
Bez názvu
Tématem této diplomové práce byla „pracovní cesta“. Jako cíl jsem si vytyčila
především zpracovat ucelený přehled právní úpravy tohoto pracovněprávního 
institutu.
Toto téma sice není z hlediska historie pracovního práva tématem novým, nedá se 
však
v žádném případě říci, že je to téma nedůležité či nezajímavé. Pracovní právo je
právním odvětvím, které se dotýká většiny dospělé části populace a stále větší 
část
zaměstnavatelů vysílá své zaměstnance na pracovní cesty, tedy stále větší počet
zaměstnanců dočasně vykonává práci mimo sjednané místo výkonu práce. Lze
konstatovat, že dobrá znalost pracovněprávních předpisů je nutností jak pro
zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Dnes je větší část právní úpravy obsažena
v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, který 
byl také
stěžejním právním předpisem pro tuto diplomovou práci.
V 2. kapitole diplomové práce jsem se zabývala změnami pracovního poměru
obecně. Pracovní poměr je základním právním vztahem vyskytujícím se v pracovním
právu. Není vyloučeno, že v průběhu jeho trvání dojde ke změně. Takovouto změnou
může být změna na straně zaměstnavatele či změna v obsahu pracovněprávního 
vztahu.
Krom pracovní cesty lze definovat jako změnu pracovněprávního vztahu situaci, 
kdy
dojde k převedení zaměstnance na jinou práci či jeho přeložení. Vysláním 
zaměstnance
na pracovní cestu však dochází ke změně pracovního poměru nejčastěji.
Ve 3. kapitole jsem se zaměřila především pomocí historické metody na vývoj
právní úpravy v oblasti pracovní cesty. Lze konstatovat, že institut pracovní 
cesty se
vyvíjel především v oblasti podmínek, za kterých může zaměstnavatel vyslat
zaměstnance na pracovní cestu. Právní úprava po dlouhou dobu umožňovala vyslat
zaměstnance na pracovní cestu, aniž by byl potřeba souhlas tohoto zaměstnance se
svým vysláním. Takováto právní úprava však byla v rozporu s Úmluvou mezinárodní
organizace práce o nucené nebo povinné práci z roku 1930, jež se stala pro
Československou republiku závaznou ještě před zákoníkem práce z roku 1965 a po 
roce
1989 se tato právní úprava dostala do rozporu také s Listinou základních práv a 
svobod.
Z těchto důvodů právní úprava pracovní cesty doznala změny v rámci tzv. 
harmonizační
novely zákoníku práce v roce 2000, přesto ani tato právní úprava nebyla zcela 
bez vady, 

neboť zákoník práce ve znění této novely sice již vyžadoval souhlas zaměstnance 
se
svým vyslání, ale tento souhlas musel být obsažen v pracovní smlouvě, což v 
praxi
přinášelo problémy. I tato kritika byla tvůrci nového zákoníku práce vzata v 
úvahu
a současná právní úprava vyžaduje dohodu zaměstnance se zaměstnavatelem ohledně
vysílání zaměstnance na pracovní cesty. Tato dohoda však nemusí být obsažena
v pracovní smlouvě, může být písemná, ústní či konkludentní.
Ve 4. kapitole jsem se věnovala ústředním pojmům, jež souvisí s institutem
pracovní cesty. Těmito pojmy jsou místo výkonu práce, jež musí být jako 
podstatná
náležitost sjednáno v pracovní smlouvě. Zákon umožňuje sjednání více míst jako 
místa
výkonu práce, ani přesně nestanoví, jak úzce či široce má být místo výkonu práce
sjednáno. Dalším pojmem je pojem pravidelného pracoviště, jež úzce souvisí
s institutem cestovních náhrad. Pravidelné pracoviště může být zaměstnancem
a zaměstnavatelem sjednáno v pracovní smlouvě, pokud tomu tak není, je jí 
sjednané
místo výkonu práce. Pravidelným pracovištěm však musí být vždy maximálně obec, 
jeli
tedy místo výkonu práce sjednáno šířeji, je za pravidelné pracoviště považována 
obec,
ve které začínají nejčastěji pracovní cesty zaměstnance.
V 5. kapitole jsem se již zabývala konkrétními podmínkami, za nichž lze
zaměstnance vyslat na pracovní cestu. První z těchto podmínek je již výše 
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zmíněná
dohoda se zaměstnancem. Aby dnes mohl zaměstnavatel vyslat zaměstnance na
pracovní cestu, musí se na tom se zaměstnancem dohodnout. V této oblasti bych 
viděla
jeden z mála nedostatků institutu pracovní cesty, kdy bych de lege ferenda 
navrhovala
právní úpravu srovnatelnou například s Německem, tedy to, že ani této dohody by
nebylo třeba, pokud nutnost absolvovat pracovní cesty vyplývá z druhu práce, jež
má
zaměstnavatel pro zaměstnance vykonávat. Dle mého názoru lze konstatovat, že 
jakýsi
konkludentní souhlas je dán již tím, že konkrétní člověk má o určité pracovní 
místo
zájem a jaksi automaticky s vysílán své osoby na pracovní cesty počítá. Jednalo 
by se
například o řidiče, delegáty cestovních kanceláří, obchodní zástupce, dealery, 
atd. Další
z podmínek je doba trvání pracovní cesty, kdy zaměstnavatel může zaměstnance 
vyslat
na pracovní cestu na dobu nezbytné potřeby. Tento pojem však právními předpisy
definován není, je třeba jej vykládat v konkrétní situaci a tento výklad v praxi
zpravidla
problémy nedělá. Zaměstnavatel má dle zákoníku práce povinnost předem určit i 
další 

podmínky pracovní cesty, jejichž přesné určení je důležité především pro účely
cestovních náhrad - jsou jimi doba a místo nástupu a ukončení cesty, místo 
plnění
pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování.
V 6. kapitole jsem se zabývala otázkou pokynů na pracovní cestě. Dle zákoníku
práce je zaměstnanec povinen se na pracovní cestě řídit pokyny vedoucího
zaměstnance, který jej na pracovní cestu vyslal. Není však vyloučeno, aby byl
udělováním pokynů pověřen jiný vedoucí zaměstnanec či dokonce jiný 
zaměstnavatel,
k němuž byl zaměstnanec na pracovní cestu vyslán. Vedoucí zaměstnanec jiného
zaměstnavatele však vůči vyslanému zaměstnanci nemůže činit žádné právní úkony
jménem vysílajícího zaměstnavatele. Zmínila jsem zde i jeden z mála judikátů, 
které se
mi k tématu diplomové práce podařilo nalézt. Judikát Nejvyššího soudu řeší 
otázku, zda
je zaměstnanec povinen vykonat pracovní cestu, přestože ví, že jej vysílá 
vedoucí
zaměstnanec, který k tomu není oprávněn. Nejvyšší soud rozhodl, že zaměstnanec 
je
povinen pracovní cestu vykonat, pracovněprávní odpovědnost za neoprávněné 
vyslání
zaměstnance na pracovní cestu je pak věcí daného vedoucího zaměstnance a jeho
nadřízeného.
V 7. kapitole jsem se věnovala průběhu pracovní cesty. Pokud jde o pracovní
dobu na pracovní cestě, pro tu platí stejná právní úprava jako kdyby zaměstnanec
na
pracovní cestě nebyl, stejně tak je zaměstnanec povinen dodržovat povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci. Dřívější
zákoník práce používal pojem „pracovní kázeň“. Právě otázkou pracovní kázně na
pracovní cestě a možností jejího porušení se zabývá další judikát Nejvyššího 
soudu, jež
řeší otázku, zda může být pracovní kázeň porušena na pracovní cestě. V daném
rozhodnutí bylo konstatováno, že není důvodu, proč by nemohla být pracovní kázeň
na
pracovní cestě porušena, ale je třeba vždy konkrétně zkoumat, zda zaměstnanec
skutečně porušil povinnosti, pro něj vyplývající z pracovního poměru. Dále jsem
zmínila otázku přerušení pracovní cesty, jež byla pracovněprávními odborníky 
dlouhou
dobu diskutována a nakonec byla vyřešena samotným zákonodárcem, jež možnost
přerušení pracovní cesty v zájmu zaměstnance výslovně zákoníkem práce upravil. 
Dnes
je tedy již všeobecná shoda na tom, že pracovní cestu přerušit lze za podmínky 
dohody
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zaměstnance se zaměstnavatelem. 

8. kapitola je věnována možnému třídění pracovních cest. Zákoník práce
výslovně uvádí jen dělení pracovní cesty na tuzemskou a zahraniční, kdy toto 
dělení je
upraveno v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad. Za jakési další, 
speciální
druhy pracovní cesty jsem označila také cestu mimo pravidelné pracoviště a cestu
v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce
nebo pravidelného pracoviště. Kdy pracovní cestu obecně lze v souvislosti
s poskytováním cestovních náhrad označit za legislativní zkratku výše uvedených
pojmů.
V 9. kapitole se již zabývám institutem cestovních náhrad, což je institut úzce
spjatý a související s pracovní cestou. Poskytování cestovních náhrad bylo po 
poměrně
dlouhou dobu upraveno samostatně v zákoně č. 119/1992 Sb., o cestovních 
náhradách,
ve znění pozdějších předpisů. Zákonodárce však v duchu zájmu na komplexní úpravě
pracovního práva tuto úpravu začlenil do nového zákoníku práce. Obecně lze
konstatovat, že úprava cestovních náhrad vyjadřuje obecnou zásadu pracovního 
práva,
že náklady spojené s výkonem práce má vždy nést zaměstnavatel. Zákoník práce
upravuje poskytování cestovních náhrad za jednotlivé cestovní výdaje, jež 
zaměstnance
vzniknou při pracovní cestě. Tyto náhrady vypočítává a podrobně upravuje, zvlášť
pro
podnikatelskou a zvlášť pro nepodnikatelskou sféru, dále jsou stanoveny odchylky
v poskytování cestovních náhrad v případě zahraniční pracovní cesty zaměstnance.
Zákon poměrně podrobně upravuje vyúčtování cestovních výdajů, jež dnes dle 
dotázané
mzdové účetní nepřináší v praxi téměř žádné problémy.
V 10. kapitole jsem se věnovala institutu, který opět s pracovní cestou souvisí,
neboť pracovní cesta je jedním ze způsobů, jak lze vyslat zaměstnance k výkonu 
práce
na území jiného státu. Právní úprava vysílání zaměstnanců souvisí s členstvím 
České
republiky v Evropské unii. Ještě před přistoupením se Česká republika zavázala
harmonizovat svůj právní řád (včetně pracovněprávních předpisů) s právním řádem
Evropských společenstvím. Jednou z oblastí byla i oblast vysílání pracovníků v 
rámci
nadnárodního poskytování služeb, jež je upravena směrnicí Evropských 
společenství.
Cílem právní úpravy této směrnice a nyní již i příslušného ustanovení zákoníku 
práce, je
zajistit vyslanému zaměstnanci na území České republiky jakýsi minimální 
sociální
standard pokud jde například o délku pracovní doby, délku dovolené, minimální 
mzdu, 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci a další. Stejnou či obdobnou právní úpravu
bychom měli nalézt ve všech členských státech Evropské unie a vztahovala by se
například na české občany, kteří jsou svým zaměstnavatelem vysláni na delší dobu
k výkonu práce na území jiného státu než je Česká republika.
V 11. kapitole se věnuji pojmu služební cesta, což je nejčastěji považováno za
synonymum pojmu pracovní cesta. Nelze však opomenout úpravu služební cesty
v zákoně č. 218/2002 Sb., služební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
Největším
rozdílem oproti úpravě obsažené v zákoníku práce je možnost vyslat státní 
zaměstnance
na služební cestu i bez jejich souhlasu. Služební zákon však ve většině svých 
ustanovení
nenabyl účinnosti (dnes je účinnost odložena na rok 2012), je otázkou zda 
účinnosti
vůbec nabude, neboť je uvažováno o přípravě služebního zákona zcela nového.
Na závěr diplomové práce jsem ve 12. kapitole využila srovnávací metodu
a porovnala úpravu pracovní cesty v České republice s úpravou slovenskou a 
německou.
Právní úprava tohoto všeobecně známého a využívaného institutu se v zásadě 
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neliší,
velmi podobná je úprava slovenská. Německá právní úprava jako taková je pak 
dosti
roztříštěná, což souvisí především s tím, že Německo je spolkovou republikou.
Jednotnou úpravu pracovní cesty („die Dinestreise“) nenalezne, s výjimkou úpravy
pro
státní funkcionáře a soudce.
Domnívám se, že mnou vytyčeného cíle bylo touto diplomovou prací dosaženo,
neboť poskytuje ucelený přehled dané právní problematiky a je možno se jejím
prostřednictvím s institutem pracovní cesty blížeji seznámit. 
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