosti každého konkrétního případu a následně rozhodnout, 

zda v daném případu byly dány dostatečné důvody k prolomení daného limitu.  

Je též otázkou, zda jednotlivé limity závislosti zaměstnance vnímat jako vzájemně rovné, 

nebo zda lze mezi nimi vytvářet určitou hierarchii. Jsem přesvědčen, že limity závislosti 

zaměstnance tvoří jeden celek, přičemž žádný z limitů nelze stavět nad ostatní.   

 
169 srov. HORECKÝ, Jan. Dispoziční pravomoc zaměstnavatele. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-

7598-255-1, str. 25 
170 Též o těchto případech bude blíže pojednáno v následující části této diplomové práce. 
171 viz. čl. 4 odst. 1 listiny základních práv a svobod 
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Bez dalšího tak nelze říci, že objektivní limity jsou nadřazeny subjektivním, limity 

vyplývající ze zákona nadřazeny limitům z pracovní smlouvy, nebo limity výslovně 

vyplývající ze zákona nadřazeny limitům implicitně vyvozovaným.  
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4. Katalog vybraných limitů závislosti zaměstnance  

4.1. Vybrané objektivní limity závislosti zaměstnance 

4.1.1. Druh práce 

Druh práce lze vymezit tak, že určuje, „jakou práci je zaměstnanec povinen 

vykonávat“.172  Též se jedná o jednu ze tří podstatných náležitostí pracovní smlouvy173 

a jeden z objektivních limitů závislosti zaměstnance, vymezující věcný rozsah výkonu 

závislé práce zaměstnancem.174 

Při vymezení druhu práce se v plné míře promítá princip autonomie vůle. Je tedy zcela 

ponecháno na zaměstnanci a zaměstnavateli, zda druh práce sjednají úzce či široce; nelze 

ovšem sjednat druh práce natolik široce a neurčitě, aby bylo zaměstnavateli umožněno 

přidělovat zaměstnanci jakoukoliv práci.175 

Z důvodu snah zaměstnavatelů zachovat si, co možná nejširší míru flexibility 

lze očekávat, že druh práce bude v pracovních smlouvách sjednáván spíše šířeji a následně 

bude blíže konkretizován formou pracovní náplně. Rozhodovací praxí českých soudů 

je připomínáno, že druh práce a pracovní náplň nelze zaměňovat.176 Na rozdíl od druhu práce 

je totiž pracovní náplň projevem dispozičního oprávnění zaměstnavatele, kterým 

zaměstnavatel v mezích sjednaného druhu práce konkretizuje, jaké úkoly má zaměstnanec 

vykonat.177 

Jak již bylo uvedeno výše, druh sjednané práce lze vnímat jako limit závislosti 

zaměstnance vymezující věcný rozsah výkonu závislé práce zaměstnancem.178  

Zaměstnavatel je tudíž v zásadě oprávněn zadávat zaměstnanci jen takové úkoly, které 

lze podřadit pod sjednaný druh práce, a právě tyto úkoly má zaměstnanec povinnost splnit. 

Tento požadavek vyplývá též z ustálené a dlouhodobé soudní rozhodovací praxe. 

 
172 viz. rozsudek Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 19. 12. 2005, č. j. 4 C 714/2004 – 116 citováno 

in usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 12. 2007, sp. zn. 21 Cdo 2858/2007   
173 viz. § 34 odst. 1 ZP 
174 HORECKÝ, Jan. Dispoziční pravomoc zaměstnavatele. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-

255-1, str. 61 
175 srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 12. 2007, sp. zn. 21 Cdo 2858/2007   
176 tamtéž 
177 HORECKÝ, Jan. Dispoziční pravomoc zaměstnavatele. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-

255-1, str. 66 
178 tamtéž, str. 61 
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Toto pravidlo formuloval již Nejvyšší soud České socialistické republiky ve svém 

rozsudku ze dne 21. 11. 1980, sp. zn. 6 Cz 36/80. V tomto případě se jednalo 

o zaměstnankyni pracující na pozici „samostatný rozborář“. V důsledku organizačních změn 

u zaměstnavatele byla pracovní náplň zaměstnankyně rozšířena mimo jiné o vedení 

účetnictví. Zaměstnankyně toto rozšíření pracovní náplně nerespektovala, za což jí bylo 

uděleno kárné opatření důtky, jehož zrušení soudem zaměstnankyně žádala. Nejvyšší soud 

České socialistické republiky se zaměstnankyně zastal, a to právě s odůvodněním, 

že zaměstnavatel mohl po zaměstnankyni požadovat jen úkony spadající do sjednaného 

druhu práce.179  

 Z nedávné doby lze též uvést usnesení Nejvyššího soudu České republiky 

ze dne 11. 12. 2007, sp. zn. 21 Cdo 2858/2007, jímž odmítl dovolání podané propuštěnou 

zaměstnankyní, a tak potvrdil platnost okamžitého zrušení pracovního poměru. V tomto 

případě zaměstnavatel se zaměstnankyní okamžitě ukončil pracovní poměr, což odůvodnil 

neomluvenými absencemi v práci. Okamžitému zrušení pracovního poměru 

se zaměstnankyně bránila tvrzením, že práce, která ji takto byla přidělena, a k jejímuž 

výkonu se nedostavila, neodpovídala sjednanému druhu práce. Z provedeného dokazování 

bylo zjištěno, že se zaměstnankyní byl sjednán druh práce „zdravotní sestra“ 

a že k neomluveným absencím došlo poté, co byla zaměstnavatelem přeložena na jiné 

oddělení u téhož zaměstnavatele. Soudy všech stupňů ve věci rozhodli tak, že pokyn 

zaměstnavatele k výkonu práce na jiném oddělením neodporoval sjednanému druhu práce, 

a okamžité zrušení pracovního poměru tudíž bylo platné.180 

Do jisté míry obdobným je případ, o němž Nejvyšší soud České republiky rozhodl 

rozsudkem ze dne 18. 3. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1271/2013. V této věci byl se zaměstnancem, 

kuchařem, okamžitě zrušen pracovní poměr mimo jiné z důvodu odmítnutí přípravy 

neitalských jídel obsažených v jídelním lístku zaměstnavatele. I zde Nejvyšší soud dospěl 

k závěru, že povinností zaměstnance bylo tyto příkazy zaměstnavatele provést a jestliže tak 

nečinil, byl zaměstnavatel oprávněn pracovní poměr okamžitě ukončit.181 

 Sjednaný druh práce tedy je jedním z limitů omezujících závislost zaměstnance, nicméně 

Zákoník práce připouští řadu výjimek, kdy lze zaměstnanci přidělit i jinou než sjednanou 

 
179 rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 21. 11. 1980, sp. zn. 6 Cz 36/80 
180 usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 12. 2007, sp. zn. 21 Cdo 2858/2007 
181 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 3. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1271/2013 
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práci. Tento postup označovaný jako převedení na jinou práci je upraven v ustanovení 

§ 41 ZP, přičemž lze rozlišit čtyři možné situace. 

Předně § 41 odst. 1 ZP obsahuje taxativní výčet důvodů, kdy zaměstnanec není schopen 

vykonávat sjednanou práci z důvodu zdravotního stavu, těhotenství a raného mateřství, 

či z důvodu pravomocného soudního nebo správního rozhodnutí. Z výčtu důvodů je patrné, 

že tento institut sleduje především ochrannou funkci pracovního práva182 a jeho účelem tudíž 

je zabránit případům, kdy zaměstnanec bude vykonávat pro něj nevhodnou práci. V těchto 

případech má zaměstnavatel povinnost převést zaměstnance na jinou práci, a to i na práci 

odlišnou od sjednaného druhu práce bez ohledu na souhlas či nesouhlas zaměstnance.183  

Pravděpodobně z důvodů narušení autonomie vůle a zásady zvláštní ochrany postavení 

zaměstnance lze ze Zákoníku práce vyvodit řadu omezení tohoto postupu. Kromě 

již zmiňovaného taxativního výčtu případů, kdy lze takto postupovat se jedná též 

o požadavek, aby práce, na níž bude zaměstnanec převeden byla pro tohoto zaměstnance 

vhodná.184 Dále ze znění § 41 odst. 3 je zřetelně patrné, že zaměstnavatel by měl primárně 

usilovat o převedení zaměstnance na práci, která odpovídá sjednanému druhu práce, teprve 

pokud toto nebude možné, může být zaměstnanec převeden na jinou práci. 

Další případy, kdy zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat výkon práce odlišné 

od sjednaného druhu práce jsou taxativně vyčteny v § 41 odst. 2 ZP. Jedná se např. o situaci, 

kdy zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď z důvodu nesplňování předpokladů pro výkon 

dané práce,185 kdy bylo proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné 

trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo, jestliže zaměstnanec dočasně 

pozbyl předpoklady pro výkon dané práce. Z uvedené výčtu je zřejmé, že účelem této úpravy 

je ochránit zaměstnavatele před tím, aby na určité pozici zaměstnával nevhodné 

zaměstnance. Oproti případům dle § 41 odst. 1 ZP je tedy sledována především organizační 

funkce pracovního práva. 

Též v těchto případech Zákoník práce umožňuje převést zaměstnance i na práci 

neodpovídající sjednanému druhu práce, a to bez potřeby souhlasu zaměstnance.186 I v tomto 

 
182 viz. ŘEHOŘOVÁ, Lucie. Převedení na jinou práci optikou nejnovější koncepční novely zákoníku práce. 

AUC IURIDICA. 2016, 2016(4), str. 75. ISSN 2336-6478. Dostupné z: doi:10.14712/23366478.2016.52 
183 srov. § 41 odst. 3 ZP 
184 srov. § 41 odst. 6 ZP 
185 § 52 písm. f) ZP 
186 srov. § 41 odst. 3 ZP 
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případě je možnost převedení na jinou práci omezena. Tato omezení jsou totožná jako 

v případě omezení dle § 41 odst. 1 ZP. 

Třetí výjimkou je právo zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci za účelem 

odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody či za účelem 

zmírnění bezprostředních následků těchto událostí.187 I v tomto případě se projevuje 

především organizační funkce pracovního práva, neboť účelem tohoto institutu je umožnit 

zaměstnavateli reagovat na nastalé mimořádné situace. 

Taktéž v tomto případě Zákoník práce umožňuje převést zaměstnance i na práci odlišnou 

od sjednaného druhu práce bez potřeby souhlasu s tímto převedením. Jedinými omezeními 

tak jsou existence mimořádné události a časové omezení tohoto převedení, neboť 

zaměstnance lze na jinou práci převést jen na dobu nezbytné potřeby.188 Tomáš Bělina dále 

vyvozuje, že i v tomto případě je zaměstnavatel povinen zohlednit zdravotní stav 

a schopnosti zaměstnance;189 proti tomuto názoru se však staví Lucie Řehořová190. Jsem 

však přesvědčen, že tuto nejasnost zákonné úpravy je nutné vykládat ve prospěch ochranné 

funkce pracovního práva, a tedy tak, že zaměstnavatel je i v případě převedení na jinou práci 

dle § 41 odst. 4 ZP povinen přihlížet ke zdravotnímu stavu zaměstnance. 

Posledním případem je právo zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci 

v případě prostojů nebo přerušení práce z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů. 

Též tato úprava sleduje organizační funkci pracovního práva tím, že umožňuje 

zaměstnavateli organizovat své zaměstnance tak, aby je mohl co nejlépe využít.  

Na rozdíl od ostatních uvedených případů je tento případ převedení na jinou práci 

podmíněn souhlasem zaměstnance. Pravděpodobně z tohoto důvodu Zákoník práce 

nestanovuje žádná omezení, neboť se předpokládá, že případné podmínky převedení na jinou 

práci si zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou. Soudní rozhodovací praxe ovšem 

 
187 viz. § 41 odst. 4 ZP 
188 viz. § 41 odst. 4 ZP 
189 srov. BĚLINA, Tomáš in BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2019. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-759-0, str. 251 
190 viz. ŘEHOŘOVÁ, Lucie. Převedení na jinou práci optikou nejnovější koncepční novely zákoníku práce. 

AUC IURIDICA. 2016, 2016(4), str. 76. ISSN 2336-6478. Dostupné z: doi:10.14712/23366478.2016.52 
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připustila, že souhlas zaměstnance s převedením na jinou práci nemusí být dán ad hoc, 

ale může být udělen předem v pracovní smlouvě.191  

Je však otázkou, zda je namístě tento závěr uplatnit též v dnešní době, kdy faktická 

možnost zaměstnance ovlivnit obsah pracovní smlouvy je výrazně omezena. Právě 

s ohledem na zásadu ochrany zaměstnance se domnívám, že vyjádření předchozího souhlasu 

s převedením na jinou práci v pracovní smlouvě lze sice připustit, avšak jen tehdy, jestliže 

budou v pracovní smlouvě též obsaženy podmínky, za kterých lze zaměstnance na jinou 

práci převést. Rozhodně nelze akceptovat, aby zaměstnanec dal v pracovní smlouvě souhlas 

s jakýmkoliv převedením na jinou práci, pak by totiž zákonný požadavek na uvedení druhu 

práce v pracovní smlouvě pozbyl smyslu.192  

4.1.2. Místo výkonu práce 

Místem výkonu práce je „obec, organizační jednotka nebo jinak určené místo, v němž 

se zaměstnanec v pracovní smlouvě zavázal konat práci pro zaměstnavatele“193 Zároveň 

se jedná o jeden z objektivních limitů závislosti zaměstnance vymezující teritoriální oblast, 

na níž má být závislá práce zaměstnancem vykonávána.194    

Soudní rozhodovací praxe již tradičně rozlišuje mezi místem výkonu práce a pracovištěm, 

které vymezuje jako „místo, kde zaměstnanec plní podle pokynu zaměstnavatele své 

pracovní úkoly“.195 Ustálená rozhodovací praxe českých soudů též zdůrazňuje, že okruh 

potenciálních pracovišť je vymezen právě a jen sjednaným místem výkonu práce.196 

Shodně jako druh sjednané práce představuje též jednu z podstatných náležitostí pracovní 

smlouvy.197 Již je však ponecháno na dohodě zaměstnavatele a zaměstnance, zda místo 

výkonu práce vymezí úzce, či široce.198 K vymezení místa výkonu práce však Miroslav 

 
191 srov. rozsudek Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky ze dne 30. 9. 1963, 

sp. zn. 2 Cz 66/63 
192 srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 3. 12. 1997, sp. zn. II ÚS 209/96 
193 viz. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 5. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2287/2004 
194 HORECKÝ, Jan. Dispoziční pravomoc zaměstnavatele. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-

255-1, str. 49  
195 srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 7. 2010, sp. zn. 21 Cdo 4213/2009 
196 viz. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 5. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2287/2004 
197 viz. § 34 odst. 1 písm. b) ZP 
198 srov. např. HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 3. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2020. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-825-9, str. 106 
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Bělina uvádí, že zvolený způsob jeho vymezení by neměl být dán jen potřebou 

zaměstnavatele, ale též musí být přiměřený k zaměstnancem vykonávané práci.199  

Místo výkonu práce tudíž představuje další z limitů závislosti zaměstnance. Jeho význam 

je však omezen v případech je-li místo výkonu práce pracovní smlouvou vymezeno široce. 

Tomu odpovídá i rozhodovací praxe českých, resp. československých soudů. 

Zřejmě nejúžeji bylo vymezeno místo výkonu práce v případu řešeném Nejvyšším 

soudem České socialistické republiky rozsudkem ze dne 26. 3. 1982, sp. zn. 6 Cz 29/82. 

V tomto případu byla posuzována neplatnost přeložení zaměstnance, jehož místo výkonu 

práce bylo pracovní smlouvou sjednáno jako „katedra morfologie“, na jinou katedru téhož 

zaměstnavatele. Soud v této otázce uzavřel, že o přeložení jde vždy, pokud má zaměstnanec 

vykonávat práci na jiném než v pracovní smlouvě sjednaném místě, a to bez ohledu na to, 

zda se nové místo výkonu práce nachází ve stejném sídle zaměstnavatele. 

V rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. 3. 2004, 

sp. zn. 21 Cdo 2048/2003 bylo rozhodováno o náhradě mzdy zaměstnanci z důvodu 

nepřidělování práce zaměstnavatelem. Dle pracovní smlouvy měl zaměstnanec vykonávat 

pro zaměstnavatele práci na konkrétní adrese. V důsledku organizačních změn však 

zaměstnavatel prostory na této adrese opustil a zaměstnanci byl dán pokyn k pracovní cestě 

na jinou provozovnu zaměstnavatele. Zaměstnanec na pracovní cestu nenastoupil a vyzval 

zaměstnavatele k přidělování práce na původní adrese, případně k jednání o změně pracovní 

smlouvy. Soud nastalou situaci posoudil jako překážku na straně zaměstnavatele, za níž 

náleží zaměstnanci náhrada mzdy. 

Rozhodnutím ze dne 31. 10. 1968, sp. zn. 6 Cz 79/68, Nejvyšší soud Československé 

socialistické republiky připustil, že místem výkonu práce může být sjednána i konkrétní 

autobusová linka. 

Vrchní soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 5. 8. 1994, sp. zn. 6 Cdo 70/93 shledal 

oprávněné okamžité zrušení pracovního poměru se zaměstnancem, který se opakovaně 

nedostavil na nové místo výkonu práce. V daném případě soud uzavřel, že vymezení místa 

výkonu práce jako „obvod prov. ředitelství kraje Praha“ je dostatečně určité, bylo-li tedy 

zaměstnanci přikázáno vykonávat práci na jiném místě v Praze, měl povinnost tuto práci 

 
199 BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Velké komentáře. 

ISBN 978-80-7400-759-0, str. 209 
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vykonávat. Zároveň soud vymezil další z podmínek kladených na vymezení místa výkonu 

práce ve smlouvě; toto místo musí být vymezeno natolik určitě, aby jím nebylo možné 

obcházet výjimečnost a časové omezení přeložení zaměstnance mimo místo výkonu práce. 

 Posouzení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru bylo též předmětem řízení 

završeném rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 7. 2010, 

sp. zn. 21 Cdo 4213/2009. V tomto případu soud shledal, že ujednání stran, podle něhož jsou 

místem výkonu práce „výrobní a obchodní provozovny organizace“ je platně sjednaným 

místem výkonu práce; zaměstnankyně tudíž byla povinna vyhovět příkazu zaměstnavatele 

a vykonávat práci v jiné provozovně zaměstnavatele. Soud dále uzavřel, že takto sjednané 

místo výkonu práce je nutné vykládat tak, že místem výkonu práce jsou nejen provozovny, 

které měl zaměstnavatel k okamžiku uzavření pracovní smlouvy, nýbrž i budoucí 

provozovny vniklé po uzavření pracovní smlouvy. 

K posledně uvedenému rozhodnutí Nejvyššího soudu si dovolím uvést dvě výtky. Předně 

tím, že soud do místa výkonu práce zahrnul i provozovny vzniklé v budoucnu vystavil 

zaměstnance nejistotě v natolik zásadní otázce jakou je místo výkonu práce. Zaměstnanec 

totiž není v okamžiku uzavření pracovní smlouvy schopen předvídat, zda a v jakém rozsahu 

se budou provozovny zaměstnavatele rozšiřovat, ani není schopen toto případné rozšiřování 

ovlivnit. Zároveň, jak již bylo uvedeno výše, vymezení místa sjednané práce by mělo být 

přiměřené vykonávané práci a nemělo by být zneužitelné k obcházení požadavků 

na přeložení zaměstnance na jiné místo výkonu práce. Je ovšem otázkou, zda je vzhledem 

k povaze vykonávané práce přiměřené požadovat výkon práce ve všech provozovnách 

zaměstnavatele po zaměstnankyni – prodavačce. 

V neposlední řadě lze odkázat na usnesení Nejvyššího soudu České republiky 

ze dne 12. 5. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2287/2004, jehož předmětem bylo posouzení neplatnosti 

skončení pracovního poměru zaměstnance. V daném případě soud potvrdil, že platně lze 

v pracovní smlouvě sjednat za místo výkonu práce „celé území České republiky“. 

I v případě místa výkonu práce připouští Zákoník práce výjimky, kdy lze po zaměstnanci 

požadovat provedení práce i mimo takto sjednané místo. Ve všech těchto případech je však 

vyžadován souhlas zaměstnance s touto změnou pracovního poměru.200 

 
200 srov. § 42 odst. 1 ZP, § 43 odst. 1 a § 43a odst. 1 ZP 
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Prvním takovým případem je pracovní cesta. Pracovní cestu vymezuje Zákoník práce 

jako „časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané 

místo výkonu práce.“201 Sám Zákoník práce výslovně stanovuje, že na pracovní cestu může 

být zaměstnanec být vyslán jen na dobu nezbytné potřeby zaměstnavatele.202  

V souvislosti s pracovní cestou Nataša Randlová připomíná, že se může jednat jak 

o krátkodobé cesty, tak o dlouhodobé projekty a též, že pracovní cesta nepodléhá žádnému 

teritoriálnímu omezení.203 

Druhý případ představuje institut přeložení dle § 43 ZP. Přeložení vymezuje 

Nataša Randlová jako „trvalý výkon práce zaměstnance v jiném místě, než které bylo 

sjednáno v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce“.204 

Z uvedeného vymezení přeložení je zřejmé, že od pracovní cesty se přeložení liší 

především svou trvalostí. Tato trvalost přeložení je však pojímána dvěma odlišnými 

způsoby.205 Dle názoru vyjádřeného Nejvyšším soudem Československé socialistické 

republiky v jeho rozhodnutí ze dne 31. 10. 1968, sp. zn. 6 Cz 79/68 se jedná o trvalou změnu 

místa výkonu práce. Naopak dle Petra Hůrky je zaměstnanec vždy přeložen jen na určité, 

omezené časové období, které musí být se zaměstnancem předem projednáno.206  

Osobně se přikláním k druhému z uvedených názorů. Vždy je totiž třeba rozlišovat mezi 

změnou sjednaného místa výkonu práce, tj. místa uvedeného v pracovní smlouvě, a změnou 

místa, na němž zaměstnanec fakticky práci vykonává. Z povahy věci je nepochybné, 

že k vyslání zaměstnance na pracovní cestu, resp. k jeho přeložení, může dojít jen tehdy, 

pokud faktické místo výkonu práce není totožné se sjednaným místem výkonu práce. 

Zároveň změna těchto míst je možná na základě odlišných postupů. Sjednané místo 

výkonu práce je podstatnou náležitostí pracovní smlouvy, a tudíž v ní musí být vždy uveden. 

Změna tohoto sjednaného místa je tedy možná jen na základě písemného dodatku k pracovní 

 
201 viz § 42 odst. 1 ZP 
202 viz § 42 odst. 1 ZP 
203 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 3. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2020. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-825-9, str. 120 
204 tamtéž, str. 122 
205 tamtéž, str. 123  
206 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0, str. 189 
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smlouvě.207 Ke změně faktického místa výkonu práce na druhou stranu dochází mimo jiné 

právě využitím institutů pracovní cesty a přeložení. 

Právě toto rozlišení nereflektuje výše citované rozhodnutí Nejvyššího soudu 

Československé socialistické republiky ze dne 31. 10. 1968, sp. zn. 6 Cz 79/68, neboť 

připouští, že v důsledku přeložení lze změnit místo výkonu práce sjednané v pracovní 

smlouvě, a to i bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Je tedy na místě tento 

přístup odmítnout, neboť by v důsledku vedl k tomu, že změna podstatné náležitosti 

pracovní smlouvy by byla možná toliko jen na základě pokynu zaměstnavatele a současného 

souhlasu zaměstnance, přičemž tato právní jednání mohou být učiněna v libovolné formě.208 

Posledním případem, kdy může zaměstnanec vykonávat práci mimo sjednané místo 

výkonu práce je dočasné přidělení dle § 43a ZP. Tento institut umožňuje, nejen 

aby zaměstnanec vykonával práci na jiném než sjednaném místě, nýbrž aby tuto práci 

vykonával pro jiného zaměstnavatele.209  

4.1.3. Pracovní doba 

Pracovní doba je Zákoníkem práce vymezena jako „doba, v níž je zaměstnanec povinen 

vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven 

k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele“.210 Pracovní doba tudíž vymezuje časový 

rozsah povinnosti zaměstnance vykonávat pro zaměstnavatele práci.211  

Oproti druhu sjednané práce a místu výkonu práce není pracovní doba podstatnou 

náležitostí pracovní smlouvy, a tudíž v ní nemusí být upravena.212 Jednou z podmínek 

výkonu závislé práce je však její výkon v pracovní době.213 

 
207 srov. ustanovení § 564 OZ ve spojení s § 34 odst. 2 ZP 
208 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 3. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2020. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-825-9, str. 122 
209 tamtéž 
210 viz. § 78 odst. 1 písm. a) ZP 
211 HORECKÝ, Jan. Dispoziční pravomoc zaměstnavatele. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-

255-1, str. 53 - 54 
212 srov. § 34 odst. 1 ZP 
213 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0, str. 145 
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Závislá práce tak může být tedy vykonávána jen v pracovní době, a jen v této době 

je zaměstnavatel oprávněn a povinen přidělovat zaměstnanci práci. Vlastní rozvržení 

pracovní doby je však již v dispozici zaměstnavatele.214  

Též výkon tohoto oprávnění je Zákoníkem práce omezen, zejména stanovením 

minimálního rozsahu doby odpočinku.215 Zaměstnavatel má též povinnost vypracovat 

písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance nejpozději 2 týdny 

před začátkem období, na které jsou směny rozvrhovány, pokud se nedomluví 

se zaměstnancem jinak.216 Samotná délka nařízené směny nesmí dále překročit 12 hodin.217 

Doba, která není pracovní dobou je dobou odpočinku.218 Vyvstává tedy otázka, 

zda a v jakém rozsahu je zaměstnavatel oprávněn ovlivňovat život zaměstnance v době 

odpočinku.  

Právě tento problém byl řešen Nejvyšším soudem České republiky v rozsudku 

ze dne 15. 12. 2005, sp. zn. 21 Cdo 59/2005, v němž uvedl: 

„Povinnosti (závazky) mohou spočívat v aktivním jednání nebo 

v pasivní činnosti. Aktivní jednání představuje povinnost něco dát, předat 

(dare) nebo něco konat (facere). Naproti tomu pasivní činnost spočívá 

v povinnosti něčeho se zdržet, něco nekonat (non facere, omittere) 

nebo něco strpět (pati). V poměrech pracovněprávního vztahu 

lze povinnosti zaměstnance z pracovního vztahu plynoucí posuzovat 

rovněž z hlediska uvedených kategorií. Povinnost aktivně něco konat 

(dare, facere) podle pokynů zaměstnavatele má zaměstnanec toliko 

v pracovní době. Mimo pracovní dobu, jestliže pracovní poměr (a tedy 

i pracovněprávní vztah) trvá, lze po zaměstnanci požadovat plnění 

povinností spočívajících především v tom, aby se něčeho zdržel, něco 

nekonal (non facere, omittere).“ 

 
214 HORECKÝ, Jan. Dispoziční pravomoc zaměstnavatele. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-

255-1, str. 54 
215 srov. § 88 a násl. ZP 
216 viz. § 84 ZP 
217 viz. § 83 ZP 
218 viz. § 78 odst. 1 písm. b) ZP 
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S ohledem na citované rozhodnutí Nejvyššího soudu lze tedy uzavřít, že zatímco 

v pracovní době může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat splnění jakékoliv 

povinnosti, v době odpočinku je omezen toliko jen na povinnosti spočívající v nekonání 

nebo zdržení se. 

I přesto se domnívám, že toto právo zaměstnavatele ukládat zaměstnanci povinnosti 

vztahující se k trávení doby odpočinku je nutné pojímat jen velmi restriktivně. Nelze totiž 

přehlížet, že závislost zaměstnance má smluvní základ, že tato závislost není absolutní219 

a že každé takové omezení představuje zásah do svobody zaměstnance. Zaměstnavatel 

je tudíž vždy oprávněn požadovat po zaměstnanci jen to, co souvisí s výkonem práce, 

popřípadě to, co vyplývá z povahy vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem; toto platí 

především tehdy, má-li zaměstnavatel zasahovat do způsobu trávní doby odpočinku 

zaměstnancem. 

  Již ve výše uvedeném rozsudku dospěl Nejvyšší soud České republiky, že zaměstnanec 

musí i v době odpočinku dodržet povinnost nezpůsobit zaměstnavateli škodu. Právě z tohoto 

důvodu Nejvyšší soud České republiky potvrdil, že zaměstnankyně, která v době odpočinku 

napomůže jinému zaměstnanci odcizit část majetku zaměstnavatele, porušila své povinnosti 

zvlášť hrubým způsobem.220  

Jsem dále přesvědčen, že po zaměstnanci lze v době odpočinku spravedlivě požadovat 

též, aby se zdržel všeho, co by mohlo znemožnit řádný výkon práce v pracovní době. Jako 

typický příklad takového požadavku lze uvést povinnost zaměstnance – řidiče 

nekonzumovat v době odpočinku alkohol v takové míře, aby na počátku pracovní doby byl 

stále pod vlivem takto zkonzumovaného alkoholu. 

V neposlední řadě lze, dle mého názoru, ve zvlášť odůvodněných případech (zejména 

bude-li dán veřejný zájem) zaměstnanci uložit povinnost zdržet se činností, které by mohly 

podstatným způsobem ochromit činnost zaměstnavatele. Předkládaná diplomová práce 

vznikala v době, kdy Česká republika i celý zbytek světa čelil pandemii způsobené 

koronavirem SARS-CoV-2, tedy rychle se šířícího virového onemocnění. Právě tato situace 

vedla některé zaměstnavatele k tomu, že své stěžejní zaměstnance rozdělili do skupin 

a zároveň nařídili, aby nedocházelo ke kontaktům mezi zaměstnanci napříč těmito 

 
219 k tomu viz. kapitola 2.1 této práce 
220 srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 12. 2005, sp. zn. 21 Cdo 59/2005 
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skupinami. Je však zcela nepochybné, že takto nastavený systém nemůže účinně fungovat, 

pokud nebude zákaz kontaktů mezi zaměstnanci napříč jednotlivými skupinami dodržován 

též v době odpočinku.  

Jako příklad, kdy je výše uvedený postup odůvodněný, lze uvést případ zaměstnavatele – 

poskytovatele zdravotních služeb, který rozdělí své zaměstnance – lékaře do skupin 

a zároveň zakáže veškeré kontakty mezi zaměstnanci napříč těmito skupinami. To vše 

za účelem zajištění nepřetržitého fungování zdravotnického zařízení a poskytování 

zdravotních služeb. Je zcela nepochybné, že na nepřetržitém poskytování zdravotních 

služeb, zejména v době virové pandemie, bude dán veřejný zájem. 

Naopak nedůvodným bude např. požadavek zaměstnavatele zakazující zaměstnanci 

uzavřít manželství. V této souvislosti lze zmínit rozsudek Soudního dvora Evropské unie 

ze dne 11. 9. 2018, C-68/17, případ IR v. JQ.  

V tomto řízení se Soudní dvůr Evropské unie zabýval předběžnou otázkou položenou 

v souvislosti s výpovědí dané zaměstnanci – primáři interního oddělení nemocnice 

zřizované katolickou církví. 

Skončení pracovního poměru se zaměstnancem totiž zaměstnavatel odůvodnil tak, 

že uzavřením druhého, dle církevního práva neplatného, manželství a setrváním v tomto 

neplatném manželství jednal zaměstnanec v rozporu s etikou církve, a tudíž závažným 

způsobem porušil povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy. 

Soudní dvůr Evropské unie vyjádřil názor, že evropské právo skutečně připouští, 

aby církev po svých zaměstnancích požadovala dodržení určitého etického rámce, avšak 

jen tehdy, jestliže je to nezbytné vzhledem k vykonávané práci. Jako obiter dictum Soudní 

dvůr Evropské unie naznačil, že v případě primáře v církví zřizované nemocnici tomu 

tak není.221 

Též v případě pracovní doby připouští Zákoník práce, aby zaměstnavatel v určitých 

případech mohl po zaměstnanci požadovat výkon práce nad rámec sjednané pracovní doby. 

 
221 srov. rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. 9. 2018, C-68/17, případ IR v. JQ 



57 

 

Především se jedná o institut práce přesčas, kterou Zákoník práce vymezuje jako „práci 

konanou zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou 

týdenní pracovní dobu“.222  

Z důvodu ochrany zaměstnance však Zákoník práce výrazně omezuje možnost práci 

přesčas zaměstnanci nařídit. Předně práci přesčas lze zaměstnanci nařídit jen zcela 

výjimečně a jen tehdy, vyžadují-li to vážné provozní důvody zaměstnavatele.223  

Zákoník práce dále stanovuje, že zaměstnavatel nesmí zaměstnanci nařídit více 

jak 8 hodin práce přesčas v jednotlivém týdnu a zároveň maximálně 150 hodin práce přesčas 

ročně. Nad tento rozsah lze práci přesčas po zaměstnanci požadovat jen tehdy, jestliže 

se na tom zaměstnavatel a zaměstnanec dohodne, ani na základě této dohody však nesmí 

práce přesčas činit v průměru více jak 8 hodin týdně v období nejvýše 26 týdnů po sobě 

jdoucích. Toto období lze kolektivní smlouvou prodloužit až na 52 týdnů po sobě 

jdoucích.224 

Druhou výjimkou je právo zaměstnavatele uložit zaměstnanci pracovní pohotovost. 

Zákoník práce pracovní povinnost definuje jako dobu, „v níž je zaměstnanec připraven 

k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy“.225 Zákoník práce též výslovně 

vyžaduje, aby pracovní pohotovost držel zaměstnanec jen na místě odlišném 

od pracoviště.226 

Pracovní pohotovost je zahrnuta do pracovní doby jen po takovou dobu, po kterou 

zaměstnanec skutečně vykonává práci. Naopak doba, po níž je zaměstnanec jen připraven 

k výkonu práce, avšak nevykonává ji, pracovní dobou není.227 

Ve svém důsledku tak při pracovní pohotovosti dochází k omezení svobody zaměstnance, 

neboť ten sice tráví čas na místě odlišném od pracoviště, avšak musí být po sjednanou dobu 

připraven k výkonu práce, a tudíž nemůže se svým volným časem plně disponovat.228 

 
222 srov. § 78 odst. 1 písm. i) ZP 
223 viz. § 93 odst. 1 a 2 ZP 
224 viz. § 93 odst. 2 až 4 ZP 
225 viz. § 78 odst. 1 písm. h) ZP 
226 viz. § 78 odst. 1 písm. h) ZP 
227 viz. § 95 odst. 3 ZP 
228 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 3. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2020. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-825-9, str. 182 
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Ochrana zaměstnance je v případě pracovní povinnosti zajištěna tím, že pracovní 

pohotovost lze zaměstnanci uložit jen na základě dohody mezi ním a zaměstnavatelem.229  

 Pracovní pohotovost má tedy specifickou povahu, kdy je zaměstnanci zároveň umožněno 

trávit čas způsobem, který si sám zvolí, avšak zároveň je způsob trávení tohoto volného času 

výrazně omezen tím, že zaměstnanec může být kdykoli povolán k výkonu práce. Právě 

z tohoto důvodu byla pracovní pohotovost předmětem celé řady řízení o předběžné otázce 

vedené před Soudním dvorem Evropské unie. 

Soudní dvůr Evropské unie již konstantně rozlišuje mezi „pracovní pohotovostí“ 

a „pracovní pohotovostí na zavolání“. Pracovní pohotovost vymezuje Soudní dvůr 

Evropské unie jako „všechny doby, během nichž pracovník zůstává k dispozici 

zaměstnavateli, aby mohl zajistit výkon práce na žádost tohoto zaměstnavatele.“230 Naopak 

pracovní pohotovost na zavolání jsou ty doby pracovní pohotovosti, „během nichž pracovník 

není povinen zůstat na pracovišti“.231 

Pracovní pohotovost, kromě pracovní pohotovosti na zavolání, v pojetí zastávaném 

Soudním dvorem Evropské unie je vždy pracovní dobou.232 Posouzení pracovní pohotovosti 

na zavolání je však již složitější. 

Předně Soudní dvůr Evropské unie již konstantně připomíná, že pojmy „pracovní doba“ 

a „doba odpočinku“ se vzájemně vylučují; pracovní pohotovost tedy musí být buď pracovní 

dobou, nebo dobou odpočinku.233 

Dále Soudní dvůr Evropské unie vyvodil kritéria, na základě kterých je posuzováno, 

zda pracovní pohotovost na zavolání je pracovní dobou nebo dobou odpočinku. Tímto 

kritériem je především možnost zaměstnance věnovat se svým osobním a společenským 

zájmům.234 

 
229 viz. § 95 odst. 1 ZP 
230 srov. např. rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 9. 3. 2021, C-344/19 19 (případ D. J. 

v. Radiotelevizija Slovenija) 
231 rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 9. 3. 2021, C-344/19 (případ D. J. v. Radiotelevizija 

Slovenija) 
232 srov. rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. 2. 2018, C-518/15 (případ Ville de Nivelles 

v. Rudymu Matzakovi) 
233 bod 55 rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. 2. 2018, C-518/15 (případ Ville de Nivelles 

v. Rudymu Matzakovi) 
234 rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. 2. 2018, C-518/15 (případ Ville de Nivelles v. Rudymu 

Matzakovi) 
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Právě faktická nemožnost zaměstnance věnovat se svým zájmům vedla Soudní dvůr 

Evropské unie k rozhodnutí, že pracovní dobou je též pohotovost, kterou zaměstnanec – 

hasič sice drží mimo pracoviště, avšak v případě potřeby se musí na pracoviště dostavit 

do 8 minut.235  

V dalším ze svých rozhodnutí však Soudní dvůr Evropské unie tento závěr koriguje tak, 

že v úvahu mají být brány jen takové překážky, které na trávení volného času zaměstnance 

klade zaměstnavatel. Objektivní překážky spočívající např. v obtížné dostupnosti pracoviště, 

nebo velké vzdálenosti mezi pracovištěm a bydlištěm zaměstnance jsou naopak 

bezvýznamné. Právě z tohoto důvodu není pracovní dobou pracovní pohotovost držená 

zaměstnancem – technikem pracujícím ve vysílacích střediscích v horách vzdálených 

od jeho bydliště, a to i v případě, že ji nemůže držet jinde než na pracovišti.236  

 Výše uvedená dvě základní kritéria doplnil Soudní dvůr Evropské unie o třetí požadavek, 

podle něhož je nutné též zohlednit, jak často dochází k výkonu práce během pracovní 

pohotovosti.237 

Poslední uvedené kritérium však nepovažuji za vhodné, neboť rozhodujícím kritériem 

pro odlišení pracovní doby a doby odpočinku by měla být možnost zaměstnance věnovat 

se svým zájmům bez zásahů zaměstnavatele. Sama skutečnost, že k výkonu práce dochází 

v průměru více či méně často však nemůže způsob trávení volného času zaměstnancem nijak 

ovlivnit, neboť ve všech případech musí být zaměstnanec připraven na zavolání vykonávat 

práci řádným způsobem.  

4.2. Některé subjektivní limity závislosti zaměstnance 

4.2.1. Náboženské vyznání zaměstnance 

Právo každého svobodně projevovat své náboženské vyznání a víru patří mezi obecně 

uznávaná základní práva jednotlivce.238  

 
235 rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. 2. 2018, C-518/15 (případ Ville de Nivelles v. Rudymu 

Matzakovi) 
236 viz. rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 9. 3. 2021, C-344/19 (případ D. J. v. Radiotelevizija 

Slovenija)  
237 viz. rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 9. 3. 2021, C-580/19 (případ RJ v. Stadt Offenbach am 

Main) 
238 srov. čl. 16 listiny základních práv a svobod, čl. 9 úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

nebo čl. 18 všeobecné deklarace lidských práv 



60 

 

Právě toto právo označuje Evropský soud pro lidská práva jako jeden ze základů 

demokratické společnosti, přičemž zároveň připomíná, že „právo projevovat náboženské 

vyznání nebo víru je jeden z nejvýznamnějších prvků tvořících identitu věřících“ (přeloženo 

autorem). 239 

Právě poslední citované vyjádření je stěžejní pro posouzení významu tohoto práva a jeho 

aplikaci na výkon závislé práce. Jak totiž zcela výstižně uvádí Evropský soud pro lidská 

práva, právo projevovat náboženské vyznání je esenciální prvkem tvořícím lidskou 

osobnost.240 

Zároveň nelze přehlížet, že zejména náboženské vyznání není jen pouhým nezávazným 

názorem zastávaným určitou osobou, nýbrž často též vlastním normativním systémem.241  

Vztáhneme-li uvedené na pracovněprávní vztah, pak lze říci, že každý zaměstnanec 

představuje individuální osobnost. V případě věřících zaměstnanců je s touto osobností 

spojen i systém normativních pravidel, jimiž je daný zaměstnanec vázán. Věřící zaměstnanec 

tedy vnáší do pracovněprávního vztahu vlastní systém náboženských pravidel, avšak 

zároveň se podřizuje pokynům zaměstnavatele, který nemusí náboženské přesvědčení 

zaměstnance sdílet. 

Tato situace může vést k případům, kdy pokyn daný zaměstnavatelem nebude v souladu 

s požadavky, které na zaměstnance klade jeho náboženské vyznání. Zaměstnanec tedy bude 

nucen zvolit, zda upřednostní pokyn zaměstnavatele, nebo vlastní víru; zejména u silně 

věřících zaměstnanců bude tato volba velmi obtížná a způsob jejího řešení není jednotná. 

Jeden ze způsobů nazírání na tyto případy lze ilustrovat na trojici rozhodnutí Evropské 

komise pro lidská práva. 

V rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva ze dne 12. 3. 1981, stížnost č. 8160/78, 

X. proti Spojenému království Velké Británie a Severního Irska byl řešen případ 

zaměstnance (učitele) vyznávajícího islám. 

 
239 v originálním znění: „one of the most vital elements that go to make up the identity of believers“ viz. Guide 

on Article 9 of the European Convention on Human Rights ke dni 31. 8. 2019 vydaný Evropským soudem pro 

lidská práva, str. 7 
240 Guide on Article 9 of the European Convention on Human Rights ke dni 31. 8. 2019 vydaný Evropským 

soudem pro lidská práva, str. 7 
241 srov. GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2017. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-652-1, str. 30 
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S odkazem na své náboženské povinnosti žádal tento zaměstnanec po zaměstnavateli, aby 

mu každý pátek byla poskytována přestávka, kterou by využíval k účasti na modlitbě 

v nedaleké mešitě. Zaměstnavatel žádosti zaměstnance nevyhověl, avšak nabídl snížení 

pracovního úvazku tak, aby zaměstnanec vykonával práci jen čtyři a půl dne týdně. Tento 

návrh však zaměstnanec neakceptoval a namísto toho podal výpověď. Následně však 

nabídku kratšího úvazku přijal, což se ovšem projevilo mimo jiné i snížením odměny 

vyplácené tomuto zaměstnanci. 

Stále však zaměstnanec hájil svá práva před soudy, resp. Evropskou komisí pro lidská 

práva, neboť v jednání zaměstnavatele spatřoval nedovolenou diskriminaci vedoucí k tomu, 

že zaměstnanci je z náboženských důvodů bráněno v plném rozvoji kariéry. 

Stížnost zaměstnance však Evropská komise pro lidská práva odmítla, což odůvodnila 

tím, že zaměstnanec dobrovolně uzavřel pracovní smlouvu, a tedy si kolizi pracovních 

a náboženských povinností způsobil sám. Zároveň Evropská komise pro lidská práva 

připomněla, že zaměstnanci je ponechána možnost kdykoliv ukončit pracovní poměr 

a že v posuzovaném případě musel zaměstnavatel přihlížet též k potřebám školského 

systému jako celku.242 

K uvedenému případu si opět dovolím vznést pár připomínek. 

Předně je nutné odmítnout argument Evropské komise pro lidská práva, že zaměstnanci 

je poskytována dostatečná ochrana tím, že pracovní poměr vzniká jen s jeho souhlasem 

a že zaměstnanec má právo tento poměr kdykoliv ukončit. Toto tvrzení totiž zcela přehlíží 

nejzákladnější specifika pracovněprávního vztahu, tedy výrazně silnější faktické postavení 

zaměstnavatele a leckdy existenční závislost zaměstnance na získání práce a na trvání 

pracovního poměru.  

Zároveň pokud bychom tyto závěry dovedli ad absurdum mohli bychom zcela rezignovat 

na ochrannou funkci pracovního práva. Zjednodušeně by se totiž dalo říct, že pokud 

zaměstnanec nebude souhlasit s pracovními podmínkami, bude chráněn tím, že může 

pracovní poměr ukončit. 

 
242 srov. rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva ze dne 12. 3. 1981, stížnost č. 8160/78, X. proti 

Spojenému království Velké Británie a Severního Irska 
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Též nelze přehlížet, že uvedený případ je specifický tím, že vedle zájmů zaměstnance 

a zaměstnavatele muselo být přihlíženo k veřejnému zájmu (zaměstnavatelem byl orgán 

územní samosprávy odpovídající za zajištění vzdělání na území části Londýna243). 

Do jisté míry obdobným je případ posuzovaný Evropskou komisí pro lidská práva 

rozhodnutím ze dne 3. 12. 1996, stížnost č. 24949/94, Tuomo Konttinen proti Finsku. 

V tomto řízení byl posuzován požadavek zaměstnance státních železnic, který se hlásil 

k Církvi adventistů sedmého dne. Náboženské vyznání zakazovalo, aby zaměstnanec 

vykonával práci po pátečním západu slunce. 

Z tohoto důvodu tedy zaměstnanec opakovaně opustil pracoviště před skončením 

stanovené směny, což vedlo ke skončení pracovního poměru. 

Též v uvedeném případě Evropská komise pro lidská práva uzavřela, že pracovní 

smlouvou se zaměstnanec zavázal ke splnění určitých povinností, mimo jiné i povinnosti 

dodržovat pracovní dobu stanovenou zaměstnavatelem. Zároveň i v tomto případě Evropská 

komise pro lidská práva připomněla, že zaměstnanec má právo kdykoliv pracovní poměr 

ukončit a tím konflikt mezi náboženskými a pracovními povinnostmi vyřešit.244  

Je tedy zřejmé, že i v tomto případě Evropská komise pro lidská práva upřednostnila 

právo zaměstnavatele vyžadovat po zaměstnanci řádný výkon práce před ochranou 

náboženského vyznání takového zaměstnance. Tento závěr však nadále odůvodnila 

v rozporu s faktickou realitou i s ochrannou funkcí pracovního práva. 

Třetím v této souvislosti zmíněným případem je rozhodnutí Evropské komise pro lidská 

práva ze dne 9. 3. 1997, stížnost č. 29107/95, Louise Stedman. proti Spojenému království 

Velké Británie a Severního Irska. 

Tímto rozhodnutím byl řešen případ zaměstnankyně pracující v cestovní kanceláři 

odmítající vykonávat práci o nedělích, tento přístup odůvodnila zaměstnankyně jak svým 

křesťanským vyznáním, tak tím, že neděle je pro ni jediný den v týdnu, který může trávit 

společně s manželem. Poté, co zaměstnankyně oznámila svůj nesouhlas s výkonem práce 

o nedělích zaměstnavateli, byla vyzvána k uzavření dodatku k pracovní smlouvě. Tímto 

 
243 viz. https://en.wikipedia.org/wiki/Inner_London_Education_Authority [nahlíženo dne 10. 5. 2021] 
244 srov. rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva ze dne 3. 12. 1996, stížnost č. 24949/94, Tuomo 

Konttinen. proti Finsku 

https://en.wikipedia.org/wiki/Inner_London_Education_Authority
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dodatkem se však neděle měla stát jejím běžným pracovním dnem, proto zaměstnankyně 

uzavření tohoto dodatku odmítla. 

Zaměstnavatel následně ukončil se zaměstnankyní pracovní poměr. 

Též v tomto případě Evropská komise pro lidská práva uzavřela, že zaměstnankyně 

nebyla propuštěna kvůli svému náboženskému vyznání, nýbrž z důvodu že odmítla uzavřít 

dodatek k pracovní smlouvě upravující podmínky výkonu práce.245 

Právě závěry obsažené v posledním uvedeném rozhodnutí lze, bohužel pro zaměstnance 

v negativním smyslu, označit za překvapivý. Zatímco v prvních dvou případech bylo 

dispoziční oprávnění zaměstnavatele upřednostněno před náboženským vyznáním 

zaměstnance, v posledním případu bylo upřednostněno i před smluvní autonomií 

zaměstnance. 

Mírně odlišný, avšak pro zaměstnance příznivější přístup zaujal veřejný ochránce práv 

České republiky ve stanovisku ze dne 23. 5. 2011, sp. zn. 176/2010/DIS.  

Předmětem tohoto šetření byl požadavek dvojice zaměstnankyň – zdravotních sester, 

hlásících se k Církvi adventistů sedmého dne, aby jim nebyla přidělována práce o sobotách. 

Zaměstnavatel tomuto požadavku, především z důvodu nesouhlasu ostatních zaměstnanců, 

nevyhověl a z důvodu opakovaných absencí v práci dostaly zaměstnankyně výpověď. 

Ve svém stanovisku veřejný ochránce práv vyjádřil přesvědčení, že „Aby se 

zaměstnavatel vyhnul nepřímé diskriminaci, je nutné, aby učinil rozumné kroky k tomu, aby 

začlenil jednotlivce vyznávající určité náboženství, které pro něj nebudou představovat 

nepřiměřenou zátěž. Pozitivní povinnost zaměstnavatele však má své limity. Zaměstnavatel 

není povinen přijmout takové kroky, které by nepřiměřeně zasáhly do jeho činnosti nebo jej 

zatížily nepřiměřenými náklady.“246 

Přikláním se spíše k přístupu přijatém veřejným ochráncem práv, který je, dle mého 

názoru, vhodnější než přístup, jaký k této otázce zaujala Evropská komise pro lidská práva. 

Závěr vyjádřený veřejným ochráncem práv totiž v obecné rovině odpovídá základním 

funkcím pracovního práva. Na jednu stranu totiž říká, že náboženské vyznání zaměstnance 

má být zaměstnavatelem chráněno (tedy poskytuje ochranu zaměstnanci), avšak zároveň 

 
245 srov. rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva ze dne 9. 3. 1997, stížnost č. 29107/95, Louise Stedman 

proti Spojenému království Velké Británie a Severního Irska 
246 srov. stanovisko veřejného ochránce práv České republiky ze dne 23. 5. 2011, sp. zn. 176/2010/DIS 
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doplňuje, že tato povinnost nesmí zaměstnavatele nepřiměřeně zatěžovat (tedy poskytuje 

ochranu zájmům zaměstnavatele).  

Tento závěr taktéž umožňuje zohledňovat okolnosti jednotlivých případů, neboť 

požadavky zaměstnanců vyplývající z jejich náboženského přesvědčení mohou mít různou 

podobu a též mohou být řešeny různými prostředky.  

4.2.2. Věk zaměstnance 

V souvislosti s věkem zaměstnance chrání aktuálně účinná právní úprava nejmladší 

skupiny potenciálních zaměstnanců, tedy osoby mladší 18 let. 

Důvod přiznání této zvláštní ochrany lze spatřovat ve snaze zákonodárce zajistit, aby 

výkon závislé práce nebránil výchově, vzdělání nebo všestrannému rozvoji těchto osob.247 

Lze se však setkat též s názorem, že zvýšená ochrana mladistvých zaměstnanců reaguje 

na skutečnost, že k závislé práci se může zavázat i osoba, která není plně svéprávná 

dle obecného občanského práva. Zvláštní ochrana mladistvých zaměstnanců tedy tyto osoby 

chrání před negativními důsledky smluvní volnosti.248 

Věra Štangová dále uvádí, že zvláštní pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců 

vychází z předpokladu, že tito zaměstnanci musí být chráněni před fyzicky namáhavými 

pracemi (tzv. biologický faktor) a že nemají dostatečné životní zkušenosti (tzv. společenský 

faktor).249 

Jak již bylo uvedeno, pracovní právo přiznává zvláštní ochranu skupině osob mladších 

18 let, kteří chtějí vykonávat závislou práci, nebo závislou práci vykonávají. Tato ochrana 

je potenciálním zaměstnancům poskytována ve dvou rovinách v závislosti na jejich věku. 

Buď pracovní právo výkon závislé práce těmito osobami, až na výjimky, zakazuje, anebo 

výkon sice závislé práce umožňuje, avšak poskytuje těmto zaměstnancům vyšší míru 

ochrany. 

 
247 viz. LINDOVÁ, Jana. Soukromoprávní ochrana nezletilých v České republice. Praha: Leges, 2018. 

Teoretik. ISBN 978-80-7502-276-9, str. 64 
248 srov. BAŇOUCH, Hynek, BAROŠ, Jiří, BOBEK, Michal, JÄGER, Petr, KOKEŠ, Marian, KYSELA, Jan, 

LANGÁŠEK, Tomáš, MOLEK, Pavel, POSPÍŠIL, Ivo, ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina, ŠIMÍČEK, Vojtěch, 

WAGNEROVÁ, Eliška., WINTR, Jan. Listina základních práv a svobod: Komentář. [Systém ASPI]. Wolters 

Kluwer ASPI_ID KO2_1993CZ.. ISSN 2336-517X 
249 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0, str. 307 
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Předělem mezi těmito zvláštními ochranami je okamžik dovršení 15 let.250 

Do tohoto okamžiku je výkon závislé práce zakázán. Výjimkou jsou jen případy výkonu 

umělecké, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti, a to jen za dodržení zákonem 

stanovených podmínek. Výkon těchto činností však nelze považovat za pracovněprávní 

vztah.251 

Osoby, které již dovršily 15 let věku mohou závislou práci vykonávat, je jim však 

poskytována zvláštní ochrana. 

Východiskem této zvláštní ochrany je dle Jany Lindové požadavek, aby mladistvým 

zaměstnancům byla přidělována jen přiměřená práce. Přiměřenost práce je nutné posuzovat 

ve vztahu k (1) fyzické náročnosti vykonávané práce, (2) možnosti zaměstnance rozumově 

posoudit vykonávanou práci, (3) kvalifikačním předpokladům zaměstnance, (4) rozsahu 

přidělované práce a (5) důsledkům možného porušení povinností zaměstnancem.252 

Tento požadavek je dále Zákoníkem práce konkretizován tím, že zákon výslovně omezuje 

zaměstnavatele, a to ať již ve vztahu k délce odpočinku garantované mladistvým 

zaměstnancům,253 k přidělování práce,254 nebo např. nemožností sjednat dohodu 

o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí.255 

Pro potřeby předkládané diplomové práce je zásadní zákaz výkonu práce přesčas a noční 

práce.256  

Práce přesčas je u všech mladistvých zaměstnanců zcela vyloučena.257  

Noční práci lze výjimečně uložit zaměstnanci staršímu 16 let. Výkon této noční práce 

je však dále omezen tím, že délka noční práce nesmí přesáhnout jednu hodinu a musí 

navazovat na práci zaměstnance v denní době. Noční práci smí mladistvý zaměstnanec 

 
250 viz. ustanovení § 35 OZ 
251 viz. LINDOVÁ, Jana. Soukromoprávní ochrana nezletilých v České republice. Praha: Leges, 2018. 

Teoretik. ISBN 978-80-7502-276-9, str. 45 
252 tamtéž, str. 61-62 
253 § 90 a násl ZP  
254 § 245 odst. 1 ZP 
255 viz. § 255 odst. 3 ZP 
256 viz. § 245 ZP 
257 JOUZA, Ladislav. Ochrana mladistvých v zaměstnání. Epravo.cz [online]. Dostupné 

z: https://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-mladistvych-v-zamestnani-109191.html [nahlíženo dne 

18. 5. 2021] 

https://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-mladistvych-v-zamestnani-109191.html
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vykonávat jen tehdy, jestliže je to třeba k jeho výchově k povolání a jen pod dohledem 

zaměstnance staršího 18 let, je-li tento dohled nezbytný.258 

Délka směny mladistvého zaměstnance dále nesmí překročit 8 hodin a délka týdenní 

pracovní doby nesmí překročit 40 hodin; do tohoto limitu se však započítávají směny 

ze všech pracovněprávních vztahů daného zaměstnance.259 Zároveň přestávka na jídlo 

a oddech musí být mladistvému zaměstnanci poskytnuta nejpozději po 4,5 hodinách výkonu 

práce.260 

Právě tyto zákazy přináší v praxi pro zaměstnavatele časté organizační obtíže.261 

4.2.3. Těhotenství zaměstnankyně 

Těhotenství zaměstnankyně je dalším z významných subjektivních limitů omezujících 

dispoziční oprávnění zaměstnavatele. 

Obdobně jako u mladistvých zaměstnanců i v souvislosti se zaměstnankyněmi Věra 

Štangová uvádí, že přiznání zvláštní ochrany těmto zaměstnankyním reaguje jednak 

na skutečnost, že ženy jsou citlivější na určité druhy prací (tzv. faktor biologický) a jednak 

na to, že ženy tradičně plní významnou úlohu při výchově dětí a vedení domácnosti 

(tzv. faktor společenský).262 Právě z těchto dvou faktorů přiznává zákonodárce 

zaměstnankyním – ženám zvláštní ochranu. 

Poskytovaná ochrana je nejvíce patrná právě u těhotných zaměstnankyň.263   

Za základní pravidlo, jímž se přidělování práce těhotným zaměstnankyním řídí, bych 

označil zákaz zaměstnavatele přidělovat zaměstnankyním práci ohrožující jejich 

mateřství.264 Toto pravidlo je některými autory vykládáno tak, že zákon zakazuje přidělovat 

 
258 JOUZA, Ladislav. Ochrana mladistvých v zaměstnání. Epravo.cz [online]. Dostupné 

z: https://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-mladistvych-v-zamestnani-109191.html [nahlíženo dne 

18. 5. 2021] 
259 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0. 
260 HORECKÝ, Jan. Dispoziční pravomoc zaměstnavatele. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-

255-1, str. 27 
261 JOUZA, Ladislav. Ochrana mladistvých v zaměstnání. Epravo.cz [online]. Dostupné 

z: https://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-mladistvych-v-zamestnani-109191.html [nahlíženo dne 

18. 5. 2021] 
262 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0, str. 304 
263 tamtéž 
264 viz. § 238 odst. 1 ZP 

https://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-mladistvych-v-zamestnani-109191.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-mladistvych-v-zamestnani-109191.html
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zaměstnankyním takové práce, které by mohly trvale snížit jejich plodnost.265 Je však 

zřejmé, že jestliže je jistá ochrana poskytována za účelem ochrany potenciálního těhotenství 

zaměstnankyně, pak skutečné těhotenství má být chráně minimálně ve stejném rozsahu. 

Ochrana těhotenství ženy je zajištěna vymezením prací, které jsou těmto zaměstnankyním 

zakázány a stanovením odchylek v pracovních podmínkám těchto zaměstnankyň.266 

Taktéž v případě výčtu těhotným ženám zakázaných prací lze mluvit o objektivním 

a subjektivním vymezení. Objektivně zakázané jsou práce naplňující znaky stanovené 

v § 2 vyhlášky č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích; tyto práce jsou u všech 

těhotných zaměstnankyň zakázané. Subjektivně zakázané jsou práce, které není těhotná 

zaměstnankyně způsobilá vykonávat dle lékařského posudku; tyto práce tedy reagují 

na skutečný průběh těhotenství a umožňuje rozšířit výčet zakázaných prací i na další práce, 

které by těhotná zaměstnankyně jinak mohla vykonávat.267  

S ohledem na téma předkládané práce je v souvislosti s výčtem zakázaných prací nutné 

odkázat na povinnost zaměstnavatele převést těhotné zaměstnankyně vykonávají 

pro ně nevhodné práce na jinou práci, a to i bez souhlasu těchto zaměstnankyň. O tomto 

institutu je blíže pojednáno v kapitole 4.1.1 věnující se druhu sjednané práce. 

Pro potřeby diplomové práce jsou však významnější zvláštní pracovní podmínky přiznané 

těmto zaměstnankyním. Pro tyto zvláštní podmínky je společné, že v zájmu ochrany 

těhotenství zaměstnankyně omezují dispoziční oprávnění zaměstnavatele. 

Ve vztahu k vymezení pracovní doby je absolutně zakázáno nařídit těhotné 

zaměstnankyni práci přesčas.268 V této souvislosti lze odkázat na kapitolu 4.1.3 této 

diplomové práce.269 

Zákoník práce dále přikazuje zaměstnavateli vyhovět žádosti těhotné zaměstnankyně 

o kratší pracovní dobu, jestliže mu v tom nebrání vážné provozní důvody.270 Dále 

 
265 srov. BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Velké komentáře. 

ISBN 978-80-7400-759-0, str. 936 
266 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0, str. 304-306 
267 tamtéž, str. 304-305 
268 viz. HORECKÝ, Jan. Dispoziční pravomoc zaměstnavatele. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-

7598-255-1, str. 27 
269 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 3. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2020. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-825-9, str. 122 
270 viz. § 241 odst. 2 ZP 
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je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti těhotné zaměstnankyně o zařazení na denní 

práci.271 

Zvláštní ochrana ve vztahu k místu výkonu práce je u těhotných žen zajištěna omezením 

pracovních cest. Těhotnou zaměstnankyni lze totiž na pracovní cestu vyslat jen s jejím 

souhlasem.272 Tento souhlas však musí být dán s každou konkrétní pracovní cestou; obecně 

vyjádřený souhlas není dostačující. 

Zároveň přeložit těhotnou zaměstnankyni může zaměstnavatel jen na její žádost.273 

  

 
271 viz. § 239 odst. 1 ZP 
272 viz. § 240 odst. 1 ZP 
273 viz. § 240 odst. 1 ZP 
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Závěr 

 Vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je soukromoprávní vztah, který 

je specifický tím, že jeden z jeho subjektů (zaměstnanec) je po dobu trvání tohoto vztahu 

podřízen druhému (zaměstnavateli). 

Tato nerovnost však není absolutní. Limitaci podřízeného postavení zaměstnance 

výstižně vyjadřovala Koncepce občanského zákoníku následujícími slovy: 

„Splnění pokynů zaměstnavatele může zaměstnanec odmítnout, jestliže 

jsou v rozporu s pracovní smlouvou nebo kolektivní smlouvou. Splnění 

pokynů zaměstnavatele je zaměstnanec povinen odmítnout, jestliže jsou 

v rozporu se zákonem.“274 

Obdobné pravidlo není v Zákoníku práce výslovně vyjádřeno. To však nelze vykládat 

tak, že by zákonodárce rezignoval na omezení závislosti zaměstnance. Napříč právním 

řádem lze totiž nalézt celou řadu skutečností, které výkon závislé práce zaměstnancem 

omezují (tzv. limitů závislosti zaměstnance). Tyto skutečnosti mohou mít původ v osobnosti 

zaměstnance (tzv. subjektivní limity závislosti zaměstnance) nebo mimo ni (tzv. objektivní 

limity závislosti zaměstnance).  

Nedomnívám se však, že toto mlčení zákonodárce je, obzvlášť v pracovním právu, 

vhodné. Nelze totiž přehlížet, že pracovní právo je primárně určeno zaměstnancům, tedy 

adresátům v zásadě bez právního vzdělání. Vymezení jejich závislého postavení je však 

nutno pojímat jako stěžejní oblast pracovního práva. Z tohoto důvodu tedy plně souhlasím 

s Marií Kalenskou v tom, že pracovní právo by obecně mělo být srozumitelné a přehledné.275 

Výslovné potvrzení alespoň některých limitů závislosti zaměstnance by této srozumitelnosti 

jedině prospělo.  

Objektivní limity lze pojímat jako projev soukromoprávní povahy pracovněprávního 

vztahu. Pracovněprávní vztah totiž vzniká na smluvním základě, a tedy na základě 

dvoustranného projevu vůle zaměstnance a zaměstnavatele. Tímto právním jednáním je dán 

 
274 viz. např. Právní praxe. 1996, 44(5-6). ISSN 1210-0900 
275 KALENSKÁ, Marie. Pracovní právo v koncepci nového občanského zákoníku. Právník. 1996, 135(12), 

1063-1079. ISSN 0231-6625, str. 1064 
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základní rámec pracovněprávního vztahu, a to minimálně určením: co bude zaměstnanec 

dělat, kde to bude dělat a odkdy to bude dělat.276 

Pohledem práva lze uzavření pracovní smlouvy vnímat jako zlomový bod, ve kterém 

se dosavadní rovné postavení budoucího zaměstnance a budoucího zaměstnavatele mění 

ve vztah nerovný.277  

Právě toto vnímám jako zásadní nedostatek objektivních limitů závislosti zaměstnance. 

Ve většině případů je totiž pro zaměstnance až existenční nezbytností uzavřít pracovní 

smlouvu, vykonávat práci pro zaměstnavatele a získat za tuto práci odměnu. Možnost 

takového zaměstnance ovlivnit obsah pracovní smlouvy je tedy výrazně omezena. Je to tedy 

zaměstnavatel sám, kdo fakticky vymezuje rozsah svého dispozičního oprávnění, což 

v krajních případech může vést až k faktickému vyprázdnění jednotlivých limitů závislosti 

zaměstnance. 

Ukázkovým příkladem takového vyprázdněného limitu je místo výkonu práce sjednané 

jako „celá Česká republika“.278 Za rizikovou též považuji soudem potvrzenou možnost 

sjednat předem v pracovní smlouvě právo zaměstnance převést zaměstnance na jinou práci, 

pokud by zároveň nebyly ve smlouvě sjednány žádné další omezení takového převedení 

na jinou práci.279  

Ve vztahu k časovému omezení výkonu závislé práce považuji za nedostatek skutečnost, 

že pravidla rozvržení směn nejsou podstatnou náležitostí pracovní smlouvy. Je tedy 

ponecháno čistě na zaměstnavateli, jak pracovní směny zaměstnanců rozvrhne, přičemž 

je omezen zejména délkou úvazku konkrétního zaměstnance a zákonnými limity 

(např. maximální délkou směny dle § 83 ZP).  

Naopak závěry vyvozené rozhodovací praxí Soudního dvora Evropské unie v souvislosti 

s institutem pracovní pohotovosti na zavolání vnímám jako dostatečnou pojistku před 

nepřiměřenými zásahy tohoto institutu do svobody zaměstnance.280 

 
276 viz. § 34 odst. 1 ZP 
277 STRÁNSKÝ, Jaroslav. Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. 

Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7729-4, str. 47 
278 k tomu blíže kapitola 4.1.2 této diplomové práce 
279 k tomu blíže kapitola 4.1.1 této diplomové práce a v ní citovaný rozsudek Nejvyššího soudu Československé 

socialistické republiky ze dne 30. 9. 1963, sp. 2 Cz 66/63  
280 k tomu blíže kapitola 4.1.3 této diplomové práce 



71 

 

Vedle těchto objektivních limitů však existují též limity subjektivní, vyplývající z osoby 

zaměstnance. V celé řadě případů totiž dochází k tomu, že ochrana jednotlivých složek 

osobnosti zaměstnance je upřednostněna na úkor dispozičního oprávnění zaměstnavatele. 

Zásadním nedostatkem je však, dle mého názoru, nedostatečná možnost zaměstnavatele 

získat informace o existenci subjektivních limitů, a to i přesto, že soudní rozhodovací praxe 

vrcholných evropských soudů opakovaně potvrdila, že zaměstnanec má povinnost tyto 

limity zaměstnavateli oznamovat. Právo České republiky se však řadí mezi kontinentální 

právní typ, a tudíž soudní rozhodnutí nejsou obecným pramenem práva,281 

zároveň povinnosti lze ukládat jen na základě zákona.282 De lege ferenda tedy mohu jedině 

doporučit zakotvení zákonné povinnosti potenciálních zaměstnanců oznámit zaměstnanci 

veškeré skutečnosti, které mohou ohrozit řádný výkon práce. Sankcí za nesplnění této 

povinnosti by pak měla být ztráta práva domáhat se výhod plynoucích z těchto limitů, 

samozřejmě s určitými odůvodněnými výjimkami. 

Ze subjektivních limitů byl v této diplomové práci představen např. věk zaměstnance 

a těhotenství zaměstnankyně. Tyto limity chrání mladistvé zaměstnance před negativními 

dopady na jejich všestranný vývoj, resp. těhotné zaměstnankyně před negativními důsledky 

výkonu práce na jejich těhotenství.  

Vzhledem k výslovné zákonné úpravě zvláštních podmínek těchto zaměstnanců 

je existence těchto limitů nesporná a domnívám se, že jim poskytnutá ochrana je 

i dostatečná. 

Ačkoli rozhodovací praxe Evropské komise pro lidská práva vyznívá opačně, 

lze mezi subjektivní limity závislosti zaměstnance zařadit též náboženské vyznání 

zaměstnance. Nicméně nelze přehlížet, že především tento limit může být snadno 

zneužitelný ze strany zaměstnance, a to především s ohledem na skutečnost, že Zákoník 

práce výslovně zakazuje zaměstnavateli zjišťovat informace o náboženském vyznání svých 

zaměstnanců. Zlatou střední cestou se tudíž nabízí přístup vyjádřený Pavlem Varvařovským, 

 
281 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2017. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-652-1, str. 73 a 78 
282 viz. čl. 4 odst. 1 listiny základních práv a svobod 
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a tedy vyžadovat, aby zaměstnavatelé přihlíželi k náboženskému vyznání zaměstnanců jen 

tehdy, jestliže je to nebude nepřiměřeně zatěžovat.283  

Celkově lze tedy shrnout, že pracovní smlouvou vytváří zaměstnanec a zaměstnavatel 

prostor, v němž je zaměstnanec podřízen zaměstnavateli. Tento nerovný vztah se však 

realizuje jen v tomto prostoru; jakýkoliv případný pokus zaměstnavatele překročit jeho 

hranice není zaměstnanec povinen respektovat.  

 
283 srov. stanovisko veřejného ochránce práv České republiky ze dne 23. 5. 2011, sp. zn. 176/2010/DIS citované 

v části 4.2.1 této diplomové práce 
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