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1. ÚVOD 
 

Pracovní proces patří k základním složkám hospodářství dané země. I na počátku 21. 

století většina obyvatel zajišťuje své prostředky obživy skrze uplatnění se na trhu práce. 

Podstatným přínosem práce je nejen její výše zmíněný účel, ale především i uspokojování 

ostatních lidských potřeb jako jsou potřeby sebeuplatnění, sociálních kontaktů až po celkový 

rozvoj lidské osobnosti. A jako takový se pracovní proces velkou měrou podílí na rozvoji celé 

společnosti. 

Lidské zdroje představují základní kapitál společnosti a při efektivním a strategickém 

řízení lidských zdrojů můžou obchodní společnosti zvyšovat svou produktivitu a tržní 

konkurenceschopnost. Uvědomění si hodnoty a významu lidských zdrojů je tedy podmínkou 

úspěšnosti podniku. Vzhledem k absolvování oboru Andragogika a personální řízení na 

Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a k několikaleté praxi v oboru personálního 

řízení se autorka této diplomové práce zaměřuje na pracovní proces především z pohledu 

zaměstnavatele, potažmo personalisty, který zájmy zaměstnavatele v oblasti lidských zdrojů 

prosazuje.  

Vývoj teorie i praxe moderně řízených podniků již od 19. století, ale především 

v průběhu století dvacátého, naznačuje, že v oblasti lidských zdrojů se nejedná jen o 

byrokratické, tj. administrativní úkony, ale především o strategické rozhodování a řízení lidí 

ve společnosti, jejich motivování, odměňování a vzdělávání směrem k zvyšování potenciálu 

zaměstnanců i samotného podniku. 

Pracovní právo vytváří právní rámec a podmínky, za nichž se pracovní proces 

uskutečňuje. Vývoj pracovního práva byl ovlivňován potřebou chránit slabší stranu 

pracovního vztahu, tj. zaměstnance. V současném zákoníku práce tato ochranná funkce 

zůstává zachována, přičemž je poskytována prostřednictvím kogentních ustanovení, a to 
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v oblastech, na kterých má zákonodárce veřejný zájem a kde je ochrana zaměstnance 

nezbytná. Nicméně i v pracovním právu, vzhledem ke změně ekonomických a společenských 

podmínek, došlo k postupné liberalizaci a větší smluvní volnosti účastníků pracovněprávního 

vztahu. M. Bělina1 tuto smluvní volnost konkretizuje na uplatnění ústavní zásady „co není 

zakázáno, je dovoleno“, která je formulována v samotném čl. 2 odst. 4 Úst a čl. 2 odst. 3 LPS. 

Zaměstnavatel se zaměstnancem si nyní mohou nově upravit práva a povinnosti jinak než 

stanoví zákon, ale také mají možnost upravit to, co zákoník práce neřeší vůbec. 

Český trh práce nabízí pestrou paletu přístupů k řízení lidských zdrojů i uplatnění 

pracovního práva v praxi. Od nadnárodních společností, které se potýkají s vlivy globalizace a 

řeší interkulturální vlivy řízení lidí přes korporátní standardy řízení lidských zdrojů včetně 

úzkého propojení na právní oddělení, přes velké národní společnosti z privátního i státního 

sektoru až po malé podnikatele, kteří nemají potřebu zakládat personální útvary a jejich 

personální práce je spíše intuitivního charakteru.  

Tato diplomová práce si neklade ambice pojmout veškeré vlivy, které se  v oblasti 

řízení lidských zdrojů vyskytují, stejně jako detailní zmapování právního rámce oblasti 

lidských zdrojů, jelikož by se jednalo o pracovní právo jako takové. Cílem diplomové práce je 

skloubení základních institutů řízení lidských zdrojů s instituty práva pracovního skrze 

nahlížení dané problematiky očima personalisty. Personalisté mají v podnicích poněkud 

ambivalentní postavení, jelikož v oblasti lidských zdrojů prioritně prosazují zájmy 

zaměstnavatele ovšem za současného respektování a poskytování podpory zaměstnancům. 

Jejich náplní práce je tedy péče o tento cenný zdroj podniku v optimální kvalitě i kvantitě. 

Znalost platné legislativy je pro práci personalisty nepostradatelná. V malých podnicích 

dokonce personalisté řeší pracovněprávní podmínky zaměstnávání sami a právní pomoc 

využívají až v případě potřeby, výstižněji řečeno „v případě problému“. Právě druhá kapitola 

                                                            
1 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 11 
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této práce předkládá základní terminologii a účel úpravy obou oblastí a objasňuje tak leckdy 

„bezpohlavní“ ekonomické nahlížení na zaměstnance jako na „zdroj“, „náklad“ či „kapitál“ 

podniku. Vysvětluje základní směřování a vývoj personální práce, tj. řízení lidských zdrojů a 

vyzdvihuje nutné propojení s pracovněprávní oblastí. 

Třetí kapitola vymezuje základní personální činnosti, definuje jejich přínos pro podnik 

a stanoví jejich právní rámec. Od personálního plánování, které má stanovit optimální 

personální zajištění pro všechny firemní činnosti, přes výběr kvalifikovaných zaměstnanců na 

dané pozice, včetně jejich soustavného rozvoje v podobě vzdělávání zaměstnanců až po 

případné omezování stavu zaměstnanců, pokud je zapotřebí. Mezi základní personální 

činnosti nepochybně patří i spoluutváření firemní kultury a vnitrofiremní komunikace, která 

zdánlivě nebudí dojem nutné právní korekce. I tuto oblast však determinují nově vyvstanuvší 

právní problematiky jakou je například stále více diskutovaný whistleblowing, tj. systém 

oznamování či informování nejvyššího vedení společnosti o protiprávním jednání či jednání 

proti vnitřním předpisům, etickým kodexům či vnitřní politice zaměstnavatele zaměstnancem 

dané společnosti.  

 Čtvrtá kapitola detailně zpracováná získávání, výběr, přijímání zaměstnanců a proces 

jejich adaptace. Získávání a výběr zaměstnanců je jednou z klíčových personálních činností, 

jelikož determinuje, jak kvalitní zaměstnance bude mít daná organizace k dispozici. Oblast 

výběru, zároveň i samotného přijímání zaměstnanců je nutně korigována platnými právními 

předpisy, především zákoníkem práce a zákonem o zaměstnanosti. Nově tuto problematiku 

předurčuje i zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 

před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační zákon), který byl přes 

veto prezidenta přijat Poslaneckou sněmovnou dne 17. června 2009. Právě při výkladu této 

kapitoly nelze opominout základní zásadu prolínající celé pracovní právo, tj. zásadu rovného 

zacházení a zákazu diskriminace. 
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 Závěr práce je věnován opětovnému diskursu nad silným vlivem právního rámce při 

každodenní agendě práce personalisty při řízení lidských zdrojů v organizaci. Závěry práce 

jsou konfrontovány s praktickými příklady z praxe v podobě příloh. Mezi přílohami je taktéž 

možné najít příklad testu uplatňovaný při výběrovém řízení na pozici koncipienta v advokátní 

kanceláři a taktéž možnosti profesního uplatnění absolventů právnických fakult v oboru řízení 

lidských zdrojů.  
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2. Řízení lidských zdrojů 
V teorii i praxi se často setkáváme s více pojmy vymezující práci s lidmi v organizaci. 

Od personální administrativy, personalistiky, personálního řízení až po řízení lidských zdrojů. 

Ačkoliv jsou tyto termíny často používány synonymně, odborná literatura rozlišuje zejména 

mezi personalistikou a personálním řízením na straně jedné a řízením lidských zdrojů na 

straně druhé, a to s odůvodněním, že uvedené termíny představují rozdílné vývojové fáze i 

rozdílné koncepce personální práce jako takové. M. Armstrong spatřuje rozdíl mezi oběma 

termíny v tom, že řízení lidských zdrojů klade větší důraz na zacházení s lidmi, neboť je 

považuje za rozhodující zdroj podniku.2 I česká odborná společnost v podobě J. Koubka staví 

výše uvedené termíny diferencovaně, nicméně samotnou definici řízení lidských zdrojů 

podává jmenovaný jednotně s pojmem personálního řízení: „Řízení lidských zdrojů 

(personální řízení) tvoří tu část podnikového řízení, která se zaměřuje na vše, co se týká 

člověka v pracovním procesu, tedy jeho získávání, formování, fungování, využívání, jeho 

organizování a propojování jeho činností, výsledků jeho práce, jeho pracovních schopností a 

pracovního chování, vztahu k vykonávané práci, podniku a spolupracovníkům a rovněž jeho 

osobního uspokojení z vykonávané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje.“3 

V České republice je v podnicích bez zahraniční majetkové účasti personální práce 

zpravidla nedoceňovaná a jen pozvolna se začínají uplatňovat některé prvky personálního 

řízení. Tato situace je poněkud paradoxní vzhledem k faktu, že před druhou světovou válkou 

patřily mnohé naše podniky k průkopníkům moderní personální práce. Snad nejvýraznější 

osobností československé předválečné éry byl Tomáš Baťa a jeho závody. S trochou ironie 

můžeme poznamenat, že až na jeho červené funkcionalistické domy pro zaměstnance a někdy 

příliš paternalistacké postoje jakými byly rady pro stravování a trávení volného času 

zaměstnanců, byly a jsou Baťovy přístupy k zaměstnancům považovány za průkopnické a 

                                                            
2 Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2007, s. 39 
3 Koubek, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 2000, s. 11 
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inspirativní i v dnešní době. Pojetí řízení lidských zdrojů Tomáše Bati nejlépe ilustrují jeho 

vlastní slova pro pařížský časopis L´Économie internationale v roce 1931: „Úkol, který mi byl 

dán, nebyl vybudovati podnik, nýbrž formovat lidi. Má námaha směřovala k tomu, zdokonaliti 

své spolupracovníky a co nejlépe obsloužiti své zákazníky, neboť na obojích spočívá celý 

závod. Zjistil jsem, že největší neúspěchy v průmyslu a obchodu byly zaviněny falešným 

psychologickým postojem lidí vůči jejich práci, jejich spolupracovníkům a jejich zákaznictvu. 

Nejdůležitější úkol podnikatele, který chce vybudovati velký závod, je vytvořiti duchovní 

pomocné prostředky, jež umožní zaměstnancům jeho závodu, aby se zdokonalil.“ Dále tuto 

teorii Tomáš Baťa konkretizuje na oblast svého podnikání, kdy uvádí: „Kdykoliv nacházím na 

botách, které vycházejí z dílny, špatně vytlačené šnyty nebo zkřivený podpatek, nezajímá mě 

tato pokřivená práce. Ale zajímá mě, kde a v čem se pokřivil charakter lidí v dotyčné dílně. Je 

mi naprosto jasné, že lidé s pokřiveným charakterem nemohou udělat rovnou práci.“ Baťa si 

byl vědom, že úspor a dalšího vzestupu nebylo možno dosáhnout bez kvalitních pracovníků. 

Ty však v dané době nebylo kde brát, a proto si je musel vychovat.  

 Vzhledem k těmto historickým kořenům, ale i k praktickým zkušenostem z personální 

práce z nadnárodních společností, bude v diplomové práci nadále užíváno pojmu řízení 

lidských zdrojů ve smyslu moderního pojetí personální práce. 

V souvislosti s řízením lidských zdrojů je třeba se zmínit o dalším podstatném pojmu, 

jakým je „lidský kapitál“, který definoval Bontis a kol.: „Lidský kapitál představuje lidský 

faktor v organizaci, je to kombinace inteligence, dovedností a zkušeností, co dává organizaci 

její zvláštní charakter. Lidské složky organizace jsou ty složky, které jsou schopny učení se, 

změny, inovace a kreativního úsilí, což – je-li řádně motivováno – zabezpečuje dlouhodobé 

přežití organizace“.4 Právě toto pojetí zaměstnanců jako lidského kapitálu naznačuje jeho 

primární význam pro úspěšnost celého podniku. 

                                                            
4 Armstrong, M. op. cit., s. 31 
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2.1. Právní rámec řízení lidských zdrojů 
 

M. Bělina5 uvádí, že pracovní právo tvoří soubor právních norem, které upravují 

v zásadě tři oblasti. Historicky první a současně asi nejdůležitější je individuální pracovní 

právo, ve kterém se jedná o vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Těžiště úpravy 

individuálního práva je v zákoníku práce. Druhou, především doplňující oblastí, je kolektivní 

pracovní právo, které upravuje vztahy mezi subjekty, které zastupují kolektivy zaměstnanců a 

sdruženími zaměstnavatelů, včetně normativních právních smluv vzešlých mezi zmíněnými 

subjekty. Kolektivní pracovní právo je upraveno jednak v zákoníku práce a také v zákoně o 

kolektivním vyjednávání. Třetí oblastí je právní úprava zaměstnanosti. Jedná se o regulaci 

vztahů, které vznikají při realizaci práva občana získávat prostředky pro své životní potřeby 

prací podle čl. 26 LPS (právo na zaměstnání dle § 1 ZamZ). Uvedené vztahy vznikají zejména 

mezi občany a příslušnými státními orgány (MPSV a úřady práce), mezi zaměstnavateli a 

uvedenými státními orgány a také mezi občany a zaměstnavateli. Tyto vztahy jsou upraveny 

zákonem o zaměstnanosti a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. 

 Právní předpisy pracovního práva mají úzkou spojitost s předpisy práva sociálního 

zabezpečení již vzhledem k faktu, že obě právní odvětví spadají pod tzv. sociálně ochranné 

zákonodárství. Mnoho z jejich právních institutů a termínů mají shodný společenský základ a 

proto zákonodárce při změně právních předpisů z pracovního práva leckdy musí přistoupit i 

ke změnám předpisů práva sociálního zabezpečení.6 Mezi právní předpisy ovlivňující 

personální práci v organizaci patří i další podstatné právní předpisy, jakými jsou: zákon č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a nově zákon č. 
                                                            
5 Bělina, M. Zákoník práce. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 4 
6 Zákony vztahující se k právu sociálního zabezpečení jsou zejména: 

‐ zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 
‐ zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
‐ zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
‐ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů 
‐ zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
‐ zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 
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198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o 

změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační zákon).  

V neposlední řadě nemůžeme pominout základní koncepční změnu nového zákoníku 

práce, který nově řeší vztah k zákonu č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, kdy občanský zákoník hraje úlohu „lex generalis“ i pro oblast pracovněprávních 

vztahů, zatímco pracovněprávní úprava je koncipována jako „lex specialis“. Tradiční zásada 

subsidiarity byla do nového zákoníku práce prosazena až rozhodnutím Ústavního soudu7, 

který nahradil zákonodárcem původně prosazovaný princip delegace.  

I když se nejedná o taxativní výčet všech právních předpisů, pro komplexnost 

pojímání pracovního práva je třeba upozornit i na právní předpisy upravující mzdy a platy 

zaměstnanců8 a také související předpisy z práva obchodního9 a daňového10. 

 V organizacích přistupují k pokrytí znalostí platné legislativy odlišným způsobem. 

Tento přístup se odvíjí od velikosti organizace a také od přístupu vedení společnosti ke 

koncepci řízení lidských zdrojů a zajištění pracovněprávní agendy.  

                                                            
7 Nález Ústavního soudu Pl ÚS 82/06 ze dne 12. 3. 2008 
8 Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 236/1995 Sb.,  o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní 
moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 143/1992 Sb., o platu a 
odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění 
pozdějších předpisů 
9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
10 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  



14 
 

2.2. Role personalisty a personálních útvarů 
Již v úvodu této práce bylo naznačeno ambivalentní a poněkud problematické 

postavení personalisty v podniku. Především se jedná o zaměstnance, který má úzké spojení 

s vedením společností, v mnoha případech je personální ředitel/manažer přímou součástí 

nejužšího vedení společnosti. Primární úkol personalisty je prosazování zájmů zaměstnavatele 

v oblasti lidských zdrojů tak, aby management jednal efektivně ve všem, co se týká 

zaměstnávání lidí. Personalista, popř. personální útvar, musí být iniciativní a proaktivní a hrát 

hlavní roli při vytváření prostředí a podmínek, které umožňují lidem, aby co nejlépe využívali 

své schopnosti a svůj potenciál jak ku prospěchu organizace, tak ke svému vlastnímu užitku.  

Neexistuje žádná norma, která by stanovovala poměr počtu personalistů k počtu 

zaměstnanců. Ten se může pohybovat od jednoho personalisty na 50 zaměstnanců až do 

jednoho personalisty na 1000 nebo více zaměstnanců. Tvorba pozice personalisty či 

personálního útvaru závisí na mnoha faktorech jako jsou: velikost podniku; míra 

decentralizace činností; typ prováděných prací; druh (profese) zaměstnávaných lidí; role, 

která je personálnímu útvaru přiznávána; typ služeb, které od něj vedení společnosti očekává. 

Specifické úkoly, které musí personální útvar plnit, definuje J. Koubek11: 

a) formuluje, navrhuje a prosazuje podnikovou personální politiku a strategii 

b) radí vedoucím pracovníkům a usměrňuje je při plnění úkolů, jimiž se podílejí na 

personální práci, orientuje je na realizaci podnikové personální politiky a strategie 

c) vyjadřuje se k podnikovým záměrům z hlediska jejich dopadu do oblasti práce a 

lidského činitele 

d) zajišťuje, organizuje a koordinuje personální činnosti (služby, funkce) nezbytné 

k plnění úkolů personální práce 

                                                            
11 Koubek, J. op. cit., s. 18 
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Paradoxně pro personalistu leckdy nejtěžším úkolem je bod ad 1), tj. prosazování 

personální politiky. Na tvorbu personální politiky a strategie musí dostat personalista 

dostatečný mandát stran svého vedení. Čeští podnikatelé si ne vždy uvědomují, že investice 

do jejich zaměstnanců v podobě dalšího vzdělávání a soustavné péče o zaměstnance se jim 

dlouhodobě vyplatí a přinesou zisk. Důvodem tohoto „úzkoprsého“ pohledu může být období 

finanční krize, kdy se úspory hledají ve všech činnostech podniku, přičemž zůstávají 

zachovány pouze ty činnosti, které jsou pro existenci podniku životu nezbytné. Druhým často 

opakujícím se důvodem je fluktuace zaměstnanců, kteří se na náklady zaměstnavatele vyškolí 

a s nověnabytými zkušenostmi a dovednostmi odcházejí do konkurenčních podniků. Proto 

přesvědčit svého zaměstnavatele o nutnosti poskytování některých personálních služeb 

zaměstnancům za dostupných finančních zdrojů v dostatečné kvalitě bývá zásadní zlomový 

bod v přístupu k lidským zdrojům v organizaci.  

Taktéž činnost personalistů pojednávající v bodu ad b) je pro organizaci zcela stěžejní, 

jelikož personální práce je neoddělitelnou součástí práce všech vedoucích pracovníků 

organizace. Každý, kdo řídí práci byť jen jednoho dalšího pracovníka, musí vykonávat řadu 

personálních činností. Proto je nepostradatelná podpůrná role personalisty při získávání 

znalostí a dovedností v oblasti personální práce směrem ke všem vedoucím zaměstnancům. 

Tato činnost také bezprostředně navazuje na prosazování personální strategie směrem 

k jednotlivým zaměstnancům, jelikož styl vedení každého vedoucího zaměstnance poukazuje 

na přístup k lidem v organizaci a může zásadním způsobem stimulovat vyšší výkonnost 

zaměstnanců. Bod ad c) nepatří mezi soustavné činnosti personalisty, ale jedná se o 

rozhodnutí ad hoc. K bodu ad d) pojednává dále celá diplomová práce. 

Profil personalisty odborná literatura12 vymezuje jako profil zaměstnance, který má 

nejen důkladné teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti personální práce, ale musí 

                                                            
12 Koubek, J. op. cit, s. 21 
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se vyznat i v ostatních činnostech podniku se schopností promítnout tyto jiné činnosti do 

oblasti řízení lidských zdrojů. Musí se orientovat ve vnějších faktorech ovlivňujících 

formování a fungování podnikové pracovní síly (populační vývoj, trh práce, sociální vývoj, 

legislativa apod.), musí mít rozsáhlé znalosti v oblasti technologie používané podnikem i o 

jejích nejnovějších trendech, musí být trochu psycholog a trochu právník.  

Právě výše citované „trochu právník“ podnítilo smysl této diplomové práce. Ve 

velkých organizacích, kde působí jak personální útvar, tak právní oddělení, není problém 

každodenní vzájemný kontakt a úzké propojení mezi oblastí pracovního práva a řízením 

lidských zdrojů. Mnoho malých a středních podnikatelů zaměstnává však pouze jednoho 

personalistu, který zastřešuje celou pracovněprávní problematiku a na právní pomoc v podobě 

externích advokátních společností se vedení organizace, popř. personalista, obrací až 

v případě pracovně-právního sporu.  

Požadavek znalosti pracovního práva se projevuje již v inzerci pozice personalisty, 

kdy znalost zákoníku práce je nutným kvalifikačním požadavkem. Co se týče vzdělávání 

personalistů ve formě akreditovaného oboru na vysokých školách, probíhá v rámci 

filosofických fakult v Praze a Olomouci a také v rámci ekonomických vysokých škol výuka 

předmětu andragogiky a personálního řízení. Bohužel snad výjma jednoho kurzu pracovního 

práva se záběr na pracovněprávní oblast ve výuce personalisty opomíjí. Proto také často 

v praxi vídáme na pozici personálních manažerů vystudované právníky, pro které je snažší 

osvojit si znalosti a dovednosti z řízení lidských zdrojů během své profesní praxe. Mnoho 

personalistů dohání tak své znalosti pracovního práva samostudiem, vyhledáváním základních 

vzorů smluv na internetu, popř. absolvováním jednodenních externích školení.  Při externích 

školeních kvalita kurzu a vlastní přínos však často záleží na osobě školitele, která je v každém 

kurzu diametrálně odlišná. 
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3. Právní aspekty jednotlivých personálních činností 
 

Personalista, popř. personální útvar, ovlivňuje řízení lidských zdrojů v organizaci 

skrze personální činnosti, které zajišťuje, organizuje či koordinuje.  Z této formulace vyplývá, 

že ne za každou personální činnost je personalista plně odpovědný, ale podílí se např. jen ve 

formě koordinace, tvorby metodiky, aj. V literatuře je možné setkat se s různým počtem a 

různým pojetím personálních činností. J.Koubek13 uvádí 14 základních personálních činností: 

1. Analýza pracovních míst. 

2. Personální plánování, tj. plánování potřeby pracovníků v podniku a jejího pokrytí. 

3. Získávání a výběr pracovníků. 

4. Hodnocení pracovníků. 

5. Rozmísťování (zařazování) pracovníků a ukončování pracovního poměru, tj. přijímání 

a uvádění pracovníků do práce, povyšování, převedení na jinou práci, penzionování a 

propouštění pracovníků. 

6. Odměňování a další nástroje ovlivňování pracovního výkonu a motivování 

pracovníků, včetně organizace a poskytování zaměstnaneckých výhod. 

7. Podnikové vzdělávání pracovníků. 

8. Pracovní vztahy, především organizace jednání mezi vedením podniku a představiteli 

zaměstnanců (odbory), otázky komunikace v podniku apod. 

9. Péče o pracovníky, tj. bezpečnost a ochrana zdraví při práci, stravování, sociálně 

hygienické podmínky práce, aktivity volného času, kulturní aktivity atd. 

10. Personální informační systém, tj. zjišťování a uchovávání, zpracování a analýza dat 

týkajících se pracovníků, práce, mezd a sociálních záležitostí. 

                                                            
13 Koubek, J. op. cit., s. 27 - 28 
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11. Průzkum trhu práce, směřující k odhalení potenciálních zdrojů pracovních sil pro 

podnik na základě analýz populačního vývoje, analýz nabídky pracovních sil na trhu 

práce a poptávky po nich, analýz konkurenční nabídky pracovních příležitostí aj. 

12. Zdravotní péče o pracovníky. 

13. Činnosti zaměřené na metodiku průzkumů, zjišťování a zpracování informací, 

vytváření systémů zaměřených na využívání matematických a statistických metod 

v personální práci apod. 

14. Dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků. Především jde o 

striktní dodržování ustanovení zákoníku práce a ostatních zákonů týkajících se 

zaměstnanců, práce, odměňování či sociálních záležitostí. Zmíněná personální činnost 

nemá za úkol pouze ochraňovat zaměstnance, ale chrání i podnik před důsledky 

nedodržení nějakého pracovně právního předpisu nebo porušování lidských práv. 

 

Je patrné, že i odborná veřejnost akcentuje znalost pracovněprávní oblasti a člení ji 

mezi základní personální činnosti. Autorka práce se ve shodě s dalšími přiklání k odlišnému 

členění základních personálních činností14, které jsou s právními aspekty úzce spjaty: 

1. Personální plánování. 

2. Získávání, výběr, přijímání a adaptace zaměstnanců. 

3. Pracovněprávní podmínky zaměstnávání a personální administrativa. 

4. Řízení a vedení lidí, motivace zaměstnanců. 

5. Hodnocení a odměňování. 

6. Rozvoj a vzdělávání. 

7. Firemní komunikace a firemní kultura. 

8. Péče o zaměstnance a bezpečnost práce. 

                                                            
14  Podobné členění viz Stýblo, J., Urban, J., Vysokajová, M. Meritum. Personalistika 2009 – 2010. Praha: ASPI, 
2009  
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3.1.    Personální plánování 
 

„Personální plánování slouží k realizaci podnikových cílů tím, že předvídá vývoj, 

stanovuje cíle a realizuje opatření směřující k současnému a perspektivnímu zajištění 

podnikových úkolů odpovídajícím počtem a kvalitou pracovní síly. V praxi se jedná např. o 

potřebné množství zaměstnanců, získaných ve správný čas s přiměřenými náklady, 

s žádoucími znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi, osobními vlastnostmi a úrovní motivace. 

Součástí personálního plánování moderní organizace je také optimální rozmístění 

zaměstnanců do vnitroorganizačních útvarů a na jednotlivá pracovní místa.“15 

Současná finanční krize a vysoká tržní konkurence stanoví těžké tržní podmínky, kdy 

rozhodující pro tvorbu pracovních míst je zákazník. Cesta k tvorbě pracovních míst vede jen 

přes pracovní příležitosti, které poskytuje zákazník. Zde se uplatňuje známý slogan 

společnosti Volkswagen. „Každé pracovní místo ve firmě musí mít svého zákazníka. Jinak je 

jeho existence neopodstatněná.“ V praxi i odborné literatuře nalezneme mnoho metod pro 

odhad optimálního počtu pracovních míst ve firmě. Od výkonových norem v podobě 

matematických vzorců, které se používají pro „normovatelné“ pozice (především dělnické 

profese) až po metodu kvalifikovaného odhadu, která spočívá ve využívání zkušeností 

vybraných vedoucích pracovníků. Tito zaměstnanci jsou schopni objektivně posoudit potřebu 

zaměstnanců na základě znalostí pracnosti jednotlivých činností a procesů ve firmě.  

 Plánování optimálního stavu pracovníků je pro firmu stejně důležité jako plánování 

ostatních zdrojů (materiálních, finančních, technologických, apod.). Dnešní podnikatelé, 

především ti malí a střední, si nemůžou dovolit plýtvání pracovní silou a udržování 

„tabulkových“ míst, která nejsou účelná. Za kvalitní personální plánování zodpovídají 

především vlastníci a výkonní manažeři. Personální útvar tuto činnost koordinuje ve formě 

sumarizování požadavků vedoucích jednotlivých útvarů a zpracování souhrnného firemního 
                                                            
15 Stýblo, J., Urban, J., Vysokajová, M. Meritum. Personalistika 2009 – 2010. Praha: ASPI, 2009, s. 2 
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personálního plánu. Pro výkonnou práci personalisty výše uvedené znamená, že musí vytvářet 

metodiky pro mapování současného stavu zaměstnanců v organizaci (tzv. personální 

controlling a reporting) a taktéž sledování externích vlivů16, které mají vliv na počet a 

strukturu zaměstnanců. 

 V oblasti personálního plánování se nejedná o individuální pracovní právo jako 

takové, ale zaměstnavatelé a personalisté se zaměřují spíše na právní kontext státní politiky 

zaměstnanosti17. Základní právní normou, která upravuje zabezpečování státní politiky 

zaměstnanosti, je zákon č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o 

zaměstnanosti, dále jen ZamZ. Při personální činnosti plánování potřeby lidských zdrojů 

personalista musí (popř. může) zohlednit především 3 oblasti ZamZ: 

1. oznamovací povinnost zaměstnavatele dle § 35 a 36 ZamZ; 

2. zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 67 a násl. ZamZ; 

3. spolupodíl na aktivní politice zaměstnanosti. 

 

Dle § 35 ZamZ zaměstnavatelé jsou povinni do 10 kalendářních dnů oznámit 

příslušnému úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku a neprodleně, 

nejpozději do 10 kalendářních dnů, oznámit obsazení těchto míst. Dále jsou zaměstnavatelé 

dle § 36 ZamZ povinni na vyžádání úřadu práce vybrat z hlášených volných pracovních míst 

místa vhodná pro uchazeče o zaměstnání, kterým úřad práce věnuje zvýšenou péči při 

                                                            
16 Mezi tyto externí vlivy patří zejména: 

‐ demografické změny ovlivňující nabídku pracovní síly 
‐ úroveň trhu pracovních sil 
‐ vládní politika a platná legislativa 
‐ činnost konkurence, ovlivňující trh pracovních sil 
‐ úroveň poptávky po výrobcích a službách dané organizace 
‐ rozvoj nových technologií 

17  Z údajů úřadů práce vyplývá, že k 31. lednu 2010 bylo bez práce 574 226 lidí, meziročně tak přibylo 176 165 
nezaměstnaných a míra registrované nezaměstnanosti dosáhla 9,8 %. Podporu v nezaměstnanosti poskytovaly 
v lednu 2010 úřady práce 214 161 uchazečům o zaměstnání, tedy 37,3 % osob vedených v evidenci. K 31. lednu 
2010 evidovaly úřady práce celkem 31 557 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní místo připadalo 
v průměru 18,2 uchazeče o zaměstnání, z toho nejvíce v okresech Děčín (77,3), Znojmo (74,5), Teplice (71,0) 
atd. K 31. lednu 2010 evidovaly úřady práce o 35 090 více nezaměstnaných proti počtu lidí bez práce k 31. 12. 
2009. 
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zprostředkování zaměstnání. Za nesplnění této oznamovací povinnosti může být 

zaměstnavateli uložena úřadem práce pokuta až do výše 500 000 Kč. 

 V oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením ZamZ stanovuje 

zaměstnavatelům soubor oprávnění i povinností. Zaměstnavatelé jsou oprávnění požadovat od 

úřadu práce informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se 

zdravotním postižením, součinnost při vyhrazování pracovních míst zvláště vhodných pro 

osoby se zdravotním postižením, spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro 

osoby se zdravotním postižením, a při řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst a 

pracovních podmínek pro osoby se zdravotním postižením dle § 79 ZamZ.  

Zaměstnavatelé jsou na druhé straně povinni dle § 80 ZamZ rozšiřovat podle svých 

podmínek a ve spolupráci s lékařem závodní preventivní péče možnost zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních 

podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, 

spolupracovat s úřadem práce při zajišťování pracovní rehabilitace, vést evidenci 

zaměstnaných osob se zdravotním postižením a evidenci pracovních míst vyhrazených pro 

osoby se zdravotním postižením. Uložená pokuta úřadem práce při nesplnění této povinnosti 

dle § 80 ZamZ může být až do výše 1 000 000 Kč. 

Dle § 81 odst. 1 ZamZ jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním 

poměru  povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu 

těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele, který činí 4 %. Ustanovení § 81 

odst. 2 nabízí zaměstnavatelům možnost „náhradního plnění“ v případě, že nesplňují dikci § 

81 odst 1 ZamZ. Podle ZamZ se fyzická osoba dopustí přestupku a právnická osoba nebo 

podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako zaměstnavatel nesplní 

povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu, za který ji 

může být uložena úřadem práce pokuta až do výše 1 000 000 Kč. 
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 Zaměstnavatelé se mohou podílet na aktivní politice zaměstnanosti, jejíž nástroje jsou 

především rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná 

pracovní místa, příspěvek na zapracování a příspěvek při přechodu na nový podnikatelský 

program.18 Aktivní politika zaměstnanosti je financována z prostředků státního rozpočtu, 

přičemž zaměstnavatel o poskytnutí příspěvků žádá dle zákonem stanovených náležitostí. 

Taktéž při splnění určitých kritérií mohou zaměstnavatelé využít tzv. cílených programů 

k řešení zaměstnanosti a využít tak finanční prostředky mezinárodních programů 

s mezinárodní účastí a programů financovaných v rámci Strukturálních fondů Evropského 

společenství a dalších programů Evropského společenství. 

 

3.2. Získávání, výběr, přijímání a adaptace zaměstnanců 
 

Zajistit, aby podnik disponoval „správnými lidmi na správných místech“ patří 

k výchozím a také nejdůležitěším úlohám řízení lidských zdrojů. Touto problematikou se 

detailně zabývá kapitola 4.  

 

3.3. Pracovněprávní podmínky zaměstnávání a personální 
administrativa 

 

Tato personální činnost je nejvíce ovlivněna individuálním pracovním právem, tj. 

jedná se prakticky o aplikaci jednotlivých ustanovení zákoníku práce v oblasti zaměstnávání 

lidí. Je paradoxem, že personalisté právě tuto oblast často nazývají personální administrativou 

a neuvědomují si nepříznivý dopad na zaměstanavatele při případném nedodržení či špatné 

aplikaci převážně kogentních ustanovení zákoníku práce. Jelikož se některými instituty 

                                                            
18  Bičáková O. Státní politika zaměstnanosti v právním kontextu roku 2010. In: Právo pro podnikání a 
zaměstnání. Praha: Comenius Print, 3/2010 
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pracovního práva zabývají ostatní kapitoly (př. vznik pracovního poměru v kapitole 4.), je tato 

kapitola věnována stručnému přehledu ostatních, nejčastěji používaných institutů pracovního 

práva, které musí personalista znát a zabezpečit.  

3.3.1. Změny pracovního poměru 
Změnou pracovního poměru se rozumí buď změna na straně zaměstnavatele nebo 

změna obsahu, tj. práv a povinností účastníků. Na straně zaměstnavatele dochází v praxi často 

k tzv. vnějším organizačním změnám (např. fúze obchodních společností, prodej podniku aj.). 

V daných případech přecházejí práva a povinnosti zaměstnanců na nového zaměstnavatele, a 

není proto třeba ukončovat jejich dosavadní pracovní poměry a uzavírat nové. Změna obsahu 

pracovní smlouvy (změna druhu nebo místa výkonu práce) a pracovního poměru (př. změna 

jeho trvání z doby určité na dobu neurčitou) je záležitostí oboustranné dohody mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Ve stanovených případech však může zaměstnavatel, a to i 

proti vůli zaměstnance, druh práce jednostranně změnit. Jedná se o případy převedení na jinou 

práci.19 

Při převedení na jinou práci musí zaměstnanec (byl-li pracovní poměr uzavřen 

písemnou pracovní smlouvou, která se vlivem převedení mění) obdržet písemné potvrzení 

obsahující: důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat. Tato 

povinnost se nevztahuje na některé zákonem stanovené případy, jakým je např. převedení 

zaměstnance na jinou práci kvůli dočasné ztrátě předpokladů pro její výkon (př. zadržení 

řidičského průkazu u řidiče z povolání). Důvody převedení jsou v § 41 ZP rozděleny do dvou 

skupin. První skupinu tvoří důvody tak závažného charakteru, že zákon ukládá zaměstnavateli 

povinnost převedení na jinou práci uskutečnit, a to i v případech, kdy sám bude mít na řešení 

situace jiný názor či mu převedení zaměstnance bude činit potíže. Druhou skupinu představují 

důvody, při nichž záleží na uvážení zaměstnavatele, jestli možnost převedení zaměstnance na 

                                                            
19 Stýblo, J., Urban, J., Vysokajová M. op. cit., s 168  
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jinou práci využije nebo ne. Ve všech případech převedení na jinou práci je zaměstnavatel 

povinen přihlížet k tomu, aby nová práce byla pro zaměstnance vhodná vzhledem k jeho 

zdravotnímu stavu, schopnostem a pokud možno i jeho kvalifikaci. 

Určitou změnou pracovního poměru je i pracovní cesta dle § 42 ZP. „Zaměstnance 

nelze vyslat na pracovní cestu, pokud s ním její konání nebylo dohodnuto. Možnost vysílání 

zaměstnance na pracovní cesty lze sjednat v pracovní smlouvě nebo ve zvláštní dohodě 

předem nebo lze souhlas zaměstnance k jejímu konání získat před každou pracovní cestou. 

Forma souhlasu není v tomto případě dána; může být vyjádřena i konkludentně, pokud 

zaměstnanec cestu nastoupí.“20 

3.3.2. Pracovní doba 
Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele 

práci a doba, v níž je zaměstnanec připraven k výkonu práce dle pokynů zaměstnavatele. 

Délka pracovní doby je stanovena zákonem na maximálně 40 hodin týdně. Tato tzv. 

stanovená týdenní pracovní doba je důležitá zejména pro posuzování práce přesčas. Právě 

s prací přesčas mají někteří zaměstnavatelé problém při dodržení zákonných podmínek, 

přičemž v těchto případech často dochází ke vzniku konfliktů na pracovišti, které můžou 

přerůst až v pracovněprávní spor. 

Prací přesčas se rozumí práce, jejíž výkon musí současně splňovat tři podmínky. Prací 

přesčas je práce konaná zaměstnancem a) na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem, b) 

nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní 

doby a c) konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn.21 Způsoby nařízení práce přesčas se 

zabývala i judikatura, která definovala nařízenou práci přesčas i jako práci vykonávanou sice 

bez výslovného příkazu, avšak s vědomím podniku, jehož vedoucí pracovníci přesvědčovali 

                                                            
20 Stýblo, J., Urban, J., Vysokajová, M. op. cit., s. 171 
21 Bělina a kol. op. cit., s. 304 
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své podřízené o nutnosti pracovat i přesčas.22 Práce přesčas také nemůže být nařízena 

zaměstnancům s kratší pracovní dobou, může být vykonávána pouze s jejich souhlasem. 

Určité odchylky posuzování práce přesčas existují při zavedení pružné pracovní doby.  

 Zaměstnavatel, popř. po projednání s příslušným odborovým orgánem, rozhoduje o 

rozvržení pracovní doby na rovnoměrné či nerovnoměrné. U většiny zaměstnavatelů se jedná 

o rozvržení rovnoměrné, tj. do pěti pracovních dnů v týdnu, kdy délka pracovní doby 

v jednotlivých směnách nepřesahuje 9 hodin. U nerovnoměrného rozvržení délka směny 

přesahuje 9 hodin, nesmí být však delší než 12 hodin. Taktéž zaměstnavatel rozhoduje, zda 

zaměstnanci budou mít tzv. pevnou pracovní dobu či pružnou, při které zaměstnavatel určuje 

pouze základní pracovní dobu tak, aby celková délka směny nepřesáhla 12 hodin. 

Zaměstnanec má tak možnost přizpůsobovat svou pracovní dobu osobním potřebám. 

 Zaměstnavatel je povinen dle § 96 ZP vést evidenci pracovní doby. Nevedení evidence 

je správním deliktem dle InspPr postižitelným pokutou až do výše 400 000 Kč. Způsob vedení 

evidence záleží na zaměstnavateli, v žádném případě však nestačí pouze evidence odchodu a 

příchodu zaměstnanců (evidence docházky), která je pouze dokladem o přítomnosti 

zaměstnance v práci. Evidenční povinnost se však netýká prací konaných v pracovněprávních 

vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. 23 

3.3.3. Vysílání zaměstnanců do zahraničí 
Institut vysílání zaměstnanců k poskytování nadnárodních služeb do jiných členských 

států je velmi komplikovaným právním institutem, kdy i přes zlepšující se informační kampaň 

Evropské unie, se nedaří poskytovat vysílajícímu zaměstnavateli a jeho zaměstnancům 

dostatečné informace. U nadnárodních společností působících v České republice je institut 

vysílání zaměstnanců častým jevem24. Na zaměstnance zaměstnavatele z jiného členského 

                                                            
22 Rozhodnutí MS v Praze ze dne 29. 12. 1963, sp. zn. 5 Co 72/63 (R 37/1964) 
23 Bělina a kol. op. cit., s 338 
24 „Pokud jde o zaměstnance vyslané do České republiky, pak lze vyjít z evidence pro účely výjimek dle čl. 14 
nařízení č. 1408/71. Z údajů shromážděných ČSSZ vyplývá, že se v roce 2007 jednalo o cca 15 000 osob. 
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státu EU, který je vyslán k výkonu práce na území ČR, se vztahují pracovní a mzdové 

podmínky ČR, pokud jde o: 

- maximální délku pracovní doby a minimální délku doby odpočinku 

- minimální délku dovolené za kalendářní rok (její poměrnou část) 

- minimální mzdu, minimální mzdové tarify a příplatky za práci přesčas 

- bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

- pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň, kojících zaměstnankyň a zaměstnankyň 

do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých zaměstnanců 

- rovné zacházení s muži a ženami a zákaz diskriminace 

- pracovní podmínky při agenturním zaměstnávání 

 

Na vyslaného zaměstnance se vztahují vždy jen ta ustanovení, která jsou pro něj 

vzhledem k nárokům vyplývajícím z právní úpravy státu, odkud byl vyslán, výhodnější. 

Zákon stanoví zásadu, že výhodnost nároků zaměstnance se neposuzuje ve svém souhrnu, ale 

u každého jednotlivého nároku samostatně.25 

Zaměstnavatel v praxi volí mezi několika formami vyslání do zahraničí. Nejčastější 

formou je vyslání zaměstnance na zahraniční pracovní cestu, další využívanou formou je 

dohoda o dočasné změně místa výkonu práce a třetí pak dočasné přidělení zaměstnance. Tuto 

poslední možnost však může být využita pouze zaměstnavatelem s povolením působit jako 

agentura práce.26 

3.3.4. Potvrzení o zaměstnání 
Dle § 313 ZP v den skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti je 

povinností každého zaměstnavatele předat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (tzv. 

                                                                                                                                                                                          
S rozšířením Evropské unie v roce 2004 a 2007 o nízkopříjmové státy tato čísla ještě více vzrostla.“ In Štefko, M. 
Vysílání zaměstnanců do zahraničí, Praha: C.H.Beck, 2009, s. VII 
25 Stýblo, J., Urban, J., Vysokajová, M. op. cit., s. 186 
26 Štefko, M. Vysílání zaměstnanců do zahraničí. Praha: C.H.Beck, 2009, s. 240 
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zápočtový list) s vyplněnými údaji, které právní předpis stanoví. Nesplní-li zaměstnavatel 

povinnost vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání, odpovídá mu za škodu, tím vzniklou. 

Dle Rozsudku NS ze dne 20. 3. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1491/2002 může škoda, kterou je 

zaměstnavatel povinen zaměstnanci nahradit, spočívat též v ušlém výdělku zaměstnance u 

jiného zaměstnavatele, jestliže s ním tento zaměstnavatel odmítl bez předložení potvrzení o 

zaměstnání uzavřít pracovní smlouvu. 

3.3.5. Pracovní posudek 
Za pracovní posudek se považují veškeré písemnosti, které se týkají hodnocení práce 

zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu 

práce dle § 314 ZP. Požádá-li zaměstnanec o vydání pracovního posudku, je zaměstnavatel 

povinen do 15ti dnů mu jej vydat, ne však dříve než v době dvou měsíců před skončením 

pracovního poměru. Pracovní posudek nesmí být vydán jiné osobě než zaměstnanci. 

3.3.6. Osobní spis zaměstnance 
Základem personální agendy je vedení osobního spisu každého zaměstnance. Zákon 

výslovně nestanoví, co je obsahem osobního spisu, pouze obecně určuje, že to mohou být jen 

písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v pracovním vztahu. Platí též obecné 

pravidlo, že údaje obsažené v tomto spisu nesmí odporovat zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění. Po skončení pracovního poměru se osobní spis zaměstnance 

archivuje27.  

Do osobního spisu zaměstnance smí, kromě zaměstnance samotného, nahlížet pouze 

jemu nadřízení vedoucí zaměstnanci, orgán inspekce práce, úřad práce, soud, státní zástupce, 

příslušný orgán Policie ČR, Národní bezpečnostní úřad a zpravodajské služby. 

                                                            
27 Osobní spis (s výjimkou dokladu o délce zaměstnání, např. kopie zápočtového listu) se ukládá alespoň po 
dobu 10ti let po skončení pracovního poměru. Doklad o délce zaměstnání, který může při absenci mzdového 
listu sloužit pro účely důchodového pojištění, je třeba archivovat alespoň 50 let (do doby odchodu do důchodu). 
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3.3.7. Skončení pracovního poměru 
V důsledku ukončení pracovního poměru zaniká většina vzájemných práv a povinností 

zaměstnavatele a zaměstnance (např. povinnost nahradit způsobenou škodu může trvat i po 

skončení pracovního poměru). Pracovní poměr může dle § 48 a násl. ZPr skončit jen takovým 

způsobem, který zákon připouští, a to: 

a) na základě právního úkonu účastníků (tj. rozvázáním): 

- dohodou; výpovědí; okamžitým zrušením; zrušením ve zkušební době; 

b) na základě právní události: 

- smrtí zaměstnance; smrtí zaměstnavatele s výjimkou případu pokračování v živnosti; 

uplynutím sjednané doby (pouze u pracovního poměru na dobu určitou); 

c) na základě úředního rozhodnutí (možné pouze u cizinců nebo osob bez státní 

příslušnosti): 

- dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území ČR podle vykonatelného rozhodnutí 

o odnětí povolení k pobytu; dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek o vyhoštění 

těchto osob z území ČR; uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení 

k zaměstnání. 

K výše uvedenému je třeba uvést, že rozvázání téhož pracovního poměru více 

právními úkony (učiněnými současně či postupně) zákoník práce ani jiné předpisy nevylučují; 

jednotlivé právní úkony se posuzují samostatně a samostatně také nastávají jejich právní 

účinky.28 

 I institut skončení pracovního poměru je pro zaměstnavatele klíčovou personání 

činností. Obzvlášť v dnešní době, kdy mnoho zaměstnavatelů bylo vzhledem k finanční krizi 

nuceno přistoupit k leckdy razantnímu způsobu snižování počtu zaměstnanců. Zaměstnavatelé 

musí striktně dodržovat právní formy rozvázání pracovního poměru, na pomoc jim může být 

četná judikatura vztahující se k této pracovněprávní oblasti. Právní aspekty jednotlivých 
                                                            
28 Rozsudek NS ze dne 11. 9. 1997, sp. zn. 2 Cdon 195/97. 
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forem ukončení pracovního poměru jsou tak obsáhlé, že by mohly být samotným tématem 

v rozsahu samotné diplomové práce. Oblast řízení lidských zdrojů se začíná specializovat i na 

určitou možnost kompenzace těchto pro účastníky většinou negativně vnímaných jevů. Stále 

častěji prosazující se personální služba zvaná „outplacement“ znamená podporu a pomoc 

zaměstnancům, kteří jsou uvolňováni z důvodů nadbytečnosti. Jedná se o proces, kdy 

zaměstnavatel29 aktivně napomáhá zaměstnancům najít novou práci, popř. založit novou 

kariéru. 

3.4. Řízení a vedení lidí, motivace zaměstnanců 
 

„Schopnost organizace dosahovat cílů, které si vytyčily, závisí na tom, jak dobře její 

manažeři zvládají dvě základní řídící dimenze, které s sebou každá řídící funkce nese – 

dimenzi odbornou a dimenzi personální.“30 Jednáním s lidmi tráví manažeři podle odhadů 

více než polovinu svého času. Nejčastějším důvodem, proč manažeři ve své funkci selhávají, 

není to, že nemají dostatečné odborné schopnosti, ale že postrádají schopnosti lidské (tj. 

personální). Právě zde hrají primární úlohu personalisté, kteří by měli být v organizaci 

odbornými poradci pro všechny vedoucí pracovníky a měli by vhodně vytipovávat možnosti 

dalšího manažerského vzdělávání a rozvoje.  

Teorie i praxe personální práce zná více stylů řízení lidí: od direktivního stylu přes 

koučování, podporování, delegování až po participativní styl řízení. Moderní teorie řízení 

lidských zdrojů vychází z teze, že k efektivnímu řízení nepostačuje jediný způsob řízení, ale 

že styl řízení je třeba přizpůsobit schopnostem a zkušenostem zaměstnanců a především 

                                                            
29 Např. Česká spořitelna musela do roku 2002 snížit stavy (oproti začátku 90. let)  téměř o polovinu. Odchod 
byl řešen benefity (příplatek k penzijnímu připojištění ještě 6 měsíců po odchodu nebo platební karta zdarma a 
pod.). Významnou součástí programu byla personální poradna, semináře, individuální konzultace, 
shromažďování nabídek firem o pracovních příležitostech ve spořitelně i mimo, vytváření databáze volných míst 
z internetu, intranetová burza volných míst ve skupině apod. In Stýblo, J., Urban, J., Vysokajová, M. op. cit., s. 
778 - 779 
30 Stýblo, J., Urban, J., Vysokajová, M. op. cit., s. 496 
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celkové situaci firmy, tj. fázi podnikového vývoje (např. direktivní styl řízení lze upřednostnit 

v době krize, popř. u zaměstnanců, kteří se svým pracovním úkolům teprve učí). 

Styly řízení a vedení platné právní předpisy neupravují, často však mohou být 

obsahem podnikových směrnic. „Pravidla hry“ spojená s řízením zaměstnanců mohou být 

písemně zakotvena např. v podobě „Všeobecných řídících pokynů organizace“. K nim by 

měly patřit především práva a povinnosti zaměstnanců a manažerů, pravidla týkající se 

delegování a odpovědnosti, zásady kontroly, předávání informací mezi manažery a 

zaměstnanci či pravidla týmové práce.31 

Součástí procesu vedení zaměstnanců je pracovní motivace. Pracovní motivace je 

závislá na sebemotivaci (např. práce zaměstnance je zajímavá a on sám se snaží vyniknout 

v určitém oboru), dále pak na ztotožnění jeho osobních hodnot s cíli zaměstnavatele, který je 

ovlivňuje vhodnou stimulací, do které lze zahrnout i způsob vedení.32 

J. Urban33 uvádí, že pro motivaci zaměstnanců platí tři důležitá pravidla. Prvé říká, že 

zaměstnanci se zpravidla chovají podle toho, co jejich nadřízení „odměňují“. Druhé hovoří o 

tom, že k dosažení vyššího výkonu zaměstnanců slouží lépe „pozitivní motivační metody“ než 

„metody negativní“. Třetí pravidlo zdůrazňuje, že motivace je vždy do určité míry 

individuální: co motivuje jednoho zaměstnance, nemusí motivovat ostatní. 

Snad nejznámnější motivační teorií je Maslowova hierarchie potřeb, při níž platí, že 

všechny uvedené potřeby mají pro každého člověka rozdílný význam, ale platí zásada, že 

potřeby vyššího stupně předpokládají uspokojení potřeb stupňů nižších. 

 

 

 

                                                            
31 Stýblo, J., Urban, J., Vysokajová, M. op. cit., s. 562 
32 Šlapák, Č. T., Pánek, Z., Kotous, J. Zaměstnanost a personální řízení. Praha: Univerzita Karlova v Praze. 
Právnická fakulta, 2006, s. 65 
33 Urban, J. Jak úspěšně motivovat in Práce a mzda. 7/2008. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2008, s. 51 
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Graf č. 1: Maslowova hierarchie potřeb: 

 

 

Prostředky uspokojení jednotlivých potřeb lze převést i na pracovní proces a na 

motivaci zaměstnanců: fyziologické potřeby – mzda, potřeby jistoty – jistota pracovního 

místa, potřeby sounáležitosti – vztahy na pracovišti, potřeby uznání – uznání osobnostní a 

ocenění práce, potřeby seberealizace – práce samotná. 

3.5. Hodnocení a odměňování zaměstnanců 
 

Hodnocení zaměstnanců patří mezi základní personální činnosti. Slouží jako příležitost 

ke shrnutí výkonu zaměstnance za uplynulé období, ke stanovení jeho nových výkonových 

cílů, plánování dalšího rozvoje zaměstnance i postupu jeho kariéry. Hodnocení se může 

přednostně zaměřit buď na výsledky práce nebo na pracovní chování zaměstnance. Klíčovou 

roli u všech forem hodnocení pracovníků hraje bezprostřední nadřízený hodnoceného 

zaměstnance. Pro proces hodnocení zaměstnanců používá odborná společnost34 mnoho 

osvědčených hodnotících metod a technik až po detailní rozbor tzv. hodnotitele a seznam 

nejčastěji se vyskytujících chyb v procesu hodnocení. 

                                                            
34 více viz Koubek, J. op. cit., s. 166-193; Armstrong, M. op. cit., s. 252-255, 609-637; Stýblo, J., Urban, J., 
Vysokajová, M. op. cit., s. 233-298   
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Na proces hodnocení zaměstnanců navazuje bezprostředně systém jejich odměňování. 

Pojetí systému odměňování stran řízení lidských zdrojů je mnohem širší, než pojetí 

legislativní. Odměňování v širším pojetí neznamená pouze mzdu nebo plat, popř. jiné formy 

peněžní odměny, které poskytuje zaměstnavatel jako kompenzaci za vykonávanou práci. 

Avšak zahrnuje i povýšení, formální uznání (pochvaly), dokonce i zaměstnanecké výhody 

poskytované nezávisle na pracovním výkonu zaměstnance, ale pouze z titulu pracovního 

poměru. Stále více pozornosti se soustřeďuje i na tzv. vnitřní odměny nehmotné povahy, které 

souvisí se spokojeností zaměstnance s vykonávanou prací. 

Vzhledem k zaměření diplomové práce se zde autorka zaměří „pouze“ na základní 

legislativní podmínky odměňování. Mezi základní zásady českého pracovního práva patří 

ujednání § 109 ZPr, tj. že za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna 

z dohod, kterou se rozumí peněžité plnění a plnění pěněžité hodnoty (naturální mzda) 

poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci podle složitosti, odpovědnosti a 

namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a 

dosahovaných pracovních výsledků. Zásadním vymezením mzdy se zabývala i judikatura, a to 

především v rozhodnutí NS ze dne 8. 11. 2004, sp. zn. 21 Cdo 537/200435. 

Druhá zasada odměňování patří mezi zásadní sady pracovního práva jako takového a 

blíže o ní pojednává kapitola 4. Jedná se o zásadu zákazu diskriminace a rovného zacházení, 

                                                            
35 „Základním pojmovým znakem mzdy je, že přísluší za vykonanou práci; není přitom rozhodující, zda je 
poskytována v penězích, nebo jako naturální mzda. Vedle základní mzdy (měsíční, hodinové či podílové) je třeba 
za mzdu považovat i její ostatní složky (např. příplatky, odměny, prémie, apod.), byly-li poskytnuty zaměstnanci 
za práci. Jestliže ovšem poskytnuté hmotné plnění nemá žádnou vazbu na vykonanou práci (např. na odvedený 
výkon, odpracovanou dobu apod.) a zhodnocuje jiné faktory (např. pouhou existenci pracovního poměru), 
nejedná se o mzdu. Z tohoto důvodu zaměstnanci v zásadě nepřísluší mzda za dobu, kdy práci nevykonává (např. 
po dobu překážek v práci, kdy mu náleží náhrada mzdy nebo dávky nemocenského pojištění). V této souvislosti je 
třeba rozlišovat, zda příslušné plnění představuje mzdový nárok, který je zaměstnavatel povinen poskytnout, 
jestliže zaměstnanec splní sjednané předpoklady a podmínky (zda jde o tzv. nárokovou složku mzdy), nebo zda 
jde o takovou složku mzdy, na kterou vzniká nárok – bez ohledu na splnění dalších sjednaných předpokladů a 
podmínek pro její poskytnutí – až na základě zvláštního rozhodnutí zaměstnavatele o jejím přiznání (zda se jedná 
o tzv. nenárokovou složku mzdy). Nenároková složka mzdy je tedy charakteristická tím, že bez rozhodnutí 
zaměstnavatele má povahu nároku pouze fakultativního. Tuto povahu však ztrácí v okamžiku, kdy zaměstnavatel 
rozhodne o přiznání tohoto nároku zaměstnanci. Po takovém rozhodnutí (kdy a zda je učiní, záleží jen na úvaze 
zaměstnavatele) se povaha tohoto nároku mění, neboť jsou splněny všechny podmínky pro poskytnutí této složky 
mzdy a zaměstnavatel je povinen takovýto nárok (složku mzdy) zaměstnanci poskytnout. 
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tj. že za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty (čímž se rozumí práce stejné nebo srovnatelné 

složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných 

pracovních podmínkách, při stejných nebo srovnatelných pracovních schopnostech a pracovní 

způsobilosti zaměstnance a při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích 

práce, a to v pracovním poměru ke stejnému zaměstnavateli) přísluší zaměstnanci i stejná 

mzda dle § 110 ZPr. I k této zásadě se vztahují významné judikáty nejen z české judikatury36, 

ale především judikáty ESD37, které aplikují zásadu stejné odměny obsažené v čl. 141 SES.  

Individuální mzda nesmí taktéž klesnout pod minimální mzdu dle § 111 ZPr, resp. 

hodnotu minimálních mzdových tarifů v závislosti na požadavcích výkonávaných činností, 

vyhlášených nařízením vlády č. 567/2006 Sb., podle nějž základní sazba minimální mzdy činí 

nejméně 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. Vysokajová38 výčet základních 

legislativních zásad uzavírá zásadou, podle níž podniková výše mezd (mzdových tarifů) a 

jejich relace nesmí klesnout pod mzdové tarify sjednané v podnikové kolektivní smlouvě, 

resp. dohodnuté v kolektivní smlouvě vyššího stupně. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

může přitom kolektivní smlouvu vyššího stupně vyhlásit za závaznou pro všechny organizace 

v oboru. Zaměstnavatel je pak povinen dodržovat mzdové tarify zakotvené ve vyšší kolektivní 

smlouvě i v případě, že u něho nepůsobí odborová organizace.  

Mimo tato legislativní omezení je systém podnikového odměňování veden vlastními 

firemními cíli vycházejícími z její strategie a podmínek pracovního trhu. Z praktického 

hlediska personalisté, či spíše v tomto konkrétním případě mzdové účetní, řeší často 

                                                            
36 Rozsudek NS ze dne 24. 8. 2006, sp. zn. 21 Cdo 1486/2005: „Nerovné zacházení v oblasti odměňování může 
být založeno vnitřním předpisem zaměstnavatele i rozhodnutím vedoucího zaměstnance, záleží na tom, jak 
konkrétně jsou vymezeny předpoklady pro vznik nároku na pobídkovou složku mzdy a zda má rozhodnutí 
vedoucího zaměstnance konstitutivní, nebo jen deklaratorní povahu.“ 
37 Rozhodnutí ESD, Věc C-129/79, Macarthys Ltd. V. Wendy Smith, ve kterém se uvádí, že je rozhodující určení, 
zda existují rozdíly v zacházení s muži a ženami, kteří vykonávají stejnou práci. Jedná se o princip, který se 
vztahuje výlučně k povaze služeb konaných v předmětném případě. Nelze jej tedy omezovat jen na stejné práce 
konané muži a ženami současně pro stejného zaměstnavatele. Nicméně nelze vyloučit, že rozdílná odměna za 
práci dvou zaměstnanců pracujících na stejném místě nemůže být vysvětlena působením faktorů, které nejsou 
spojeny s diskriminací z důvodu pohlaví. Toto je faktická otázka, kterou je oprávněn vyřešit národní soud. (in 
Bělina a kol. op. cit., s. 386)  
38 Stýblo, J., Urban, J., Vysokajová, M. op. cit., s. 303  
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náležitosti tzv. mzdového výměru. Mzdový výměr je jednostranným právním úkonem 

zaměstnavatele, kterým zaměstnanci určuje mzdu. Zaměstnavatel je povinen jej zaměstnanci 

vydat v den nástupu do práce v případě, že mzdové podmínky, za nichž má práci konat, 

nebyly sjednány v kolektivní nebo pracovní smlouvě smlouvě nebo nebyly stanoveny 

vnitřním předpisem vůbec, nebo pouze rámcově. Souhrn jednotlivých složek mzdy se ve výši 

určené mzdovým výměrem stává zaručenou mzdou zaměstnance. Kromě způsobu 

odměňování (mzdových forem, sazeb jednotlivých složek mzdy a kritérií pro jejich 

poskytování) je povinnou náležitostí mzdového výměru údaj o termínu a místě výplaty mzdy 

v těch případech, kdy není uveden v kolektivní nebo pracovní smlouvě nebo ve vnitřním 

předpisu. ZPr stanoví pro mzdový výměr povinnou písemnou formu.39  

3.6. Rozvoj a vzdělávání 
 

„Základním cílem podnikového vzdělávání je pomoci organizaci dosáhnout jejich cílů 

pomocí zhodnocení jejího rozhodujícího zdroje, tj. lidí, které zaměstnává. Vzdělávání 

znamená investovat do lidí za účelem dosažení jejich lepšího výkonu a co nejlepšího využívání 

jejich přirozených schopností.“40 Vzdělávání zaměstnanců začíná již adaptačním procesem 

nového zaměstnance (viz kapitola 4.) až po standardizovaný systém školení a tréninků, které 

zajišťují interní i externí školitelé, až po moderní vzdělávací a rozvojové aktivity (př. e-

learning, koučování zaměstnanců, aj.). 

Zákoník práce rozlišuje v § 227 čtyři formy odborného rozvoje zaměstnanců: 

zaškolení a zaučení, odbornou praxi absolventů škol, prohlubování kvalifikace a zvyšování 

kvalifikace. Prohlubováním kvalifikace se rozumí průběžné doplňování, kterým se nemění 

podstata sjednané práce. ZPr ukládá zaměstnanci povinnost prohlubovat si svoji kvalifikaci 

k výkonu sjednané práce a zaměstnavatel je v tomto případě oprávněn uložit zaměstnanci 

                                                            
39 Bělina a kol. op. cit., s. 394 
40 Armstrong, M. Personální management. Praha: Grada, 2000, s. 531  
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účast na školení nebo studiu. Účast na školení nebo jiných formách přípravy či studiu za 

účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci 

mzda nebo plat. Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace hradí zaměstnavatel. 

Oproti tomu zvyšováním kvalifikace se rozumí změna kvalifikace, tj. získání nového 

stupně nebo rozšíření stávajícího stupně kvalifikace. Předmětné ustanovení zákoníku práce 

současně stanoví, že zvyšováním kvalifikace je studium, vzdělávání, školení, nebo jiná forma 

přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou 

zaměstnavatele.41 Dle § 232 ZPr jsou upravena minimální práva, která přísluší zaměstnanci od 

zaměstnavatele při zvyšování jeho kvalifikace. Pokud nejsou dohodnuta nebo stanovena vyšší 

nebo další práva, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele při zvyšování kvalifikace pracovní 

volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku v rozsahu stanoveném 

zákoníkem práce. 

Zaměstnavatel může se zaměstnancem v případě zvyšování kvalifikace, výjimečně 

jejího prohlubování, uzavřít tzv. „kvalifikační dohodu“ dle § 234 a § 235 ZPr. Při 

prohlubování kvalifikace může být dohoda uzavřena jen, pokud předpokládané náklady 

dosahují alespoň 75 000 Kč, přičemž v takovém případě nemůže zaměstnavatel zaměstnanci 

prohloubení kvalifikace uložit.  

Obsahem kvalifikační dohody je zejména závazek zaměstnavatele umožnit 

zaměstnanci zvýšení kvalifikace a dále stabilizační závazek zaměstnance setrvat u 

zaměstnavatele v zaměstnání po sjednanou dobu (délka je zcela na vůli účastníků dohody), 

nejdéle však po dobu 5ti let, nebo uhradit zaměstnavateli náklady spojené se zvýšením 

(prohloubením) kvalifikace, které zaměstnavatel na něj vynaložil. Tato povinnost k úhradě 

zaměstnanci vznikne i v případě, když zaměstnanec skončí pracovní poměr před zvýšením 

                                                            
41 Bičáková, O. Rekvalifikace zaměstnanců in Právo pro podnikání a zaměstnání. 4/2009. Praha: Comenius Print, 
2009, s. 18 
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kvalifikace42. Závazek zaměstnance k setrvání v zaměstnání začíná od zvýšení (prohloubení) 

kvalifikace, přičemž pro počítání času se užije ustanovení § 122 ObčZ.43  

 Autor dále uvádí, že není možné se zaměstnancem v kvalifikační dohodě platně 

dohodnout, že by měl povinnost vrátit náklady, které zaměstnavatel na zvýšení (prohloubení) 

jeho kvalifikace vynaložil, pokud nedochází k rozvázání pracovního poměru, a to bez ohledu 

na fakt, zda důvodem pro předčasné ukončení studia jsou špatné studijní výsledky nebo jiné 

důvody. Konkrétně dané platí i v případě, kdy by zaměstnavatel zaměstnanci zastavil 

poskytování pracovních úlev podle § 233 písm. b) ZPr z důvodu, že zaměstnanec bez zavinění 

zaměstnavatele po delší dobu neplní bez vážného důvodu podstatné povinnosti při zvyšování 

kvalifikace. Nejen že zaměstnavatel takto nemůže učinit v kvalifikační dohodě, nemůže tak 

učinit ani v rámci odpovědnosti zaměstnance za škodu dle § 250 ZPr, neboť obsahem závazku 

zaměstnance není jeho povinnost si kvalifikaci zvýšit a navíc není splněna podmínka, že by 

k porušení povinnosti došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 

Občanskoprávní odpovědnost zde nelze aplikovat vůbec. Takto vynaložené náklady 

zaměstnavatele představují jeho hospodářské riziko v oblasti řízení lidských zdrojů. 

Právo na náhradu škody však zaměstnavatel může po zaměstnanci uplatňovat 

v případě zaměstnancem zaviněného neukončení prohlubování kvalifikace, neboť 

prohlubování kvalifikace je povinností zaměstnance a účast na něm je výkonem práce. 

ZamZ používá na rozdíl od ZPr odlišnou terminologii a pro obě formy kvalifikace 

(prohlubování a zvyšování) používá souhrnný termín rekvalifikace. Rekvalifikace je jedním 

z nejefektivnějších nástrojů, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti. Pokud je 

rekvalifikace zaměstnanců prováděna na zákadě dohody s úřadem práce, mohou být 

                                                            
42 Taktéž rozsudek NS ze dne 22. 9. 2009, sp. zn. 21 Cdo 1550/2008 uvádí, že samotná okolnost, že pracovní 
poměr účastníků kvalifikační dohody je sjednán na dobu určitou, která je kratší než doba, po kterou se 
zaměstnanec zavázal po zvýšení kvalifikace setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru, neplatnost dohody o 
zvýšení kvalifikace založit nemůže. 
43 Šubrt, B. Kvalifikační dohoda a některé další otázky odborného rozvoje zaměstnanců in Práce a mzda. 1/2008. 
Praha: Wolters Kluwer, 2008, s. 19.  
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zaměstnavateli nebo rekvalifikačnímu zařízení, které pro zaměstnavatele rekvalifikaci 

zaměstnanců zajišťuje, od 1. ledna 2009 úřadem práce plně nebo částečně hrazeny náklady 

rekvalifikace a náklady s ní spojené. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů upravuje rekvalifikaci zaměstnanců. Formy rekvalifikace zaměstnanců, 

druhy nákladů rekvalifikace a náklady s ní spojených, které hradí úřad práce stanoví vyhláška 

č. 519/2004 Sb. o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o 

rekvalifikaci zaměstnanců.44 

Taktéž pro zaměstnavatele nejsou nezajímavá ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, který stanoví, které náklady na rekvalifikaci jsou pro zaměstnavatele daňově 

uznatelné.45  

3.7. Firemní komunikace a firemní kultura 
 

Firemní kultura představuje soustavu sdíleného přesvědčení, postojů, domněnek, 

norem a hodnot existujících v organizaci. Tato soustava formuje způsob jednání a vzájemného 

působení lidí, výrazně ovlivňuje výkonnost firmy. Firemní kulturu tvoří mnoho složek 

podniku a podílí se na ní každý jednotlivý zaměstnanec. Pod firemní kulturu můžeme 

zahrnout oblast zaměstnaneckých vztahů, zapojování a participaci zaměstnanců, oblast 

kolektivního vyjednávání, stejně jako způsob a formy firemní komunikace. Právě pod 

posledně zmíněnou problematiku firemní komunikace lze zařadit nově diskutovanou právní 

otázku whistleblowingu, která zaměstnává v podstatném měřítku mnoho nadnárodních firem a 

velkých podniků.  

3.7.1. Whistleblowing 
Nově se český trh práce setkává s problematikou tzv. whistleblowingu, jehož novou a 

ucelenou definici podávají ve svém článku Pichrt a Morávek46: „Whistleblowing je systém 

                                                            
44 Bičáková, O. op. cit., s. 15 
45 Více viz Šubrt, B. op. cit., s. 27 
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informování vyšších, zejména řídících, míst v rámci společnosti, nebo osoba se společností 

úzce spjatá, s tím, že toto jednání bylo v rozporu se zákonem, nebo (jen) vnitřní politikou a 

kodexy společnosti, zejména v oblasti účetnictví, vnitřních účetních kontrol, záležitostí auditu, 

boje proti úplatkářství, v oblasti lidských zdrojů, zdraví a bezpečnosti práce, ohrožování a 

poškozování životního prostředí a páchání trestných činů. Pozice místa v rámci společnosti, 

respektive subjektu mimo společnost, na které se oznamovatel obrací, by měla být určena tak, 

aby oznamovateli byla zaručena ochrana před postihy ze strany oznamovaných a aby bylo 

zaručeno adekvátní a pečlivé prošetření oznamované skutečnosti s možností odpovídajícího 

potrestání toho, kdo se činu dopustil, stal-li se tento, respektive dopustil-li se ho zaviněně 

obviněný. Systém by měl rovněž zahrnovat i určité sankční mechanizmy vůči tomu, kdo 

úmyslně nepravdivě nařkl jiného ze spáchání daného činu, aby mu tak ve zlé víře způsobil 

újmu.“ 

V českém prostředí systém oznamování nemá velkou tradici, často bývá zaměňován 

s pejorativním označením „bonzlinka“, což lze přičíst i možné reminiscenci z let minulých. 

Přesto mnoho společností v ČR zavedlo v rámci nejrůznějších „kodexů chování“ na pracovišti 

postupy, které se mnohdy blíží postupům oznamování, ale často se tak děje bez toho, že by při 

jejich tvorbě byla podrobněji zvažována problematika ochrany osobních údajů a osobnostních 

práv. Mnoho zaměstnavatelů tak činí i z potřeby pátrání po všemožných úsporách v rámci 

finanční krize. 

Termín, anglický novotvar whistleblowing, vychází ze slovního spojení whistle 

blower, což v překladu znamená oznamovatel, informátor, případně udavač. Systém 

oznamování mů svůj původ v USA, kde jako Whistle – blower Acts byl již koncem 20. století 

používán v USA jako označení pro „federální zákony a zákony jednotlivých států určené 

k ochraně zaměstnanců před odvetnými opatřeními za ohlášení protiprávního počínání 

                                                                                                                                                                                          
46 Pichrt, J., Morávek, J. Whistleblowing in Právo pro podnikání a zaměstnání. 7-8/2009, Praha: Comenius Print, 
2009, s. 19 
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zaměstnavatele“. Skutečný rozvoj se však váže k vydání zákona známého pod názvem 

Sarbanes-Oxley Act, který v roce 2002 přijal Kongres Spojených států amerických. V rámci 

EU tuto problematiku řeší pracovní skupina s pragmatickým názvem „WP 29“ (Article 29 

Data Protection Working Party). Jedná se o skupinu, která byla zřízena na základě Směrnice 

95/46/ES Evropského parlamentu a Rady z 24. 10. 1995, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Skupina má 

status poradního a nezávislého orgánu v oblasti ochrany údajů a soukromí. Skupina WP 29 

vydala v roce 2006 „Dokument WP 117“. Tento dokument je však zaměřen především na 

oblast účetnictví a finančního auditu společností. Problematika slučitelnosti právních předpisů 

EU o ochraně údajů s vnitřními postupy oznamování v jiných oblastech jakou je oblast 

lidských zdrojů, zdraví a bezpečnost práce apod., nebyla ve stanovisku WP 117 řešena.47 

Společným jmenovatelem whistleblowingu je, že žádná společnost se při realizaci 

oznamování nevyhne ve větší míře zpracování osobních údajů. Tzn., že musí při něm 

dodržovat příslušné právní předpisy o ochraně údajů. Z evropského pohledu je to zejména 

Směrnice 95/46/ES Evropského parlamentu a Rady z 24. 10. 1995, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů. V České republice jde o zákon č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů, v platném znění. Nárok na právní ochranu přiznanou směrnicí a 

zákonem OchOsÚ má každá fyzická osoba, tedy jak oznamovatel tak i oznamovaný. U 

oznamovaného, tj. toho, kdo byl v procesu oznamování označen za podezřelého, je ochrana 

identity a osobních údajů mnohem slabší než u oznamovatele. I pracovní skupina WP 29 

potvrzuje, že: „...postupy oznamování obsahují značné riziko stigmatizace a viktimizace osoby 

uvnitř organizace, k níž přináleží. Tato osoba bude vystavena takovým rizikům dokonce dříve, 

než bude informována o tom, že je označena za podezřelou, a než dojde k vyšetřování 

oznámených skutečností za účelem jejich prokázání nebo vyvrácení.“48  J. Morávek49 

                                                            
47 Pichrt, J., Morávek, J. op. cit., s. 24 
48 Pichrt, J., Morávek, J. op. cit., s. 25 
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zdůrazňuje, že zásadním je hledání optimálního nastavení systému oznamování, tj. takového, 

který umožňuje ochranu zájmů zaměstnavatele před škodlivými jednáními, ale současně 

nepůsobí destruktivně ve vztahu k pracovní morálce tím, že vyvolává strach a obavy, je 

spojeno s uvážením o nastavení systému ve vztahu k rozsahu jednání, které lze oznamovat, a 

osobám, které mohou oznámení učinit, resp. na které může být oznámení učiněno. 

Zákonnou oporu whistleblowingu pro jeho zavedení v organizaci, může zaměstnavatel 

opírat již o ústavní zásadu vyjádřenou v čl. 11 LPS, kdy v rámci práva chránit svůj majetek je 

vlastník oprávněn k jakémukokoliv jednání, které není v rozporu s právními předpisy, resp. 

nezasahuje neoprávněně, resp. nepřiměřeně do práv druhých.50 Jak již bylo zmíněno, 

fundamentálním právním předpisem v systému oznamování je zákon na ochranu osobních 

údajů. Titulem ke zpracování osobních údajů dle tohoto zákona bude ve vztahu 

k oznamovateli § 5 odst. 2 OchOsÚ (tj. souhlas subjektu), zatímco k osobě, o níž se údaje 

poskytují, tj. oznamovanému, který souhlas v tomto směru nedal, je třeba na zpracování 

osobních údajů aplikovat jako právní titul zejména § 5 odst. 2 písm. e) OchOsÚ, tj. 

zpracování v zájmu ochrany práva právem chráněných zájmů správce. 

S ohledem na to, že oblast whistleblowingu prochází neustálým vývojem, lze do 

budoucna očekávat jeho aplikaci i v případě menších zaměstnavatelů. 

3.8. Péče o zaměstnance a bezpečnost práce 
 

„Obecná povinnost zaměstnavatele v oblasti péče o bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci uvedená v pracovněprávních předpisech se vztahuje na všechny osoby, které se zdržují 

na pracovišti zaměstnavatele, pokud se na tomto pracovišti zdržují s jeho vědomím a 

souhlasem. Zákon stanoví odpovědnost vedoucích zaměstnanců zaměstnavatele, pro které je 

                                                                                                                                                                                          
49 Morávek, J. Whistleblowing – praktické otázky in Právo pro podnikání a zaměstnání 11/2009. Praha: 
Comenius Print, 2009, s. 12 
50 Morávek, J. Whistleblowing – zákonná opora in Právo pro podnikání a zaměstnání 12/2009. Praha: Comenius 
Print, 2009, s. 13 
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soustavná péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci trvalou součástí jejich pracovních 

povinností, a to na všech stupních řízení.“51 Dále autor připomíná zákonnou definici prevence 

rizik jako systematickou a soustavnou činnost zaměstnavatele s cílem využít všech opatření 

vyplývajících z právních a ostatních předpisů směřujících k cíli předcházet rizikům, a pokud 

se rizika vyskytují, pak je odstraňovat, a tam, kde jsou rizika neodstranitelná, je 

minimalizovat. 

 Oblast péče o zaměstnance, do které problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci patří, lze definovat jako soubor práv a povinností směřujících k vytvoření optimálních 

podmínek pro výkon práce. V nejširším pojetí se této péče o vytváření příznivých pracovních 

podmínek týká: pracovního prostředí; bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; závodní 

preventivní péče; stravování zaměstnanců; dopravy zaměstnanců; podpory bydlení 

zaměstnanců; volného času/mimopracovních aktivit zaměstnanců (rekreace, pořádání 

kulturních, společenských a tělovýchovných akcí); sociálních fondů (sociální výpomoc a 

zvýhodněné půjčky); agendy pracovních úrazů a nemoci z povolání až po ostatní služby 

poskytované zaměstnancům a jejich rodinám. 

 

                                                            
51 Jakubka, J. Zákoník práce 2010 v praxi. Praha: Grada, 2009, s. 220 
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4. Získávání, výběr, přijímání a adaptace zaměstnanců 
 

Od personální činnosti získávání, výběr, přijímání a adaptace zaměstnanců se odvíjí, 

jak kvalitní pracovní sílou bude firma disponovat. S vynaložením minimálních nákladů by 

firma měla získat takové množství a kvalitu zaměstnanců, které jsou žádoucí pro 

uspokojování podnikové potřeby lidských zdrojů. Dostát zásadě „správní lidé na správných 

místech“ je leckdy velmi obtížné. Chybně provedené závěry této činnosti jsou pro organizaci 

drahé. Nejen tím, že zvyšují náklady výběrového řízení, ale i svým dopadem na celkovou 

výkonnost organizace, její kulturu i pověst, včetně postavení na trhu práce. 

4.1.   Získávání kandidátů 
 

Východiskem celého procesu by mělo být personální plánování potřeby pracovníků 

v organizaci (viz kapitola 3.1) a především důkladná analýza pracovních míst, která budou 

v podniku obsazována. Mezi hlavní charakteristiky pracovního místa patří: základní cíle 

pracovního místa; jeho výkonová, resp. hodnotící kritéria, nejčastěji kvantitativní ukazatele či 

kvalitativní standardy pracovního chování; jeho rozhodovací pravomoci; základní povinnosti; 

pracovní a další podmínky místa.52 

Metody získávání kandidátů pak vychází nejen ze specifikace pracovního místa, ale 

také z personální politiky, kterou organizace při obsazování pracovních míst zastává. Při 

získávání může organizace použít interních zdrojů, což má nepochybně své výhody v podobě 

zkrácení času a nákladů při adaptaci zaměstnance a také vyšší motivaci i pro ostatní 

zaměstnance v možnosti jejich kariérového růstu i osobního rozvoje. 

Při využívání externích zdrojů se personalistům nabízí mnoho metod a forem, jak najít 

správné uchazeče. Od klasické inzerce (tisk, jobservery, vlastní internetové stránky, ostatní 

média), spolupráci s jednotlivými úřady (úřad práce, školská zařízení, odborné společnosti), 

                                                            
52 Stýblo, J., Urban, J., Vysokajová, M. op. cit., s. 67 
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přes pomoc specializovaných agentur (recruitment53 a headhunting54) až po agenturní 

zaměstnávání či outsourcing55 některých činností.  

4.2. Fáze výběru zaměstnanců 
 

Z právní perspektivy se výběrem zaměstnanců a postupy před vznikem pracovního 

poměru zabývají ustanovení § 30 – 32 ZPr. Zákoník práce vychází ze zásady, že výběr 

fyzických osob ucházejících se o zaměstnání je plně v kompetenci zaměstnavatele. Jelikož se 

jedná o oblast smluvních vztahů, je na obou účastnících, zda spolu uzavřou pracovní smlouvu 

či nikoliv. Právo zaměstnance svobodně a dobrovolně vybrat si, s kým uzavře pracovní 

smlouvu, vyplývá již z čl. 26 LPS a je ostatně zdůrazněné i v § 13 odst. 1 ZPr. Stejné právo 

vyplývá z uvedených ustanovení i pro zaměstnavatele. Je na zaměstnavateli, aby vybral 

uchazeče, kterého považuje na dané místo za nejvhodnějšího kandidáta.56 

Na druhé straně je zaměstnavatel povinen zajišťovat rovné zacházení se všemi 

fyzickými osobami ucházejícími se u něho o zaměstnání a je zakázana diskriminace (§ 4 

ZamZ). Zaměstnavatel také může brát při výběru v úvahu pouze kritéria, která se vztahují 

k budoucímu výkonu práce. Takovými kritérii jsou podle § 30 odst. 1 ZPr hledisko 

kvalifikace, nezbytné požadavky nebo zvláštní schopnosti. Ve svém rozhodování je 

zaměstnavatel ještě dále omezen některými zvláštními předpisy, které stanovují pro některá 

povolání či funkce určité předpoklady. Pokud by osoba ucházející se o zaměstnání 

nesplňovala předpoklady stanovené právními předpisy pro místo, které má vykonávat, nelze 

s ní pracovní smlouvu uzavřít. Takováto pracovní smlouva by byla totiž neplatná, neboť podle 

                                                            
53 Výběr zaměstnanců specializovanými agenturami práce, nazývající se recruitment agentury. 
54 Vyhledávání pracovníků vrcholového managementu cestou přímého oslovení potenciálního kandidáta 
specializovaným personalistou, tzv. headhunterem. 
55 Vyčlenění činnosti, která netvoří podstatu předmětu podnikání organizace, a její převedení na externího 
poskytovatele. 
56 Bělina, M. a kol. op. cit., s. 121 
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§ 37 odst. 2 ObčZ, který se na pracovněprávní vztahy aplikuje, právní úkon, jehož předmětem 

je plnění nemožné, je neplatný.57 

I pokud zaměstnavatel výběrové řízení zveřejní, není zásadně povinen ukončit toto 

vnitřní výběrové řízení tím, že s některou z osob uzavře pracovní poměr. Zaměstnavatel 

nemusí přijmout žádnou z osob ucházejících se u něho o zaměstnání, pokud dospěje k závěru, 

že žádná z nich nesplňuje všechna hlediska dle jeho představ, tj. hledisko kvalifikace, 

nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností. Na druhé straně, když se zaměstnavatel 

pro některého z uchazečů rozhodne, musí před vznikem pracovního poměru splnit i některé 

povinnosti dle § 31 – 32 ZPr. 

4.3. Metody výběru zaměstnanců 
 

Nejpoužívanějšími metodami výběru zaměstnanců jsou:  

a) dotazník, 

b) zkoumání životopisů, 

c) testy pracovní způsobilosti, 

d) pohovor, 

e) assessment centre. 

 

Dotazník zpravidla vyplňují uchazeči o zaměstnání ve všech větších organizacích. 

Tato metoda se ve většině případů spojuje s ostatními metodami výběru. 

Zkoumání životopisu se taktéž zpravidla používá v kombinaci s jinými metodami. 

Posuzovatelé se ve strukturovaném životopisu (v praxi často používáná zkratka CV, tj. 

curriculum vitae) soustřeďují především na informace vypovídající o dosavadním vzdělání a 

praxi uchazeče, na pracovní náplň uchazeče, zastávanou pozici i druh společnosti, taktéž se 

                                                            
57 Bělina a kol. op. cit., s. 122 
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zaměřují na dobu setrvání v jedné společnosti a délku pauz mezi jednotlivými zaměstnáními. 

Životopis však prozradí i mnohé o osobnosti uchazeče.  

Testy pracovní způsobilosti mohou obsahovat inteligenční testy (př. testy paměti, 

schopnosti numerického myšlení, rychlosti vnímání, apod.), testy schopností (mechanické a 

motorické schopnosti, manuální zručnost, vlohy), testy znalostí a dovedností (př. jazykové 

testy), testy vzdělavatelnosti (např. schopnost uchazeče zvládnout nové pracovní postupy), 

testy osobnosti/psychologické testy (např. základní rysy osobnosti jeho povahy – extrovert či 

introvert, racionální či emotivní, aj.), tzv. bezpečnostní testy (př. míra agresivity a sklon k 

protiprávnímu jednání). Použití jednotlivých testů se opět odvýjí od pracovní pozice, která má 

být obsazena a slouží jako tzv. doplňkové metody výběru. 

Pohovor (interview) patří mezi nejčastější metodu výběru zaměstnanců. Předpokladem 

úspěšného výběru je dobrá příprava a jasná struktura osobního pohovoru. Otázky pro pohovor 

je vhodné si dopředu připravit. Přehled klíčových zkušeností, schopností a osobních 

předpokladů, které u kandidáta firma vyžaduje, je třeba použít jako vodítko k přípravě a 

zaměření otázek. Je také vhodné dopředu stanovit výběrovou komisi, která bude kandidáty 

posuzovat, složenou v první řadě z přímého nadřízeného, personalisty a popř. další osoby 

(zaměstnavatel, odborník na danou oblast či potenciální spolupracovník uchazeče, aj.). Počet 

členů výběrové komise by však neměl být obsáhlý a odbornou veřejností je doporučován 

počet maximálně tří osob. 

„Assessment centre je diagnosticko-výcvikový program založený na sérii simulací 

typických manažerských pracovních činností, při nichž se testuje pracovní způsobilost 

uchazeče o manažerskou funkci. Jejich pomocí však lze také hodnotit pracovní výkon 

stávajících manažerů, popř. provádět výcvik v manažerských dovednostech.“58    

 

                                                            
58 Koubek, J. op. cit., s 139  
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4.4. Rovné zacházení a zákaz diskriminace 
 

Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace se řadí podle § 13 odst. 2 písm. b) ZPr 

k základním zásadám pracovního práva. Konkrétně ustanovení § 16 a § 17 ZPr řeší rovné 

zacházení, zákaz diskriminace a důsledky porušení práv a povinností vyplývajících 

z pracovněprávních vztahů. Vzhledem k zaměření kapitoly na výběr zaměstnanců a vztahy 

před vznikem pracovního poměru, je z tohoto pohledu zvláštním zákonem zákon o 

zaměstnanosti, který řeší rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na 

zaměstnání (§ 4 ZamZ), tj. před vznikem pracovního poměru. 

Jelikož tato diplomová práce řeší ve svých přílohách i uplatnění absolventů 

právnických fakult a výběrové testy vztahující se k právnickým profesím, nelze v tomto 

ohledu vynechat stručný historický exkurz, který se váže k diskriminačnímu jednání právě 

právnické obce ještě před několika málo desítkami let. V případě žen, studentek právnických 

fakult, panovalo běžné mínění, že „abstraktní způsob právnického myšlení činí ženám zvláštní 

obtíže“.59 Ženy nebyly připuštěny zejména do tzv. soudní služby, nejprve formálně, poté 

fakticky. V časopise Právník z roku 1921 vyšel článek ohledně žen v právnickém povolání, 

kde se uvádí, že v Německu panuje názor, že ženy „nebudou jakou soudcové buditi důvěru u 

obecenstva, dále že ženám jsou na závadu fysické vlastnosti, že mužové-obžalovaní nesnesli 

by, aby je soudila žena a že žena nehodí se jako soudce při trestných činech proti 

mravopočestnosti“60, dále se ovšem hovoří o skutečnosti, že naopak v Československu se 

takový problém nevyskytuje a ženy byly k soudcovskému úřadu připuštěny zcela 

automaticky. Přesto byla roku 1929 vznesena senátory Plamínkovou, Wagnerem a spol. 

interpelace na předsedu vlády, že jsou odmítány ženy s právnickým vzděláním hlásící se do 

                                                            
59 Právník. Praha: Právnická jednota v Praze, 1929, s. 154. 
60 Právník. Praha: Právnická jednota v Praze, 1921, s. 31. 



47 
 

konceptní služby státní a soudní, a že jsou právničky zaměstnány u soudů jen jako bezplatné 

právní praktikantky, přestože je velký nedostatek uchazečů o místa soudcovských čekatelů.61  

Vrátím-li se zpět do současnosti, je možné konstatovat, že podle veřejně dostupné 

„Zprávy o činnosti státního úřadu inspekce práce za rok 2008“ publikované v květnu roku 

200962 bylo na celém území ČR ze strany inspektorátů práce v r. 2008 zjištěno pouhých 73 

porušení zákonných povinností zaměstnavatele v oblasti rovného zacházení se zaměstnanci, 

zatímco naopak největší počet porušení, a sice 7179, byl zjištěn na úseku vzniku, změn a 

skončení pracovního poměru. Státní úřad inspekce práce ve své zprávě poznamenává, že 

nejčastěji se zaměstnavatelé dopouštěli nerovného zacházení v oblasti odměňování, kdy za 

stejnou práci či práci stejné hodnoty neposkytli zaměstnancům stejnou mzdu, plat či odměnu 

z dohody. Naopak, diskriminaci jako nerovné zacházení na základě konkrétního 

diskriminačního důvodu (pohlaví, věk, zdravotní stav, atd.) orgány inspekce dosud 

neprokázaly. 63  

Pokud jde o soudní praxi, pak v ČR, na rozdíl od zahraničí, dosud prakticky neexistují 

pravomocná rozhodnutí vyšších soudů, ve kterých by zaměstnanci uspěli v diskriminačních 

pracovněprávních sporech.64   

                                                            
61 Tisk 826/2; přístupné na www.senat.cz/zajimavosti/tisky/2vo/tisky/T0826_01.htm. 
62 http://www.Suip.cz 
63 Brůha, D. Praktické problémy antidiskriminačního zákona (z pohledu zaměstnance) in Práce a mzda. 1/2010. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 35 
64 Mediálně známé spory v České republice, které se týkaly diskriminačního jednání při výběrovém řízení: 

1) Spor žalobkyně Marie Čauševič proti České teplárenské jako žalované. Předmětem sporu bylo 
diskriminační jednání na základě pohlaví při výběru kandidáta na pozici finančního ředitele. Žalobkyně 
shledávala diskriminačním výběr kandidáta, resp. své odmítnutí, když byl na pracovní místo vybrán 
méně kvalifikovaný muž. Odvolací soud v květnu 2007 judikoval, že členové kolegiálního statutárního 
orgánu mohou při výběru kandidáta vynášet subjektivní rozhodnutí. Odvolací soud potvrdil rozsudek 
prvoinstančního soudu a rozhodl, že důvodem pro nepřijetí nebylo to, že je žena. Nicméně Nejvyšší 
soud vyhověl dovolání manažerky Čauševič a vrátil spor k odvolacímu Městskému soudu v Praze. NS 
shledal (dne 1. 12. 2009), že Marie Čauševič byla ve výběrovém řízení znevýhodněna a že společnost 
Česká teplárenská neunesla důkazní břemeno.  

2) Dalším případem v médiích hojně komentovaným je případ diskriminace z důvodu sexuální orientace. 
Do výběrového řízení na obsazení pracovního místa maséra v rehabilitačním centru se přihlásil muž, 
který se netajil tím, že je homosexuál. Potenciální zaměstnavatel mu nejprve udělil předběžný příslib 
zaměstnání, ale nakonec uchazeče nepřijal. Zaměstnavatel se během výběrového řízení dotazoval na 
jeho sexuální orientaci. Dle zjištění prvoinstančního i odvolacího soudu byla důvodem pro nepřijetí 
sexuální orientace. Žalovanému byla uložena sankce ve formě omluvy a finančního zadostiučinění 
nemajetkové újmy ve výši 70.000,- Kč. 
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4.4.1. Antidiskriminační zákon 
 

Přijetí tzv. antidiskriminačního zákona bylo provázeno značnými diskusemi v odborné 

i laické veřejnosti. Právě vzhledem k nedávnému datu účinnosti tohoto zákona (1. září 2009), 

je mu věnována i v této diplomové práci zevrubná pozornost. Právní úprava zákazu 

diskriminace a dodržování rovnosti byla roztříštěna v několika, zejména v pracovněprávních 

předpisech. Nový antidiskriminační zákon je zastřešující normou, která platí pro všechna 

právní odvětví. Vymezuje základní pojmy v této oblasti, uvádí právní prostředky umožňující 

ochranu a obranu občanů, zejména zaměstnanců, kteří byli diskriminováni, nebo byla při 

posuzování jejich práv porušena rovnost. Zákon rovněž stanoví výjimky, kdy není nutné 

zachovávat rovné příležitosti.65 ZPr a ZamZ neřešil výslovně ochranu zaměstnanců 

v otázkách diskrimanace a rovnosti, ale odkazoval na zvláštní zákon, který nebyl účinný. 

Nový zákon tento nedostatek napravuje.  

Antidiskriminační zákon byl přijat 17. června 2009, kdy Sněmovna přehlasovala veto 

prezidenta, který s obsahem zákona nesouhlasil. Nakonec „výhružka“ orgánů Evropské unie 

(dále EU) o možné sankci vůči České republice v důsledku absence zákona vedla k tomu, že 

zákon byl přijat. Do nového zákona je zapracována řada směrnic EU, které problematiku 

diskriminace a rovnosti upravují. Především se jedná o směrnici Rady 2000/78/ES, která 

stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a při výkonu povolání. Tato směrnice 

požaduje stanovit obecný rámec pro boj s diskriminací na základě víry nebo světového 

názoru, zdravotního stavu, věku nebo sexuální orientace, pokud jde o zaměstnání a výkon 

                                                                                                                                                                                          
3) Třetí kauzou byla diskriminace z rasového a etnického původu. Romka se ucházela o pracovní místo v 

drogerii Rossmann, ale bylo jí řečeno, že žádné místo v prodejně již není volné. Romka se obrátila na 
občanskou poradnu a zaměstnanci poradny jí vyšli vstříc. Jedna ze zaměstnankyň poradny 
s předstíranou shodnou kvalifikací se rovněž dotazovala v prodejně na zaměstnání a bylo jí naznačeno, 
že nějaké pracovní místo je volné. Městský soud v Praze 31. 3. 2004 potvrdil existenci diskriminačního 
jednání a Romce přiznal právo na omluvu a 50.000,- Kč jako peněžní kompenzaci nemajetkové újmy. 
Obdobným případem byl spor Romky, která se ucházela o místo prodavačky v prodejně Scorpio Club a 
byla odmítnuta. Odvolací soud potvrdil diskriminační jednání a přiznal Romce 25.000,- Kč jako 
náhrady nemajetkové újmy.   

65 Jouza L. Nový antidiskriminační zákon a zákoník práce in Právo pro podnikání a zaměstnání. 7-8/2009. Praha: 
Comenius Print, 2009, s. 18 
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povolání. Další směrnicí je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES, kterou se 

mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o 

přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a pracovní podmínky. 

Cílem této směrnice je uvést v účinnost zásadu rovných rovných příležitostí a rovnosti 

v zacházení s muži a ženami v zaměstnání, při výkonu povolání a při odborné přípravě, včetně 

pracovních podmínek, a to bez ohledu na právní povahu vztahu, ve kterém je osoba 

zaměstnána nebo koná práci. Zákon rovněž vychází z čl. 1 LPS, kde se uvádí, že lidé jsou 

svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. V čl. 3 odst. 1 je stanoveno, že základní práva a 

svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, 

politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo 

etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.  

AntZ rozlišuje mezi přímou a nepřímou diskriminací. Přímou diskriminaci definuje 

AntZ v § 2 jako případy, kdy s jednou osobou je zacházeno méně příznivým způsobem než je, 

bylo, nebo by bylo zacházeno s jinou osobou ve srovnatelné situaci a to z důvodu rasy, 

etnického původu, národnosti, víry nebo světového názoru, pohlaví, zdravotního postižení, 

věku nebo sexuální orientace. Nepřímou diskriminací se rozumí případy, kdy by zjevně 

neutrální ustanovení, kritérium nebo praxe uvedlo osoby na základě např. jejich víry nebo 

světového názoru, zdravotního stavu, věku nebo sexuální orientace do určité nevýhody 

v porovnání s jinými osobami. Je to jednání, kdy subjekt (např. zaměstnavatel) jedná v mezích 

práva, ale ve svých důsledcích je zaměstnanec diskriminován. 

V souladu s příslušnými směrnicemi zákon definuje obtěžování, sexuální obtěžování a 

pronásledování jako další formy diskriminace. Obtěžování představuje jednání zaměřená proti 

lidské důstojnosti, cti, sebevědomí, sebeúctě dotčené osoby, které vyplývá z důvodů, z nichž 

je diskriminace zakázána. Obtěžování může mít mnoho různých podob, verbální či psaný 

projev, gesta nebo chování. Musí být dostatečně závažné a vytvářet zastrašující, ponižující 
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nebo urážlivou atmosféru. V případě sexuálního obtěžování přistupuje znak sexuální povahy 

tohoto jednání. Zákon zavádí nové pojmy: pokyn a navádění k diskriminaci.  

Zákon v § 6 uvádí výjimky, které mohou vyplývat ze ZPr nebo zvláštního právního 

předpisu, nebo z věcného důvodu. Ten může spočívat v povaze vykonávané práce, kterou má 

zaměstnanec vykonávat a je pro výkon této práce nezbytný. Cíl sledovaný takovou výjimkou 

musí být vždy oprávněný a požadavek přiměřený. V praxi půjde zejména o výjimky dané 

zvláštní povahou sjednané práce, s ohledem na společností obecně uznávané morální, 

náboženské či kulturní hodnoty, které jsou pro výkon zcela konkrétní práce považovány za 

nezbytné a přiměřené.66 

Zaměstnavatel může přijmout dočasné opatření poskytující zvláštní výhody pro 

usnadnění pracovního zapojení méně zastoupeného pohlaví nebo pro předcházení či 

kompenzaci nevýhod v jeho funkčním nebo jiném postupu. Z tohoto důvodu zákon přímo 

stanoví, že toto dočasné opatření zaměstnavatele nelze považovat za diskriminaci.67 Nový 

zákon postihuje i jednání zaměstnavatelů, kteří se v tzv. diskriminačních dotaznících nebo při 

ústním jednání ve výběrovém řízení snaží získat řadu údajů od budoucích zaměstnanců 

diskriminační povahy. 

V souvislosti s přijetím nového zákona byl novelizován občanský soudní řád. Ten 

v novém § 133 písm. a) řeší jednu ze stěžejních otázek nové právní úpravy, kdo prokazuje 

diskriminaci nebo porušení rovnosti. Právě proti principu tzv. obráceného důkazního břemene 

se ve svém vetu postavil prezident ČR. Ve svém stanovisku ze dne 16. 5. 2008 (viz 

http://www.psp.cz/ uvádí, že: „...Zcela nový a naší právní tradici dosud neznámý je princip 

přenesení důkazního břemene ze strany žalující na stranu žalovaného. Nové znění § 133a 

o.s.ř. je naprosto absurdní...“, v českém právním řádu však tento princip, byť ve formulačně 

jiné podobě, existoval již od novely OSŘ provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. v tomto znění: 
                                                            
66 Jouza, L. Nový antidiskriminační zákon a zákoník práce in Právo pro podnikání a zaměstnání. 7-8/2009. 
Praha: Comenius Print, 2009, s. 17 
67 Jouza, L. op. cit., s. 14 
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„Skutečnosti tvrzené o tom, že účastník byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě 

svého pohlaví, má soud ve věcech pracovních za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo 

opak.“ (viz judikatura, která interpretovala jakým způsobem aplikovat obrácené důkazní 

břemeno v soudních sporech - např. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 37/04 ze dne 26. 4. 

2006, rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 3069/2006 ze dne 6. 11. 2007, rozhodnutí 

Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2875/2007 ze dne 8. 7. 2008).68 

Soudní nález ÚS, sp. zn. Pl. II ÚS 1609/08 ze dne 30. 4. 2009 totiž aplikačně vychází 

z tvrzení: „Osoba, která o sobě tvrdí, že byla diskriminována, musí v soudním řízení tvrdit a 

prokázat, že s ní nebylo zacházeno obvyklým, tedy neznevýhodňujícím způsobem. Neprokáže-li 

toto tvrzení, nemůže v řízení uspět. Dále pak musí tvrdit, že znevýhodňující zacházení bylo 

motivováno diskriminací na základě některého právně relevantního důvodu. Tuto motivaci 

pak již prokazovat nemusí. Obrácené důkazní břemeno tedy neznamená, že žalující strana 

může rezignovat na svou obecnou důkazní povinnost.“ Vzhledem k tomu, že negatorní 

skutečnosti (a sice skutečnosti osvědčující, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení) 

z povahy věci prokazovat nelze, můžeme předpokládat, že v diskriminačních 

pracovněprávních sporech naopak bude nadále na zaměstnavatelích, aby v kontextu dosavadní 

praxe prokazovali rovné zacházení se všemi zaměstnanci, resp. s těmi, jichž se tvrzená 

diskriminace týká.69 

D. Brůha70 se dále ve svém článku zaobírá otázkou dostatečnosti taxativního výčtu 

diskriminačních důvodů. Autor uvádí, že řada zaměstnanců je diskriminována nikoliv pro 

                                                            
68 Brůha, D. op. cit., s. 36 
69 Brůha, D. op. cit., s. 37 
70 Brůha, D. op. cit., s. 37. Autor také předkládá příklad britské kauzy Helen Green versus Deutsche Bank, kdy 
se jednalo o případ mobbingu bez přímé vazby na některý z 8 tradičních diskriminačních důvodů. V tomto 
případě se jednalo o 36letou asistentku sekretariátu, která žalovala pobočku Deutsche Bank v Londýně o 
poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za obtěžování na pracovišti a nerovné zacházení ze strany zaměstnavatele 
v letech 1997 – 2001. Skutkově se jednalo o situaci, kdy čtyři nejbližší spolupracovnice se jí s vědomím 
nadřízených vyhýbaly, říkali jí, že „páchne“, odstranily její jméno z interního seznamu pro oběh pošty, 
schovávaly jí doručovanou poštu, odnášely pracovní podklady z jejího pracovního stolu atd. Zaměstnavatel 
uvedená tvrzení odmítl. Dle zjištění soudu však byla žalobkyně slečna Greenová předmětem neúprosné, 
zlomyslné kampaně zaměstnavatele, vědomého ponižování její osoby, což jí způsobilo psychickou újmu 
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některý z 8 diskriminačních důvodů výslovně uvedených v antidiskriminačním zákoně – tj. 

pro rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení či 

náboženské vyznání, víru či světový názor, ale z daleko prozaičtějších důvodů, např. jen pro 

„nedostatek sympatie mezi šéfem a jeho podřízeným“, pro „schopnost mít svůj vlastní 

odborný názor“, nebo proto, že se „zaměstnanec zákonným způsobem domáhá či v minulosti 

domáhal svých práv“ (typicky práva na správné mzdové/platové/ zařazení apod.), příp. i pro 

„schopnost hájit svou pracovní pozici vůči zaměstnavateli při plnění nesmyslných pracovních 

úkolů“ atd. Tato běžná diskriminační jednání jsou ovšem „pod rozlišovací“ úrovní nového 

antidiskriminačního zákona a účastníci sporných občanskoprávních řízení jsou v těchto 

případech „odsouzeni“ do limitů „obyčejného“ občanskoprávního řízení. Nadále tedy i po 1. 

9. 2009 budou ti zaměstnanci, kteří jsou diskriminovaní z jiných důvodů, než výslovně 

uvedených v zákoně ve značně složité důkazní situaci, neboť nebudou moci využít výhody 

obráceného důkazního břemene, když princip obráceného důkazního břemene se vztahuje 

toliko na diskriminaci pojmově vymezenou antidiskriminačním zákonem.71 

Z výše uvedeným názorem si však autorka diplomové práce dovoluje nesouhlasit. 

Kdybychom připustili prostředky ochrany antidiskriminačního zákona i výše uvedeným 

jevům, mohli bychom pak jakékomukoliv negativnímu povahovému rysu zaměstnavatele 

přičítat diskriminační charakter, což by šlo proti smyslu samotné úpravy rovného zacházení a 

zákazu diskriminace. Jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel vstupuje do pracovních vztahů 

s určitými riziky. Ne vždy se dá spravedlivě předpokládat, že se zaměstnavatel bude 100% 

chovat podle představ zaměstnance, stejně jako zaměstnavatel nemůže očekávat, že všichni 

jeho zaměstnanci naplní jeho očekávání. Tím však nesnižuji význam ochrany excesivních 

                                                                                                                                                                                          
(doloženou hospitalizací ve zdravotnickém zařízení pro podezření ze sebevražedných sklonů), když předtím 
absolvovala na náklady zaměstnavatele psychologický pohovor a „asertivní školení“. Po 5ti měsících se navrátila 
zpět do zaměstnání, ale vzápětí následovala recidiva. V řízení před soudem jí nakonec byla pravomocným 
rozsudkem přiznána satisfakce £ 35 000 na bolestném, £ 25 000 za znevýhodnění na trhu práce, £ 128 000 na 
ušlém výdělku, £ 640 000 na budoucí ztrátě na výdělku, včetně důchodu, celkem £ 800 000, tj. cca 33 mil. Kč.  
71 Tamtéž. 
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jevů, které vybočí se standardu vzájemných vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Nicméně i samotný AntZ nově definuje obtěžování, sexuální obtěžování a pronásledování 

jako další formy diskriminace viz výše72. Taktéž nenaplní-li se působnost antidiskriminačního 

zákona v otázkách nerovného zacházení, má diskriminivaný možnost postupovat podle § 13 

ObčZ73. Tyto prostředky ochrany diskriminačního jednání však nemůžou opomenout 

polemiku nad neochotou českých soudů přiznávat vyšší částky při pěněžitém zadostiučinění 

při vzniku nemajetkové újmy.74  

„Je pravdou, že ústavní a obdobné soudy vytvářejí nejrůznější testy pro stanovení 

zakázané diskriminace. Tyto testy jsou v zásadě koncepčně obdobné, a stejně tak jsou i 

všechny vysoce neurčité. Soudy se totiž ve složitých otázkách uchylují k metaprávním 

kategoriím typu iracionality, svévole, nespravedlnosti atd.“75 Zásadní otázkou je tedy určení, 

kdy je rozlišování skutečně opodstatněné a kdy naopak pouze reprodukuje předsudky, 

stereotypy či jiné postoje, bezdůvodně tak omezuje práva druhých a mělo by proto stát mimo 

zákon. 

Taktéž byla AntZ rozšířena působnost veřejného ochránce práv (ombudsmana) ve 

věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací. Za tím účelem bude poskytovat 

pomoc poškozeným diskriminací při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů 

diskriminace, bude provádět výzkum, zveřejňovat zprávy a vydávat doporučení k otázkám 

souvisejícím s dikriminací a zajišťovat výměnu dostupných informací s příslušnými 

                                                            
72 Obtěžování představuje jednání zaměřená proti lidské důstojnosti, cti, sebevědomí, sebeúctě dotčené osoby, 
které vyplývá z důvodů, z nichž je diskriminace zakázána. Obtěžování může mít mnoho různých podob, od 
verbálního po psaný projev, gesta nebo chování, ale musí být dostatečně závažné a vytvářet zastrašující, 
ponižující nebo urážlivou atmosféru. 
73 „Ustanovení § 10 AntZ představuje bezpochyby svou povahou lex specialis k ustanovení § 13 ObčZ. 
V případě, že jde o nerovné zacházení dle AntZ, je vyloučeno, aby soud rozhodoval dle zbytkové úpravy ochrany 
osobnosti v Občanském zákoníku“ Čermák, M., Kvasnicová, J. Několik poznámek k českému 
antidiskriminačnímu právu in Bulletin advokacie. 3/2010. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 19 
74 Srovnej Švestka, J. a kol. Občanský zákoník. Velký komentář I. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 184; 74 Ryška, J. 
Výše a účel náhrady nemajetkové újmy v penězích při ochraně osobnosti. Právní rozhledy, 2009, č. 09, s. 306; 
Rozsudek ÚS, sp. zn. III. ÚS 350/03 
75 Bobek, M., Boučková, P., Kühn Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 38-
40. 
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evropskými subjekty.76 Důvodová zpráva k zákonu předpokládá, že do úřadu ombudsmana 

nastoupí vzhledem k rozšíření agendy 15 nových úředníků. 

Dojde-li k porušení práv a povinností v otázkách diskriminace a rovnosti, má 

poškozený právo se u soudu domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, odstraněny 

následky diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění. V určitých 

případech vznikne poškozené osobě právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Jde o 

případy, kdy ve značné míře byla snížena její dobrá pověst nebo důstojnost či vážnost ve 

společnosti. Výši peněžité náhrady určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a 

k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo. 

4.5. Pracovní smlouva 
 

Přijímání zaměstnanců zahrnuje dva pracovněprávní insituty: vznik pracovního 

poměru a pracovní smlouvu. Krom toho může vzniknout pracovněprávní vztah na základě 

dohod konaných mimo pracovní poměr, těmito dohodami je dohoda o provedení práce (§ 75 

ZPr) a dohoda o pracovní činnosti (§ 76 ZPr).  

Pracovní smlouva je dvoustranný právní úkon obsahující souhlasný projev vůle 

budoucího zaměstnance a zaměstnavatele založit pracovní poměr. Na základě pracovní 

smlouvy vzniká většina pracovních poměrů.  

4.5.1. Podstatné náležitosti pracovní smlouvy 
V případě pracovní smlouvy se jedná o dvoustranný právní úkon, který musí 

obsahovat: 

a) druh práce77, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, 

                                                            
76 Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů  
77 Z rozhodnutí NS ze dne 11. 12. 2007, sp. zn. 21 Cdo 2858/2007: Zákoník práce blíže nepředepisuje, jak by 
měl být druh práce sjednaný v pracovní smlouvě vymezen. V právní teorii i soudní praxi nejsou žádné 
pochybnosti o tom, že při určení druhu práce v pracovní smlouvě se projevuje smluvní volnost účastníků; druh 
práce může být sjednán v užší, nebo širší podobě, kdyby byl však dohodnut tak široce, že by to zaměstnavateli 
umožňovalo přidělovat zaměstnanci jakoukoliv práci, šlo by o neplatný právní úkon. V pracovní smlouvě 
sjednaný druh práce zpravidla vyžaduje bližší popis pracovních úkolů, který se nazývá pracovní náplní. Pracovní 
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b) místo nebo místa výkonu práce78, ve kterých má být práce podle písmene a) 

vykonávána, 

c) den nástupu79 do práce. 

Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně a jedno vyhotovení 

písemné pracovní smlouvy vydat zaměstnanci. Na druhé straně však s nedostatkem písemné 

formy není spojená neplatnost pracovní smlouvy. Vyplývá tedy, že i pracovní smlouva 

sjednáná ústně či konklidentně bude platná a na základě ní vznikne platný pracovní poměr. 

Nejde-li o výslovné projevy vůle, lze považovat za sjednaný ten druh práce, který 

zaměstnanec začal bez námitek a sjeho vědomím pro zaměstnavatele vykonávat, a za sjednané 

místo výkonu práce je místo, v němž začal pracovat. Za sjednaný den nástupu do práce lze 

pak pokládat den, kdy zaměstnanec začne práci skutečně vykonávat.80 

4.5.2. Konkurenční doložka 
 

V současné době se pro většinu zaměstnavatelů stává prioritní ochrana svého know-

how, kterou můžou částečně docílit pomocí institutu tzv. konkurenční doložky dle § 310 a § 

311 ZPr. Podstatou konkurenční doložky je závazek zaměstnance, že se po určitou dobu po 

skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by 

                                                                                                                                                                                          
náplň je jednostranným příkazem zaměstnavatele, kterým se zaměstnanci blíže vymezují úkoly v rámci sjednané 
práce v pracovní smlouvě; pracovní náplň může zaměstnavatel kdykoliv měnit. Není tedy možné zaměňovat 
sjednaný druh práce, který může být změněn jen dohodou účastníků pracovního poměru, a pracovní náplň, 
kterou může zaměstnavatel v rámci sjednaného druhu práce zaměstnanci určovat. 
78 Rozhodnutí VS v Praze ze dne 5. 8. 1994, sp. zn. 6 Cdo 70/93: Pro vymezení místa výkonu práce ponechává 
zákoník práce účastníkům plnou volnost; místo výkonu práce musí být však v pracovní smlouvě vymezeno 
s takovou určitostí, aby nebylo možné obcházet ustanovení o výjimečné a časově omezené možnosti překládat 
pracovníky bez jejich souhlasu do jiného místa, než bylo sjednáno jako místo výkonu práce v pracovní smlouvě. 
Jestliže pracovní smlouva výslovně neobsahuje ujednání o místu výkonu práce nebo jestliže by takové ujednání 
bylo neplatné (např. pro neurčitost), je třeba vycházet z toho, že jako místo výkonu práce bylo sjednáno místo, 
v němž má organizace provoz, a má-li více provozů, pak místo, v němž byl pracovník přijat. 
79 Z rozhodnutí NS ze dne 13. 11. 2002, sp. zn. 21 Cdo 811/2002: Způsob, kterým lze při sjednávání pracovní 
smlouvy vyjádřit den, kdy zaměstnanec nastoupí do práce, zákoník práce nepředepisuje. Den nástupu do práce 
může být proto dohodnut nejen přímým časovým údajem, nýbrž i na základě jiných, konkrétním datem 
neoznačených objektivně zjistitelných skutečností, o nichž účastníci při uzavírání pracovní smlouvy nemusí mít 
ani jistotu, kdy přesně nastanou, které však nepřipouštějí pochybnosti o tom, že jimi byl den nástupu do práce 
nezaměnitelně označen, a které umožńují jednoznačný závěr, kterým dnem pracovní poměr vznikne. 
80 Bělina, M. a kol. op. cit., s. 142  
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byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo která by měla vůči němu soutěžní 

charakter. 

Na druhou stranu se i zaměstnavatel zavazuje v konkurenční doložce poskytnout 

zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání81. Zákon stanoví pouze minimální výši tohoto 

peněžitého vyrovnání, která činí průměrný měsíční výdělek zaměstnance za každý měsíc 

plnění konkurenčního závazku. Z logiky věci vyplývá, že konkurenční doložku lze uzavřít, 

jen jestliže to lze od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, 

znalostí, aj., které získal v pracovním poměru u zaměstnavatele a jejichž využití při výdělečné 

činnosti po skončení zaměstnání by mohlo zaměstnavatele závažně poškodit. 

Konkurenční doložka musí být uzavřena písemně jako součást pracovní smlouvy či 

jako samostatné ujednání. Pokud byla se zaměstnancem sjednána zkušební doba, lze 

konkurenční doložku uzavřít nejdříve po skončení zkušební doby, jinak je dohoda neplatná.   

4.5.3. Ostatní ujednání pracovní smlouvy 
Kromě písemné formy pracovní smlouvy a podstatných náležitostí, které musí 

pracovní smlouva obsahovat, mohou obě smluvní strany pracovní smlouvy vyžadovat, aby 

zahrnovala i další ustanovení, která považují za důležité.  

Mezi nejčastější ujednání pracovní smlouvy patří doba trvání pracovního poměru. 

Pokud tak není výslovně stanoveno, platí, že pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou. Na 

                                                            
81 Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2008, sp. zn. 21 Cdo 4601/2007 se pojednává o tom, že se 
zaměstnanec po skončení pracovního poměru řídil neplatným ujednáním o tzv. konkurenční doložce (chybělo 
ujednání o peněžitém vyrovnání zaměstnavatele), a že proto skutečně v období jednoho roku po rozvázání 
pracovního poměru nevykonával „pro jiného zaměstnavatele nebo na vlastní účet činnost, která byla předmětem 
činnosti zaměstnavatele, nebo jinou činnost, která by měla soutěžní povahu vůči podnikání zaměstnavatele“, 
nelze spatřovat – bez ohledu na subsidiární povahu institutu bezdůvodné obohacení – získání bezdůvodného 
obohacení zaměstnavatelem na úkor zaměstnance. Neprojevilo-li se chování zaměstnance v majetkové sféře 
zaměstnavatele, nelze ani úspěšně dovozovat, že by získal na úkor zaměstnance bezdůvodné obohacení, které by 
byl povinen mu vydat. Pokud se zaměstnanec řídil ujednáním o konkurenční doložce, obsaženým v pracovní 
smlouvě, vznikla mu (mohla vzniknout) majetková újma v důsledku toho, že v dané době nevykonával (pro 
sebe) výhodnější výdělečnou činnost jen proto, že dodržel svůj závazek z ujednání o konkurenční doložce, ačkoli 
bylo neplatné. Takováto majetková újma na straně zaměstnance představuje škodu; protože neplatnost ujednání 
o konkurenční doložce nepochybně nezpůsobil zaměstnanec výlučně sám, nemůže mu být neplatnost právního 
úkonu na újmu a zaměstnavatel je mu povinen vzniklou škodu nahradit. 
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dobu určitou lze dle § 39 odst. 2 ZPr pracovní poměr mezi týmiž účastníky sjednat na dobu 

nejvýše 2 let ode dne vzniku pracovního poměru. Toto pravidlo platí i pro každý další 

pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Jestliže od 

skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba alespoň 6ti měsíců, 

k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se nepřihlíží. 

Výjimky82 z tohoto pravidla jsou stanoveny zákoníkem práce. 

Možností sjednání zkušební doby se zabývá následující kapitola věnovaná adaptaci 

zaměstnanců. Taktéž otázka odměňování, tj. definice mzdy byla již uvedne v kapitole 3. 5. 

V tomto ohledu snad jen malé připomenutí, že pokud není mzda sjednána přímo v pracovní 

smlouvě, musí být dle § 113 ZPr stanovena v kolektivní smlouvě, vnitřním předpise či 

v mzdovém výměru. 

Je žádoucí do pracovní smlouvy zahrnout rovněž ujednání o možnosti a podmínkách 

vyslání zaměstnance na pracovní cestu. I když je toto ujednání součástí pracovní smlouvy, 

neznamená automaticky to, že by se tímto zaměstnavatel oprostil od nutného souhlasu 

zaměstnance s jeho vysláním na pracovní cestu.  

 Součástí pracovní smlouvy mohou být další ujednání zaměstnance a zaměstnavatele 

dle principu smluvní volnosti nového zákoníku práce. Tato smluvní volnost však není 

bezbřehá, je třeba při ni respektovat ústavní zásadu definovanou v čl. 1 LPS, podle které si 

jsou lidé svobodní  a rovní v důstojnosti i v právech. Taktéž ustanovení pracovní smlouvy 

nemohou jít proti kogentním ustanovením ZPr, popř. jiných právních předpisů.  

                                                            
82 S účinností od 1. 1. 2010 došlo v ZPr ke změně týkající se pracovních poměrů na dobu určitou. Pod zákonné 
výjimky z pravidla „2 roky a dost“ už nespadají pracovní poměry starobních důchodců uzavřené na dobu určitou, 
maximálně pak na dobu 1 roku, a to kvůli možnosti pobírat souběžně příjem z výdělečné činnosti a starobní 
důchod (viz ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném do 31. 
12. 2009). K této zákonné změně chybí jakékoliv přechodné ustanovení a odborná veřejnost vede o správném 
postupu u těchto zaměstnanců poměrně hojné diskuse (v případě, že zaměstnavatel s nimi chce i nadále 
pokračovat v pracovním poměru na dobu určitou). 
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4.5.4. Předsmluvní odpovědnost v pracovněprávních vztazích  
(culpa in contrahendo) 

Stále častěji se v oblasti zaměstnávání lidí stává, že zaměstnavatel po náročném 

výběrovém řízení zvolí úspěšného kandidáta, počne s takto vybraným uchazečem dohodovat 

podmínky nástupu včetně mzdy a dalších skutečností související se vznikem pracovního 

poměru, avšak ještě před samotným uzavřením pracovní smlouvy a začátkem nástupu do 

zaměstnání zaměstnavatel či zaměstnanec negociační proces vedoucí ke vzniku 

pracovněprávního vztahu bez udání důvodu zruší. Je třeba uvést, že pro obě strany toto 

zrušení představuje značné náklady projevující se mj. v podobě nového oslovování 

potenciálních uchazečů či zaměstnavatelů, v časové náročnosti a především nezřídka v 

podobě demotivace, jejíž hodnota se jen těžko finančně vyčísluje. 

Zákoník práce tuto úpravu výslovně neřeší a odkazuje nás tímto k subsidiárnímu užití 

občanského zákoníku. Paradoxně však i v občanskoprávní rovině je institut předsmluvní 

odpovědnosti značně diskutabilní a vyvstává při něm mnoho otázek právní úpravy de lege lata 

i de lege ferenda.  

Jak již bylo řečeno, výslovná úprava odpovědnosti stran v předsmluvním stadiu jako 

samostatného institutu neexistuje. Lze však některé složky tohoto institutu culpa de 

contrahendo de lege lata dohledat i v českém právu. Jedná se mj. o informační povinnost při 

vyjednávání a do jisté míry i povinnost neukončovat nečekaně jednání o uzavření smlouvy.83 

 P. Dobeš ve svém článku připomíná původ německého culpa de contrahendo, který je 

od 1. 1. 2002 v německém právu i legislativně zakotven. V německém právu je základem 

předsmluvní odpovědnosti teorie o existenci (relativního) vztahu založeného na důvěře, který 

vzniká při jednání o smlouvě a v rámci kterého mají předsmluvní strany vzájemná práva a 

povinnosti a při porušení těchto povinností může nastat odpovědnost za škodu.  

                                                            
83 Dobeš, P. K odpovědnosti za škodu v předsmluvním stádiu de lege lata in Právní rozhledy 2009, C.H.Beck, 
2009. 
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České právo v současné době existenci takového zvláštního relativního 

(kvazizávazkového) vztahu neuznává. Nicměné občanský zákoník upravuje institut 

odpovědnosti za škodu v případě, že jedna ze stran způsobí neplatnost právního úkonu (§ 42 

ObčZ), jenž do oblasti předsmluvní odpovědnosti tradičně spadá. 

Nadto dospěl Nejvyšší soud ČR k názoru, že: "Odpovědnost za škodu vzniklou 

porušením předsmluvní povinnosti - bezdůvodným ukončením jednání o uzavření smlouvy - se 

posuzuje podle ustanovení § 415 a § 420 obč. zák."84 Jedná se o první (a zatím stále jediné) 

rozhodnutí, které nechává spoustu otázek otevřených, především konkrétní obsah povinností, 

které v předsmluvním jednání z § 415 ObčZ vznikají, a rozsah povinnosti k náhradě škody 

vzniklé porušením těchto povinností. 

Meze předsmluvní odpovědnosti založené na institutu culpa in contrahendo je 

v českém právu nutné hledat zejména v charakteru úpravy odpovědnosti. Česká generální 

klauzule náhrady škody se aplikuje bez ohledu na to, zda škoda vznikla z porušení smluvních 

ujednání či zákonné povinnosti. Neexistuje-li však právní úprava vztahující se na jednání, 

jehož protiprávnost se posuzuje, v úvahu přichází aplikace § 415. Obecná občanskoprávní 

prevence je právní povinností každého počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, 

majetku, právech jiného, přírodě a životním prostředí (a to i ve vztahu k vlastnímu majetku a 

vlastním právům).“85 Přičemž kolektiv autorů spolupracující na komentáři k občanskému 

zákoníku již dlouhodobě předpokládá subsidiární užití institutu generální prevence pro 

případy culpa in contrahendo. 

Náhrada škody bude odůvodněná na základě porušení zásady nepoškozovat a principu 

dobrých mravů. Poruší-li někdo své povinnosti, které mu vznikly na základě vztahu důvěry 

vytvořeného mezi osobami vstupujícími do předsmluvního vztahu, musí si být vědom rizika, 

které takové jednání s sebou ponese. Daný rozsah náhrady škody vychází z principu úplné 
                                                            
84 Rozh. NS ze dne 11. 10. 2006, sp. zn. 29 Odo 1166/2004 
85 Srov. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. Komentář, 1. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2008, s. 1049. 
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náhrady škody, neboť staví poškozeného do pozice, ve kterém by byl, kdyby neutrpěl škodu. 

Rozsah škody bude tedy omezen na škodu vzniklou v důsledku spoléhání se na existenci 

tohoto vztahu a bude krýt veškeré náklady, které druhá strana důvodně vynaložila z důvodu 

spoléhání se na předsmluvní vztah.86 

Zásadní právní otázkou zůstává, zda současný český právní systém umožňuje náhradu 

škody z důvodu porušení předsmluvního vztahu v podobě zvláštního právního vztahu či zda 

se v případě odpovědnosti v předsmluvním stádiu jedná o sekundární právní vztah založený 

na porušení mimosmluvních povinností účastníků právních vztahů. Nejvyšší soud ve svém 

rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 1166/2004 judikoval, že povinnost, která by mohla eventuálně 

vyplývat z porušení určitých pravidel v předsmluvním stadiu, nemá smluvní povahu (nejde o 

porušení smluvní povinnosti). O předsmluvním závazkovém vztahu tak nelze mluvit. Proti 

takovému pojetí se staví stále více autorů87 a shodně apelují na přijetí teorie kvazikontraktu, 

který dokáže stanovit citlivěji obsah práv a povinností, jež pak následně mohou být porušeny 

a vyústit v předsmluvní odpovědnost. 

4.5.5. Smlouva o budoucí pracovní smlouvě a jiné podmínky zavazující 
smluvní strany pracovní smlouvy 

Oproti předcházející kapitole pojednávající o předsmluvní odpovědnosti si obě 

smluvní strany pracovněprávního vztahu mohou upravit svá práva a povinnosti v tzv. smlouvě 

o budoucí pracovní smlouvě. Jedná se o předběžný závazek, jehož obsahem je povinnost 

uzavřít v budoucnosti pracovní smlouvu. Smluvní strany se musí dohodnout na všech 

podstatných náležitostech smlouvy a taktéž tato smlouva musí obsahovat určení doby, do kdy 

má být budoucí smlouva uzavřena. Nesplní-li povinný subjekt svoji povinnost do sjednané 

doby, může se oprávněný do jednoho roku ode dne, kdy měla být předjednaná smlouva 

uzavřena, domáhat u soudu, aby nahradil vůli povinného. 

                                                            
86 Hrádek, J. Předsmluvní odpovědnost. Culpa in contrahendo. Praha: Auditorium, 2009, s. 189 
87 Hrádek, J. op. cit. či Dobeš, P. op. cit. 
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V praxi se objevují i smlouvy, ve kterých se jedna ze smluvních stran zavazuje 

předložit druhé straně návrh smlouvy a druhá strana se zavazuje jej ve stanovené lhůtě 

přijmout. Různé formy zavázání si zaměstnanců do budoucna má své opodstatnění 

v případech, kdy zaměstnavatel začíná, nemá ještě zcela jasnou představu o pracovních 

podmínkách, ale chce si určité osoby zavázat.88 

   Taktéž samotná pracovní smlouva může být vázána na splnění určitých podmínek.  

Především může být pracovní smlouva vázána podle § 36 odst. 2 ObčZ na odkládací 

podmínky (např. na dokončení kvalifikačních předpokladů – studia, aj.). Pokud by byla 

uzavřena pracovní smlouva s odkládací podmínkou na splnění předpokladů stanovených 

právními předpisy, které osoba ucházející se o zaměstnání sice v době uzavření nesplňuje, ale 

jejíž splnění se v budoucnu předpokládá, pak by se jednalo o platně uzavřenou smlouvu. 

Naproti tomu nesplnění odkládací podmínky znamená, že dosud neúčinný právní úkon již 

účinnosti nenabude.89 

Na druhé straně rozvazovací podmínka znamená, že na jejím splnění závisí, zda 

následky již nastalé pominou, tzn. práva a povinnosti z pracovní smlouvy by zanikly. 

Uzavření pracovní smlouvy s podmínkou rozvazovací se tedy jeví jako problematické 

s ohledem na ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru (§ 48 a násl. ZPr). Lze 

tak dovodit, že rozvazovací podmínka v pracovní smlouvě by mohla být neplatná podle § 39 

ObčZ pro obcházení zákona.90 

4.5.6. Psychologická smlouva 
 

Na rozdíl od pracovní smlouvy dle ZPr odborná literatura v oblasti řízení lidských 

zdrojů hovoří o daleko širším pojetí a vytváří koncepci tzv. psychologické smlouvy. 

„Psychologická smlouva zahrnuje vzájemná očekávání toho, čím zaměstnanec organizaci 

                                                            
88 Bezouška, P., Ivanco, G. Pracovní právo pro zaměstnavatele. Praha: Linde, 2010, s. 29 
89 Bělina a kol. op. cit., s. 139  
90 Tamtéž 
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přispěje a jak ho za tento příspěvek organizace odmění. Zaměstnavatelé zpravidla očekávají, 

že zaměstnanci organizaci přispějí svými schopnostmi a dovednostmi, pracovním úsilím a 

osobním nasazením, že jí budou věnovat plný pracovní čas a zachovají loajalitu. Na straně 

zaměstnanců zahrnuje očekávání, že jim organizace vedle mzdy a zaměstnaneckých výhod 

poskytne i určitý společenský statut, pracovní jistotu, možnosti seberealizace, dalšího 

odborného rozvoje, práci v příjemné firemí kultuře, případně další kariérové příležitosti.“91 

Nejedná se o písemný dokument, spíše o soubor vzájemných očekávání, která vytváří 

základnu pro pracovněprávní vztahy jako takové.  

4.6. Adaptace zaměstnanců 
 

Cílem adaptačního procesu je urychlit integraci nového zaměstnance do firmy, zajistit 

jeho plnou pracovní výkonnost a zabránit jeho případné demotivaci nebo nespokojenosti 

plynoucí z nedostatku informací, nedostatečného zvládnutí pracovních úkolů či nejasných 

pracovních očekávání. Adaptace tedy zahrnuje jak aspekty odborného zapracování a 

přivyknutí novým pracovním úkolům, tak i aspekty sociálního začlenění do nového 

pracovního prostředí.92  

Při nástupu by měl nový zaměstnanec získat svůj individuální adaptační plán, který 

zpravidla stanoví, s jakými obecnými informacemi a dokumenty by se měl v průběhu 

adaptace seznámit, jaká školení by měl absolvovat, s jakými organizačními útvary by se měl 

seznámit a především termíny kontrolních rozhovorů s přímým nadřízeným či personalistou. 

Z pracovněprávních institutů se s adptačním procesem svým účelem částečně překrývá 

institut zkušební doby93. Sjednání zkušební doby nepatří k podstatným náležitostem pracovní 

                                                            
91 Stýblo, J., Urban, J., Vysokajová, M. op. cit., s. 147 
92 Stýblo, J., Urban, J., Vysokajová, M. op. cit., s. 141 - 142   
93 Z Rozsudku NS ze dne 29. 1. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1807/2003: „Smyslem (účelem) sjednání zkušební doby je, 
aby zaměstnavatel mohl náležitě posoudit, zda zaměstnanec splňuje všechny předpoklady pro řádný výkon 
práce, a aby zaměstnanec mohl uvážit, zda v novém pracovním poměru setrvá, nebo zda ho bezprostředně – 
protože neodpovídá jeho očekávání – skončí. Je nepochybné, že smysl sjednání zkušební doby může být 
naplněn, jen jestliže účastníci získají (mohou získat) poznatky potřebné k rozhodnutí, zda budou chtít 
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smlouvy. Zkušební doba je v pracovní smlouvě sjednána jen tehdy, projeví-li v tomto směru 

oba účastníci souhlasnou vůli. Na rozdíl od samotné pracovní smlouvy, která může být platně 

uzavřena také ústně nebo konkludentně, může být zkušební doba platně sjednána jen písemně. 

Sjednají-li účastníci zkušební dobu v rozporu s ustanovením § 35 odst. 1 ZPr delší než tři 

měsíce nebo neurčí-li účastníci při sjednání zkušební doby, jak dlouho má trvat, činí zkušební 

doba tři měsíce ode dne vzniku pracovního poměru.94 Relevantní judikaturní rozhodnutí ke 

zkušební době je také Rozsudek NS ze dne 17. 7. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1869/2001, který 

uvádí, že zkušební doba nemůže být platně sjednána poté, co již vznikl pracovní poměr. Nelze 

ji tedy dohodnout zpětně, ale nejpozději toho dne, který byl sjednán jako den nástupu 

zaměstnance do práce. 

Zkušební doba nemůže být smluvně dodatečně prodlužována, a to i pro případy, kdy 

byla sjednána kratší než tříměsíční zkušební doba. K prodloužení zkušební doby může dojít 

pouze dle § 35 odst. 2 ZPr, tj. prodloužení zkušební doby o dobu překážek v práci (viz § 191 

– 209), pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby. Prodloužení zkušební 

doby je v těchto případech logické, neboť nedochází k naplnění účelu zkušební doby, tj. 

k oboustrannému ověření, zda výkon práce ve sjednaném pracovním poměru stranám 

vyhovuje.95 Bukovjan96 ve svém článku rozebírá, zdali se zkušební doba prodlužuje jen o 

celodenní překážky v práci, nebo na délce překážky vůbec nezáleží, což ZPr výslovně neřeší, 

nicméně někteří personalisté se tím v praxi často zaobírají. Praxe zpravidla postupuje tak, že 

se berou v potaz jen celodenní překážky v práci, kdežto části omluveně zameškaných směn 

nikoliv.  

Je také poctivé připomenout konotace s institutem tzv. konkurenční doložky, kterou 

jsem rozebírala v předcházející kapitole. V § 310 odst. 2 ZPr stanoví, že pokud byla se 

                                                                                                                                                                                          
v pracovním poměru dále pokračovat, nebo zda ho ukončí; potřebné poznatky mohou získat jen tehdy, jestliže 
zaměstnanec bude po sjednanou zkušební dobu skutečně konat práci.“ 
94 Rozsudek NS ze dne 27. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 127/2001 
95 Bělina a kol. op. cit., s. 145 
96 Bukovjan, P. Znovu ke zkušební době in Práce a mzda. 2/2009. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, s. 19 
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zaměstnancem sjednána zkušební doba, je možné konkurenční doložku uzavřít nejdříve po 

uplynutí zkušební doby, jinak je konkurenční doložka neplatná. 

Se zkušební dobou je neodmyslitelně spjato snadné rozvázání pracovního poměru dle 

§ 66 ZPr, kdy zaměstnanec i zaměstnavatel mohou skončit pracovněprávní vztah bez udání 

důvodu. I v tomto případě se však uplatňuje zásada, že na straně zaměstnavatele nemůže jít o 

důvody, které by měly diskriminační charakter. Na druhou stranu zaměstnavatel není 

v případě skončení pracovního poměru ve zkušební době omezen výčtem jakýchkoli 

ochranných dob, nemusí toto skončení projednat předem s odborovou organizací, ani neplatí 

žádná speciální ochrana odborových funkcionářů. 
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5. Závěr 
 

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 
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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 
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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.  
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Příloha č. 1  PROFESNÍ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ PRÁVNICKÉ 
FAKULTY 

 
I. Pozice koncipienta v advokátních kancelářích 
 

a) Mezinárodní auditorské společnosti – tzv. velká čtyřka: 
 

• Deloitte 
• Ernst & Young 
• KPMG 
• PricewaterhouseCoopers 

 
b) Mezinárodní advokátní kanceláře: 

 
• Allen & Overy, Praha Advokátní kancelář 
• Baker & McKenzie v.o.s. 
• Clifford Chance LLP, organizační složka 
• Giese & Partner, v.o.s. 
• Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář 
• Lovells (Prague) LLP, organizační složka 
• Norton Rose v.o.s. 
• Rödl & Partner, v.o.s. 
• Salans, v.o.s. 
• WEIL, GOTSCHAL & MANGES s.r.o., advokátní kancelář 
• Weinhold Legal, v.o.s. 
• White & Case, advokátní kancelář 
• Zeiner & Zeiner v.o.s. 

 
c) České advokátní kanceláře: 

 
• Brož, Sokol, Novák 
• Brzobohatý, Brož & Honsa 
• Dáňa, Pergl a partneři 
• Glatzová & Co. 
• Havel & Holásek 
• Kocián, Šolc, Balaštík 
• Kříž a Bělina 
• Peterka & Partners v.o.s. 
• Pokorný Wagner & spol. 
• PRK Partners s.r.o. (Procházka, Randl & Kubr) 
• Randl Partners 

 
Výčet advokátních kanceláří zdaleka není kompletní, právní terminologií řečeno jedná 

se pouze o demonstrativní výčet. Při výčtu mezinárodních a především českých advokátních 
kanceláří byl brán ohled na výskyt jmenovaných v zahraničních žebříčcích (zejména 
mezinárodní nezávislý žebříček Chambers Global), také v žebříčku časopisu Czech Business 
Weekly, který stanoví vlastní žebříček advokátních kanceláří a svou známostí pro specializaci 
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pracovního práva. Absolventi právnických fakult mohou pro srovnání kvality advokátních 
kanceláří od roku 2008 taktéž použít výsledky soutěže společnosti EPRAVO.CZ konanou pod 
záštitou České advokátní komory „Právnická firma roku“. 

Při svém budoucím profesním uplatnění si musí každý absolvent zvážit, které hodnoty 
jsou pro něj prioritní a podle toho postupovat při výběru advokátní kanceláře. Mezi výše 
uvedené hodnoty patří: oblast práva, na kterou se advokátní kanceláře zaměřují; 
známá/neznámá advokátní kancelář; česká/mezinárodní; úzká specializace/více oblastí práva; 
nástupní plat + benefity; hodnota volného času; využití cizích jazyků; lokalita, aj. 
Mezinárodní advokátní kanceláře nabízejí absolventům prestiž pracovního prostředí 
nadnárodní společnosti, vysokou specializaci na dané oblasti práva, uplatnění cizího jazyka, 
vysoký nástupní plat (nástupní plat se pohybuje mezi 40.000-55.000,- Kč netto), na druhou 
stranu vyžadují vysoké pracovní nasazení a pracovní tempo (slovo „na shledanou“ je možné 
kolegům sdělit nejdříve po osmé hodině večer, práce o víkendech nejsou výjimkou) a taktéž 
koncipienti velkých advokátních kanceláří se specializují na úzký výsek práva a ztrácejí tak 
často kontakt s ostatními právními obory.  

 
II. Pozice soudního čekatele při soudech České republiky 
 

Pozice sodního čekatele je nejčastěji využívána jako přípravná fáze pro budoucí 
povolání soudce. Dle Zákona ze dne 10. června 2003, se změnil zákon č. 6/ 2002 Sb., o 
soudech a soudcích. Všeobecně současná česká legislativa (tzn. Ústava ČR a Zákon o soudech 
a soudcích) stanoví, že soudcem nebo přísedícím může být ustanoven státní občan ČR, který 
je způsobilý k právním úkonům a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti 
dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 
let a souhlasí se svým ustanovením za soudce nebo přísedícího a s přidělením k určitému 
soudu. Dalším předpokladem pro ustanovení soudcem je mj. vysokoškolské vzdělání získané 
řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké 
škole v ČR a složení odborné justiční zkoušky, za kterou se považuje též advokátní zkouška, 
závěrečná zkouška právního čekatele, notářská zkouška a odborná exekutorská zkouška či 
výkon funkce soudce Ústavního soudu alespoň po dobu 2 let.  
 
III. Notářská praxe na přípravu povolání notáře 
 

Ustanovení § 7 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, definuje pořadavky jmenování 
na notáře. Notářskou praxí se dle zákona rozumí praxe notáře, notářského kandidáta a 
notářského koncipienta podle tohoto zákona a praxe státního notáře a notářského čekatele 
podle dřívějších předpisů. Do notářské praxe Notářská komora České republiky (dále jen 
„Komora“) započte zcela praxi soudce, prokurátora, státního zástupce, advokáta, komerčního 
právníka, soudního exekutora, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu 
nebo Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, exekutorského kandidáta, justičního 
čekatele, asistenta soudce, asistenta veřejného ochránce práv, asistenta státního zástupce, 
právního čekatele prokuratury, právního čekatele státního zastupitelství, advokátního 
koncipienta, exekutorského koncipienta nebo právního čekatele u komerčního právníka, 
činnost zaměstnance Ministerstva spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“), který získal 
vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké 
škole a který se samostatně podílí na tvorbě návrhů obecně závazných právních předpisů; do 
notářské praxe ministr spravedlnosti (dále jen „ministr“) na návrh Komory z jiné právní praxe 
může započítat nejvýše 2 roky. 
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IV. Pozice státního zastupitelství 
 

Zákon o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb. v ustanoveních § 17 – 22 vymezuje 
ustanovování státních zástupců a jejich pracovní poměr.  
 
V. Pozice exekutorského koncipienta 

 
Soudním exekutorem se může stát pouze ten, kdo splní všechny níže uvedené 

podmínky: občan České republiky, plná způsobilost k právním úkonům, úplné vysokoškolské 
právnické vzdělání, bezúhonnost (nespáchal žádný trestný čin), minimálně tříletá exekutorská 
praxe, složení exekutorské zkoušky (§ 9 tzv. exekučního řádu). 

Exekutorskou praxí se rozumí praxe exekutorského koncipienta (zaměstnanec 
exekutora, který má plnou způsobilost k právním úkonům, má úplné vysokoškolské právnické 
vzdělání, je bezúhonný, a je, protože splňuje všechny tyto požadavky, zapsán do seznamu 
exekutorských koncipientů, který vede Exekutorská komora České Republiky) a 
exekutorského kandidáta (exekutorským kandidátem se může stát exekutorský koncipient, 
jestliže složí exekutorskou zkoušku a vykoná alespoň tříletou exekutorskou praxi). Do 
exekutorského úřadu (exekutorem) pak jmenuje exekutorského kandidáta ministr 
spravedlnosti České republiky na návrh Exekutorské komory České republiky. 

 
VI. Pracovní pozice v úřadu státní správy. 
 

Vzhledem k zaměření práce na pracovněprávní oblast, jsou těmito úřady zejména: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká sprava sociálního zabezpečení, Úřady práce, aj. 
 
 
VII.  Pozice právníka v obchodní společnosti 
 

Mnoho středních a velkých společností zaměstnává minimálně jednoho či více 
právníků na stálý pracovní poměr. Velké právní oddělení či odbor může řešit hned několik 
právních odvětví vztahujících se k činnosti svého zaměstnavatele. V nejčastějších případech 
se jedná o tvorbu či posuzování smluv obchodních smluv, veškterá pracovněprávní agenda 
vztahující se k zaměstnávání lidí dané organizace jak popisuje tato diplomová práce, popř. 
části správního či finančního práva.  
 
VIII. Jiná pozice související s právní problematikou – př. personalista 
 

Pracovní pozice personalisty na rozdíl od pozice právníka není nutně determinována 
absolvováním vysokološkolského vzdělání v daném oboru. Proto často na pozicích 
personalistů vídáme vystudované ekonomy, právníky, pedagogy, či jiné profese, jejichž 
zástupci získali praxi v řízení lidských zdrojů dlouholetým vedením kolektivu, popř. 
samostudiem oboru či absolvováním několika odborných kurzů. Práce personalisty se 
vztahuje na práci s lidmi, na komunikuci, na přístupu k lidem. Někteří lidé mají tyto 
schopnosti sobě vlastní a stávají se pak po několika letech specialisté v daném oboru, aniž by 
tetno obor nutně museli vystudovat. Zastávám však názor, že dobrá znalost právních předpisů 
z pracovního práva včetně vztahující se judikatury, je pro personalistu vysokou přidanou 
hodnotou.   

Pracovní uplatnění absolventů práv na trhu práce může být samozřejmě daleko širší, 
jelikož v širším pojetí vykonování mnoha pracovních pozic s sebou nese určitý pravní 
kontext. 
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Příloha  č.  2    TEST  ODBORNÝCH  ZNALOSTÍ  A  DOVEDNOSTÍ 
UPLATŇOVANÝ  PŘI  VÝBĚROVÉM  ŘÍZENÍ  NA  POZICI 
KONCIPIENTA 

 

Většina nadnárodních, ale i českých advokátních kanceláří je zaměřena především na 
obchodní právo. Proto i případové studie z oblasti obchodně-právní jsou nejčastěji používané 
při výběrovém řízení na pozici koncipienta. 

Modelová situace: 

Naším klientem je společnost XY-Holland, založená dle holandského práva. Tento náš 
klient má zájem o koupi 1 ks akcie, která představuje 100% základního kapitálu ve 
společnosti  Novakia a.s. od stávajícího jediného akcionáře, který byl též zakladatelem 
společnosti Novakia a.s. Kopii akcie a aktuální znění stanov společnosti Novakia a.s., jakož i 
její výpis z obchodního rejstříku, jsou přiloženy. 

 Úkoly: 

1. Na základě předložených dokumentů proveďte stručné právní posouzení celé situace, 
zamyslete se zejména nad dokumenty, které bude třeba připravit a jejich formu. 

2. Připravte jednoduchou smlouvu o koupi a prodeji akcie ze stávajícího jediného 
akcionáře na společnost XY-Holland (v českém jazyce). 

3. Připravte krátký průvodní e-mail pro klienta (v anglickém jazyce), shrnující kroky, 
které je třeba učinit k úspěšnému převodu akcie, představující 100% základního 
kapitálu ve společnosti Novakia a.s. Vycházejte z toho, že obchodní stránka věci je 
dojednána, existuje shoda obou stran ohledně této akvizice. Vy stručně klientu 
vysvětlujete, jaké kroky je potřeba učinit dle platných právních předpisů. Text e-mailu 
by měl být strukturovaný, jasný a výstižný (klient není právník, tudíž není třeba uvádět 
odkazy na právní předpisy). 

 

Kandidáti mají k posouzení příkladu zpravidla pouze Obchodní zákoník s komentářem 
a cca 2 hodiny času na vypracování případu. Úroveň zpracování příkladu posuzuje seniornější 
advokát dané advokátní kanceláře a zpavidla tento test slouží jako doplňková metoda celého 
výběrového řízení. 
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Příloha č. 3  PRACOVNÍ SMLOUVA 
 

 
Zaměstnavatel (název): ...................... 
se sídlem v:   ...................... 
IČ:    ...................... 
zastoupený:   ...................... 
(dále jen „zaměstnavatel“) 
 
a 
 
Zaměstnanec (jméno a příjmení):  ............ 
narozen dne   ....................... 
trvale bytem:   ....................... 
(dále jen „zaměstnanec“)    
 

uzavírají dle ust. § 33 a násl. Zákoníku práce tuto pracovní smlouvu 
 
 

I. Základní ustanovení 
 

1. Zaměstnanec bude vykonávat práci na pozici ............. 
2. Místem výkonu práce je sídlo zaměstnavatele. 
3. Dnem nástupu do práce je ................... 
4. Pracovní poměr se uzavírá na dobu neurčitou. 
5. Smluvní strany se dohodly na zkušební době v délce tří měsíců. Zkušební doba koncčí 

dnem ................ 
 

II. Pracovní doba a pracovní cesty 
 

1. Sjednaná délka pracovní doby se řídí § 79 zákoníku práce. Zaměstnanec bere na vědomí, 
že práci může vykonávat v pracovní době rovnoměrně i nerovnoměrně rozvržené. Bližší 
podrobnosti o pracovní době a jejím rozvržení upravuje platný pracovní řád 
zaměstnavatele. 

2. Zaměstnanec vyslovuje souhlas se svým případným vysláním na pracovní cestu po dobu 
nezbytné potřeby, a to i do zahraničí. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci náhradu ve 
smyslu zákona o cestovních náhradách, v platném znění. 

 
III. Mzda zaměstnance 

1. Zaměstnanci náleží za vykonanou práci mzda ve výši .............Kč měsíčně. 
2. Mzda je splatná vždy 15. dne následujícího měsíce, a to bezhotovostním převodem na 

účet zaměstnance číslo: .................. 
 

IV. Povinnosti zaměstnance 
1. Zaměstnanec je povinen vykonávat práci osobně, řádně, svědomitě a odborně, řídit se 

pokyny zaměstnavatele a vedoucích zaměstnanců, dodržovat právní předpisy a vnitřní 
předpisy zaměstnavatele. 
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2. Zaměstnanec se zavazuje plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků 
k vykonávání svěřených prací a plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly a 
vykonávat práci s maximálním zřetelem na ochranu práv a zájmů zaměstnavatele. 

3. Zaměstnanec se zavazuje řádně hospodařit s prostředky jemu svěřenými zaměstnavatelem 
a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a 
zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. 

4. Zaměstnanec se zavazuje bezodkladně zaměstnavatele informovat o všech podstatných 
změnách v údajích týkajících se jeho pracovního poměru a zákonných povinností 
zaměstnavatele z oblasti práva sociálního zabezpečení. 

5. Zaměstnanec je povinen prohlubovat si soustavně kvalifikaci k výkonu práce dle 
sjednaného druhu práce. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení 
k prohlubování kvalifikace. 

6. Zaměstnanec se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech organizačních, obchodních a 
mzdových skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s pracovním poměrem, zejména 
těch, které se týkají obchodního tajemství zaměstnavatele, dále o skutečnostech týkajících 
se jednotlivých obchodních případů, obchodní strategie, personální a cenové politiky 
zaměstnavatele a o veškerých skutečnostech týkajících se obchodních partnerů 
zaměstnavatele a jejich majetku a jeho ochrany. Porušení této povinnosti bude 
považováno za porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k  
vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, 
která porušením povinnosti mlčenlivosti ze strany zaměstnance zaměstnavateli vznikne. 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru. 

 
V. Povinnosti zaměstnavatele 

1. Zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance před uzavřením smlouvy s právy a 
povinnostmi a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má zaměstnanec práci 
konat. 

2. Ode dne vzniku pracovního poměru je zaměstnaval povinen přidělovat zaměstnanci práci 
podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro 
úspěšné plnění pracovních úkolů a dodržovat ostatní podmínky stanovené právními 
předpisy a touto pracovní smlouvou. 

 
Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec druhé 
zaměstnavatel. 
 
 
V................................. dne................................... 
 
 
 
 
...............................................    ................................................ 
 zaměstnavatel       zaměstnanec 
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SUMMARY: Legal aspects of human resources management 
 

At the beginning of the 21st century as much as in the past, the greater part of the 

population obtains the means for their living through participation in the labour market. 

Remuneration is not their only motive: people attempt to satisfy other needs such as pursuit of 

self-fulfilment, establishment of social contacts and overall development of individual 

personality. Work thus has significant impact on the evolution of society in general.  

On the level of a business entity, the available human resources, when efficiently 

organised and managed, can strongly affect the productivity and competitiveness of the 

venture. To attach sufficient weight to the importance of human resources is a precondition 

for a successful business. 

The author of this thesis graduated in Andragogy and Personnel Management and has 

several years of work experience in the field of personnel management. Because of this, her 

approach to the subject matter is one of a human resource manager who at the same time 

advances the interests of the employer and strives to respect and promote the legitimate needs 

of the employees. This ambivalent position embodies the inherent conflict of labour law – 

without some level of protection of the employee, as the usually weaker contractual party, 

adverse social consequences are inevitable. On the other hand, the hands of the employer 

must not be tied too tightly; otherwise the beneficial economic activity and initiative could be 

inhibited. 

The thesis does not attempt to comprise the discussion of every possible factor 

influencing the area of human resource management. Nor does it seek to map its whole legal 

background in detail, because a full account of labour law would then have to be included. 

The author endeavours to connect the basic institutions of labour law with the essential 

concepts of personnel management, viewing the matter through the eyes of a human resource 
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manager. This reflects the wide-spread practice of small and medium enterprises in which the 

human resource managers have to deal with the legal aspects of labour relations themselves 

and only request external legal advice in case of a serious problem. The second chapter of the 

thesis will therefore present the basic terminology and purpose of regulation and explain the 

somewhat dehumanised economic perception of employees as a “resource”, “costs” or 

“capital” of the business venture. 

The third chapter will describe the fundamental personnel management activities, 

evaluate their benefit for the business and discuss their legal framework. These activities 

comprise, among others, personnel planning, selection of qualified employees and their 

subsequent development, and contribution to the internal culture and communication of the 

firm. In this context, the phenomenon of whistle-blowing poses a significant legal issue as 

well as a challenge for the human resource manager to properly handle any particular 

occurrence. 

The fourth chapter further elaborates on the process of recruitment and selection of 

new employees and their adaptation in the work position. This constitutes one of the key 

personnel agendas, as it determines the quality of employees that will be at the disposal of the 

particular organisation. Again, this area is heavily influenced by law, especially its rules 

prescribing equal treatment and prohibiting discrimination. 

The final part of the thesis will summarise the analysis of the previous chapters in 

discussion of the importance of legal regulation for the daily work of a human resource 

manager in any particular entity. The conclusions are confronted with practical examples 

contained in the appendices, including the options of law graduates to become involved in 

personnel management. 

Keywords: human resources; personnel management activities; legal framework. 

Klíčová slova: lidské zdroje; personální činnosti; právní rámec. 


