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Úvod 

Pracovní právo je právním odvětvím, jež historicky vzniklo z důvodu nutnosti 

ochrany zaměstnance. Dnes však žijeme v době, která je spojena s rychlým 

hospodářským, technologickým a společenským vývojem. To má za následek mimo 

jiné změny ve způsobu života a práce společnosti a rostoucí konkurenci na trhu práce. 

Vlivem těchto okolností se ukazuje, že tradiční modely pracovněprávních vztahů a 

jejich nadměrná ochrana nemusí vždy vyhovovat měnící se hospodářské realitě a 

potřebám smluvních stran. Přestože ochrana zaměstnance v současné době nadále 

sehrává v pracovněprávních předpisech hlavní úlohu, v podmínkách globalizujícího se 

světa pracovní právo zároveň čelí potřebě zvyšování flexibility. Modernizace 

pracovního práva je tak nezbytná. 

Za jeden ze způsobů, jakým může pracovní právo reagovat na výzvy spojené se 

změnami a globalizaci je považována tzv. flexicurita, strategie, jenž usiluje o posílení 

smluvní volnosti při současném zachování ochrany zaměstnance. Ta našla uplatnění 

v právních řádech členských států EU a je i předmětem této práce. 

S ohledem na výše uvedené je cílem této práce seznámit čtenáře s problematikou 

flexicurity a na základě uvedených poznatků následně zhodnotit platnou pracovněprávní 

úpravu vzniku a skončení pracovního poměru v České republice z hlediska flexicurity, a 

to včetně navržení případných změn právních institutů v rámci úvah de lege ferenda. 

Tato práce se skládá ze čtyř základních částí. V první částí vymezím základní 

pojmy, jež jsou pro účely této práce stěžejní. Nejprve se budu zabývat samotným 

pojmem flexicurity, následně se zaměřím na ochranu zaměstnance a flexibilitu 

v pracovněprávních vztazích, včetně možného členění těchto pojmů. Prostor je zde 

ponecháván také pro nastínění současného stavu pracovního práva v České republiky se 

zvláštním zaměřením na promítnutí flexicurity v zákoníku práce. V neposlední řadě 

budou také představeny vybrané příklady úspěšného fungování konceptu flexicurity, 

jenž mohou posloužit jako inspirace při vytváření fungujících modelů flexicurity 

v jednotlivých státech. 
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Pracovní právo v České republice je významným způsobem ovlivňováno 

právem  EU. Z pohledu EU je flexicurita považována za stěžejní nástroj k posílení 

konkurenceschopnosti a k modernizaci tradičních Evropských sociálních modelů. Proto 

se ve druhé části práce budu zabývat pojetím flexicurity ze strany EU a jejím 

postupným vývojem až do současností. Nebude chybět ani vymezení jednotlivých 

složek flexicurity a společných zásad flexicurity vytvořených na úrovni EU. V této části 

budou také blíže rozebrány důsledky strategie EU pro jednotlivé členské státy, včetně 

zhodnocení aktuálních doporučení Evropské komise pro Českou republiku. 

Stěžejní součástí této práce je část první a druhá, jenž jsou zaměřeny na právní 

úpravu vzniku a skončení pracovního poměru v České republice. V těchto částech 

nejprve vymezuji jednotlivé právní instituty platné právní úpravy, které jsou následně 

zkoumány z pohledu flexicurity. V této souvislosti jsou také navrhovány jejich možné 

změny z hlediska úvah de lege ferenda.
1
 

  

                                                 
1
 Rukopis této práce byl uzavřen ke dni 21.12.2016. 
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1. Flexicurita v rámci pracovního práva 

Pracovní právo představuje soubor právních norem, které upravují vztahy mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnanci při výkonu práce. Jeho podstatou a smyslem je 

regulovat výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele. Cílem pracovněprávní úpravy 

je vytvořit rámec proto, aby zaměstnavatel mohl organizovat a řídit práci zaměstnanců 

k uskutečňování jeho činnosti a to za současného poskytování adekvátní ochrany 

zaměstnanci při výkonu práce. Oproti jiným soukromoprávním vztahům je výrazným 

specifikem pracovněprávních vztahů omezení smluvní volnosti v zájmu ochrany 

zaměstnance jakožto slabší strany pracovněprávní vztahu.
2
 O nalezení rovnováhy mezi 

těmito protichůdnými pojmy usiluje strategie flexicurity. 

1.1 Současný stav v České republice  

Těžištěm individuálních pracovněprávních vztahů je zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jenž nabyl účinnosti dnem 1.1.2007. 

Jednou z nejzásadnějších otázek při přípravě této pracovněprávní kodifikace bylo 

vymezení vazby na občanské právo. Po vleklých diskusích byl vztah pracovního a 

občanského práva založen na principu delegace. Tato úprava však vzbuzovalo od 

samého počátku pochybnosti o její možné realizaci v aplikační praxi.
3
 

Koncepce delegace byla následně skupinou poslanců napadnuta u Ústavního 

soudu, který v roce 2008 nálezem
4
 zrušil princip delegace ustanovení občanského 

zákoníku pro rozpor s principy právního státu a nahradil jej tradičním principem 

subsidiarity. Princip subsidiarity byl koncepční novelou č. 365/2011 Sb. promítnut do 

§ 4 ZP, podle něhož se pracovněprávní vztahy řídí zákoníkem práce a pokud ho nelze 

použít, pak se subsidiárně řídí občanským zákoníkem, vždy však v souladu se 

                                                 
2
 HŮRKA, Petr: Pracovní právo, pojem, předmět a vymezení. In: HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 2. 

upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. Právnické učebnice, str. 19. 

3
 PICHRT, Jan: Pojetí pracovního práva a jeho postavení v systému práva. In: BĚLINA, Miroslav a kol. 

Pracovní právo. 6. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 11. 

4
 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 12. března 2008 (Pl. ÚS 83/06) 

Dostupný z http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=58004&pos=1&cnt=1&typ=result 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=58004&pos=1&cnt=1&typ=result
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základními zásadami pracovněprávních vztahů. Tímto došlo k přiblížení práva 

pracovního k právu občanskému.
5
 

Oproti dřívějšímu zákoníku práce
6
 je zásadní změnou v současném zákoníku 

práce využití dispozitivního principu. Dřívější zákoník práce měl kogentní povahu a byl 

koncipován na principu „co není dovoleno, je zakázáno“. Současný zákoník naopak 

vychází ze soukromoprávní zásady „co není zakázáno, je dovoleno“, která umožňuje 

subjektům pracovněprávních vztahů upravit si vzájemná práva a povinnosti odchylně od 

zákona. Touto zásadou je tak významně posilněna smluvní volnost v pracovněprávních 

vztazích, čímž dochází k vytváření prostoru pro realizaci flexibility.
7
 O nástrojích 

promítnutí flexicurity v současném zákoníku práce pojednává podkapitola 1.3 této 

práce. 

S cílem posilnit smluvní volnost zaměstnavatele a zaměstnance při současném 

zachování nezbytné míry ochrany zaměstnance byla s účinností ke dni 1.1.2012 přijata 

koncepční novela zákoníku práce č. 365/2011 Sb. To se projevilo především ve 

změnách v právní úpravě zkušební doby, pracovního poměru na dobu určitou, rozvržení 

pracovní doby či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
8
 

S ohledem na další vývoj českého právního řádu a v reakci na požadavky praxe 

je v současné době Poslaneckou sněmovnou projednávána koncepční novela zákoníku 

práce, jenž má nabýt účinnosti dnem 1.7.2017.
9
 Tato novela směřuje ke zvýraznění 

flexibility pracovněprávních vztahů při současném posílení ochrany zaměstnance. Mezi 

stěžejní navrhované změny patří především zakomponování institutu vrcholných 

řídících zaměstnanců jakožto zvláštní kategorie vedoucích zaměstnanců, jež jsou 

v přímé řídící působnosti statutárního orgánu u zaměstnavatele, jenž je právnickou 

                                                 
5
 PICHRT, Jan: Pojetí pracovního práva a jeho postavení v systému práva. In: BĚLINA, Miroslav a kol. 

Pracovní právo. 6. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 12. 

6
 zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce 

7
 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnání. Praha: Auditorium, 2009, str. 34. 

8
 Důvodová zpráva k zákonu č. 365/2011 Sb., str. 60 a 67-90.  

Dostupná z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=411&CT1=0 

9
 Sněmovní tisk č.903/0 – vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony.  

Dostupný z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=903&CT1=0 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=411&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=903
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=903&CT1=0


 5 

osobou nebo u zaměstnavatele, který je fyzickou osobou  a jim bezprostředně 

podřízených zaměstnanců. Předpokladem pro zařazení zaměstnanců do této kategorie 

by měla být také výše měsíční mzdy v minimální částce 75 000 Kč. Dále se změny 

týkají úpravy práce na dálku a práce z domova, s cílem zpřesnit podmínky výkonu této 

práce a podpořit flexibilitu pracovního poměru. Součástí novely jsou také změny 

v úpravě dovolené, konta pracovní doby či dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, to vše v souladu se strategii flexicurity.
10

 

1.2  Koncept flexicurity 

Koncept flexicurity (česky označované jako flexikurita či flexijistota) vznikl 

kombinací dvou anglických slov, a to flexibility  (česky flexibilita, volnost či pružnost) 

a security (česky ochrana či jistota zaměstnance). Jedná se o politickou strategii, která 

usiluje o nalezení rovnováhy mezi těmito dvěma významově protichůdnými pojmy. 

Základním předpokladem konceptu flexicurity pak je skutečnost, že flexibilita a ochrana 

nestojí v protikladu, nýbrž se vzájemně podporují
11

. 

Objevují se názory kritiků, že flexicurita není nic jiného než parafráze tradičního 

pojetí neslučitelných zájmů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, kdy zaměstnavatelé 

požadují více flexibility a zaměstnanci na oplátku za to žádají více ochrany
12

. Na 

druhou stranu je nutné argumentovat, že na moderních trzích práce se vyskytují 

zaměstnavatelé, kteří si chtějí v trvalém pracovním poměru udržet loajální a 

kvalifikované zaměstnance a zaměstnanci, kteří mají zájem o flexibilní formy 

organizace práce, které jim umožní sladit jejich práci s osobním životem.
13

 Tyto 

východiska dávají základ pro vzájemné působení flexibility a ochrany. 

                                                 
10

 Tamtéž str. 39-40. 

11
 BREDGAARD, Thomas, LARSEN, Flemming & MADSEN, Per Kongshøj. The flexible Danish 

labour market – a review. CARMA Research papers, Aalborg University, April 2005, str. 19. [cit. 2016-

11-05]. Dostupné z 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.556.7023&rep=rep1&type=pdf 

12
 Tamtéž. 

13
 WILTHAGEN, Ton & TROS, Frank. The Concept of ‘Flexicurity’: a new approach to regulating 

employment and labour markets. Transfer, Vol. 10, No. 2, 2004, str. 169. [cit. 2016-11-15]. Dostupné z 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.556.7023&rep=rep1&type=pdf
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Pojem flexicurity byl poprvé použit na podzim roku 1995 nizozemským 

profesorem sociologie Hansem Adriaansenem v souvislosti s reformami na trhu práce 

v Nizozemsku, a to jako posun od ochrany pracovního poměru k ochraně zaměstnanosti 

zasazující se o rozdílný přistup směrem k flexicuritě mezi pracovníky a o flexibilní a 

stimulační systém sociálního zabezpečení.
14

 Vůbec první zemí, kde byla politika 

flexicurity v praxi realizována, se stalo Dánsko.
15

 Tehdejší dánský ministerský předseda 

Poul Nyrup Rasmussen v létech 1993-2001 zavedl opatření založené na vysoké mobilitě 

na trhu práce v podobě nízké ochrany pracovního poměru kombinované se štědrým 

systémem sociálního zabezpečení a to za současného stimulačního působení aktivní 

politiky zaměstnanosti. Tento model flexicurity je označován jako tzv. zlatý trojúhelník 

(Golden Triangle).
16

 

S ohledem na relativní novost konceptu flexicurity je vymezení flexibility a 

ochrany a zvláště pak jejich transformace do pojmu flexicurity těžko uchopitelné; 

v literatuře je proto možné se setkat se třemi částečně překrývajícími se pojetími 

flexicurity – flexicurity jako polické strategie, jako analytického konceptu a jako stavu 

na trhu práce.
17

  

Tangian definuje flexicuritu jako „deregulaci trhu práce s „lidskou tváří“, která 

je vyvážena některými sociálními výhodami, zejména pro ovlivněné skupiny“
18

 a dále 

uvádí, že konkrétní vymezení flexicurity se může lišit např. v závislosti na navržených 

                                                                                                                                               
http://www.academia.edu/3185142/The_concept_of_flexicurity_a_new_approach_to_regulating_employ

ment_and_labour_markets 

14
 tamtéž str. 173. 

15
 BREDGAARD, Thomas & LARSEN, Flemming. Comparing Flexicurity in Denmark and Japan. 

Centre for Labour Market Research at Aalborg University (CARMA) Denmark. 2007, str. 2. [cit. 2016-

11-06]. Dostupné z http://www.jil.go.jp/profile/documents/Denmark_final.pdf 

16
 Tamtéž str. 10-11. 

17
 BREDGAARD, Thomas, LARSEN, Flemming & MADSEN, Per Kongshøj. The flexible Danish 

labour market – a review. CARMA Research papers, Aalborg University, April 2005, str. 21. [cit. 2016-

11-06]. Dostupné z 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.556.7023&rep=rep1&type=pdf 

18
 TANGIAN, Andranik. European flexicurity: concepts (operational definitions), methodology 

(monitoring instruments), and policies (consistent implementations). European flexicurity: concepts 

(operational definitions), methodology (monitoring instruments), and policies (consistent 

implementations). Hans-Böckler-Stiftung. Paper presented at the Expert meeting on flexicurity strategies 

and the implications of their adoption at the European level, Lisbon, September 25, 2006, str. 12, 

přeloženo do češtiny. [cit. 2016-11-13]. Dostupné z http://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_diskp_148_e.pdf 

http://www.academia.edu/3185142/The_concept_of_flexicurity_a_new_approach_to_regulating_employment_and_labour_markets
http://www.academia.edu/3185142/The_concept_of_flexicurity_a_new_approach_to_regulating_employment_and_labour_markets
http://www.jil.go.jp/profile/documents/Denmark_final.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.556.7023&rep=rep1&type=pdf
http://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_diskp_148_e.pdf
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krocích, tempu deregulace či charakteru sociálních výhod. Vyvažování jednotlivých 

faktorů je pak otázkou vyjednávání mezi vládou, zaměstnavateli a odborovými svazy.
19

  

Zevrubnější a nejvíce citovanou definici flexicurity pak přináší Wilthagen a 

Rogowski, kteří vymezují flexicuritu jako „politickou strategii, která paralelně a 

vědomě usiluje o zesílení flexibility trhu práce, organizace práce a pracovněprávních 

vztahů na jedné straně a o zesílení ochrany – ochrany zaměstnanosti a sociálního 

zabezpečení – zejména slabších skupin na trhu práce i mimo něj na straně druhé.“
20

 

Takto pojatá definice nevymezuje flexicuritu jako pouhou sociální ochranu flexibilních 

pracovních sil, nýbrž zdůrazňuje pojetí flexicurity jako záměrného vzájemného souladu 

flexibility a ochrany.
21

 

Z analytického pohledu je pak flexicurita vymezena jako „metoda, která může být 

použita k analýze ve vývoji flexibility a ochrany a ke srovnání národních systémů 

pracovních trhů“.
22

 

Konečně, Wilthagen a Tros poukazují, že flexicurita nemůže být považována 

pouze za určitý druh politické strategie pracovního trhu, nýbrž je nutné ji chápat také 

jako určitý stav či souhrn okolnosti na trhu práce. V návaznosti pak tito autoři definuji 

flexicuritu jako: „stupeň jistoty pracovního místa, zaměstnání, příjmu a rovnováhy 

pracovního a osobního života, který usnadňuje pracovníkům s relativně slabou pozicí 

zapojení na trh práce a umožňuje trvalou a vysoce kvalitní účast na trhu práce a 

sociální začlenění, když zároveň poskytuje určitý stupeň numerické (vnější i vnitřní), 

funkční a mzdové flexibility, která umožňuje trhům práce (a jednotlivým 

                                                 
19

 Tamtéž. 

20
 WILTHAGEN, Ton & ROGOWSKI, Ralf. Legal Regulation of Transitional Labour Markets, in 

SCHMID, Günther &. GAZIER, Bernard (eds.). The Dynamics of Full Employment:Social Integration 

through Transitional Labour Markets. Cheltenham: Edward Elgar, str. 233, přeloženo do češtiny.  

21
 WILTHAGEN, Ton & TROS, Frank. The Concept of ‘Flexicurity’: a new approach to regulating 

employment and labour markets. Transfer, Vol. 10, No. 2, 2004, str. 170. [cit. 2016-11-13]. Dostupné z 

http://www.academia.edu/3185142/The_concept_of_flexicurity_a_new_approach_to_regulating_employ

ment_and_labour_markets 

22
 BREDGAARD, Thomas, LARSEN, Flemming & MADSEN, Per Kongshøj. The flexible Danish 

labour market – a review. CARMA Research papers, Aalborg University, April 2005, str. 22-23. [cit. 

2016-11-15].   

Dostupné z http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.556.7023&rep=rep1&type=pdf 

http://www.academia.edu/3185142/The_concept_of_flexicurity_a_new_approach_to_regulating_employment_and_labour_markets
http://www.academia.edu/3185142/The_concept_of_flexicurity_a_new_approach_to_regulating_employment_and_labour_markets
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.556.7023&rep=rep1&type=pdf
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zaměstnavatelům) včasné a vhodné přizpůsobení se měnícím podmínkám za účelem 

zvýšení konkurenceschopnosti a produktivity“
23

 

1.2.1  Ochrana zaměstnance 

Ochranou se rozumí garance právního postavení a pracovních podmínek 

zaměstnance. Standing pak vztahuje ochranu na celý pracovní trh a v tomto 

extenzivním pojetí ji definuje jako „poskytování legislativních a institucionálních 

ochranných opatření pracovní síle na trhu práce“
24

. Dle Standinga je možné na 

pracovním trhu koncepčně rozlišovat mezi různými formami ochrany.
25

 Na základě jeho 

vymezení a s ohledem na členění provedené Wilthagenem, Trosem a van Lieshoutem
26

 

lze rozeznávat mezi těmito 4 formami ochrany: 

Ochrana pracovního místa znamená jistotou udržení zaměstnání u daného 

zaměstnavatele. Jde o typickou pracovněprávní ochranu zaměstnanců, která je 

v pracovněprávních předpisech představována taxativním výčtem důvodů skončení 

pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, zákazem výpovědi či výpovědní dobou.
27

 

Ochrana příjmu v užším pojetí spočívá v garantování zaměstnancova příjmu, jenž mu 

náleží z konkrétního pracovněprávního vztahu, ať už se jedná o jistotu včasné a řádné 

výplaty příjmu či garanci minimální mzdy vymezené právní úpravou. V širším pojetí se 

pak jedná o kompenzaci ušlého příjmu zaměstnance v důsledku vzniku objektivní 

                                                 
23

 WILTHAGEN, Ton & TROS, Frank. The Concept of ‘Flexicurity’: a new approach to regulating 

employment and labour markets. Transfer, Vol. 10, No. 2, 2004, str. 170. [cit. 2016-11-16]. Přeloženo do 

češtiny. Dostupné z 

http://www.academia.edu/3185142/The_concept_of_flexicurity_a_new_approach_to_regulating_employ

ment_and_labour_markets 

24
 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnání. Praha: Auditorium, 2009, str. 25. 

25
 STANDING, Guy, Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice. Basingstoke: Palgrave, 

1999, str. 52. 

26
 WILTHAGEN, Ton,  TROS, Frank & VAN LIESHOUT, Harm. Towards 'Flexicurity'? Balancing 

Flexibility and Security in EU Member States. Invited paper prepared for the 13th World Congress of the 

International Industrial Relations Association (IIRA), Berlin September 2003, str. 4. [cit. 2016-11-16]. 

Dostupné z  

https://www.researchgate.net/publication/228279417_Towards_'Flexicurity'_Balancing_Flexibility_and_

Security_in_EU_Member_States 

27
 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnání. Praha: Auditorium, 2009, str. 26. 

http://www.academia.edu/3185142/The_concept_of_flexicurity_a_new_approach_to_regulating_employment_and_labour_markets
http://www.academia.edu/3185142/The_concept_of_flexicurity_a_new_approach_to_regulating_employment_and_labour_markets
https://www.researchgate.net/publication/228279417_Towards_'Flexicurity'_Balancing_Flexibility_and_Security_in_EU_Member_States
https://www.researchgate.net/publication/228279417_Towards_'Flexicurity'_Balancing_Flexibility_and_Security_in_EU_Member_States
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sociální události – pracovní neschopnosti, zdravotní nezpůsobilosti, nezaměstnanosti, 

těhotenství, mateřství atd.
28

 

Ochrana zaměstnanosti souvisí s jistotou setrvání na trhu práce a s dostupností 

zaměstnaní pro propuštěné nebo nezaměstnané osoby. Ochrana zaměstnanosti je 

realizována prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti a programů prohlubování a 

zvyšování kvalifikace, které zvyšují pravděpodobnost nalezení nového zaměstnání.
29

 

Kombinovaná ochrana odkazuje na schopnosti a možnosti zaměstnanců sladit jejich 

práci s osobním životem a rodinnými povinnostmi. V praxi může být kombinována 

ochrana realizována zaměstnáváním na částečný úvazek, pružnou pracovní dobou nebo 

zřizováním zařízení poskytujících péči o děti.
30

  

1.2.2  Flexibilita 

Flexibilita znamená pružnost či volnost, která umožňuje, aby si zaměstnavatel a 

zaměstnanec vlastním právním jednáním mohli samostatně upravit své vzájemné práva 

a povinnosti. Jak Hůrka uvádí, v pojetí soukromého práva se jedná o „právní prostor 

pro realizaci vůle smluvních stran“.
31

 Standing pak chápe flexibilitu jako „rozsah a 

rychlost přizpůsobení se tržním šokům“.
32

 

                                                 
28

 Tamtéž. 

29
 TANGIAN, Andranik. European flexicurity: concepts (operational definitions), methodology 

(monitoring instruments), and policies (consistent implementations). European flexicurity: concepts 

(operational definitions), methodology (monitoring instruments), and policies (consistent 

implementations). Hans-Böckler-Stiftung. Paper presented at the Expert meeting on flexicurity strategies 

and the implications of their adoption at the European level, Lisbon, September 25, 2006, str. 15. [cit. 

2016-11-16]. Dostupné z http://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_diskp_148_e.pdf 

30
 Tamtéž. 

31
 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnání. Praha: Auditorium, 2009, str. 27. 

32
 STANDING, Guy, Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice. Basingstoke: Palgrave, 

1999, str. 49 

http://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_diskp_148_e.pdf
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Koncept flexibility byl v 80. letech 20. století rozpracován britským profesorem 

Johnem Atkinsonem. Ten na základě zkušeností podniků ve Velké Británii rozlišuje 

mezi funkční, numerickou a finanční flexibilitou
33

: 

Funkční flexibilita je nutná k tomu, aby zaměstnanci byli rychle a plynule přesunováni 

mezi různými pracovními úkoly, mezi pracovními místy a aby byla možná jejich 

rekvalifikace s ohledem na změnu výrobních postupů.  

Numerická flexibilita odkazuje na možnosti zaměstnavatele rychle zvyšovat nebo 

snižovat velikost svých pracovních sil v závislosti na měnící se poptávce pracovní síly. 

Finanční flexibilita pak ilustruje snahy zaměstnavatele odměňovat zaměstnance podle 

nabídky a poptávky na trhu a jejich individuálních schopností.  

Atkinson na svém modelu poukazuje, že se firmy, pro plnění jejich pracovních 

úkolů, snaží udržet numerické stabilní jádro kompetentních zaměstnanců, kteří se 

vyznačují vysokým stupněm funkční flexibility. Těmto zaměstnancům je pak na oplátku 

poskytnuta ochrana pracovního místa a dobré pracovní příležitosti. Zbytek pracovních 

míst je pak obsazen okrajovými zaměstnanci, kteří jsou vystaveni neustále poptávce 

numerické flexibility
34

. 

S ohledem na vymezení flexibility provedené Standingem
35

 a v návaznosti na 

výzkumnou práci Wilthagena a Trose
36

 je pak možné flexibilitu členit následovně: 

Vnější numerická flexibilita, která je chápána jako schopnost zaměstnavatele 

přizpůsobovat počet zaměstnanců jeho aktuálním potřebám prostřednictvím jejích 

                                                 
33

 ATKINSON, John. Manpower Strategies for Flexible Organisations, in FLIPPO, Edwin B. Personnel 

Management, McGraw-Hill, Ed. 6th,  1984, str. 28-31. 

34
 Tamtéž 

35
 STANDING, Guy, Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice. Basingstoke: Palgrave, 

1999,  str. 101-124. 

36
 WILTHAGEN, Ton & TROS, Frank. The Concept of ‘Flexicurity’: a new approach to regulating 

employment and labour markets, Transfer, Vol. 10, No. 2, 2004, str. 173-176. [cit. 2016-11-18]. 

Dostupné z 

http://www.academia.edu/3185142/The_concept_of_flexicurity_a_new_approach_to_regulating_employ

ment_and_labour_markets 

http://www.academia.edu/3185142/The_concept_of_flexicurity_a_new_approach_to_regulating_employment_and_labour_markets
http://www.academia.edu/3185142/The_concept_of_flexicurity_a_new_approach_to_regulating_employment_and_labour_markets
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flexibilního přijímání a propouštění, a která umožňuje mobilitu pracovníků mezi 

zaměstnavateli. 

Vnitřní numerická flexibilita spočívající v možnosti zaměstnavatele upravovat délku a 

rozvržení pracovní doby podle jeho představ, bez nutnosti zvyšování či snižování počtu 

zaměstnanců, např. nařizováním práce přesčas. 

Funkční flexibilita, která dává zaměstnavatelům možnost přesunovat zaměstnance 

v rámci oddělení a měnit obsah jejich práce a která odráží mobilitu zaměstnanců v 

rámci jednoho podniku.  

Mzdová flexibilita, tedy možnost zaměstnavatele měnit odměňování zaměstnanců 

v závislosti na podmínkách trhu práce. 

Z hlediska dalšího možného členění flexibility je rozlišováno mezi 

jednostrannou a dvoustrannou flexibilitou a mezi flexibilitou přímou a nepřímou. 

Jednostranná flexibilita nastává za situace, kdy subjekt pracovněprávního vztahu má 

možnost sám vlastním právním jednáním provést změnu existujícího pracovněprávního 

vztahu (např. určování dovolené zaměstnavatelem, výpověď či zrušení pracovního 

poměru ve zkušební době). Dvoustranná flexibilita, která je v pracovním právu 

převažující, pak ke změně pracovně-právního vztahu vyžaduje souhlas druhé smluvní 

strany (typicky v případě individuálních a kolektivních smluv). Přímá flexibilita spočívá 

v tom, že je založena a realizována přímo smluvními stranami nebo jednou z nich a tím 

dochází k úpravě vzájemných práv a povinnosti smluvních stran. Nepřímou flexibilitou 

je flexibilita zprostředkováná která se realizuje prostřednictvím kolektivních smluv.
37

 

1.3  Promítnutí flexicurity v zákoníku práce  

Jak bylo zmíněno v první kapitole, stávající zákoník práce je koncipován na 

principu „co není zakázáno, je dovoleno“. S ohledem na legislativní promítnutí 

flexicurity v zákoníku práce je pak možné tuto zásadu považovat za hlavní projev 

flexibility, který vytváří prostor pro její realizaci. Naopak, ochrana právního postavení 

                                                 
37

 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnání. Praha: Auditorium, 2009, str. 28. 
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zaměstnance a garance určitého standardu pracovních podmínek je v zákoníku práce 

vyjádřena kogentními normami, od kterých se strany pracovněprávního vztahu 

nemohou odchýlit. V těchto kogentních normách se promítá ochranná funkce 

pracovního práva. Pokud však ochrana není v právní normě jasně projevena, je 

v souladu se zásadou „co není zakázáno, je dovoleno“ stranám umožněno, aby si 

samostatně vlastním právním jednáním upravily své vzájemné práva a povinnosti. Tedy, 

v zákoníku práce je flexibilita spatřována v nepřítomnosti ochrany, neboť flexibilita 

nemusí být v pracovněprávním předpisu aktivně vyjádřena.
38

 

Lze tak shrnout, že z pohledu pracovního práva je možné upravit si práva a 

povinnosti v pracovněprávních vztazích odchylně od zákona v případě, že to zákon 

výslovně nezakazuje, případně to není v rozporu s minimálním nebo maximálním 

zákonným rozsahem (tzv. minimaxem) a za předpokladu, že takové odchýlení 

neporušuje dobré mravy, veřejný pořádek, práva týkající se postavení osob, včetně 

práva na ochranu osobnosti nebo základní zásady pracovního práva.
39

 Odchýlit se nelze 

ani od harmonizačních ustanovení uvedených v § 363 ZP, kterými bylo do právního 

řádu České republiky implementováno právo Evropské unie ve formě směrnic 

obsahujících minimální standardy pracovních podmínek zaměstnanců při výkonu práce; 

to však neplatí, pokud by se jednalo o odchýlení ve prospěch zaměstnance.
40

 

  

                                                 
38

 tamtéž str. 28-29. 

39
 § 4a ZP a §1 odst. 2 ObčZ 

40
 HŮRKA, Petr: Pracovní právo, pojem, předmět a vymezení. In: HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 

2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. Právnické učebnice, str. 31-33. 
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1.4  Modely flexicurity 

Jak bylo nastíněno v dřívější podkapitole, v Dánsku je prosazována kombinace 

flexibility a ochrany, která je často označována jako zlatý trojúhelník (golden triangle). 

Tento model, znázorněný níže, vyznačující se vysokým stupněm vnější numerické 

flexibility, byl stěžejním elementem proto, aby se Dánsko stálo státem blahobytu 

s konkurenceschopným trhem práce a produktivní pracovní silou.
41

 

Jak je znázorněno ve schématu, každý z vrcholů pomyslného trojúhelníku 

představuje jeden ze vzájemně propojených pilířů, na kterých je dánský model 

flexicurity založen. Šipky mezi jednotlivými vrcholy trojúhelníků znázorňují pohyb 

pracovníků. Flexibilní trh práce, který umožňuje vysokou mobilu pracovních sil 

v důsledku nízké ochrany pracovních míst je vhodně kombinován se štědrým 

systémem sociálního zabezpečení. Ten zaručuje, že v případě rozvazání pracovního 

poměru je pracovníkovi poskytnuta dostatečná sociální podpora k překlenutí období bez 

                                                 
41

 BREDGAARD, Thomas & LARSEN, Flemming. Comparing Flexicurity in Denmark and Japan. 

Centre for Labour Market Research at Aalborg University (CARMA) Denmark. 2007, str. 2. [cit. 2016-

11-19]. Dostupné z http://www.jil.go.jp/profile/documents/Denmark_final.pdf 

Schéma: Dánský model flexicurity – zlatý trojúhelník 

BREDGAARD, Thomas a LARSEN, Flemming. Comparing Flexicurity in Denmark and Japan. Centre 

for Labour Market Research at Aalborg University (CARMA) Denmark. 2007, str. 11. Dostupné z < 

http://www.jil.go.jp/profile/documents/Denmark_final.pdf> 

http://www.jil.go.jp/profile/documents/Denmark_final.pdf
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zaměstnání. V důsledku působení prvního pilíře se pak většině nezaměstnaných podaří 

znovu plynule nalézt novou práci. Tyto dva pilíře jsou pak doplněny stimulačním 

působením aktivní politiky zaměstnanosti, a to zejména vůči osobám dlouhodobě 

nezaměstnaných. Jak schéma znázorňuje, realizace aktivní politiky zaměstnanosti má 

dva stěžejní účinky. Na jednu stranu dochází v důsledku opatření aktivní politiky 

zaměstnanosti ke zvýšení kvalifikace pracovníka. Zlepšení jeho schopností pak zvyšuje 

pracovníkovu konkurenceschopnost a posiluje jeho šance získat znovu práci. Na druhou 

stranu pracovníkova vidina blížících se opatření aktivní politiky zaměstnanosti a jeho 

domnělé negativní vyhlídky s ní spojené mohou zintenzivnit jeho motivaci najít si práci. 

Oba tyto účinky pomáhají pracovníkům navrátit se do původního procesu vymezeného 

prvními dvěma pilíři.
42

 

V Dánsku je odhadováno, že a) v důsledku flexibilního systému trhu práce až 

cca. 25% pracovníků ze soukromého sektoru mění každý rok zaměstnání, b) štědrý 

systém sociálního zabezpečení pak garantuje nezaměstnaným osobám dávky až do výše 

90% minimální mzdy a c) na opatření aktivní politiky je vynakládáno cca. 1,5% HDP.
43

 

Z hlediska mezinárodního srovnání je tedy dánský model flexicurity určitým hybridem 

kombinujícím nízkou ochranu pracovního místa typickou pro liberální státy jako je 

Velká Británie s komplexním systémem sociálního zabezpečení, který je 

charakteristický pro Skandinávské státy. Dánský model flexicurity tak dokázal sladit 

dynamiku volného tržního hospodářství s vysokou ochranou poskytovanou severskými 

sociálními státy.
44

  

Na druhou stranu i u takto na první pohled dokonalého systému je možné nalézt 

slabiny. Jak ze statistik vyplývá, tento model je velice náročný na veřejné zdroje a silně 

závislý na příznivém ekonomickém vývoji národního hospodářství. Nevýhodou také je, 

že z důvodu přísného selektivního procesu na trhu práce jsou některé skupiny osob 

postupně vylučovány z trhu práce. Velká část aktivní populace se tak stává příjemci 

                                                 
42

 Tamtéž str. 12-13. 

43
 Flexicurity. The official website of Denmark. [cit. 2016-11-20] 

Dostupné z http://denmark.dk/en/society/welfare/flexicurity 

44
 BREDGAARD, Thomas, LARSEN, Flemming & MADSEN, Per Kongshøj. The flexible Danish 

labour market – a review. CARMA Research papers, Aalborg University, April 2005, str. 6. [cit. 2016-

11-21] Dostupné z 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.556.7023&rep=rep1&type=pdf 

http://denmark.dk/en/society/welfare/flexicurity
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.556.7023&rep=rep1&type=pdf
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sociálním dávek, byť jen proto, že nedostojí očekáváním ze strany zaměstnavatele. 

Další skupiny dlouhodobě nezaměstnaných osob pak mohou být z trhu práce vyloučeny 

natrvalo. Mění se rovněž složení pracovního trhu, a to v důsledku přísunu přistěhovalců 

ze zemí třetího světa, jež zvyšují podíl příjemců sociálních dávek.
45

 

Konečně je nutné zdůraznit, že za úspěšnou implementací flexicurity v Dánsku 

stojí z velké míry charakteristika tamějšího trhu práce. Přestože je koncept flexicurity 

relativně nový, v Dánsku se ve skutečnosti jedná pouze o reflexi dlouhodobého 

historického vývoje postaveného na dobře řízené makroekonomické politice, vzdělané 

pracovní síle a fungujícímu sociálnímu dialogu tripartity.
46

 Vzhledem k těmto 

specifickým okolnostem nemůže být dánský model flexicurity v ostatních zemích 

implementován; může však posloužit jako dobrý zdroj inspirace, zejména s ohledem 

na jednotlivé aspekty flexicurity.
47

 

Další ze zemí, kde je možné hovořit o úspěšném modelu flexicurity, je 

Nizozemsko. Od 80. let 20. století se zde objevovaly snahy o deregulaci a zpružnění 

trhu práce s cílem nalézt vhodnou interakci mezi využíváním flexibilních forem 

zaměstnání a ochranou zaměstnance. Tyto snahy vyústily v roce 1995 k zahájení 

reforem trhu práce, jejímž výsledkem bylo přijetí Zákona o flexibilitě a ochraně a 

Zákona o vysílání pracovníků přes zprostředkovatele.
48

 Přijetím této legislativy byl 

vytvořen specifický model flexicurity, který je založen na kompromisním řešení (trade-

off) častého využívání flexibilních forem zaměstnání, které jsou vyváženy zvýšenou 

                                                 
45

 BREDGAARD, Thomas & LARSEN, Flemming. Comparing Flexicurity in Denmark and Japan. 

Centre for Labour Market Research at Aalborg University (CARMA) Denmark. 2007, str. 14. [cit. 2016-

11-20] Dostupné z http://www.jil.go.jp/profile/documents/Denmark_final.pdf 

46
 BREDGAARD, Thomas, LARSEN, Flemming & MADSEN, Per Kongshøj. The flexible Danish 

labour market – a review. CARMA Research papers, Aalborg University, April 2005, str. 5 a 7. Dostupné 

z [cit. 2016-11-20] 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.556.7023&rep=rep1&type=pdf 

47
 MADSEN, Per Kongshøj. HOW CAN IT POSSIBLY FLY? THE PARADOX OF A DYNAMIC LABOUR 

MARKET IN A SCANDINAVIAN WELFARE STATE. Centre for Labour Market Research (CARMA), 

CARMA Research papers, Aalborg University, September 2005, str. 35. [cit. 2016-11-20] Dostupné z 

http://www.resqresearch.org/uploaded_files/publications/madsen.pdf 

48
 WILTHAGEN, Ton. Flexicurity: A New Paradigm for Labour Market Policy Reform. Social Science 

Research Center Berlin Discussion Paper No. FS I 98-202, 1998, str. 11-12. [cit. 2016-11-21] Dostupné z 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1133924 

http://www.jil.go.jp/profile/documents/Denmark_final.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.556.7023&rep=rep1&type=pdf
http://www.resqresearch.org/uploaded_files/publications/madsen.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1133924
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ochranou pracovního místa u zaměstnanců s atypickými smlouvami.
49

 Stejně jako 

v případě dánského modelu flexicurity je však nutné zdůraznit, že také v Nizozemsku 

sehrály při prosazování konceptu flexicurity velkou úlohou vnitrostátní specifické 

okolnosti, jmenovitě pak desítky let dlouhá tradice kolektivního vyjednávání a 

sociálního dialogu vybudovaném na vzájemné spolupráci a důvěře sociálních partnerů a 

vlády.
50

 

Jak Dánsko, tak Nizozemsko se v mezinárodním měřítku staly inspirativními 

příklady fungování konceptu flexicurity. S ohledem na hospodářský vývoj, daňový 

systém, sociální klima, vzdělanost pracovní síly a další faktory pracovního trhu v té 

které zemi je nicméně možné nalézt mnoho možností, jak vzájemně vymezit vztah 

flexibility a ochrany zaměstnance k vytvoření fungujícího modelu flexicurity. Dle 

těchto faktorů a jejich vzájemné korelace je pak možné Evropské státy rozdělit do 

jednotlivých kategorií. Evropská Komise pak ve své zprávě zabývající se zaměstnaností 

v Evropě rozlišuje mezi těmito systémy:
51

 

Anglosaský systém zahrnující Velkou Británii a Irsko se vyznačuje vysokým stupněm 

flexibility, nízkou mírou ochrany a nízkým zdaněním. Volnější pracovněprávní ochrana 

zaměstnání pak podnikům umožňuje lepší adaptaci měnícím se ekonomických 

podmínkám. Státy v tomto systému jsou rovněž charakterizovány slabými odbory, 

středně až vysokou mírou nezaměstnanosti a vyššími rozdíly mezi příjmy zaměstnanců.  

Kontinentální systém tvoří Rakousko, Německo, Francie, Lucembursko a Belgie, pro 

které je typická nižší až střední úroveň flexibility, středně vysoká úroveň ochrany a 

vyšší zdanění. Tyto země mají přísnější právní regulaci ochrany zaměstnání. Příznačný 

je také vysoký stupeň dlouhodobé nezaměstnanosti kompenzovaný zvýšenou 

                                                 
49

 WILTHAGEN, Ton & TROS, Frank. The Concept of ‘Flexicurity’: a new approach to regulating 

employment and labour markets. Transfer, Vol. 10, No. 2, 2004, str. 173. [cit. 2016-11-21] Dostupné z 

http://www.academia.edu/3185142/The_concept_of_flexicurity_a_new_approach_to_regulating_employ

ment_and_labour_markets 

50
 tamtéž str. 173-175. 

51
 EUROPEAN COMISSION. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT – Open, dynamic and 

inclusive labour markets. SWD(2012) 97 final, str. 3-4. Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1480597451880&uri=CELEX:52012SC0097 

http://www.academia.edu/3185142/The_concept_of_flexicurity_a_new_approach_to_regulating_employment_and_labour_markets
http://www.academia.edu/3185142/The_concept_of_flexicurity_a_new_approach_to_regulating_employment_and_labour_markets
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1480597451880&uri=CELEX:52012SC0097
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1480597451880&uri=CELEX:52012SC0097
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redistribuční daňovou politikou, která snižuje počet osob žijících na hranici chudoby. 

V rozhodování mají silnou pozici odbory, a to i přes postupně snižující se účast v nich. 

Severský systém se skládá z Dánska, Nizozemska, Švédska a Finska, jejíž právní řády 

poskytují vysoký stupeň ochrany, střední až vysokou úroveň flexibility a vyšší zdanění. 

Nízká ochrana zaměstnání je pak doprovázena aktivní politikou zaměstnanosti a štědrou 

sociální pomocí; výdaje na sociální zabezpečení jsou však nejvyšší v celé Evropě. 

V rozhodování pak hrají významnou úlohu sociální partneři. 

Středozemní systém zahrnuje Španělsko, Itálii, Portugalsko, Řecko, Chorvatsko a 

Maltu. Tyto státy jsou charakteristické nízkou flexibilitou, poměrně nízkou ochranou a 

nejednoznačným modelem zdanění. Pracovněprávní legislativa poskytuje vysokou 

ochranu zaměstnání pro zaměstnance na dobu neurčitou, na druhou stranu se však 

zvyšuje počet zaměstnanců na dobu určitou nebo na částečný úvazek, kterým se 

ochrany nedostává. Za krizovou skupinu jsou pak považovány zejména ženy, mladiství 

a etnické menšiny. Celkově se středozemní systém vyznačuje vysokou mírou 

nezaměstnanosti a častým výskytem chudoby a sociálním vyloučením. 

Východoevropský systém tvoří vedle České republiky Pobaltské státy, Polsko, 

Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko a Bulharsko. V porovnání s ostatními 

státy EU se tyto země vyznačují nižší stupněm ochrany, střední až vysokou flexibilitou 

a středním až vysokým zdaněním. Úroveň pracovněprávní ochrany a sociální pomoci je 

na nižší úrovni; problematická je pak vysoká úroveň nezaměstnanosti, a to zejména 

mezi mladými a staršími pracovníky. 
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2. Flexicurita v rámci Evropské unie 

2.1  Vývoj flexicurity 

Jak Wilthagen a Tros poukazují, historické počátky politických debat na úrovni 

EU o vztazích flexibility a sekurity sahají do roku 1993, kdy došlo k přijetí bílé knihy – 

růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost a následně byly v roce 1997 výslovně 

formulovány v zelené knize – spolupráce pro lepší organizaci práce, ve které je 

konstatováno, že: „klíčovou otázkou pro zaměstnance, vedení podniků, sociální partnery 

a politické představitelé je nalézt vhodnou rovnováhu mezi flexibilitou a jistotou“
52

. Do 

roku 1997 rovněž sahají počátky Evropské strategie zaměstnanosti (ESZ), jejíž 

stěžejním cílem se stal právě vztah mezi flexibilitou a jistotou (the flexibility-security 

nexus) a jeho vymezení. 

V rámci ESZ každoročně předkládají členské státy EU Evropským institucím 

tzv. národní akční plány, které upřesňují, jak každý stát postupuje v souladu se 

společnými pokyny (common guidelines) formulovanými na úrovni EU. Komise pak 

tyto plány hodnotí a uděluje konkrétní doporučení.
53

 Tento soft law mechanismus 

označovaný jako tzv. otevřená metoda koordinace (OMK) má v oblasti zaměstnanosti a 

sociální politiky sloužit k výměně osvědčených postupů (best practices) mezi členskými 

státy EU, ty pak mají možnost konfrontovat svou strategii flexicurity s ostatními. 

Prostřednictvím ESZ a OMK jsou pak členské státy podporovány k přijetí opatření 

k přiblížení jejich právních řadů dánskému a nizozemskému modelu flexicurity.
54

 

Přestože je OMK právně nezávazná a nesankciovatelná, její polický význam výrazně 

přesahuje její dobrovolnou povahu.  

                                                 
52

 WILTHAGEN, Ton & TROS, Frank. The Concept of ‘Flexicurity’: a new approach to regulating 

employment and labour markets, Transfer, Vol. 10, No. 2, 2004, str. 167. [cit. 2016-10-15] Dostupné z 

http://www.academia.edu/3185142/The_concept_of_flexicurity_a_new_approach_to_regulating_employ

ment_and_labour_markets 

53
 JØRGENSEN, Henning & MADSEN, Per Kongshoj. Flexicurity and Beyond: Finding a New Agenda 

for the European Social Model, Djoef Publishing, 2007, str. 23. 

54
 Tamtéž str. 24. 

http://www.academia.edu/3185142/The_concept_of_flexicurity_a_new_approach_to_regulating_employment_and_labour_markets
http://www.academia.edu/3185142/The_concept_of_flexicurity_a_new_approach_to_regulating_employment_and_labour_markets
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Na základě hodnocení prvního 5-letého cyklu ESZ došlo mezi léty 2003 – 2006 

ke zpevnění, zjednodušení a racionalizaci ESZ s cílem dosáhnout vytyčených 

Lisabonských kritérii
55

. To vedlo k aktivnější realizaci této strategie, zejména s ohledem 

na řešení otázek flexibility a sekurity. K uvedeným změnám v pojetí vztahu flexibility a 

sekurity Bekker ve své studii uvádí, že: „zpočátku bylo usilováno o nalezení rovnováhy, 

později ESZ hovoří o potřebě obou, což činí z flexibility a sekurity dvě otázky, které mají 

být řešeny samostatně, bez přímé vazby, kterou rovnováha vyžaduje. Poslední vymezení 

prosazování flexibility v kombinaci s jistotou zaměstnání spojuje tyto dva pojmy (…). 

Současně se debata na úrovni EU posunula do roviny flexicurity, pojmu, ve kterém jsou 

flexibilita a jistota propojeny.“
56

 

2.2  Pojetí flexicurity 

Revize ESZ vedla v listopadu roku 2006 k přijetí zelené knihy – Modernizace 

pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století
57

. V tomto dokumentu Komise 

vybízí k zahájení veřejné diskuse o otázkách spojených s prosazováním strategie 

flexicurity s úmyslem přispět k vytvoření pružnějšího a více přístupného trhu práce, 

jenž povede k zesílení konkurenceschopnosti v členských státech EU. Na základě 

zelené knihy následně došlo v červnu 2007 k přijetí sdělení Komise K obecným 

zásadám flexikurity: větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím 

flexibility a jistoty
58

. 

                                                 
55

 ROGOWSKI, Ralf. Governance of EU Social and Employment Policies as Reflexive Coordination. 

Paper presented at the workshop on Multi-level Governance Centre for the Study of Globalisation and 

Regionalisation 17-19 May 2007, str. 5-7. [cit. 2016-10-15] Dostupné z 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research/researchcentres/csgr/csgr-

events/conferences/gmorgan/papers/rogowski.pdf 

56
 BEKKER, Sonja. Flexibility and Security in the Adaptability Pillar of the European Employment 

Strategy. Paper for the 5th International Research Conference on Social Security, Warsaw, 5 - 7 March 

2007, str. 10, přeloženo do češtiny. [cit. 2016-10-15] 

Dostupné z https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=957769 
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0708_/com_com(2
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Toto sdělení se stalo základním koncepčním dokumentem, který na úrovni EU 

rozvíjí argumenty na podporu aplikace strategie flexicurity. Komise zde definuje 

flexicuritu jako: „integrovanou strategii pro posílení flexibility a jistoty na trhu práce 

současně“
59

, jenž zaměstnavatelům a zaměstnancům přináší prospěch v podobě 

flexibilní organizace práce, investic do vzdělání a vzestupné mobility na trhu práce. 

Flexicurita je považována za nástroj, který umožní zaměstnanci úspěšně realizovat 

přechody během jeho života – ze vzdělání do zaměstnání, mezi zaměstnáními a ze 

zaměstnání do důchodu (důchodového věku) a umožní  tak zaměstnancům 

přizpůsobovat se změnám a tyto změny přijímat. Na druhou stranu je pak flexicurita 

vymezena také jako prostředek, který podpoří jednotlivce při ztrátě zaměstnání 

přiměřenými dávkami v nezaměstnanosti a možností rekvalifikace a usnadní mu najít 

nové zaměstnání. Klíčový význam pak Komise spatřuje v sociálním dialogu 

s poukazem na to, že strategie flexicurity je nejúčinnější v těch zemích, ve kterých hraje 

sociální dialog důležitou úlohu
60

. 

V tomto dokumentu jsou rovněž vymezeny jednotlivé složky flexicurity. Na 

základě zpráv Evropské expertní skupiny pro flexicuritu pak Komise přestavila soubor 

společných zásad flexicurity. a způsoby, jak flexicurity dosáhnout (flexicurity 

pathways). Ty mají vzhledem k rozdílným socioekonomickým, kulturním a 

institucionálním podmínkám v jednotlivých členských státech EU posloužit jako 

vodítko k úspěšnému dosažení flexicurity.  

Komise rozeznává následující složky flexicurity
61

: 

1) Flexibilní a spolehlivá smluvní ujednání z pohledu obou stran pracovněprávního 

vztahu, které mají pomoct osobám vyloučeným z trhu práce nebo osobám 

znevýhodněných, a to prostřednictvím moderních pracovněprávních předpisů, 

kolektivních smluv a organizace práce. 

                                                                                                                                               
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0359&from=CS [cit. 2016-

10-18] 

59
 Tamtéž str. 4. 

60
 Tamtéž str. 8. 

61
 Tamtéž str. 5. 
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2) Komplexní strategie celoživotního vzdělávání s cílem zajistit průběžnou 

adaptabilitu a zaměstnatelnost pracovníků s důrazem na ochranu osob nejvíce 

ohrožených na trhu práce; 

3) Účinná a aktivní politika zaměstnanosti, která jednotlivcům pomůže vypořádat se 

s rychlými změnami na trhu práce, zkrátí jejich období v nezaměstnanosti a ulehčí 

jim přechod do nového zaměstnání; 

4) Moderní systém sociálního zabezpečení, jenž poskytne jistotu adekvátního příjmu, 

zvýší zaměstnanost a ulehčí mobilitu na trhu práce. Takový systém má podle 

Komise pomoct lidem zkombinovat práci s jejich osobním životem a rodinnými 

povinnostmi tím, že bude obsahovat širokou škálu opatření sociální povahy, jako je 

podpora v nezaměstnanosti, důchodové dávky a zdravotní péče. 

Prostřednictvím a vzájemným působením těchto čtyř složek v rámci strategie 

flexicurity má docházet v jednotlivých členských státech EU k vytváření většího počtu 

lepších pracovních míst, zkvalitňování lidského kapitálu a posilování evropského 

sociálního modelu. 

2.3  Společné zásady flexicurity 

Na úrovni EU také poprvé došlo ke zformulování osmi společných zásad 

flexicurity
62

, které mají členským státům EU posloužit jako nástroj pro provádění 

vlastních opatření flexicurity s přihlédnutím ke specifické situaci a okolnostem v té 

které zemi. Mezi tyto společné zásady Komise řadí: 

 prosazování základních složek flexicurity – flexibilní a spolehlivá smluvní ujednání, 

komplexní strategie celoživotního vzdělávání, účinná a aktivní politika 

zaměstnanosti a moderní systém sociálního zabezpečení; 

 dosažení rovnováhy mezi právy a povinnostmi zaměstnavatelů, zaměstnanců, 

uchazečů o zaměstnání a orgány veřejné správy; 

                                                 
62

 Tamtéž str. 9. 
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 přizpůsobení strategie flexicurity v závislosti na specifických poměrech na trhu 

práce v konkrétních členských státech EU, kdy v tomto ohledu není možné 

považovat flexicuritu za všeobecnou jednotnou politiku aplikovatelnou pro každý 

stát; 

 omezování předělů mezi osobami začleněnými na trh práce (insiders) a osobami, 

kteří ztratili kontakt s trhem práce nebo u nichž je zaměstnání nejisté (outsiders) tak, 

aby na jednu stranu byla začleněným osobám v průběhu jejich zaměstnání 

poskytnuta ochrana pro případnou změnu zaměstnání a na druhou stranu, aby 

osobám vyloučeným nebo ohroženým byl ulehčen snadný vstup do zaměstnání; 

 podpora vnitřní (uvnitř zaměstnavatele) i vnější flexicurity (mezi jedním 

zaměstnavatelem a dalšími) prostřednictvím dostatečné flexicurity v přijímání a 

propouštění zaměstnanců doprovázené jejich bezpečným přesunem z jednoho 

zaměstnání do dalšího. Tyto opatření jsou podpořené systémem sociálního 

zabezpečení, který neomezuje mobilitu pracovních sil; 

 podpora genderové rovnosti prosazováná rovným přístupem ke kvalitnímu 

zaměstnání pro ženy i muže a poskytováním rovných příležitostí pro přistěhovalce, 

mladé, zdravotně postižené a starší zaměstnance; 

 navázání sociálního dialogu mezi orgány veřejné správy a sociálními partnery; 

 realizování strategie flexicurity založené na spolehlivé a trvale udržitelné 

rozpočtové politice, která bude usilovat o spravedlivé rozdělení nákladů a užitků 

především mezi podniky, jednotlivce a veřejné rozpočty, a to s přihlédnutím 

k poměrům malých a středně velkých podniků. 
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2.4 Flexicurita v rámci Strategie 2020 

Prosazování flexicurity v rámci ESZ bylo v roce 2008 silně poznamenáno 

vypuknutím hospodářské krize spojené s razantním zvýšením nezaměstnanosti
63

. 

S cílem vyrovnat se s rostoucí nezaměstnaností a segmentací na trhu práce přijímá v 

červnu 2009 Rada ministrů EU dokument Flexicurita v době krize
64

, jenž obsahuje 

soubor opatření, které mají pomoct členským státům EU zmírnit negativní sociální 

dopady krize a připravit je na hospodářský vzestup. Mezi tyto opatření je pak řazeno 

prosazování flexibilních forem práce a flexibilních forem zaměstnání, zvýšení investic 

do lidského kapitálu v podobě rekvalifikaci a zvyšování kvalifikací zejména u osob 

ohrožených na trhu práce či zkvalitňování systémů sociálního zabezpečení.
65

 

Od roku 2010 je ESZ prosazována v rámci Strategie 2020.
66

 Jedná se o 

desetiletou strategii, jež směřuje k dosažení hospodářského růstu a zvýšení 

zaměstnanosti. Strategie 2020 vytyčila pět vzájemně propojených cílů, které ukazují, 

které kritéria by měla Evropská unie v roce 2020 splňovat. Jedním z těchto cílů je 

dosažení 75 % zaměstnanosti u osob ve věkové kategorii od 20 do 64 let. K dosažení 

tohoto cíle Komise přijala v roce 2010 sdělení Agenda pro nové dovednosti a pracovní 

místa: evropský příspěvek k plné zaměstnanosti.
67

 Toto sdělení obsahuje soubor 

konkrétních opatření, jenž jsou založeny právě na využití flexicurity. Prosazování 

flexicurity a posilování jejich jednotlivých složek je zde chápáno jako nejvhodnější 
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nástroj k modernizaci trhů práce a jako impuls k jejich lepšímu fungování, který povede 

ke zvyšování zaměstnanosti, a tedy dosažení cíle Strategie 2020.
68

 

V rámci Strategie 2020 členské státy EU pravidelně předkládají zprávy o 

pokroku v plnění vnitrostátních cílů. Na základě jejich analýzy pak Komise provádí 

hodnocení a vydává jednotlivým zemím politická doporučení či politická varování.
69

  

V posledním hodnotícím doporučení k národnímu programu reforem 

České́ republiky na rok 2016 Komise vyzdvihuje zlepšení situace na trhu práce České 

republiky. Na druhou stranu Komise zdůrazňuje několik nedostatků, jež limitují 

vytváření dalších pracovních míst. V bodu 12 tohoto doporučení je obsažen následující 

hodnotící závěr Komise: 

„Situace na trhu práce se v České́ republice zlepšila, avšak další́ zvyšování́ míry 

zaměstnanosti bude záviset na větší účasti nedostatečně zastoupených skupin. Mezi ty 

patří ženy s malými dětmi, pracovníci s nízkou kvalifikací a příslušníci romské 

komunity. Ke zvýšení účasti ohrožených skupin osob na trhu práce by přispěly iniciativy 

veřejných služeb zaměstnanosti v kombinaci s vhodnými a dobře zacílenými aktivními 

politikami na trhu práce a individualizovanými službami. Ženám s malými dětmi brání v 

účasti na trhu práce přetrvávající nedostatek cenově dostupných a kvalitních služeb 

péče o děti, zejména o děti do tří let, a omezené využívání pružné pracovní doby. K 

řešení těchto nedostatků byla v posledních letech podniknuta určitá opatření, avšak úsilí 

by mohlo být ještě̌ intenzivnější.“
70

 

Na základě analýzy situace pak Komise doporučuje České republice pro období 

2016–2017 provést následující kroky: 
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„(…) přijmout opatření zvyšující začlenění znevýhodněných dětí (včetně 

romských) do vzdělávání v rámci běžných škol a předškolního vzdělávání. Odstranit 

překážky, jež brání větší účasti nedostatečně zastoupených skupin (zejména žen) na trhu 

práce.“
71

 

Z výše uvedeného vyplývá, že pro budoucí zvyšování míry zaměstnanosti je 

nezbytné další aktivní prosazování opatřování, jež poskytnou osobám na trhu práce 

vyloučeným nebo ohroženým (outsiders) podporu a usnadní jim vstup do zaměstnání. 

Kritickým elementem je nedostatečná kvalita služeb veřejné zaměstnanosti. Pro matky 

pečující o malé děti je pak problematické omezující využití pružné pracovní doby, jež 

jim zabraňuje v propojení osobního a pracovního života. Jako klíčové se rovněž jeví 

odstranění nerovností v systému vzdělávání, který je znatelně ovlivněn 

socioekonomickým zázemím studentů a jenž představuje překážku ve zlepšování 

kvality lidského kapitálu a v pozdějším životě brání znevýhodněným skupinám 

v dosahování lepších pracovních výsledků. 
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3.  Vznik pracovního poměru  

Pracovní právo je samostatným právním odvětvím, které upravuje 

pracovněprávní vztahy vznikající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem při výkonu 

závislé práce. Závislou práci se rozumí taková práce, jež je vykonávána ve vztahu 

nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance a kterou zaměstnanec 

vykonává osobně, jménem a dle pokynů zaměstnavatele. Tato práce je vykonávána na 

náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době a na pracovišti zaměstnavatele 

nebo jiném dohodnutém místě a zaměstnanci za ní náleží mzda, plat nebo odměna za 

práci. Závislou práci lze vykonávat pouze v základním pracovněprávním vztahu, tj. 

v pracovním poměru nebo v právních vztazích, které jsou založeny buď dohodou o 

pracovní činnosti, nebo dohodou o provedení práce. V porovnání se zaměstnanci 

konajícími práci na základě těchto dohod zaměstnanci v pracovním poměru přísluší ze 

zákona nejvyšší míra ochrany pracovněprávního vztahu včetně zajištění standardu 

pracovních podmínek.
72

 

Pracovní poměr je pracovněprávním vztahem mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem, který může vzniknout pouze na základě jejich svobodného projevu vůle. 

Česká právní úprava rozlišuje dva způsoby vzniku pracovního poměru. Zcela 

převažujícím způsobem vzniku pracovního poměru je uzavření pracovní smlouvy. 

Pracovní smlouvou se pracovní poměr zakládá vždy, ledaže by zákoník práce nebo jiný 

právní předpis stanovoval, že se pracovní poměr zakládá jmenováním.
73

 Jmenování je 

jednostranné právní jednání, kterým se zakládá pracovní poměr u vedoucích 

zaměstnanců, podmínkou platnosti tohoto právního jednání je však souhlas 
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jmenovaného zaměstnance.
74

 V opačném případě by se totiž jednalo o výkon nucené 

práce.
75

 

Pracovní smlouva je dvoustranným právním jednáním, které spočívá 

v souhlasném projevu vůle fyzické osoby a zaměstnavatele uzavřít pracovní poměr.
76

 

Při výběru fyzických osob ucházejících se o zaměstnání není zaměstnavatel v zásadě 

omezen, tedy je možné, aby si sám dobrovolně určil, který z uchazečů je pro něho na 

obsazované pracovní místo nejvhodnější. Měl by však brát v potaz pouze kritéria, které 

se vážou k budoucímu výkonu práce – kritérium kvalifikace, nezbytných předpokladů 

nebo zvláštních schopnosti. Při posuzování jednotlivých uchazečů je dále povinen 

postupovat v souladu se zásadou rovného zacházení a zákazu jejich diskriminace. 

Zákoník práce neupravuje postup při výběru budoucích zaměstnanců, je tedy interní 

věcí zaměstnavatele, jakým způsobem bude pracovní místo obsazovat. Typicky může 

zaměstnavatel na obsazení pracovního místa vyhlásit výběrové řízení, nicméně ani po 

jeho zveřejnění a následném absolvování nevzniká uchazeči právo na uzavření pracovní 

smlouvy.
77

 Právo svobodně si vybrat vhodného zaměstnavatele a uzavřít s ním pracovní 

smlouvu samozřejmě náleží i zaměstnanci.
78

 

3.1  Pracovní smlouva a její náležitosti 

Pracovní smlouva je nejčastějším způsobem vzniku pracovního poměru. Tímto 

právním jednáním se zaměstnavatel a zaměstnanec zavazují k plnění řady práv a 

povinností, které pro ně vyplývají z pracovněprávních předpisů. V souladu se zásadou 

„co není zakázáno, je dovoleno“ avšak není vyloučeno, aby si subjekty pracovního 
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vyžadován. Více viz BĚLINA, Miroslav: Vznik pracovního poměru. In: BĚLINA, Miroslav a kol. 
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poměru upravili v pracovní smlouvě vzájemná práva a povinnosti odchylně dotud, 

dokud to zákoník práce nezakazuje.
79

  

Z hlediska formy právního jednání je vyžadováno, aby pracovní smlouva byla 

uzavřena písemně. Nicméně, i v případě ústního uzavření pracovní smlouvy se není 

možné v zájmu ochrany zaměstnance dovolávat její neplatnosti, pokud již bylo započato 

s plněním.
80

 Ke vzniku pracovního poměru je nezbytné, aby pracovní smlouva 

obsahovala ze zákona stanovené podstatné náležitosti. V případě, že se smluvní strany 

na některé z podstatných náležitostí nedohodnou, k platnému uzavření pracovní 

smlouvy nedojde.
81

 Mezi podstatné náležitosti patří:
82

 

a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat  

b) místo nebo místa výkonu práce 

c) den nástupu do práce  

První podstatnou náležitostí pracovní smlouvy je zejména sjednání druhu práce. 

Tímto dochází k vymezení pracovních úkolů, které má zaměstnanec pro zaměstnavatele 

vykonávat. Jiný druh práce není zaměstnanec v zásadě povinen vykonávat, s výjimkou 

případů stanovených v § 41 ZP,  který dovoluje zaměstnavateli převést zaměstnance na 

jinou práci. Druh práce lze v pracovní smlouvě vymezit různě široce. Rovněž není 

vyloučeno, aby si smluvní strany sjednaly v pracovní smlouvě více druhů práce. Širší 

nebo užší vymezení druhu práce má klíčový význam pro budoucí dispoziční oprávnění 

zaměstnavatele při určování pracovních úkolů zaměstnanci. Druh práce však nesmí být 

vymezen natolik široce, že by zaměstnavateli bylo umožněno přidělovat zaměstnanci 
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jakoukoli práci. V takovém případě by nedošlo k platnému uzavření pracovní 

smlouvy.
83

 

Mezi další podstatnou náležitost pracovní smlouvy patří místo nebo místa 

výkonů práce. Místo výkonu práce může být stejně jako druh práce sjednáno různě 

široce, ať už velmi úzce konkrétní adresou nebo šířeji územím obce nebo celého okresu. 

Smluvní strany si mohou sjednat místo výkonu práce také alternativně. Rozloha místa 

výkonu práce je důležitá především z důvodu, že určuje rozsah dispoziční pravomoci 

zaměstnavatele při případné změně místa výkonu práce.
84

 Místo výkonu práce má 

význam také z hlediska cestovních náhrad a vymezení pracovní cesty.  Šířeji sjednané 

místo výkonu práce je praktické zejména u těch zaměstnanců, u kterých lze 

předpokládat, že budou vykonávat práci na prostorově větším území (např. obchodní 

zástupci, stavební či montážní dělníci atd.). Pro účely poskytování cestovních náhrad je 

možné v pracovní smlouvě také sjednat pravidelné pracoviště. V zájmu ochrany 

zaměstnance však nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec. Pokud není pravidelné 

pracoviště sjednáno, tak platí právní domněnka, že je pravidelným pracovištěm místo 

výkonu práce. Tato domněnka se však neuplatní, pokud je místo výkonu práce sjednáno 

šířeji než jedna obec. V takovém případě je nutné naopak vycházet z právní domněnky, 

že je pravidelným pracovištěm obec, ve které nejčastěji začínají pracovní cesty 

zaměstnance.
85

  

Třetí podstatnou náležitostí pracovní smlouvy je den nástupu do práce. Den 

nástupu do práce lze sjednat buď přesným datem, nebo ho lze vázat na konkrétně 

určenou skutečnost, jež má v budoucnu nastat. Sjednání dne nástupu do práce má 

význam tím, že v tento den vzniká pracovní poměr. Pracovní poměr vzniká i v případě, 

že zaměstnanec nenastoupí ve sjednaný den do práce. Pokud však zaměstnanec ve 

sjednaný den do práce nenastoupí a zároveň mu v tom nebrání překážka v práci nebo se 

zaměstnavatel o této překážce do týdne nedozví, může zaměstnavatel od pracovní 
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smlouvy odstoupit.
86

 Od pracovní smlouvy lze odstoupit také za podmínek stanovených 

v ustanovení § 2001 ObčZ. Odstoupení od pracovní smlouvy je však možné pouze do 

doby než zaměstnanec nastoupí do práce.
87

 

Lze shrnout, že pracovní poměr vzniká právním jednáním, které spočívá ve 

svobodném projevu vůle obou smluvních stran, tedy, při vzniku pracovního poměru 

existuje vysoká míra flexibility. Při vzniku pracovního poměru se flexibilita výrazně 

projevuje již tím, že k platnému uzavření pracovní smlouvy postačí, pokud obsahuje 

pouze tři výše uvedené náležitosti. Navíc, první dvě z těchto náležitostí lze v pracovní 

smlouvě sjednat poměrně široce, čímž je umožněno zaměstnavateli pružněji disponovat 

s pracovní silou.  

3.2  Další ujednání při vzniku pracovního poměru  

Kromě podstatných náležitostí si smluvní strany mohou při vzniku pracovního 

poměru sjednat celou řadu dalších ujednání flexibilní povahy. Jedná se především o 

ujednání týkající se délky trvání pracovního poměru, zkušební doby, výši odměny za 

práci, rozsahu pracovního úvazku, souhlasu zaměstnance s vysíláním na pracovní cesty, 

konkurenční doložky a další. V následujících odstavcích se budu blíže věnovat 

problematice doby trvání pracovního poměru a zkušební doby, neboť právě zde se jedná 

o hlavní oblasti, kde se v plné míře projevují prvky flexibility a ochrany zaměstnance.  

3.2.1  Doba trvání pracovního poměru  

Významnou součástí pracovní smlouvy může fakultativně být ujednání o době 

trvání pracovního poměru. Není-li doba jeho trvání sjednána, trvá pracovní poměr po 

dobu neurčitou.
88

 Česká právní úprava tak dává přednost pracovním poměrům na dobu 

neurčitou, ale zároveň smluvním stranám umožnuje, aby si při sjednávání pracovního 
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poměru omezily délku jejího trvání.
89

 Dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou 

lze sjednat pevným datem, dobou trvání určitých prací nebo jinou objektivně 

zjistitelnou skutečností, o které není pochybnosti, že omezuje dobu trvání pracovního 

poměru, byť není skutečná délka při sjednávání pracovního poměru známa. 

S výjimkami uvedenými v § 39 odst. 3, 4 ZP by však mělo být zřejmé, že ani takto 

sjednána délka trvání pracovního poměru nepřesáhne délku 3 let.
90

 

Zákoník práce v souladu se směrnici Rady 1999/70/ES
91

 omezuje sjednávání 

pracovních poměru na dobu určitou. Cílem právní úpravy je předcházet tomu, aby 

nedocházelo mezi smluvními stranami k bezdůvodnému prodlužování či opakování 

pracovních poměrů na dobu určitou, tedy, aby se zamezilo zneužívání tzv. řetězení 

pracovních poměrů na dobu určitou.
92

 Pracovní poměr na dobu určitou lze sjednat 

v maximální délce 3 let a následně opakovat nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního 

poměru na dobu určitou je nutné považovat i jeho prodloužení. Při plném využití 

ustanovení § 39 odst. 1 ZP je možné, aby pracovní poměr na dobu určitou trval až 9 let. 

Třetí prodloužení pracovního poměru na dobu určitou právní úprava nepřipouští, 

v takovém případě je možné pouze prodlužení pracovního poměru na dobu neurčitou, 

jinak musí mezi týmiž smluvními stranami uplynout doba alespoň 3 let, aby se 

k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou nepřihlíželo.
93

 Podle výše 

uvedených pravidel se nepostupuje v případech stanovených v § 39 odst. 3, 4 ZP, tj. 
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pokud tak stanoví zvláštní právní předpis anebo pokud jsou na straně zaměstnavatele 

dány vážné důvody nebo důvody mající původ ve zvláštní povaze práce.
94

 

Z pohledu flexicurity česká právní úprava dává smluvním stranám možnost, aby 

si flexibilně sjednaly dobu trvání pracovního poměru, po jejímž uplynutí je jim 

umožněno v pracovním poměru nepokračovat, aniž by museli pracovní poměr 

rozvazovat. Jedná se o logický krok zákonodárce, který reagoval jednak na potřeby 

smluvních stran, tak na obtížnější a dlouhodobější rozvazování pracovního poměru 

především ze strany zaměstnavatele. Tímto je ve prospěch flexibility na druhou stranu 

oslabena zaměstnancova jistota stability zaměstnání. Za účelem ochrany zaměstnance 

před zneužíváním pracovních poměrů na dobu určitou však zákoník práce stanovuje 

nejvyšší celkovou přípustnou délku trvání pracovního poměru a omezuje počet jejich 

opětovného sjednávání. Naproti tomu česká právní úprava nevyžaduje existenci 

objektivních důvodů, jež by ospravedlnily opětovné sjednávání těchto pracovních 

poměrů. S ohledem na výše uvedené je proto možné shrnout, že v této oblasti právní 

úpravy převyšují prvky flexibility nad prvky ochrannými. Dle mého názoru se lze 

ztotožnit také s délkou trvání pracovního poměru na dobu určitou na 3 roky včetně 

omezení jejího prodloužení. Vzhledem k těmto skutečnostem zde není třeba větších 

změn. De lege ferenda by bylo možné uvažovat o jasnějším zformulování zákonné 

definice opětovného sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou.
95

 

3.2.2  Zkušební doba 

Zkušební doba patří mezi další flexibilní ujednání v pracovní smlouvě. Jedná se 

o tradiční institut pracovního práva, který dává smluvním stranám možnost, aby si ve 

stanovené době vyzkoušely, zda jim vzájemná spolupráce vyhovuje. Zaměstnavateli 

zkušební doba umožňuje ověřit si schopnosti zaměstnance a vyzkoušet ho pro výkon 

sjednané práce. V některých případech lze výhody spatřovat také na straně 

zaměstnance, který může mít zájem seznámit se detailněji se zaměstnavatelem, 
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s fungováním jeho podniku a vyzkoušet si, jestli mu dlouhodobá spolupráce bude 

vyhovovat.
96

 Pokud pracovní poměr alespoň jedné ze smluvních stran nevyhovuje, lze 

ho pružně rychlým a jednoduchým způsobem rozvázat. 

Prvkem ochrany v právní úpravě zkušební doby je stanovení zákonné maximální 

délky zkušební doby. Ta nesmí být podle § 35 odst. 1 sjednána po dobu delší než 3 

měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru s výjimkou vedoucích 

zaměstnanců, u kterých je stanovena maximální délkou 6 měsíců. Pro zkušební dobu 

stanovuje zákoník práce písemnou formu. Smluvní strany si jí mohou sjednat pouze 

před vznikem pracovního poměru a takto sjednanou zkušební dobu nelze v rámci 

ochrany zaměstnance dodatečně smluvně prodlužovat.
97

 K prodloužení zkušební doby 

může dojít pouze ze zákona, a to o dobu překážek v práci, kvůli kterým zaměstnanec 

v průběhu zkušební doby nekoná práci a dobu dovolené. V těchto případech nedochází 

k naplnění účelu zkušební doby, proto zákoník práce v § 35 odst. 4 logicky stanovuje, 

že se tyto doby do zkušební doby nezapočítávají. 
98

 Pokud by mezi smluvními stranami 

byla sjednána zkušební doba na dobu delší než 3 měsíce, nemá to za následek 

neplatnost celého ujednání o zkušební době, nýbrž pouze částečnou neplatnost toho 

ujednání týkající se zkušební doby, jenž překračuje zákonnou maximální hranici. 
99

  

V zájmu ochrany zaměstnance je rovněž v § 35 odst. 4 ZP stanoveno, že 

zkušební doba nesmí být sjednána po dobu delší než je polovina sjednané doby trvání 

pracovního poměru. Není tak např. možné, aby u pracovního poměru uzavřeného na 

dobu 4 měsíců byla zkušební doba delší než 2 měsíce. Dle mého názoru se jedná o 

vhodný nástroj k tomu, aby se ze strany zaměstnavatele zamezilo využívání zkušební 

doby k tomu, aby byla obcházena právní úprava skončení pracovního poměru.  
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Jak bylo zmíněno výše, zákoník práce rozlišuje dvě různé délky zkušební doby, 

kdy v případě vedoucích zaměstnanců je umožněno sjednat zkušební dobu až v délce 

6 měsíců. Tato právní úprava je přínosná zejména s ohledem na zájmy zaměstnavatele, 

který má větší časový prostor posoudit, zda je takový zaměstnanec v řídící pozici 

schopen úspěšně fungovat a zvládat stanovené povinnosti. U řadových zaměstnanců 

může být zkušební doba sjednána v maximální délce 3 měsíců. Dle mého názoru je 

taková délka zkušební doby dostačující. Navíc se domnívám, že zvýšení maximální 

hranice zkušební doby by mohlo vést některé zaměstnavatele ke zneužívání tohoto 

institutu tím, že by mohli účelově využívat zaměstnance ke krátkodobému plnění jejich 

pracovních úkolů. V neposlední řadě by rovněž byla oslabena jistota zaměstnance co se 

týče stability jeho zaměstnání.  

Na druhou stranu se i mezi řadovými zaměstnanci mnohdy vyskytují 

zaměstnanci, kteří se významným způsobem podílejí na činnosti zaměstnavatele. U 

těchto klíčových zaměstnanců si lze představit, že zaměstnavatel bude mít zájem o 

jejich prověření v delším časovém horizontu. De lege ferenda by se tak dalo uvažovat o 

vymezení další kategorie zaměstnanců, u níž by s ohledem na jejich zvláštní postavení u 

zaměstnavatele bylo přijatelné sjednání zkušební doby v délce převyšující 3 měsíce. 
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4. Skončení pracovního poměru  

Jednou z nejvýznamnějších součástí pracovního práva je problematika skončení 

pracovního poměru. Jedná se o právní institut, který umožňuje v případě splnění 

určitých podmínek ukončení pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem a tímto nabízí největší prostor pro vyvážené vzájemné působení 

flexibility a ochrany zaměstnance. V tomto ohledu je nutné vycházet z předpokladu, že 

právní úprava skončení pracovního poměru by měla jednak vytvářet podmínky pro 

mobilitu pracovní síly na trhu práce, rovněž by však měla zajištovat zaměstnanci jistou 

míru stability zaměstnání. Z hlediska flexibility je proto žádoucí smluvním stranám 

umožnit snadné a rychlé rozvázání pracovního poměru, na druhou stranu je nutné dbát 

ochrany postavení zaměstnance.
100

 

Pracovní právo vychází ze skutečnosti, že skončení pracovního poměru může 

mít v řadě případů pro zaměstnance nepříznivé důsledky. U zaměstnance dochází ke 

ztrátě jeho příjmu za vykonanou práci a tím ke zhoršení jeho finanční situace. Rovněž 

může být ohrožena jeho sociální integrace a společenské postavení. U zaměstnance, 

který řádně a svědomitě plní své povinnosti, je proto nutné stabilizovat jeho pracovní 

poměr a ochránit ho před rychlým jednostranným rozvázáním pracovního poměru.
101

 

Právní úprava by před rozvázáním pracovního poměru měla také chránit zaměstnance, 

kteří se přechodně nacházející v obtížné sociální situaci. V případě rozvázání 

pracovního poměru bez důvodu spočívajícího v osobě zaměstnance by se pak ochrana 

měla projevovat poskytnutím odpovídající finanční kompenzace.
102

 

Na druhou stranu existují případy, kdy nejde po zaměstnavateli spravedlivě 

požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával. V takových případech je žádoucí, aby 
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flexibilita převážila nad ochranou zaměstnance a pracovní poměr byl zrušen 

okamžitě.
103

 

Právní nauka vymezuje následující právní skutečnosti, které vedou ke skončení 

pracovního poměru: 

A. právní jednání subjektů pracovního poměru 

B. právní událost 

Skončení pracovního poměru právním jednáním je nejčastějším způsobem 

rozvázání pracovního poměru. Právní jednání, V závislosti na tom, zda dochází 

k rozvázání pracovního poměru shodným projevem vůle obou subjektů pracovního 

poměru či nikoliv je právní jednání vedoucí ke skončení pracovního poměru 

rozdělováno dvoustranné a jednostranné. Jediným dvoustranným právním jednáním 

vedoucím ke skončení pracovního poměru je dohoda o rozvázání pracovního poměru. 

Pracovní právo v České republice rozeznává tyto právní jednání mající za následek 

skončení pracovního poměru:
104

 

a) dohoda o rozvázání pracovního poměru 

b) zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

c) výpověď 

d) okamžité zrušení pracovního poměru  

Právní události jsou pak objektivní právní skutečnosti (nezávislé na vůli 

subjektů), které způsobují zánik pracovního poměru. Mezi právní události směřující ke 

skončení pracovního poměru patří:
105

 

a) čas – uplynutí doby, dosažení stanoveného věku 
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b) smrt – zaměstnance nebo zaměstnavatele fyzické osoby 

c) soudní rozhodnutí – trest vyhoštění, zákaz pobytu 

Vzhledem k nemožnosti subjektu pracovního poměru jakkoli ovlivnit vznik právních 

událostí je význam těchto právních skutečností z pohledu flexicurity minimální. Proto 

se budu v následujících podkapitolách věnovat výlučně problematice skončení 

pracovního poměru právním jednáním, které jsou z pohledu flexicurity stěžejní. 

4.1  Dohoda o rozvázání pracovního poměru  

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranným právním jednáním, 

kterým na základě shodného projevu vůle zaměstnavatele a zaměstnance dochází 

ke sjednanému dni k zániku pracovního poměru
106

. Tímto sjednaným dnem může být 

kterýkoliv den, který ještě zcela neuplynul. Z hlediska formy právního jednání je pak 

stanovena obligatornost písemné formy, a to v zájmu právní jistoty smluvních stran.
107

 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je poměrně jednoduchým právním 

jednáním, ve kterém nemusí být uveden důvod rozvázaní pracovního poměru. Avšak 

v případě, kdy je pracovní poměr rozvazován se zaměstnancem z organizačních nebo 

zdravotních důvodů je pro účely poskytnutí odstupného uvedení důvodu rozvázání 

pracovního poměru všeobecně doporučováno.
108

  

Z hlediska flexicurity je dohoda o rozvázání pracovního poměru velmi pružným 

nástrojem. Stávající právní úprava logicky nebrání zaměstnavateli ani zaměstnanci 

setrvat v pracovním poměru, pokud se shodnou, že si v něm nepřejí nadále pokračovat. 

Žádné ze stran nejsou kladeny ani další omezující podmínky. Proto právní úpravu 

považuji celkově za odpovídající. 
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4.2  Zrušení pracovního poměru ve zkušební době  

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době je jednostranným právním 

jednáním, na jehož základě může jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec ve sjednané době 

zrušit pracovní poměr.
109

 Souhlas druhé strany není vyžadován. Navíc, na rozdíl od 

dalších jednostranných právních jednání, u kterých je kladen důraz na stabilitu 

pracovního poměru a ochranu zaměstnance před nedůvodným skončením pracovního 

poměru, může v tomto případě dojít fakticky k okamžitému zrušení pracovního poměru, 

a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodů. Jediný prvek ochrany zaměstnance 

představuje zákaz zaměstnavatele zrušit ve zkušební době pracovní poměr v prvních 14 

dnech dočasné pracovní neschopnosti, další omezení zrušení pracovního poměru ve 

zkušební době pro žádnou stranu dána nejsou.
110

 U zrušení pracovního poměru ve 

zkušební době je vyžadována písemná forma; v případě nedodržení tohoto požadavku 

se jedná o zdánlivé (nicotné) právní jednání
111

, které nevyvolává právní důsledky a 

nepřihlíží se k němu.
112

 

Z pohledu flexicurity je zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

flexibilním právním institutem, který dává zaměstnavateli a zaměstnanci ve stanovené 

době možnost ověřit si a vyzkoušet, zda jim vzájemné spolupráce vyhovuje. Ve chvíli, 

kdy sjednaný pracovní poměr alespoň jednomu účastníkovi nevyhovuje, je umožněno 

rychlé a jednoduché rozvázání pracovního poměru. Stávající právní úpravu tak 

z hlediska konceptu flexicurity hodnotím jako vyhovující.  

4.3  Výpověď 

Výpověď je jednostranné právní jednání zaměstnavatele nebo zaměstnance 

adresované druhé straně pracovního poměru, v jehož důsledku dochází ke skončení 
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pracovního poměru uplynutím výpovědní doby. Nesouhlasný projev vůle druhé strany 

je právně irelevantní, k zániku pracovněprávního vztahu tak dochází na základě 

rozhodnutí jedné strany, zcela nezávisle na vůli strany druhé.
113

 

Při rozvázání pracovního poměru výpovědí dochází ke střetu zájmů mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Proto je z hlediska právní jistoty subjektů 

pracovního poměru vyžadována písemná forma. Nedodržení požadavku písemné formy 

způsobuje zdánlivost právního jednání, tedy nepřihlíží se k němu a právní poměr nadále 

trvá.
114

 Právní účinky výpovědi nastávají jejím doručením. Zaměstnavatel je povinen 

doručit zaměstnanci do vlastních rukou. Převážně se tomu děje na pracovišti, případně 

v jeho bytě nebo kdekoliv je zaměstnanec k zastižení, nebo pokud zaměstnanec 

souhlasí, prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. V případě 

nutnosti je pak možné doručit výpověď prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb. Zaměstnanec pak doručuje výpověď zaměstnavateli obvykle osobním předáním 

v místě sídla zaměstnavatele.
115

 Odvolání výpovědi je možné písemně po předchozím 

písemném souhlasu druhé strany.
116

 

4.3.1  Výpovědní doba 

Výpověď je charakteristická tím, že ke skončení pracovního poměru dochází až 

s časovým odstupem po projevu vůle jedné strany a doručením tohoto projevu straně 

druhé – uplynutím výpovědní doby. Výpovědní dobu lze vymezit jako časový úsek 

určený mezidobím ode dne započetí běhu výpovědní doby a konče dnem skončení 

pracovního poměru.
117

 Pro české pracovní právo je navíc zvláštní skutečnost, že 

výpovědní doba začíná běžet teprve první den kalendářního měsíce, který následuje po 
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doručení výpovědi, v mezidobí od doručení výpovědi do konce kalendářního měsíce tak 

výpovědní doba neběží.
118

 

Délka výpovědní doby je shodná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí ze 

zákona nejméně dva měsíce.
119

 Jedinou výjimku zkrácení výpovědní doby představuje 

výpověď zaměstnance, pokud má dojít k přechodu práv a povinností 

z pracovněprávního vztahu na přejímajícího zaměstnavatele.
120

 Naopak, v souladu se 

zásadou „co není zakázáno, je dovoleno“ nic nebrání tomu, aby si strany pracovního 

poměru sjednaly výpovědní dobu delší. Navíc v případech taxativně vymezených 

dokonce zákoník práce v zájmu ochrany zaměstnance dvouměsíční výpovědní dobu 

prodlužuje
121

, a to: 

1) pokud byla dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby a k uplynutí 

výpovědní doby by mělo dojít v ochranné době; v takovém případě dochází 

k prodloužení pracovního poměru po dobu, po kterou trvala ochranná doba
122

,  

2) v případě výpovědi dané zaměstnankyni před nástupem na mateřskou dovolenou 

nebo zaměstnanci před nástupem na rodičovskou dovolenou po dobu, po kterou je 

žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a to z důvodu, pro který lze 

zaměstnavatelem okamžitě zrušit pracovní poměr; za této situace skončí výpovědní 

doba současně s mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
123

, 

3) v souvislosti s výpovědí hromadně propuštěného zaměstnance; v tomto případě 

pracovní poměr neskončí dříve než po uplynutí 30 dnů ode dne doručení písemné 

zprávy zaměstnavatele příslušné pobočce Úřadu práce
124

. 
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V případě tohoto způsobu skončení pracovního poměru je nutné rozlišovat mezi 

smluvními stranami, neboť právní úprava výpovědi dané ze strany zaměstnance a ze 

strany zaměstnavatele se podstatně liší.
125

 

4.3.2  Výpověď dána zaměstnancem 

Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez 

udání důvodu.
126

 V této souvislosti je potřeba vyjít z předpokladu, že zaměstnanec koná 

ve vztahu podřízenosti závislou práci podle pokynů zaměstnavatele, proto by mu právní 

úprava neměla bránit kdykoliv pracovní poměr svobodně rozvázat, a to i bez udání 

věcných důvodů. Institut výpovědní doby pak zaměstnavateli poskytuje určité období 

pro organizační ukončení spolupráce se zaměstnancem a předání práce novému 

vhodnému zaměstnanci.
127

 

4.3.3  Výpověď dána zaměstnavatelem  

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodů taxativně 

vymezených zákonem
128

. Z jiných důvodů zaměstnavatel pracovní poměr vypovědět 

nemůže. Je však nutné zdůraznit, že zaměstnavatel je tím, kdo vyplácí zaměstnanci 

odměnu, jménem zaměstnavatele koná zaměstnanec práci, na jeho náklady a 

odpovědnost, tudíž i zaměstnavatel, pokud se nedaří právní poměr nadále úspěšně 

realizovat, má mít možnost jeho jednostranného ukončení.
129

 

Naproti tomu významnou úlohu sehrává také ochrana zaměstnance. 

V pracovněprávních vztazích nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance 

je zaměstnanec slabší stranou. To se odráží ve stávající právní úpravě, která 

zaměstnance chrání před nedůvodným rozvázáním pracovního poměru a poskytuje mu 
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jistou míru právní a sociální jistoty tím, že zaměstnavateli zakazuje rozvázat pracovní 

poměr jinak než z právně relevantních, taxativně uvedených důvodů.
130

 

Ochrana funkce se ve stávající právní úpravě projevuje také zákazem výpovědi 

určitým skupinám zaměstnanců nacházejícím se v obtížně zdravotní nebo osobní 

situaci. V této ochranné době tak není zaměstnavateli zákonem umožněno s dotyčným 

zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí. V neposlední řadě ochrannou úlohu 

sehrává také výpovědní doba, v rámci které pracovní poměr stále trvá. Tímto je 

zaměstnanci zaručen po určitou dobu příjem a čas pro nalezení zdroje příjmu nového.
131

 

4.3.4  Výpovědní důvody 

Jak již bylo nastíněno výše, v případě skončení pracovního poměru výpovědí se 

odráží rozdílné právní postavení zaměstnavatele a zaměstnance. Zaměstnanec jakožto 

slabší strana pracovního poměru může dát výpověď bez udání nebo z jakéhokoliv 

důvodu. Naopak zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z osmi taxativně 

uvedených důvodů v zákoníku práce. V závislosti na příčině výpovědi lze výpovědní 

důvody členit do těchto kategorii:
132

 

1) organizační důvody; 

2) dlouhodobé zdravotní důvody na straně zaměstnance; 

3) nesplňování předpokladů pro výkon práce nebo požadavků pro výkon práce; 

4) porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahující se k zaměstnancem 

vykonávané práci; 

5) zvlášť hrubé porušení povinnosti dodržovat stanovený režim dočasně práce 

neschopného pojištěnce. 
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Výpovědní důvod musí být ve výpovědi vymezen určitě  a srozumitelně tak, aby 

nemohl být zaměněn s jiným důvodem výpovědi. Důvod výpovědi nelze ex post 

měnit.
133

 Dle § 52 ZP může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď jen z těchto 

důvodů: 

 a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, 

 b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, 

 c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo 

příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu 

zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních 

změnách, 

Tyto výpovědní důvody patří do skupiny vnějších a vnitřních organizačních 

změn. Organizační změny nastávají v důsledku organizačně-technických, 

technologických, ekonomických či dalších okolností, v jejímž důsledku se mění 

podmínky provozu u zaměstnavatele. K naplnění těchto výpovědních důvodů je nutné, 

aby organizační změny dle objektivních kritérií měly za následek to, že zaměstnavatel 

není schopen svým zaměstnancům přidělovat práci anebo je práce některých 

zaměstnanců pro zaměstnavatele nepotřebná.
134

 

Mezi vnější organizační změny [§ 52 písm. a) a b)]  patří situace, kdy se se 

zaměstnavatelem děje něco navenek – zaměstnavatel nebo jeho část se ruší nebo 

přemisťuje.
135

 Při vnitřní organizační změně dochází k rozvázání pracovního poměru 

zaměstnance z důvodu nadbytečnosti [§ 52 písm. c)] Na rozdíl od vnějších 

organizačních změn má zaměstnavatel v tomto případě nadále možnost přidělovat 

zaměstnanci práci, avšak tato práce už není pro zaměstnavatele potřebná. Tímto 
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výpovědním důvodem je tak zaměstnavateli nabídnuta možnost, aby upravil počet 

svých zaměstnanců a jejich profesní či kvalifikační složení dle svých potřeb.
136

.  

Kromě samotné nadbytečnosti zaměstnance jsou nezbytnými předpoklady pro 

naplnění tohoto výpovědního důvodu také rozhodnutí o organizační změně a existence 

příčinné souvislosti mezi tímto rozhodnutím a nadbytečností zaměstnance. O tom, který 

ze zaměstnanců dostane z důvodu nadbytečnosti výpověď, rozhoduje zaměstnavatel. Je 

však nezbytné, aby skutečně došlo ke zrušení pracovního místa zaměstnance, pouhé 

přejmenování pracovního místa není pro uplatnění tohoto výpovědního důvodu 

dostačující. Zaměstnanec by nebyl nadbytečný ani tehdy, pokud by namísto jeho 

zrušeného pracovního místa bylo vytvořeno nové pracovní místo s jiným názvem, avšak 

s obsahem práce, které by korespondovalo s druhem práce sjednaným se zaměstnancem 

v pracovní smlouvě.
137

  

 d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který 

lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, 

onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na 

pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší 

přípustné expozice, 

 e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského 

posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí 

příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě 

zdravotní způsobilost, 

Uvedené výpovědní důvody mají původ ve zdravotním stavu zaměstnance a 

jeho zdravotní způsobilosti. V prvním případě [§ 52 písm. d)] se jedná o zdravotní 

nezpůsobilost zaměstnance, která pramení z výkonu práce. V druhém případě [§ 52 

písm. e)]  je pak důvodem výpovědi obecná zdravotní způsobilost zaměstnance, tedy 
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 DRÁPAL, Ljubomír. In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 2. 

vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře, str. 319-320. 

137
 HŮRKA, Petr. In: HŮRKA, Petr, MORÁVEK, Jakub a kol. Zákoník práce a související ustanovení 

občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: ANAG, 

2014, str. 194-195. 



 45 

taková, která není následkem pracovního úrazu, onemocněním nemoci z povolání nebo 

ohrožení touto nemocí. Jedná se o situace, kdy je zaměstnanec, kdy je zaměstnanec 

dlouhodobě nezpůsobilý vykonávat dosavadní práci 
138

  

Pro Českou právní úpravu je charakteristická skutečnost, že samotný špatný 

zdravotní stav zaměstnance není důvodem pro rozvázání pracovního poměru. Tedy, 

zdravotní stav zaměstnance musí být nejdříve předepsaným způsoben zkoumán u 

lékaře, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou smlouvu o poskytování pracovnělékařských 

služeb. Ošetřující lékař na základě lékařské prohlídky vydá lékařský posudek, v němž 

posoudí zdravotní stav zaměstnance. Teprve případná zdravotní nezpůsobilost 

zaměstnance ke konání dosavadní práce vyjádřena v lékařském posudku je důvodem, 

pro který může zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázat pracovní poměru výpovědi.
139

  

 f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon 

sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný 

výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních 

výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl 

zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a 

zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil, 

Pod tento výpovědní důvod spadá nesplňování předpokladů pro výkon práce 

nebo požadavků pro výkon práce.  Předpoklady pro výkon práce jsou vymezeny zákony 

nebo jinými obecně závaznými právními předpisy.
140

 Mezi tyto předpoklady patří 

zejména dosažení příslušného stupně kvalifikace, vzdělání nebo dovedností. Naproti 

tomu požadavky pro řádný výkon práce jsou určovány přímo zaměstnavatelem. 

Zaměstnavatel si však nemůže počínat libovolně, neboť požadavky kladené na 

zaměstnance musí odpovídat povaze vykonávané práce. Nesplnění požadavků pro 

výkon práce může spočívat v neuspokojivých pracovních výsledcích. V takovém 

                                                 
138

 HŮRKA, Petr: Skončení pracovního poměru. In: HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 2. upr. vyd. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. Právnické učebnice, str. 196-197. 

139
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případě je však podmínkou platnosti výpovědi písemná výzva.
141

 V té musí 

zaměstnavatel zaměstnance vyzvat k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků, 

poskytnout mu přiměřenou lhůtu k jejich nápravě. V případě neodstranění 

neuspokojivých pracovních výsledků pak muže zaměstnavatel dát zaměstnanci 

výpověď nejpozději do 12 měsíců od doby písemného upozornění.
142

 

 g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě 

zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně 

závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k 

vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 

měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících 

se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi, 

Výpovědní důvod podle tohoto písmena zahrnuje jednak důvody pro okamžité 

zrušení pracovního poměru, jednak závažné a soustavné méně závažné porušování 

povinnosti zaměstnance. Jejich společným znakem je zaviněné porušování pracovních 

povinností zaměstnance. Ty vyplývají pro zaměstnance ze zákoníku práce, dalších 

pracovněprávních předpisů, pracovní nebo jiné smlouvy, vnitřních předpisů nebo 

pokynu zaměstnavatele. Typicky se může jednat o pozdní příchody do zaměstnání, 

nerespektování pracovní doby, neuposlechnutí pokynu zaměstnavatele či výkon práce 

pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
143

 Pracovní poměr je však možné 

vypovědět jen tehdy, pokud porušení pracovních povinností dosáhlo určité míry 

intenzity. Dle stupně intenzity právní úprava rozlišuje mezi porušením pracovních 

povinností zvlášť hrubým způsobem, závažným a méně závažným porušením 

pracovních povinností. Dále však nejsou tyto právní pojmy definovány. Jejich 

interpretace je tak ponechána na úvaze soudu, který v každém jednotlivém případu na 
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základě individuálního posouzení okolností rozhoduje, zda k porušení povinností došlo 

či nikoliv.
144

  

 h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance 

stanovenou v § 301a. 

Uvedený výpovědní důvod spočívá v porušení povinnosti zaměstnance 

dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce. Dle § 301a jsou zaměstnanci 

povinni zdržovat se po dobu prvních 14 kalendářních dnů v místě trvalého pobytu a 

dodržovat dobu a rozsah vycházek podle zákona o nemocenském pojištění. Zaviněné 

zvlášť hrubé porušení této povinnosti vede k oprávnění zaměstnavatele vypovědět se  

zaměstnancem pracovní poměr. 

4.3.5  Ochrana zaměstnance před výpovědi  

V průběhu života se může zaměstnanec v důsledku určité události dostat do 

sociálně nežádoucí situace, která mu neumožňuje konat práci nebo si hledat nové 

zaměstnání. V takových případech právní úprava bezprostředně zakazuje 

zaměstnavatelům dát dotčeným zaměstnancům výpověď, a to i přesto, že by existoval 

některý z výpovědních důvodů vymezených v § 52 ZP. Doba, v rámci které je 

zaměstnanci poskytnuta ochrana před rozvázáním pracovního poměru výpovědí je 

zákonem pojmenována jako ochranná doba.
145

 Zákoník práce v § 53 stanovuje, že 

zaměstnanci je zakázáno dát zaměstnavateli výpověď během: 

1) doby, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným včetně doby ústavního 

ošetřování nebo lázeňského léčení, 

2) doby výkonu vojenského cvičení nebo speciálního vojenského cvičení, 

3) doby, po kterou je zaměstnanec dlouhodobě uvolněn pro výkon veřejné funkce, 
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4) doby, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo čerpá mateřskou dovolenou nebo doby, 

kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou, 

5) doby, kdy je zaměstnanec pracující v noci uznán na základě lékařského posudku 

dočasně nezpůsobilým k práci. 

V těchto případech se jedná o situaci, kdy se zaměstnanec v době doručení 

výpovědi již nachází v ochranné době. Zaměstnanec je však rovněž chráněn před 

rozvázáním pracovního poměru výpovědí také tehdy, jestliže mu byla dána výpověď 

před počátkem ochranné doby,  avšak v průběhu trvání výpovědní doby se do ochranné 

doby dostane. V této situaci je výpověď považována za platnou, ochranná doba se však 

do výpovědní doby nezapočítává a dochází k prodlužování doby trvání pracovního 

poměru. Pracovní poměr tak skončí uplynutím zbývající části výpovědní doby po 

skončení ochranné doby. K prodloužení doby trvání pracovního poměru však nedojde, 

jestliže zaměstnanec učiní prohlášení, že na prodloužení pracovního poměru netrvá 

nebo pokud nastane některá ze skutečností uvedených v § 54 ZP, které tvoří výjimky ze 

zákazu výpovědí danou zaměstnanci. V těchto dvou případech nebude mít ochranná 

doba vliv na běh výpovědní doby a ke skončení pracovního poměru dojde uplynutím 

výpovědní doby.
146

 

4.3.6  Posouzení výpovědi z hlediska flexicurity 

Možnost rozvázání pracovního poměru výpovědí je projevem jednostranné 

flexibility. U skončení pracovního poměru je však stěžejní rozlišovat, zda je výpověď 

dána ze strany zaměstnance či zaměstnavatele, neboť právní úprava v závislosti na tom, 

kdo je subjektem pracovního poměru, stanovuje různou míru ochrany před skončením 

pracovního poměru.  

Zaměstnanec muže rozvázat pracovní poměr výpovědi bez udání důvodu nebo 

z jakéhokoliv důvodu, právní úprava v tomto případě nestanovuje žádné překážky pro 

skončení tohoto pracovněprávního vztahu. Jediný prvek ochrany zaměstnavatele lze 
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spatřovat v institutu výpovědní doby, která dává zaměstnavateli možnost připravit se 

organizačně a administrativně na skončení spolupráce se zaměstnancem.  

Na druhou stranu, ke zcela odlišné situaci dochází, pokud pracovní poměr 

výpovědí rozvazuje zaměstnavatel. Zde zaměstnanec jakožto slabší strana požívá 

podstatně větší míru ochrany. V prvé řadě se ochrana zaměstnance projevuje taxativním 

vymezením výpovědních důvodů, za kterých má zaměstnavatel možnost dát 

zaměstnanci výpověď. Dalším znakem ochrany zaměstnance je ochranná doba, během 

jejíhož trvání nemůže dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, a to ani za předpokladu, 

že by měl pro ni důvod.  Přestože z ochranné doby existují výjimky mající zmírnit 

tvrdost tohoto institutu, domnívám se, že v kombinaci se souborem výpovědních 

důvodů se jedná až o přílišný projev ochrany zaměstnance, který ve svém důsledku 

brání flexibilnímu pohybu pracovní síly u zaměstnavatele. Jsem si však vědom, že 

pokud by mělo dojít k pružnějšího skončování pracovního poměru výpovědí ze strany 

zaměstnavatele, bylo by nutné v souladu se strategií flexicurity zajistit politikou 

zaměstnanosti nebo sociálními dávkami dostatečnou ochranu jednotlivců před 

negativními sociálními důsledky spojenými se ztrátou zaměstnání.  

Dalším významným znakem ochrany je institut výpovědní doby. Právní úprava 

stanovuje, že výpovědní doba činí nejméně dva měsíce. Z hlediska flexibility je 

subjektům pracovního poměru umožněno sjednat v individuální smlouvě delší 

výpovědní dobu. Se zvyšující se výpovědní dobou pak roste ochrana zaměstnance. 

V některých případech se ochrana zaměstnance projevuje také zákonným prodloužením 

dvouměsíční výpovědní doby. Naproti tomu flexibilními by byly takové ustanovení 

zákoníku práce, které by délku výpovědní doby zkracovaly. Současná právní úprava 

umožňuje zkrátit výpovědní dobu pouze v souvislosti s přechodem práv a povinnosti 

z pracovněprávního vztahu na přejímajícího zaměstnavatele za podmínek stanovených v 

§ 51a ZP. S ohledem na výše uvedené lze proto shrnout, že stávající úprava skončení 

pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele je poměrně rigidní.  

Výpověď je tradičním institutem pracovního práva, avšak její jednotlivé aspekty 

mohou být  s ohledem na aplikaci strategie flexicurity předmětem diskusí. Dle mého 

názoru je právě zde, co se týče skončení pracovní poměru, největší prostor pro možnou 
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změnu stávající rigidní úpravy. V následujících odstavcích se proto budu zabývat 

úpravou výpovědi de lege ferenda. 

Z hlediska strategie flexicurity by ideální právní úprava měla zajištovat 

rovnováhu mezi pružností a stabilitou pracovního poměru. Nicméně, přílišná ochrana 

pracovního poměru realizaci této myšlenky brání. Ke zpružnění stávající rigidní úpravy 

skončení pracovního poměru výpovědí by došlo zkrácením výpovědní doby. De lege 

ferenda by tak mohla být základní výpovědní doba stanovena v délce jednoho měsíce. 

V této souvislosti zastávám názor, že by trvání pracovního poměru nemělo být v 

případě výpovědi uměle prodlužováno. Vycházím zejména z předpokladu, že dochází 

k silnému narušení či dokonce zpřetrhání vzájemných vazeb mezi oběma subjekty. U 

zaměstnance dochází s vědomím budoucí ztráty zaměstnání ve větší či menší míře ke 

ztrátě motivace s tím, že v mnoha případech koná práci méně kvalitně než dříve. 

Zaměstnavatel pak mnohdy nemá zájem na dalším pokračování spolupráce a přestane 

zaměstnanci přidělovat práci nebo mu nařídí dovolenou. Rovněž se domnívám, že doba 

1 měsíce je dostatečně dlouhá k tomu, aby si strany vyřešily administrativní, 

organizační a další záležitosti spojené se skončením pracovního poměru.  

Na druhou stranu chápu úmysl zákonodárce garantovat po určitou dobu 

zaměstnanci příjem a ochránit ho tak před negativními sociálními dopady, které souvisí 

se ztrátou zaměstnání. De lege ferenda by proto mohlo dojít ke zvýšení základní 

výpovědní doby dle specifických faktorů. Takto lze uvažovat o odstupňování základní 

délky výpovědní doby v závislosti na druhu výpovědního důvodu, délce trvání 

pracovního poměru či obou těchto faktorů zároveň.  

V případě odstupňování délky výpovědní doby podle jednotlivých výpovědních 

důvodů by se navrhovaná základní jednoměsíční výpovědní doba zvyšovala na dva 

měsíce, pokud by zaměstnavatel dál zaměstnanci výpověď z organizačních důvodů. 

Takto by zaměstnanci, který řádně a svědomitě plní své povinnosti, byla poskytnuta 

stejná ochrana před rozvázáním pracovního poměru jako ve stávající právní úpravě. 

Naproti tomu kratší výpovědní doba v délce jednoho měsíce by byla stanovena pro 

situace, kdy by důvod výpovědi spočíval v osobě zaměstnance. Tedy, navrhovaná 

úprava by spravedlivěji odrážela poměry na pracovišti; zaměstnanci, který kvalitně plní 
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své pracovní úkoly by poskytovala vyšší ochranu než zaměstnanci, který porušuje 

povinnosti, má nedostatečné pracovní výsledky nebo nesplňuje předpoklady nebo 

požadavky pro výkon práce. Jednoměsíční výpovědní doba by mohla být stanovena také 

při výpovědi mající původ ve zdravotních důvodech zaměstnance. Zde se domnívám, že 

by nemělo docházet k umělému prodlužování pracovního poměru zaměstnance, který 

není pro dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost schopen konat sjednanou práci. Namísto 

toho by bylo možné uvažovat o zvýšení kompenzace ušlého výdělku ze strany 

zaměstnavatele nebo v rámci systému sociálního zabezpečení. 

Alternativně přichází v úvahu také odstupňování délky výpovědní dle doby 

trvání pracovního poměru. Tímto způsobem by mohlo dojít k vytvoření časových 

pásem, do kterých by zaměstnanci byli podle počtu odpracovaným let zařazeni. 

Důvodem pro tuto úpravu je poskytnutí nadstandartní ochrany zaměstnancům, kteří 

delší dobu pracují u zaměstnavatele a kteří by v případě skončení pracovního poměru 

mohli mít problém s nalezením nového zaměstnání. Lze tak navrhnout, že v případě 

trvání pracovního poměru do jednoho roku by výpovědní doba činila jeden měsíc. 

Výpovědní doba jeden a půl měsíce by byla stanovena pro pracovní poměr, který trvá 1 

až 5 roků. Pro pracovní poměr v délce trvání 5 až 10 let by byla zavedena dvouměsíční 

výpovědní doba. Pracovní poměr v délce 10 až 20 roků by byl spjat se tříměsíční 

výpovědní dobou. Čtyřměsíční výpovědní doba by byla stanovena pro pracovní poměr 

v délce trvání minimálně 20 let. Dále bych délku výpovědní doby nenavyšoval, neboť 

se domnívám, že by delší než čtyřměsíční výpovědní doba představovala až přílišnou 

ochranu představující překážku pro mobilitu pracovní síly.  

I v případě zavedení odstupňované délky výpovědní doby bych z hlediska 

flexibility nadále umožnil stranám sjednat si delší výpovědní dobu. V rámci 

zpružňování pracovního poměru přichází v úvahu rovněž smluvní zkrácení zákonné 

výpovědní doby. Nejsem však zastáncem tohoto řešení, neboť se obávám, že by byl 

zaměstnanec v mnoha případech přesvědčován zaměstnavatelem ke sjednání pracovní 

smlouvy s krátkou výpovědní dobou, což by eventuálně mohlo při výpovědi vést 

k výpadku zaměstnancova příjmu. 
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Dle mého názoru je možné silně uvažovat o změně počátku běhu výpovědní 

doby. Dle stávající úpravy začíná výpovědní doba běžet prvním dnem kalendářního 

měsíce následujícího po doručení výpovědi. Ve svém důsledku takovéto počítání 

výpovědní doby vytváří rozdíl mezi trváním ukončovaného pracovního poměru, neboť 

zaměstnanec, který doručí výpověď začátkem kalendářního měsíce, stráví v zaměstnání 

de facto o skoro měsíc déle než zaměstnanec doručující výpověď koncem měsíce. 

Výpovědní doba by tak de lege ferenda mohla začít běžet již dnem jejího doručení. 

 Vhodným doplněním odstupňované délky výpovědní doby by byla možnost 

smluvních stran dát výpověď bez dodržení výpovědní doby za současného poskytnutí 

adekvátní finanční kompenzace. V praxi se totiž může stát, že jeden ze subjektů 

pracovního poměru bude mít zájem před uplynutím výpovědní doby předčasně ukončit 

pracovní poměr. Pokud však dle platné právní úpravy nedojde mezi subjekty k dohodě, 

je nutné v právním poměru setrvat až do uplynutí výpovědní doby. Často tak 

zaměstnavatel přestane zaměstnanci přidělovat práci nebo mu nařídí dovolenou, aby 

faktické pokračování pracovního poměru znemožnil. Ke zpružnění stávající právní 

úpravy by mohl pomoct institut tzv. vykoupení ze zaměstnání. Ten by umožňoval 

rychlé skončení pracovního poměru bez povinnosti dodržet výpovědní dobu, a to při 

poskytnutí adekvátní finanční kompenzace, která by odpovídala újmě, jež vznikla 

druhému subjektu v souvislosti s předčasným skončením pracovního poměru. Takto 

navrhovaná úprava by z praktické stránky přinesla výhody pro zaměstnavatele, který by 

dále nemusel fakticky zabraňovat dalšímu pokračování pracovního poměru. V tomto 

ohledu si lze z jeho strany představit častější využívání institutu vykoupení ze 

zaměstnání. Dle mého názoru by však mohl být tento institut za určitých okolností 

přínosný také pro zaměstnance, např. v situaci kdy má zaměstnanec zájem odejít 

k novému zaměstnavateli, ale nedohodl se stávajícím zaměstnavatelem na rychlém 

rozvázání pracovního poměru. V této souvislosti bude mít zaměstnanec motivaci se ze 

zaměstnání vyplatit, případně by ho mohl vyplatit také nový zaměstnavatel, pokud by o 

něho jevil eminentní zájem.
147
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 Ohledně tohoto návrhu de lege ferenda viz HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita 
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4.4  Okamžité zrušení pracovního poměru 

Okamžité zrušení pracovního poměru je jednostranné právní jednání vedoucí ke 

skončení pracovního poměru, a to již okamžikem doručení tohoto jednání druhé straně 

pracovního poměru. Od výpovědi se okamžité zrušení pracovního poměru odlišuje 

zejména tím, že ke skončení pracovního poměru není nutné uplynutí výpovědní doby. 

Tímto právním jednáním může pracovní poměr rozvázat jak zaměstnanec, tak 

zaměstnavatel, musí však přesně vymezit důvod okamžitého zrušení pracovního poměru 

tak, aby nemohl být zaměněn s jinými důvody. Z důvodů právní jistoty subjektů 

pracovního poměru je vyžadována písemná forma. V opačném případě by takové 

jednání bylo posuzováno jako zdánlivé.
148

 

Okamžité zrušení pracovního poměru je právním institutem, ke kterému je 

možné se uchýlit jen v mimořádných případech. Jedná se o situace, kdy z důvodů 

existence závažných právních skutečností nejde nadále právní poměr zdárně realizovat. 

Za těchto okolností, kdy nelze po zaměstnanci nebo zaměstnavateli oprávněně 

požadovat, aby v pracovněprávním vztahu pokračovali, právní úprava umožňuje rychlé 

a snadné rozvázání pracovního poměru.
149

 

Dle § 55 ZP může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr ze dvou 

taxativně uvedených důvodů. Prvním důvodem je skutečnost, že zaměstnanec spáchal 

úmyslný trestný čin, za který byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody na dobu trvání delší než 1 rok, případně na dobu alespoň 6 měsíců, jestliže byl 

trestný čin spáchán při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Druhým 

důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru je skutečnost, že zaměstnanec 

porušil zvlášť hrubým způsobem své povinnosti. Předmětem porušení jsou ty 

povinnosti, které pro zaměstnance vyplývají z právních předpisů vztahujících se k jim 

vykonávané práci. Pro naplnění tohoto důvodu musí porušení povinností dosáhnout 

zvlášť hrubé intenzity, jedná se tedy o třetí nejvyšší stupeň porušení povinností na 

straně zaměstnance. Intenzita porušení povinnosti závisí na jednotlivých okolnostech 
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každého případu.
150

. Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je 

však omezeno u zaměstnanců, kteří plní rodičovské povinnosti, a to v zájmu  ochrany 

před okamžitou ztrátou jejich příjmu. Zákoník práce tak zakazuje zaměstnavateli 

okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské 

dovolené anebo zaměstnancem nebo zaměstnankyní za předpokladu, že čerpají 

rodičovskou dovolenou.
151

. S výjimkou zaměstnankyně na mateřské dovolené však 

zaměstnavatel může s těmito zaměstnanci rozvázat pracovní poměr výpovědí, a to 

z důvodu, pro který může okamžitě zrušit pracovní poměr.
152

 

K okamžitému zrušení pracovního poměru může dojít i ze strany zaměstnance. 

Dle § 55 ZP tak může učinit tehdy, pokud podle lékařského posudku nemůže bez 

vážného ohrožení svého zdraví dále konat svou práci, a ze strany zaměstnavatele mu 

v době 15 dnů od předložení lékařského posudku nebylo umožněno vykonávat jinou, 

pro něho vhodnou práci. Druhý důvod pro okamžité rozvázání pracovního poměru ze 

strany zaměstnance nastává za situace, kdy mu není zaměstnavatelem vyplacena mzda, 

plat, jejích náhrada nebo jakákoliv jejich část, a to ani do 15 dnů po uplynutí období 

splatnosti.
153

 

V důsledku rekodifikace soukromého práva byl s účinností od 1.1.2014 do 

zákoníku práce vložen nový § 56a. Jedná se o částečnou reflexi § 35 odst. 2 ObčZ, který 

opravňuje zákonného zástupce nezletilého, který nedosáhl věku 16 let, k rozvázání 

pracovního poměru, avšak blíže nestanovuje způsob, jakým má k rozvázání pracovního 

poměru dojít. K provedení ustanovení § 35 odst. 2 ObčZ tak § 56a ZP stanovuje, že 

zákonný zástupce nezletilého zaměstnance mladšího 16 let má možnost okamžitě zrušit 

pracovní poměr tohoto nezletilého zaměstnance, jestliže je to v zájmu ochrany jeho 
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 BĚLINA, Miroslav: Skončení pracovního poměru. In: BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. 
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zdraví, vývoje nebo vzdělání. K platnosti tohoto jednostranného právního jednání je 

však vyžadováno přivolení soudu.
154

 

Z hlediska flexicurity je skončení pracovního poměru okamžitým zrušením 

flexibilním nástrojem umožňujícím jednostranné a velmi rychlé rozvázání pracovního 

poměru bez nutnosti uplynutí dodatečné lhůty doběhu pracovního poměru v případě, že 

po zaměstnanci nebo zaměstnavateli nelze oprávněně požadovat další setrvání 

pracovního poměru. Vzhledem k vysokému stupni závažnosti důvodů pro okamžité 

zrušení pracovního poměru právní úprava neposkytuje zaměstnancům až na minimální 

výjimky ochranu.  

Dle mého názoru je okamžité zrušení pracovního poměru opodstatněným 

způsobem skončení pracovního poměru, který reaguje na potřebu smluvních stran 

rychle ukončit spolupráci, pokud dojde k výraznému ochromení jejich vzájemných 

vztahů a důvěry. U stávající právní úpravy tak nejsou nutné větší změny. Po vzoru 

dalších Evropských států by se však de lege ferenda dalo uvažovat o nahrazení 

jednotlivých důvodů jedním obecným důvodem. Obě smluvní strany by tak měly 

v určité subjektivní lhůtě možnost okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud by proto 

existoval vážný důvod. Pod tento důvod by bylo možné podřadit všechny důvody, pro 

které nelze po jedné smluvní straně spravedlivě požadovat další setrvání v pracovním 

poměru s tím, že by vážnost uplatňovaných důvodů byla v každém jednotlivém případě 

individuálně posuzována soudem.
155
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Závěr 

V řadách odborné právnické veřejnosti i orgánů Evropské unie jedním 

z nejdiskutovanějších pojmů, neboť právě tato politická strategie je považována za 

nástroj k modernizaci pracovního práva s cílem vyrovnat se následkům globalizace 

a společenských změn.  Pro komplexní pochopení tohoto pojmu jsem provedl jeho 

hlubší analýzu, se zaměřením na různé možnosti jeho výkladu. Zde je nutné 

konstatovat, že právě široká možnost chápaní flexicurity a různé způsoby jejího využití 

v aplikační praxi činí tento pojem těžko uchopitelný. 

Flexicurita usiluje o nalezení rovnováhy mezi ochranou zaměstnance 

a flexibilitou v pracovněprávních vztazích. Přestože je propojení těchto dvou 

protichůdných pojmů obzvláště obtížné, nejedná se o nadlidský úkol. To ukazují 

zkušenosti některých evropských států, které zdárně koncept flexicurity 

implementovaly. V první části této práce se proto dále detailněji zabývám modelem 

flexicurity v Dánsku a Nizozemsku, které jsou všeobecně uznávány za vzorové příklady 

úspěšného fungování flexicurity v praxi. Na základě posouzení tamějších trhů práce lze 

dojít k závěru, že dánský ani nizozemský model flexicurity nelze bez dalšího převzít do 

dalších členských státu EU včetně České republiky, tyto modely však mohou posloužit 

jako inspirativní příklady co se týče jednotlivých aspektů flexicurity. V případě České 

republiky se navíc domnívám, že by nebylo ihned vhodné zavádět opatření k celkovému 

zpružnění trhu práce při současném finančním posilňování systému sociálního 

zabezpečení nutně kompenzovaném zvýšenou daňovou zátěží, ale vhodnějším řešením 

by bylo zaměřit se nejdříve na prvky flexibility a ochrany zaměstnance v rámci 

pracovního práva a následně podle navrhovaných změn přizpůsobovat systém 

sociálního zabezpečení k dosažení celkového vyššího efektu. 

Flexicuritě se dostalo vřelého přijetí také ze strany EU, která ji za nástroj 

k modernizaci pracovních trhů, jenž má vést mimo jiné k odstranění jeho segmentace a 

ke zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Od roku 2006 byla Evropská komise 

velmi aktivní při prosazování této strategie do popředí politické a ekonomické 

agendy  EU. Na úrovni EU došlo k vymezení jednotlivých složek a společných zásad 
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flexicurity, které jsou v této práci blíže představeny. Právě zformulování společných 

zásad flexicurity se stalo významným politickým mezníkem a impulsem pro další 

prosazování této strategie. V rámci EU je flexicurita prosazována pomocí otevřené 

metody koordinace, jež prostřednictvím soft law norem podněcuje členské státy k přijetí 

vhodných opatření. Vzhledem k nezávaznému charakteru tohoto mechanismu je však 

nutné zdůraznit, že úspěšné uplatňování flexicurity je do značné míry závislé na vůli 

jednotlivých členských států EU zavádět nezbytné vnitrostátní reformy. Ne vždy se tak 

tomu u členských států děje. I z tohoto důvodu byla v této práci provedena analýza 

posledního hodnotícího doporučení Evropské komise k programu reforem v České  

Stěžejní součást této práce představuje část třetí a čtvrtá, v rámci kterých jsem se 

věnoval problematice vzniku a skončení pracovního poměru. Po vymezení platné 

pracovněprávní úpravy jsem zde provedl analýzu jednotlivých institutů vzniku a 

skončení pracovního poměru z pohledu flexicurity, na jejímž základě jsem navrhl 

některé změny de lege ferenda. Jsem toho názoru, že až na některé nedostatky je 

zákoník práce z celkového pohledu vyhovujícím právním předpisem, na druhou stranu 

v něm dle mého mínění existuje prostor pro prohlubování flexibility pracovněprávních 

vztahů tak, aby více se přizpůsobil zejména potřebám praxe. Na základě provedené 

analýzy jsem dospěl k závěru, že v rámci vzniku a skončení pracovního poměru se 

největší mírou rigidity (v porovnání s dalšími zkoumanými instituty) vyznačuje právní 

úprava skončení pracovního poměru výpovědi. V této souvislosti jsem se dále zabýval 

úvahami, které by vedly ke zpružnění stávající právní úpravy. Lze zejména uvažovat o 

přijetí následujících změn: 

– Odstupňování délky výpovědní doby 

Výpovědní doba by byla odstupňována v závislosti na druzích výpovědních 

důvodů. Takto lze navrhnout základní výpovědní dobu v délce trvání jednoho měsíce. 

Ta by se zvyšovala na dva měsíce, pokud by zaměstnavatel dál zaměstnanci výpověď 

z organizačních důvodů. Naproti tomu kratší jednoměsíční doba by se uplatnila tehdy, 

pokud by výpovědní důvod spočíval v osobě zaměstnance. Tímto by zaměstnancům, 

kteří kvalitně plní své pracovní úkoly, byla poskytnuta vyšší ochrana než 

zaměstnancům, kteří porušují  své pracovní povinnosti, mají nedostatečné pracovní 



 58 

výsledky nebo nesplňují předpoklady nebo požadavky pro výkon práce. Pro zkrácení 

výpovědní doby také svědčí skutečnost, že v případě výpovědi dochází k narušení či 

dokonce zpřetrhání vzájemných vazeb mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, proto je 

z tohoto pohledu umělé prodlužování pracovního poměru neopodstatněné. Navíc je 

možné konstatovat, že i jednoměsíční výpovědní doba se jeví dostatečnou dlouhou 

proto, aby si oba subjekty pracovního poměru vypořádaly administrativní, organizační a 

další záležitosti spojené s jeho skončením. 

– Stanovení počátku běhu výpovědní doby na den doručení výpovědi 

Mechanismus počítání výpovědní doby dle stávající právní úpravy vytváří 

nedůvodné rozdíly mezi trváním ukončovaného pracovního poměru, neboť 

zaměstnanec, který doručí výpověď začátkem kalendářního měsíce, stráví v zaměstnání 

de facto o skoro měsíc déle než zaměstnanec doručující výpověď koncem měsíce. 

Výpovědní doba by tak de lege ferenda mohla začít běžet již dnem jejího doručení. 

– Zavedení institutu tzv. vykoupení ze zaměstnání 

Zavedení tohoto institutu by umožňovalo rychlé skončení pracovního poměru 

bez povinnosti dodržet výpovědní dobu, a to při současném poskytnutí adekvátní 

finanční kompenzace, která by odpovídala újmě, jež by vznikla druhému subjektu 

v souvislosti s předčasným skončením pracovního poměru. Ochrana zaměstnance by tak 

v tomto případě byla nahrazena finanční kompenzací, která by zaměstnanci zaručila po 

určitou dobu hmotné zabezpečení. Zaměstnavatel by tak nemusel fakticky zabraňovat 

dalšímu pokračování pracovního poměru nařizováním dovolené nebo nepřidělováním 

práce zaměstnanci a mohl by reálně pracovní poměr ukončit. Stejná možnost by byla 

nabídnuta i zaměstnanci, u kterého by využití tohoto institutu méně časté, avšak 

výhodné především ve chvíli, kdy by měl zájem odejít k novému zaměstnavateli, ale se 

stávajícím zaměstnavatelem se nedokázal dohodnout na rychlém rozvázání pracovního 

poměru. 

Právě ve výše uvedených změnách vidím možnost, jak v duchu flexicurity 

přispět k vyváženému působení flexibility a ochrany zaměstnance. 
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Abstrakt 

Tato práce se zabývá problematikou smluvní volnosti a ochrany zaměstnance v 

pracovněprávních vztazích a konceptem flexicurity, který usiluje o nalezení rovnováhy 

mezi těmito dvěma protichůdnými pojmy. Jejím hlavním cílem je zhodnocení české 

právní úpravy vzniku a skončení pracovního poměru z pohledu flexicurity, včetně 

navržení případných změn právních institutů v rámci úvah de lege ferenda. 

Tato práce se skládá ze čtyř základních částí. První část se zabývá 

charakteristikou současné české pracovněprávní úpravy a vymezením konceptu 

flexicurity a jejím promítnutím v zákoníku práce. Tato část je zakončena představením 

úspěšných modelů flexicurity. Následující část analyzuje vývoj a pojetí flexicurity na 

evropské úrovni se zaměřením na dopady strategie EU pro jednotlivé členské státy. 

Stěžejní součásti této práce je část třetí a čtvrtá, které se zabývají právní úpravou 

vzniku a skončení pracovního poměru v České republice. V těchto částech jsou nejprve 

vymezeny příslušné právní instituty, které jsou následně zhodnoceny z hlediska jejich 

flexibility a ochrany zaměstnance. Část třetí vymezuje průběh vzniku pracovního 

poměru, především pak na základě pracovní smlouvy jako nejčastějšího způsobu jejího 

vzniku. V této souvislosti jsou rozebrány podstatné náležitosti pracovní smlouvy a 

podmínky jejího platného uzavření. Tato část také obsahuje charakteristiku dalších 

možných ujednání pracovní smlouvy, zejména pokud jde o dobu trvání pracovního 

poměru a zkušební dobu. Část čtvrtá se zabývá různými způsoby skončení pracovního 

poměru, které jsou rovněž hodnoceny z pohledu flexicurity. Právě v této oblasti 

pracovního práva existuje největší prostor pro vzájemné působení flexibility a ochrany 

zaměstnance. 

Závěrem práce je shrnuta celá problematika a v rámci úvah de lege ferenda jsou 

navrhnuty možné změny pracovněprávní úpravy. 
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Abstract 

This diploma thesis deals with the problematics of the contractual freedom and 

the protection of employees in labour law relations and the concept of flexicurity which 

seeks to find balance between these two opposing notions. Its main objective is to 

evaluate the applicable Czech legislation regulating formation and termination of 

an employment relationship from the view of flexicurity, including by proposing 

possible changes of legal instruments within the framework of reflections de lege 

ferenda. 

The first part characterizes the contemporary Czech labour law legislation and 

the concept of flexicurity, followed by its reflection into the Czech Labour Code. This 

part concludes with an introduction of successful flexicurity models. The following part 

analyses both development and understanding of flexicurity at European level with 

the focus on impacts of EU strategy for the Member States. 

The key parts of this thesis are parts number three and four which deal with 

the legislation regulating formation and termination of the employment relationship in 

the Czech Republic. In these parts, relevant legal instruments are first defined and then 

evaluated with respect to their flexibility and security. The third part defines the course 

of formation of the employment relationship, particularly on the basis of an 

employment contract as the most common way of its formation. In this context, 

essential requirements of an employment contract and conditions of its valid conclusion 

are discussed. This part also contains the characteristics of other possible arrangements 

of an employment contract, in particular details on employment contract duration and 

the probationary period. The fourth part deals with various ways of termination of the 

employment relationship which are also evaluated from the view of flexicurity. It is in 

this area of labour law where is the greatest possible scope for mutual interaction of 

flexibility and security. 

The conclusion summarizes the whole problematics and outlines possible 

changes of the Czech labour law legislation within the the framework of reflections de 

lege ferenda.  
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