
Řízení lidských zdojů představuje jeden z klíčových faktorů úspěšnosti firem. 

Organizace, které věnují lidským zdrojům náležitou pozornost, se vyznačují vyšší iniciativou 

a loajalitou zaměstnanců, vyššími pracovními výsledky. Výsledek tohoto přístupu znamená 

pro firmy zpravidla vyšší zisk, efektivitu a lepší připravenost na případné změny. Páteří 

celého systému řízení lidských zdrojů je management firmy, vedoucí zaměstnanci a 

především personalisté, kteří celý systém řízení lidských zdrojů zabezpečují a koordinují. 

Práce personalistů představuje velice atraktivní a různorodou činnost již z toho důvodu, že 

obsah jejich práce tvoří práce s lidmi. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a také k 

faktu, že mnoho z činností personalisty v oblasti zaměstnávání lidí má právní rámec, se 

v mnoha teoretických pracích profil personalisty popisuje jako profil zaměstnance, který je 

tak trochu ekonom, trochu psycholog a trochu právník. 

Právě posledně zmíněné „tak trochu právník“ podnítilo vznik této diplomové práce. 

Cílem této práce bylo prokázat naopak silný vliv pracovněprávní oblasti na řízení lidských 

zdrojů, konkrétně pak na výkon činnosti personalisty. Důkazem může být i stále častější 

kooperace mezi uznávanými odborníky na oblast řízení lidských zdrojů a pracovního práva, 

jakou je například každoročně vydávaná publikace Meritum - Personalistika od autorského 

kolektivu: Stýblo, J., Urban, J a Vysokajová M.. Dobrá znalost právních předpisů a judikatury 

vztahující se k zaměstnávání lidí, tak tvoří přidanou hodnotu práce personalisty pro každého 

zaměstnavatele. 

Pro pochopení konotací mezi pracovním právem a řízením lidských zdrojů bylo 

nezbytné definovat základní personální činnosti a prokázat, že každá z uvedených činností je 

silně propojena s individuálními instituty pracovního práva. Třetí kapitola nejenom že 

popisuje klasické personální činnosti s výčtem jejich právních aspektů, ale zaměřuje se i na 

nové trendy spojující oblast práva s vedením lidí v organizaci, jakým je systém oznamování, 

tzv. whistleblowing. Tato část byla do práce začleněna jako reflexe moderního nazírání 



pracovněprávních vztahů a ochrany společných zájmů zaměstnavatele a zaměstnance. Během 

minulého roku (2009) zaznamenal trh řízení lidských zdrojů podstatné změny. Na jedné straně 

pronikl na český trh překlad knihy amerického autora D. Ulricha Mistrovské řízení lidských 

zdrojů, který na personální práci nahlíží z pohledu toho, co přináší: realizaci strategie, 

administrativní účinnost, přínos pracovníků a schopnost změny. Na druhé straně pracovní trh 

zasáhly výrazným způsobem dopady finanční krize a firmy musely přijmout leckdy 

nepopulární rozhodnutí v oblasti řízení lidských zdrojů. Zůstává nezodpovězenou otázkou, 

jaké dopady do teorie a zejména praxe bude mít skloubení nového ekonomicko-manažerského 

nahlížení lidských zdrojů a zkušeností z praxe a jaké nové právní souvislosti tyto koncepce 

přinesou. 

Personální činnost získávání, výběr, přijímání a adaptace zaměstnanců představuje pro 

podnik zcela klíčovou roli. Efektivní zvládnutí této činnosti v praxi znamená odpověď na 

otázku, zda podnik bude disponovat adekvátní a schopnou pracovní silou, která bude 

motivovaná k vysokému pracovnímu nasazení. Dopomoct k tomuto cíli mohou správně 

nastavené metody výběrového řízení a stanovení správného postupu před vznikem pracovního 

poměru dle dikce zákoníku práce. 

Zpracování této diplomové práce výrazně ovlivnilo přijetí nového antidiskriminačního 

zákona. I přes poměrně krátkou dobu své účinnosti, antidiskriminační zákon podněcuje 

k horlivým diskusím o dostatečnosti úpravy dané oblasti. Sám bývalý ministr spravedlnosti 

Jiří Pospíšil, jehož ministerstvo zákon dva roky připravalo, znění zákona považuje za 

kompromisní a okomentoval jej slovy: „Ten zákon neškodí a nikoho nešikanuje“. Část 

odborné veřejnosti již nyní apeluje na možnost uplatnění ochrany dle antidiskriminačního 

zákona i na jiné jevy v pracovněprávních vztazích, které nejsou v nové právní úpravě 

výslovně zakotveny. Autorka však polemizuje v části věnované antidiskriminačnímu zákonu 

nad takto široce pojatou ochranou v pracovněprávních vztazích, která nemá ryze 



diskriminační povahu. A spíše než rozšířením stávající zákonné úpravy, vidí cestu přes silný 

vliv soudů tak, aby svým rozhodováním i co do výše peněžitého odškodnění účinně přispívaly 

ke snížení, popř. k eliminaci nežádoucích újem na osobnosti fyzických osob.    

Detailně se čtvrtá kapitola zaměřuje na institut pracovní smlouvy. Snahou této kapitoly 

je vylíčit nejen podstatné náležitosti pracovní smlouvy a ostatní možná smluvní ujednání mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, ale přihlíží i k negociačnímu jednání, které uzavření 

pracovní smlouvy předchází. V praxi se mnohokrát stává, že jedna ze smluvních stran od 

uzavření pracovní smlouvy na poslední chvíli odstoupí, ačkoli druhá strana v dobré víře 

očekává, že pracovní smlouva bude uzavřena a přizpůsobuje tomu veškeré časové i finanční 

úsilí. Nepochybná implicitní povinnost vyjednávat, která je součástí předsmluvních práv a 

povinností, může vést, pokud dojde k jejímu porušení, i k tzv. předsmluvní odpovědnosti 

známé jako institut culpa in contrahendo. Byť český zákoník práce nabádá k subsidiárnímu 

užití ustanovení občanského zákoníku, při nahlédnutí do kodexu upravujícího občanskoprávní 

vztahy, zjistíme, že výslovná úprava naznačeného institutu culpa in contrahendo absentuje i 

zde. Autorka práce se proto zaobírá možnostmi vzniku nároku na náhradu škody a jejím 

rozsahem v případě takovéto předsmluvní odpovědnosti v pracovněprávních vztazích. 

 Skutečným cílem předkládané práce tedy není jen obsáhlá syntéza institutů pracovního 

práva a oblasti řízení lidských zdrojů, ale i zamyšlení se nad novými instituty, či právními 

úpravami, které oblast zaměstnávání lidí determinují a způsobují relevantní výkladové obtíže.  

 


