
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Právnická fakulta

Katedra pracovního práva

Diplomová práce

Liberalizace českého a slovenského pracovního práva 

v posledních 15 letech

Ivan Mazanec

Praha 2009

Vedoucí diplomové práce: 

JUDr. Kristína Koldinská, Ph. D.



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem 

vyznačil prameny, ze kterých jsem pro svoji práci čerpal, způsobem ve vědecké práci 

obvyklým.

V Praze dne 4. září 2009

       ………………………...

Ivan Mazanec



PODĚKOVÁNÍ

Děkuji JUDr. Kristíně Koldinské Ph.D., vedoucí diplomové práce, za cenné rady 

a pomoc, které mi poskytla při psaní této práce, a za zájem, který mi v průběhu jejího 

psaní věnovala.

Dále bych chtěl poděkovat Mgr. Heleně Paldusové za jazykovou korekturu celé 

práce a Mgr. Daniele Duplákové za pomoc při získávání dokumentů jak evropského, tak 

slovenského práva. 



Liberalizace českého a slovenského pracovního práva v posledních 15 letech
                                                                                 Ivan Mazanec

1

OBSAH

1. Úvod ........................................................................................................................ 3

2. Liberalizmus a jeho vliv na pracovní právo .......................................................... 6

3. Pracovní právo v České republice.......................................................................... 9

3.1 Základní principy pracovního práva.................................................................. 15

3.2 Směřování pracovního práva po vzniku České republiky .................................. 18

3.2.1 Zlepšování podmínek zaměstnanců v pracovním právu............................. 22

3.2.2 Práva a povinnosti zaměstnavatelů a jejich proměna v čase....................... 24

3.3 Vliv práva Evropské unie na pracovní vztahy ................................................... 26

3.4 Úprava práv a povinností v novém zákoníku práce, tj. zákon č. 262/2006 Sb. ... 30

3.5 Politický vliv a změny na politické scéně ve vztahu k pracovnímu právu .......... 42

3.5.1 Vlády Občanské demokratické strany v letech 1992 až 1998 .................... 43

3.5.2 Vlády České strany sociálně demokratické v letech 1998 až 2002............. 45

3.5.3 Politická situace a její vliv v letech 2002 až 2006 ..................................... 46

3.5.4 Politické myšlenky a jejich vliv od roku 2006 do současnosti ................... 48

4. Pracovní právo na Slovensku............................................................................... 50

4.1 Pracovní právo na území Slovenska do vzniku společného státu ....................... 50

4.2 Pracovní právo a Ústava Slovenskej republiky.................................................. 51

4.3 Vývoj pracovního práva po vzniku samostatného Slovenska a jeho vztah 

k mezinárodním tendencím..................................................................................... 53

4.4 Zlepšování ochrany zaměstnanců v pracovněprávních vztazích......................... 58

4.4.1 Postavení dětí a mladistvých v pracovněprávních vztazích........................ 59

4.4.2 Ochrana žen a matek dle slovenského zákoníku práce............................... 60

4.4.3 Pracovní vztah se žákem učiliště............................................................... 61

4.4.4 Domácí práce a telepráce .......................................................................... 62

4.4.5 Právní postavení manažerů jako vedoucích zaměstnanců a profesionálních 

sportovců .......................................................................................................... 63

4.4.6 Změna pracovních podmínek a přeřazení na jinou práci ............................ 64

4.5 Práva a povinnosti účastníků pracovního vztahu dle zákona č. 311/2001 Zb. .... 64

4.5.1 Zákaz výpovědi a okamžité skončení pracovního poměru ......................... 67

4.5.2 Zajištění práv a povinností v pracovněprávních vztazích........................... 68



Liberalizace českého a slovenského pracovního práva v posledních 15 letech
                                                                                 Ivan Mazanec

2

4.5.3 Vztahy z dohod o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr ............... 70

4.5.4 Odpovědnost za škodu v pracovním vztahu .............................................. 72

4.6 Porovnání volebních období na Slovensku a jejich vliv na pracovní právo ........ 73

4.6.1 Vlivy působící na pracovní právo v polovině 90. let 20. století ................. 74

4.6.2 Obrat na politické scéně v letech 1998 až 2006 a pracovní právo .............. 75

4.6.3 Návrat sociálně orientovaných stran k moci v roce 2006........................... 78

5. Smluvní svoboda v pracovním právu .................................................................. 80

6. Závěr ..................................................................................................................... 82

7. Résumé.................................................................................................................. 86

8. Bibliografie ........................................................................................................... 88

9. Klíčová slova - Keywords ..................................................................................... 91



Liberalizace českého a slovenského pracovního práva v posledních 15 letech
                                                                                 Ivan Mazanec

3

1. Úvod

Hlavním důvodem výběru tohoto tématu je můj osobní zájem o oblast 

pracovního práva, zejména z důvodu jeho důležitosti pro běžný život. Inspirací při 

rozhodování mi byly také pravidelné otázky lidí kolem mne, kteří nepřicházejí do 

kontaktu s normami tohoto právního odvětví, ať už profesně, nebo jiným obdobným 

způsobem, a kteří hledali u mě jako studenta práv oporu a čekali pomoc a radu. Proto 

jsem se také rozhodl k hlubšímu bádání ve věci práv a povinností v pracovním právu jak 

v České, tak i Slovenské republice. Je to obor práva týkající se každého z nás bez 

výjimky a domnívám se, že právě studium pracovního práva může být dobrým 

odrazovým můstkem pro mou budoucí profesi, zejména pro komunikaci s lidmi a 

porozumění jejich potřebám v oblasti právní pomoci. Výběr států, na které je tato 

diplomová práce zaměřena, je ovlivněn skutečností, že jsem občan Slovenské republiky 

studující v České republice, a proto mi je úprava právě těchto dvou právních řádů 

nejbližší.

Pracovní právo je soubor právních norem, které upravují vztahy vznikající z 

pracovních vztahů, tj. vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Je nutné si 

uvědomit, že pracovní právo není vhodné podřaďovat jednoznačně pod jednu ze dvou 

základních skupin práva, tj. veřejné nebo soukromé právo. Důvodem je právě 

rozmanitost vztahů, které normy pracovního práva upravují. Skutečnost, že pracovní 

právo má úzkou spojitost jak s právem správním a občanským, tak i s právem 

obchodním ještě zvyšuje potřebu bližšího studia pracovněprávních norem. Specifikum 

této práce spočívá v jejím zaměření na pronikání liberalizmu a jeho myšlenek do 

pracovních vztahů ve vývoji pracovního práva na Slovensku a v České republice. Tím 

je dána i specifikace vztahů, na které se práce bude zaměřovat. 

Mezi hlavní kritéria liberalizmu patří míra svobody, a možnost jejího reálného 

uplatnění v praxi. Právě z tohoto důvodu se zaměřím na vývoj práv a povinností, které 

vznikají a jsou vloženy do rukou stran pracovních vztahů. Následně však bude věnován 

prostor i částem pracovního práva, které s právy a povinnostmi přímo souvisejí a ve 
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kterých můžeme najít rozdíly v míře integrace vlivů liberalizmu mezi Českou a 

Slovenskou republikou.

Zkoumání výše specifikovaných rozdílů je zajímavé také z důvodu, že zejména 

vnější vlivy na pracovní právo byly v dosavadním vývoji obou států identické. Tím 

mám na mysli historický základ kodexů, mezinárodní integraci a plnění závazků z ní 

vyplývajících. S ohledem na tezi uvedenou v předchozích větách je v této práci věnován 

prostor také další oblasti, která má bezprostřední vliv na úpravu právních norem. Je jí 

měnící se politická situace v předmětném období a její vliv na pracovní právo.

Při tvorbě diplomové práce, kterou budete mít možnost číst na následujících 

stranách, byly použity zejména metody jazykového a teleologického výkladu podložené 

komparativním přístupem. Ze základního pojmu liberalizace, který se prolíná celou 

prací, můžeme vyvodit také použití historického výkladu. Základem pro zpracování 

tohoto tématu se stalo zkoumání základních právních norem pracovního práva obou 

států spolu s normami přímo s nimi souvisejícími. Samozřejmě byl vzat v potaz i vliv 

normotvorby Evropské unie, jakož i Evropského soudního dvora, a proto byly i 

vnitrostátní normy pracovního práva s těmito vnějšími vlivy konfrontovány. 

V následujících kapitolách jsem se také pokusil s přiměřenou mírou pokory o analytické 

zkoumání celé problematiky, jakož i o vyvození závěrů, jejichž cílem je prezentovat 

můj pohled na samostatný vývoj pracovního práva v obou částech bývalého společného 

státu Čechů a Slováků. 

Systematika tvorby této diplomové práce byla stanovena na základě cílů, kterých 

má být dosaženo v jednotlivých kapitolách. Proto po úvodním vysvětlení podstaty a 

základních pojmů každé kapitoly následuje část věnovaná zkoumání vývoje a dále 

specifikace aktuální úpravy. Je nutné poukázat na skutečnost, že zejména v části 

věnované pracovnímu právu ve Slovenské republice byla tato systematika přizpůsobena 

potřebám vysvětlení rozdílů mezi úpravami obou států, a proto by se mohlo zdát, že tato 

část zachází do větší hloubky. Nicméně tento přístup byl zvolen právě z důvodu, aby 

struktura této práce nevyzněla jenom jako kompilace dvou samostatně vypracovaných 
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částí, které by se s ohledem na historické souvislosti a podobnost vnějších vlivů v 

mnohém shodovaly.

Tato práce je, jak již vyplývá přímo z názvu, cíleně zaměřena na prosazování 

liberálních prvků v úpravě pracovního práva v České republice při jejich současném 

porovnání s paralelním vývojem stejného právního oboru na Slovensku. Tím je 

odůvodněno i časové období, na které se zaměří zkoumání vývoje pracovních vztahů a 

prosazování liberalizmu v dotčených státech. Práce se neomezuje striktně na období od 

roku 1994 do roku 2009, ale řeší vývoj uvedené problematiky i po roce 1989 a 

samozřejmě také neopomene vznik samostatné České a Slovenské republiky k 1. lednu 

1993. Prostředkem k dosažení výše uvedeného cíle je popis a porovnání institutů 

pracovního práva, jakož i práv a povinností subjektů pracovních vztahů. Navzdory 

skutečnosti, že novodobé pracovní právo na Slovensku i v České republice je postaveno 

na stejném historickém základu, najdeme v právních aktech pracovního práva mnoho 

rozdílů, někdy i v těch nejzákladnějších náležitostech institutů pracovního práva. A 

právě zkoumání těchto rozdílů při současném sledování pronikání liberalistických 

myšlenek do pracovněprávních vztahů je účelem této diplomové práce.

Diplomová práce je zpracována k právnímu stavu platnému ke dni 4.9.2009.
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2. Liberalizmus a jeho vliv na pracovní právo

Za základní pojem pro liberalizmus jako způsob politického myšlení, jakož i za 

jeho základní hodnotu můžeme označit pojem svoboda. Svoboda je sociologická 

kategorie, kterou se vyjadřují vztahy mezi živými organizmy a také vzájemné 

ovlivňování s neživou přírodou. V našem případě se budeme logicky zabývat vztahy 

mezi lidmi a instituty jimi vytvořenými.

Nejzajímavějším a zároveň nejkomplikovanějším vztahem tohoto typu je vztah 

mezi člověkem a státem, který vytvořil. Myšlenkou, kterou můžeme považovat v tomto 

vztahu za stěžejní, je rozsah svobody jednotlivce vůči institutům, které sám vytvořil. Již 

skutečnost, že člověk se musí domáhat nezávislosti na něčem, co sám vytvořil, je víc 

než zajímavá.

Svoboda se, stejně jako jiné hodnoty vyvíjela v čase již od doby prvních 

filosofických úvah o člověku a jeho vztahu k společnosti. Prvními mysliteli, kteří se 

zabývali úvahami o člověku, společnosti a jeho výtvorech, byli bezesporu Platón, 

Aristoteles a jejich následovníci. Nicméně za zakladatele tradičního liberalizmu, jako 

nauky se svobodou úzce související, je označován britský empirik John Locke, jehož 

myšlenky nás provázejí již od 17. století, tj. od období osvícenských panovníků, kdy byl 

řešen zejména vztah člověka a jeho svobody myšlení a jednání.

Pracovní právo, jako nezbytná součást moderního právního systému, se tak jako 

ostatní odvětví práva (trestní, správní, občanské) dostává do užšího vztahu s myšlenkou 

liberalizmu již od svého vzniku. Nicméně reálné vztahy a jejich hodnocení dostaly 

sociologický, politický a právní rozměr až v době, kdy společnost začala vytvářet 

žebříčky hodnot, které byly zakotveny v mezinárodních smlouvách a základních 

listinách jednotlivých mezinárodních organizací.

Počátky vztahu liberalizmu a pracovního práva v moderním pojetí můžeme 

zařadit do období uznání práv člověka jako takových. Mezi základní lidská práva patří 

mimo práva na život, rodinu a zdraví samozřejmě i právo na práci, na svobodnou volbu 
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povolání, právo vzít na sebe odpovědnost za svůj vlastní osud a rozhodnout se, jestli 

vstoupit do pracovního poměru, nebo se postarat o obživu vlastní podnikatelskou 

činností. Na zajištění a ochranu těchto práv a svobod musel člověk jako součást 

společnosti vytvořit instituce v rámci národních i mezinárodních struktur. Důsledkem 

tohoto procesu bylo vzdání se alespoň části jedné z nejpřirozenějších lidských potřeb, za 

kterou je svoboda samozřejmě považována.

Potřeba ochrany pracovních vztahů je důležitá zejména z důvodu nerovného 

postavení mezi státem, ostatními zaměstnavateli a zaměstnanci. Je samozřejmě nutné 

poukázat také na skutečnost, že omezovaní práv a povinností jednotlivých subjektů 

pracovněprávních vztahů nebo jejich osvobozování od těchto práv a povinností je 

významným prostředkem politických bojů, což se ve střední a východní Evropě výrazně 

projevilo ve 20. století, a to téměř protichůdnými názory na svobodu a volnost 

v pracovněprávních vztazích. Nicméně zkušenosti lidí a nastupujících politiků jak 

v České republice, tak na Slovensku, které měli možnost získat v době socializmu, a 

samozřejmě i tlak mezinárodního společenství dostaly normotvůrce na začátku 90. let 

20. století do pozice, kdy se museli začít zamýšlet nad možnostmi postupného 

uvolňování svázanosti pracovněprávních vztahů, které jsou nezbytným předpokladem 

pro vývoj společnosti jako celku. 

Významným impulsem v oblasti liberalizace pracovního práva bylo na konci 80.

let 20. století uvolnění Československé socialistické republiky ze sovětského vlivu a 

vytvoření Československé federativní republiky, která se k 1.1.1993 rozdělila na dva 

samostatné státy - Českou a Slovenskou republiku. Tento průlom přinesl několik 

důležitých změn, které měly významný podíl na následném vývoji obou států. Patří sem 

samostatné zákonodárství, jehož vznikem se vytvořil prostor pro názory lidí různého 

politického smýšlení.

Další krok k uvolnění pracovněprávních vztahů spatřujeme v odhodlání obou 

států zařadit se mezi vyspělé státy západní Evropy, což bylo spojeno se začátkem 

přístupových jednání s Evropskou unií. Touto cestou začaly směrem do střední Evropy 

pronikat myšlenky a možnosti řešení, jak maximalizovat svobodu v pracovním právu a 
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zároveň udržet řád ve vztazích s pracovním právem souvisejících. Tudíž myšlenka 

liberalizace se stala aktuálnější než kdykoliv předtím.

Všudypřítomné liberalistické snahy a myšlenka svobody a volnosti je podstatou 

základních svobod v oblasti volného pohybu v rámci evropského hospodářského 

prostoru. Volnost pohybu osob, služeb, kapitálu a zboží vytváří rámec a současně 

inspiraci pro zákonodárce jak České, tak Slovenské republiky pro to, aby normy 

pracovního práva zasahovaly do práv a svobod subjektů pracovněprávních vztahů 

v nejmenší možné míře a zároveň byla dodržována ochrana před zneužíváním 

nerovného postavení mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
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3. Pracovní právo v České republice

Teorie pracovního práva je založena na zkoumání vztahů mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem. Tyto vztahy lze rozdělit do třech základních oblastí. Za nejdůležitější 

oblast pracovního práva je považováno individuální pracovní právo, které řeší vztah 

zaměstnance k zaměstnavateli jako pracovní síly a jeho odměňování. Navazující a 

zároveň neoddělitelnou součástí individuálního pracovního práva je pracovní právo 

kolektivní, které se zaobírá vztahy, jež se přímo dotýkají většího počtu zaměstnanců.1

Důvodem a zároveň důsledkem výše uvedených vztahů je třetí oblast 

pracovního práva, která upravuje zaměstnanost a její vliv na pracovní právo.

Pracovní právo je odvětví práva, které se nedá jednoznačně zařadit do všeobecně 

uznávaného systému soukromého a veřejného práva. Důvodem je specifičnost 

pracovněprávních vztahů. Do vztahů, které bychom mohli charakterizovat jako vztahy 

soukromoprávní, by spadaly vztahy a skutečnosti mezi subjekty, které mají stejné 

postavení v pracovním právu, nebo vztahy, které vznikají uvnitř pracovněprávního 

vztahu. Mezi takové bychom s klidným svědomím mohli zařadit vztahy mezi 

zaměstnavatelem – podnikatelem a jeho zaměstnanci, jakož i vztahy mezi 

zaměstnavateli a zaměstnanci navzájem. Na druhé straně souvislost pracovního práva 

s právem veřejným může být spatřována ve vztazích, kde jednou stranou je subjekt, 

který vytváří podmínky pro vznik, změnu a zánik těchto vztahů, tedy stát, a druhou 

stranou jsou ostatní subjekty, které se do těchto vztahů zapojují. Tato nerovnost je 

spatřována mimo zákonodárné činnosti také v úzkém propojení práva pracovního 

s právem správním a někdy i právem trestním.

Za vznik pracovního práva na území dnešní České republiky můžeme označit 

vytvoření horního zákoníku Václava II. „Ius regale montanorum“, který byl přijat v roce 

1300. Mimo úpravy horního práva jako takového, která byla hlavním důvodem jeho 

vzniku, tu můžeme spatřovat počátky pracovního práva jako souboru pravidel k 

zajištění bezpečnosti práce a předpisů o výplatě mezd a délce pracovní doby a také 

                                               
1 Bělina M. a kol.: Pracovní právo, 3. vydání, C.H. Beck, Praha  2007, s. 3-4.
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počátky úpravy kolektivních práv a povinností.2 Význam a kvalitu tohoto kodexu 

dokládá hlavně skutečnost, že tento dokument byl s úpravami používán přes 500 let až 

do roku 1854, kdy byl nahrazen horním zákoníkem. V tomto zákoníku bychom ale 

marně hledali nějaké prky svobody zaměstnance nebo skutečnosti, které by mohly být 

v dnešní době označeny jako liberální. Snahou tohoto kodexu bylo vytvořit rámec 

povinností zaměstnavatele, aby mohla být dosažena určitá úroveň ochrany zaměstnance. 

Rozhodně ale nemůžeme říct, že by zaměstnanci dovoloval projevit jeho vůli víc, než 

bylo obvyklé při nerovném postavení osob v dané době.

Dalšími formami úpravy pracovněprávních vztahů byly smlouvy čelední, 

tovaryšské a učednické. Od 16. století byly vyhlašovány čelední řády, které upravovaly 

vztahy mezi vrchností a poddanými. Byly vydávány až do zrušení poddanství, které 

zaniklo jako důsledek revoluce v roce 1848. První moderní úpravu pracovních vztahů 

najdeme ve Všeobecném rakouském občanském zákoníku (ABGB – Allgemeines 

Bürgerliches Gesetzbuch) z roku 1811, který v hlavě 25. upravoval námezdní smlouvu, 

již můžeme považovat za předchůdkyni pracovní smlouvy, protože zahrnovala smlouvu 

služební a smlouvu o dílo za protihodnotu v podobě odměny. Na začátku 20. století 

doznala tato část ABGB změn směřujících k samostatné úpravě institutů, které se staly 

nezbytnou součástí právní úpravy v moderních kodexech pracovního práva. Uvedené 

změny přinesly úpravu ukončení pracovního poměru, a to možnost výpovědi, kde 

výpovědní lhůta byla zpravidla 14 dnů, což můžeme označit za významný krok 

k ochraně zaměstnance, a také možnost ukončit pracovní poměr ze strany zaměstnance.3

Rovněž byl zrušen institut námezdní smlouvy a tato část právní úpravy byla rozdělena  

mezi část upravující služební smlouvu a část o smlouvě o dílo. V tomto období 

vystupuje také do popředí úprava pracovních vztahů pro osoby, které se podílejí na 

fungování státu, tj. státní správu. V roce 1910 byl vydán zákon o obecných pomocnících 

a v roce 1914 zákon o státních úřednících. Vznik organizovaného dělnického hnutí měl 

za následek vznik kolektivních smluv, které jsou významným prvkem moderního 

pracovního práva. Změny, které nastaly v prvních dvou desetiletích minulého století, 

můžeme dle mého názoru bez jakéhokoliv rouhání označit jako zásadní ve smyslu 

                                               
2 Gavlas M. a kol.: Pracovní právo, 2. vydání, Doplněk, Brno  2004, s. 29.
3 Bělina M. a kol.: Pracovní právo, 3. vydání, Všehrd, Praha 1994, s. 17-21.
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položení základů organizace a struktury zákoníků práce vytvořených v následujících 

obdobích.

Neméně významnou událostí ve vývoji pracovního práva byly obě světové 

války, které zasáhly do pracovněprávních vztahů velkou měrou. Vysoká 

nezaměstnanost a nedostatek pracovních příležitostí zapříčinily, že zákonodárci museli 

řešit sociální zabezpečení dočasně nezaměstnaných víc než kdykoliv předtím, a tudíž 

vývoj pracovních vztahů směrem ke smluvní volnosti nebyl aktuálním tématem. Úprava 

zabezpečení zaměstnanců byla ovlivněna mezinárodními smlouvami, jako například 

Gentským systémem z roku 1925, který upravoval podporu v nezaměstnanosti.

2. světová válka přinesla na území Československa institut známý spíše z období 

nevolnictví, a to obecnou pracovní povinnost pro muže od 16 do 25 let, kteří byli 

v průběhu války vysíláni k nuceným pracím do Německa (z. 190/1939 a z. 195/1939). 

Veřejný zájem tehdy převýšil všechny osobní zájmy, a proto musely všechny 

práceschopné osoby pracovat tam, kam byly přiděleny.

Po válce vystoupilo do popředí socialistické hnutí a jeho myšlenky, které po 

inspiraci Sovětským svazem zavedlo v průběhu tzv. „právnické dvouletky“ socialistické 

myšlenky téměř do všech právních norem na území Československa. Pracovní právo 

z tohoto období se vyznačovalo jednotností pro všechny a sjednocováním úprav pro 

všechny typy pracovněprávních vztahů. V průběhu 50. let byla postupně upravena 

ochrana zdraví při práci, jakož i všeobecná délka pracovní doby na 46 hodin týdně.

Významným počinem, který české a také slovenské pracovněprávní prostředí 

ovlivňoval téměř 40 let až do nedávné doby, byla kodifikace pracovního práva ve formě 

komplexní úpravy tohoto právního odvětví z roku 1965, zákona č. 65/1965 Sb., 

zákoníku práce. Jeho základními rysy byla jednotnost, komplexnost, kogentnost a 

osamostatnění od ostatních právních odvětví. Zaměstnanců se nejvíce dotýkala 

jednotnost, které šla ruku v ruce s kogentností. Tento způsob úpravy sice zaručoval 

ochranu pro všechny zaměstnance bez rozdílu, na druhé straně ale nedával téměř 

žádnou možnost volby nebo prosazení se jako samostatné osobnosti. Tudíž můžeme 
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konstatovat, že jakákoliv zmínka o vlivu liberalizmu na pracovní právo 

v Československu byla ještě na několik desetiletí v nedohlednu také z důvodu, že 

myšlenky odmítající jakoukoliv svobodu a volnost byly mimo aplikační části 

pracovního práva vtěleny také do formy právních norem a smluv. Zákoník práce 

v tomto období neznal pojmy jako „zaměstnavatel“ a „zaměstnanec“, ale pracoval 

s pojmy „socialistická organizace“ a „pracovník“, což naznačuje, jaký vztah měl stát 

k občanovi jako pracovní síle.

Koncepce zákoníku práce byla prolomena až změnami přijímanými poté, co 

Československý stát ztratil svůj totalitní charakter.4 Změnou, kterou bychom mohli 

označit jako prvotní aplikaci myšlenek liberalizmu, se stalo umožnění podnikání 

fyzických osob spolu s možností zaměstnat ostatní občany v této sféře. Důležité změny 

před vznikem samostatného českého státu nastaly vydáním několika zákonů, které 

vytvářely možnosti pro rozvoj pracovního práva, pracovněprávních vztahů a možnost 

volby a osobního rozvoje. Prvním z této kategorie zákonů byl zákon č. 105/1990 Sb., o 

soukromém podnikání občanů. Zákonem, který přímo nespadal do kategorie zákonů 

upravujících pracovněprávní vztahy, ale bezesporu se pracovního práva týkal, byl zákon 

č. 103/1990 Sb., který novelizoval hospodářský zákoník (zákon č. 109/1964 Sb.), 

předchůdce zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník). Tato novela umožnila 

společné podnikání fyzických osob formou obchodních společností. Vztahy mezi 

odborovými organizacemi a zaměstnavateli upravovalo nařízení vlády ČSFR č. 

120/1990 Sb. Stejně významné bylo také nařízení č. 121/1990 Sb., o pracovněprávních 

vztazích při soukromém podnikání občanů, které bylo integrováno do novely zákoníku 

práce, jež vyšla pod č. 3/1991 Sb. Posledně uvedené nařízení bylo pro následující vývoj 

důležité také z toho důvodu, že poukázalo na ustanovení, která byla do budoucna 

nepoužitelná pro soukromý sektor, a případně je nahradilo novými. Další právní 

úpravou bylo vydání zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, který vytvořil rámec pro 

vznik pracovního trhu. Zákonem, jenž je aktivně používán dodnes, je zákon č. 2/1991 

Sb., o kolektivním vyjednávání, který obsahuje právní úpravu kolektivního smluvního 

práva a způsoby řešení sporů z něho vzniklých.

                                               
4 Bělina M. a kol.: Pracovní právo, 3. vydání, C.H. Beck, Praha  2007, s. 29.
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Považuji za nezbytné poukázat na skutečnost, že na vývoj pracovněprávního 

prostředí na území Československa měly vliv i mezinárodní dokumenty, které sice 

přímo neovlivňovaly svobodu volby a jednání v pracovněprávních vztazích, nicméně 

svou důležitostí a závazností v oblasti péče o zaměstnance zakládaly jistoty, které 

následně podpořily myšlenku postupné liberalizace pracovněprávních vztahů. Mezi 

nejvýznamnější mezinárodní smlouvy patří bezpochyby Mezinárodní pakt o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech, přijatý Valným shromážděním 

Organizace spojených národů (OSN) v prosinci roku 1966. Československá 

socialistická republika vyhlásila uvedenou smlouvu vyhláškou Ministerstva 

zahraničních věcí č. 120/1976 Sb. dne 23.3.1976. Samostatná Česká republika se tímto 

mezinárodním paktem stala vázána dnem svého vzniku, tedy 1.1.1993. Tímto 

mezinárodním dokumentem se občanům zaručuje právo na spravedlivé a uspokojivé 

pracovní podmínky, spravedlivou mzdu, stejné pracovní podmínky pro muže a ženy, 

bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky.5 Mimo obecných práv 

zaměstnanců jsou dále upraveny i podmínky pro zvláštní ochranu, která má být 

poskytována matkám po přiměřenou dobu před narozením a po narození dítěte. Další 

zvláště chráněnou skupinou osob jsou samozřejmě děti a mládež, kterým se poskytuje 

ochrana před pracemi, ohrožujícími jejich život a zdraví nebo bránícími jejich 

normálnímu vývoji. Významnými a v moderní době také často skloňovanými právy, 

která založila tato mezinárodní úmluva, jsou právo na stávku, koaliční právo a právo na 

založení odborové organizace.6 Na základě tohoto paktu a v souladu s ním byla 

následně vytvořena Listina základních práv a svobod, která inkorporovala tato práva do 

českého ústavního pořádku. K dalším mezinárodněprávním dokumentům, které svým 

významem/svou působností ovlivnily dění na území dnešní České republiky, patří 

zejména Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen z prosince roku 1979, která 

pro Československou socialistickou republiku vstoupila v platnost dne 18.3.1982 a do 

právního řádu byla uvedena vyhláškou Ministerstva zahraničních věcí č. 62/1987 Sb.. 

Smluvní strany se v této úmluvě zavázaly, že budou bez prodlení provádět politiku 

odstranění diskriminace žen. Neméně významnou je i Úmluva o právech dítěte z 

                                               
5 Čl. 7 části 1. Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, vyhláška č. 
120/1976.
6 Čl. 8 a násl. části 1. Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, vyhláška č. 
120/1976.
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listopadu roku 1989, která navázala na Deklaraci práv dítěte z roku 1959. Tato úmluva 

se pro Československou socialistickou republiku stala závaznou 6.2.1991 a jako součást 

právního řádu byla vyhlášena sdělením Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 

104/1991 Sb.7 Sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2000 Sb.m.s. se součástí 

českého právního řádu stala Evropská sociální charta z roku 1961, která stanovila 19 

základních práv a principů. Tento dokument vytvořil ucelený komplex práv přenesením 

sociálních a pracovněprávních dokumentů z mezinárodní úrovně do evropského 

kontextu. K ochraně a prosazování těchto práv se zavázaly všechny smluvní  strany 

tohoto dokumentu. Kontrola dodržování závazků z Evropské sociální charty je 

uskutečňována prostřednictvím každoroční zprávy o plnění Evropské sociální charty, 

která je vypracovávána Ministerstvem práce a sociálních věcí a prostřednictvím Vlády 

ČR předkládána Radě Evropy, jako orgánu zaštiťujícímu provádění tohoto dokumentu.

Dokumenty, které nesmí být opomenuty zejména kvůli své důležitosti, jsou 

mezinárodní úmluvy přijaté v rámci Mezinárodní organizace práce, která je organizací 

zaměřenou na prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných lidských a 

pracovních práv. Byla založena v roce 1919 v rámci Pařížské mírové konference. Tato 

organizace pracuje na principu tripartity, jejímiž složkami jsou představitelé vlád, 

zaměstnanců a zaměstnavatelů. Základními orgány organizace jsou Mezinárodní 

konference práce, Správní rada a Mezinárodní úřad práce. Zasedání Mezinárodní 

konference práce se koná jednou ročně v Ženevě.

Pokračující politický vývoj směřoval ke vzniku samostatné České republiky, 

který sebou samozřejmě také přinesl nové otázky a možnosti vývoje. Důvodem byla 

zejména snaha o integraci nově vzniklé České republiky do mezinárodních struktur, 

zejména do Evropské unie. Snaha o uskutečnění změn souvisejících s harmonizací 

českého pracovního práva s právem Evropského společenství se stala hnacím motorem 

pro uskutečňování změn v této oblasti českého právního systému.

                                               
7 Bělina M. a kol.: Pracovní právo, 3. vydání, C.H. Beck, Praha  2007, s. 38.
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3.1 Základní principy pracovního práva

Předchůdce nyní platného zákoníku práce, tedy zákon č. 65/1965 Sb., nedával 

v průběhu své platnosti v socialistickém Československu téměř žádnou možnost pro 

vytvoření jakýchkoliv zásad nebo principů. Důvodem byla striktní aplikace tohoto 

zákona na bázi jednotnosti, kogentnosti a samostatnosti. Tento zákon obsahoval 

základní principy a zásady v čl. I až X, které byly zrušeny novelou č. 74/1994 Sb. 

Navzdory skutečnosti, že zákoník práce z roku 1965 neobsahoval po uvedené novele ve 

svých ustanoveních samostatnou hlavu věnovanou základním principům a zásadám 

(věnovanou čemu?) jako zákon č. 262/2006 Sb. (Hlava III. První části), můžeme 

v prvních paragrafech tohoto zákona najít několik ustanovení, která by splňovala 

podmínky pro označení princip nebo zásada. Názorným příkladem je ustanovení § 1 

odst. 3 uvedeného zákona, které ukládalo zaměstnavateli zajišťovat rovné zacházení se 

všemi zaměstnanci ve vymezených případech. Není to tedy bezvýhradná aplikace 

zásady rovnosti, jako je tomu v ustanovení § 13 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb. 

Dalším vhodným příkladem jsou hned následující odstavce stejného paragrafu zákona č. 

65/1965 Sb., tedy odstavec 4 a násl. Ty jsou zaměřeny na zákaz přímé nebo nepřímé 

diskriminace a jejich specifikace. Zakotvení principů a zásad pracovního práva a vztahů 

s nimi souvisejících na ústavní úrovni bylo uskutečněno až po vzniku samostatné České 

republiky, a to Listinou základních práv a svobod, která byla implementována do 

ústavního pořádku České republiky ústavním zákonem č. 2/1993 Sb. Dalšími principy, 

které zůstaly ve starém zákoníku práce, byla ustanovení § 7, kde bylo založeno právo 

svobody rozhodnutí fyzické osoby a zaměstnance při vzniku pracovního poměru, 

oprávnění zasahovat do pracovněprávních vztahů jenom ze zákonného důvodu a zákaz 

snižovat důstojnost zaměstnance nebo jeho vážnost na pracovišti. Pro dnešní dobu zní 

tyto principy samozřejmě a pochopitelně, ale v době vlády socialismu na území 

Československa byly aplikace a domáhání se těchto oprávnění zaměstnancem vůči 

fakticky jedinému zaměstnavateli, státu, nejednou téměř znemožněny. 

Naproti tomu spolu se vznikem samostatného státu dostaly pracovněprávní 

vztahy ochranu ve formě ustanovení Listiny základních práv a svobod (dále jenom 

„Listina“), která se stala součástí ústavního pořádku České republiky, jak je uvedeno 
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výše. Vyjma obecných ustanovení o rovnosti, zákazu jakékoliv diskriminace a 

samozřejmě omezení státní moci na zásahy jenom z důvodu a způsobem, který stanoví 

zákon, věnuje Listina této oblasti samostatné články č. 9, č. 26, č. 28 a č. 29. Článek č. 9 

Listiny stanovuje zákaz nucených prací a výjimky z něj. Článek 26 je z pohledu této 

diplomové práce nejdůležitější, protože vnáší do pracovního práva prvek liberalizmu 

pod ochranou samotného ústavního pořádku. Zakládá právo každého na svobodnou 

volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou 

hospodářskou činnost. Článek 28 stanovuje právo zaměstnance na spravedlivou odměnu 

za vykonanou práci. A konečně článek č. 29 Listiny stanovuje zvláštní podmínky pro 

ženy a mladistvé v pracovněprávních vztazích. Obě posledně zmíněná ustanovení 

Listiny odkazují v posledních odstavcích na zvláštní zákon, čímž je jenom zdůrazněna 

skutečnost, že podrobněji mají být tato práva a tyto svobody upraveny v normách 

pracovního práva, a také zdůrazňují důležitost a potřebu zabezpečit těmto právům a 

principům maximální možnou ochranu.

Dalším podnětem pro vývoj pracovněprávních principů a zásad byla snaha o 

postupné přibližování českého právního řádu k normám Evropského společenství a 

podmínkám, které stanovila Evropská unie pod tlakem tehdejších členů pro přístupové 

jednání a následný vstup mezi vyspělé země Evropy, a harmonizaci s těmito normami.

Tento proces a samozřejmě reakce na aktuální vývoj ve světě vyústily až do 

vytvoření nového komplexního kodexu, který je slučitelný s právem Evropské unie, a 

nahrazení starého zákoníku práce. S ohledem na výše uvedené se stal nový zákoník 

práce, jak je v dnešní době často nazýván, úpravou, která by měla vyhovovat i těm 

nejsložitějším podmínkám a vztahům, které mohou v dnešní době vzniknout. Důležitost 

základních zásad pracovněprávních vztahů je patrná již jenom ze způsobu, jakým jsou 

stanoveny a jejich umístnění v novém zákoníku práce. Nejsou sice umístněny tak, jako 

v z.č. 65/1965 Sb. před novelou 74/1994 Sb., nicméně zákonodárci umístili základní 

zásady hned mezi první ustanovení nového kodexu do části I hlavě III totiž předchází 

pouze vymezení předmětu úpravy a pracovněprávních vztahů v hlavě I a definice 

účastníků pracovněprávních vztahů v hlavě II. Základní zásady pracovního práva jsou 

rozepsány do §13 až 15 zákona č. 262/2006 Sb. 
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Základními zásadami podle zákona č. 262/2006 Sb. jsou:

 pracovněprávní vztah může vzniknout jenom se souhlasem fyzické osoby a 

zaměstnavatele;

 zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance;

 zaměstnavatel je povinen zajišťovat rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat 

zákaz jakékoliv diskriminace zaměstnanců;

 zaměstnavatel musí poskytovat svým zaměstnancům stejnou odměnu za stejnou 

práci;

 zaměstnavatel má povinnost informovat zaměstnance o pracovněprávních 

vztazích;

 zaměstnavatel má povinnost zabezpečit seznámení svých zaměstnanců 

s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy;

 zaměstnavatel nemá oprávnění ukládat zaměstnanci za porušení pracovní 

povinnosti peněžité postihy, vyjma náhrady škody, za kterou zaměstnanec 

odpovídá;

 zaměstnavatel nemůže požadovat od zaměstnance žádné zajištění závazku; to 

neplatí v případě konkurenční doložky, je-li zajištěna smluvní pokutou, a srážek 

z příjmu z pracovněprávního vztahu;

 zaměstnavatel může dočasně přidělit zaměstnance k výkonu práce u jiné 

právnické nebo fyzické osoby po splnění zákonem stanovených podmínek;

 zaměstnanec má právo na přidělování práce v rozsahu a způsobem, jaký 

stanovuje zákon;

 zaměstnanec nemůže vykonávat na základě pracovní smlouvy nebo dohody o 

práci konané mimo pracovní poměr práci, která se druhově shoduje s prací 

vykonávanou u téhož zaměstnavatele na základě jiné smlouvy nebo dohody;

 zaměstnavatel je povinen rozvíjet pracovněprávní vztahy a pečovat o ně 

v souladu se zákonem a dobrými mravy;

 zásah do oprávněných zájmů jiného účastníka pracovněprávního vztahu nesmí 

nastat bez právního důvodu a v rozporu s dobrými mravy;

 zneužívaní nerovného postavení mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je 

zakázáno;
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 odborová organizace je oprávněna vstupovat a zasahovat do pracovněprávních 

vztahů jenom v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem nebo kolektivní 

smlouvou.

Dalším podpůrným pramenem nového zákoníku práce je zákon č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, který ale čeká v nejbližším období zcela nová kodifikace, která může 

svou stavbou ovlivnit, a určitě také ovlivní pracovněprávní předpisy. Z tohoto důvodu 

můžeme tedy očekávat i případnou novelizaci zákoníku práce týkající se i základních 

zásad. Troufám si ale vyslovit názor, že bez ohledu na místo nebo způsob, jakým budou 

zásady pracovního práva zakotveny v právním pořádku České republiky, se nic nezmění 

na skutečnosti, že nynější zásady budou určitě součástí i případné nové úpravy a možná 

i v ještě rozšířenější podobě.

3.2 Směřování pracovního práva po vzniku České republiky

Rozdělení Československé federativní republiky, vznik samostatných států 

Čechů a Slováků a jejich snaha o zapojení se do mezinárodních a zejména evropských 

struktur vyvolaly nové otázky a zároveň možnosti, kam by měly směřovat myšlenky 

zákonodárců při novelizaci stávajících nebo vytváření nových komplexních kodexů. 

Tyto změny měly bez ohledu na způsob jejich provedení reagovat na nové impulsy, 

které přicházely do této geografické oblasti jak ze západní Evropy, tak z celého 

demokratického a kapitalisticky a liberálně smýšlejícího světa.

Jak bylo již uvedeno v předcházejících kapitolách, zákoník práce vytvořený 

v roce 1965 byl na svou dobu více než pokrokový. Obsahoval ustanovení o 

povinnostech zaměstnavatelů vůči zaměstnancům a zákaz diskriminace, což by 

v případě možnosti reálné aplikace znamenalo něco, co si většina států mohla jenom 

přát. Nicméně politický systém a zejména jeho reálné prosazování bránily jakékoliv 

iniciativě, která by mohla narušit postavení myšlenky socialismu a možnosti jejího 

prosazování. Z tohoto pohledu by se dalo říct, že možná větší vliv než samotný vznik 

České republiky měla tzv. sametová revoluce v listopadu roku 1989 a především 

změny, které nastaly v právních normách. Hlavní změnou byla možnost občana domoci 
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se svých práv a nároků, kterému mu sice náležely i době před rokem 1989, ale 

vzhledem k politické situaci byl jejich výkon prakticky znemožněn.

Vznik České republiky 1.1.1993 přinesl v oblasti práv a svobod významnou 

změnu v podobě přijetí Listiny základních práv a svobod, která byla vydána ve formě 

ústavního zákona č. 23/1991 Sb. a po vzniku samostatné České republiky byla zařazena 

do ústavního pořádku České republiky ústavním zákonem č. 2/1993 Sb. Tento 

dokument vytvořil základ a nepřekročitelnou hranici, když stanovil minimální 

požadavky na dodržování práv a svobod, a dal tak jistotu všem občanům a osobám 

žijícím na území České republiky, že mají oporu při uplatňování jejich práv a svobod.

Vývoj po roce 1993 směřoval k harmonizaci českého pracovního práva 

s podmínkami, které ukládaly evropské normy a také dohody, které byly uzavřeny 

při přístupových jednáních. Výsledkem tohoto procesu bylo vypracování novely 

zákoníku práce ve formě zákona č. 155/2000 Sb., jejímž hlavním cílem bylo promítnutí 

směrnic Evropského společenství do české pracovněprávní úpravy a dosažení plné 

slučitelnosti zákoníku práce s právem Evropské unie. Kromě tohoto primárního cíle 

přinesla novela několik změn, které vyplynuly z potřeb praxe.8 Těmito změnami se 

bude tato práce zaobírat v následujících statích.

Tuto novelu následovalo ještě několik dalších, které upravovaly zákon č. 

65/1965 Sb., nicméně jejich význam již není tak podstatný zejména z toho důvodu, že 

většina z nich byla v části týkající se zákoníku práce zrušena zákonem č. 264/2006 Sb., 

který přímo navazuje na vydání nového zákoníku práce pod č. 262/2006 Sb.

I když bylo uskutečněno mnoho novel starého zákoníku práce, které měly 

přizpůsobit kodex moderním společenským a ekonomickým podmínkám a požadavkům 

moderní právní úpravy, nepodařilo se překročit určité hranice. Proto se stal dlouho 

používaný zákoník spíše přítěží, nežli prostorem do další vývoj pracovněprávních 

vztahů. Řešení bylo spatřováno ve vytvoření zcela nové právní normy, která by plně 

odrážela moderní trendy a také vytvořila prostor pro budoucí úpravy, vyžadované 

                                               
8 Bělina M. a kol.: Pracovní právo, 3. vydání, C.H. Beck, Praha  2007, s. 32.
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neustálým vývojem globálních vztahů. Hlavním pojmem pro nový zákoník práce měla 

být FLEXIBILITA, místo strnulé KOGENTNOSTI, která svou svázaností nedávala 

prostor ke změně většího charakteru. Flexibilita měla být zejména patrná ve smluvní 

volnosti stran pracovněprávních vztahů.

V porovnání s tvorbou komplexních úprav jiných odvětví českého právního 

systému, jako například trestního zákona nebo občanského zákoníku, můžeme 

konstatovat, že nový zákoník práce se těšil všeobecné shodě ohledně nutnosti svého 

vytvoření, a možná i proto byl vládní návrh tohoto zákona v Parlamentu ČR 

projednáván „pouze“ od září roku 2005 do května roku 2006. S ohledem na blížící se 

konec volebního období 2002 až 2006 nebyly bohužel přijaty určité zákony, které nový 

zákoník práce předpokládal (antidiskriminační zákon), resp. nastala situace, kdy nově 

přijatý zákon neměl ve svých ustanoveních vytvořeno provázání se zákony, jejichž 

přímá souvislost se zákoníkem práce se předpokládá. Zákon č. 262/2006 Sb., který byl 

přijat dne 21.4.2006, je založen na ústavní zásadě, kterou najdeme v čl. 2 odst. 3 Listiny 

základních práv a svobod: „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo 

nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“, nebo přímo v Ústavě v čl. 2 odst. 4. Tato 

zásada přináší do českých pracovněprávních vztahů prvek liberalizace, který nachází 

svou oporu přímo v ústavě. Jejím projevem je smluvní svoboda, kdy je přímo dovoleno 

odchýlit se od zákonných ustanovení v případě, že to zákon přímo nezakazuje. Nový 

zákoník práce č. 262/2006 Sb. nepřímo obsahuje tuto zásadu v ustanovení § 2 odst. 1.

Významnou změnou je také skutečnost, že byla upravena provázanost zákoníku 

práce s ostatními právními odvětvími. Starý zákoník práce měl přímou spojitost jak 

s občanským, tak se správním právem. Na druhé straně nový zákoník práce vytvořil 

novou formu provázání mezi právními normami v rámci českého právního řádu, protože 

do té doby bylo pro pracovněprávní vztahy používáno více právních norem na principu 

paralelnosti nebo subsidiarity, přičemž v ustanovení § 4 z.č. 262/2006 Sb. je založen 

princip delegace. Občanský zákoník tak měl být použit jenom tehdy, když to zákoník 

práce výslovně stanoví. V podobném duchu fungují i jiná ustanovení nového zákoníku 

práce, jako například ustanovení § 18, § 325 a § 326. Principu delegace se ale dotkla i 

zatím největší „novela“ nového kodexu, která vyšla přímo od soudců Ústavního soudu. 
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Nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. rozh. shledal ustanovení § 4 a § 18 ve slovech 

„§ 48, 49“ zákoníku práce jako protiústavní přímo ve vztahu k čl. 1 Ústavy a proto 

dané ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. zrušil. Uvedené rozhodnutí se opírá zejména o 

argumentaci navrhovatelů, která tvrdí, že využitím koncepce delegace ve spojení s

několika způsoby vymezení dispozitivnosti a kogentnosti ustanovení nového zákoníku 

práce je právní úprava v zákoníku práce věcně nesprávná, nesmyslná a nesrozumitelná a 

zakládá neaplikovatelnost řady jeho ustanovení. Dle názorů navrhovatelů vede tato 

úprava ke kogentnosti celého zákoníku práce, což neodpovídá ani jednotlivým 

ustanovením (samostatně), ani proklamovanému záměru jeho tvůrců. Koncepce 

delegace občanského zákoníku zakládá právní nejistotu a nestabilitu, v čemž je shledán 

rozpor s čl. 1 odst. 1 Ústavy. Problém byl spatřován také při konkrétní aplikaci 

ustanovení občanského zákoníku, na kterou odkazují výše uvedená ustanovení zákoníku 

práce, protože nedovolují použití ustanovení občanského zákoníku přímo 

s delegovaným ustanovením souvisejících. Proto by v případě opačného rozhodnutí 

Ústavního soudu mohl vznikat rozpor mezi striktním dodržováním principu delegace a 

logickým použitím ustanovení občanského zákoníku. Ústavní soud svým rozhodnutím 

změnil, a v některých případech také zrušil ustanovení upravující princip delegace a 

vrátil, z pohledu právní teorie a aplikační praxe, praktičtější použití občanského 

zákoníku na bázi subsidiarity.9

Nemůžeme zapomenout na skutečnost, že jsou i oblasti pracovněprávních 

vztahů, které jsou úmyslně upraveny ve zvláštních zákonech, a zákoník práce pro ně 

vymezuje pouze základní ustanovení a podmínky. To se týká zejména státních 

zaměstnanců, kteří jsou ve služebním poměru ke státu. Dále se jedná o úpravy, které se 

vyznačují určitými zvláštnostmi, u nichž by nebyla plná aplikace zákoníku práce 

žádoucí. Mezi takovéto oblasti patří doprava, činnost vysokých škol, ale také oblast 

státního zastupitelství.

                                               
9 Nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb.
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3.2.1 Zlepšování podmínek zaměstnanců v pracovním právu

Vývoj postavení zaměstnanců v pracovním právu je možné označit za delší než 

samotný vývoj pojmu pracovní právo. Úprava postavení zaměstnanců se vyvíjela spolu 

s vývojem společenských vztahů, které se zaobíraly nejprve prací poddanstva, přes 

nevolníky až po moderní zaměstnance. Postavení zaměstnanců v pracovněprávních 

vztazích se stalo zrcadlem společnosti, protože pracovněprávní vztahy nejlépe odrážely 

vztah mezi těmi, kteří se jako pracovní síla nabízeli, a těmi, kteří pracovní sílu 

využívali. S ohledem na uvedenou tezi se můžeme blíže podívat na vztah mezi 

zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem po vzniku samostatné České republiky. 

Se vznikem České republiky můžeme v rámci pracovního práva hovořit o začínajícím 

postupném uvolňování podmínek svazujících pracovněprávní vztahy, které začalo po 

pádu socialistického režimu. Důvodem zlepšování pracovních podmínek v tomto 

období byla změna postoje samotného státu k člověku, kdy došlo k odchýlení od vztahu, 

který byl na území Československa směrodatný víc než 40 let. Předcházející politický 

režim považoval v rámci pracovněprávních vztahů člověka pouze za zdroj potencionální 

pracovní síly, kterou bylo potřebné využít k vzestupu celé společnosti. Na druhé straně 

demokraticko-kapitalistické myšlení sebou přineslo snahu o zlepšení podmínek 

zaměstnanců jako ocenění jejich práce, protože se prosadil přístup, který bychom mohli 

charakterizovat myšlenkou „svobodný a spokojený zaměstnanec je dobrý zaměstnanec“. 

S ohledem na tyto myšlenky a vliv vyspělých zemí se zákonodárci snažili o zakotvení 

základních práv a svobod principů do právního řádu, čehož příkladem je Listina 

základních práv a svobod a samozřejmě samotná Ústava. Práva zaměstnanců doznala 

změn také z důvodu potřeby implementace směrnic Evropských společenství, protože 

tento proces byl jednou z podmínek pro možnost přistoupení k Evropské unii. Je ale 

třeba si uvědomit, že vyjma normotvorby, která proběhla v letech 1991 až 1994, se 

zákonné změny až na výjimky, které byly řešeny výše, přímo zákoníku práce z roku 

1965 nedotkly. Úpravy pracovněprávních vztahů se uskutečňovaly podrobnější úpravou 

oblastí přímo souvisejících s pracovním právem. Patří sem zejména normy upravující 

zaměstnanost, jako například z.č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti a po několika novelách 

nová zákonná úprava zaměstnanosti, která je v souladu s evropskou legislativou a byla 

vyhlášena pod č. 435/2004 Sb. Dále z.č. 2/1991 Sb. upravující kolektivní vyjednávání a 
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jeho novely v následujících letech, jakož i široká normotvorba samotné vlády ve formě 

nařízení vlády, která upravují bezpečnost při práci, mzdové poměry státních 

zaměstnanců, minimální mzdu a také oblast osobních překážek v práci ze strany 

zaměstnance. Je potřebné si uvědomit, že úprava pracovněprávních vztahů ve větší míře 

byla možná jenom prostřednictvím úpravy vztahů souvisejících, protože kogentnost a 

úprava některých institutů pracovního práva v zákoně č. 65/1965 Sb. nedovolovaly 

uskutečnění změn prostřednictvím novelizace zákoníku práce.

Zlepšování podmínek zaměstnanců nutně souvisí s implementací prvků 

liberalizmu do pracovněprávních vztahů. Za další důvod můžeme považovat i snahu 

vyspělých evropských států, kam Česká republika bezesporu patří, zvýšit 

prostřednictvím podporování svobodné vůle zaměstnanců a odstranění téměř všech 

bariér v pracovněprávních vztazích konkurenceschopnost jak v rámci Evropského 

společenství, tak navenek ve prospěch hospodářské síly celé Evropské unie. 

Snaha o podporu prosazení vlastní osobnosti jednotlivého zaměstnance 

prostřednictvím omezené regulace ze strany státu, to může být zhodnocení posledního 

období vývoje pracovněprávních vztahů na území střední a západní Evropy. Nicméně i 

nově upravená omezení a povinnosti jsou vesměs zaměřeny na vytváření podmínek 

k ochraně zaměstnance v rámci pracovních vztahů, jako například bezpečnost při práci, 

povinný odpočinek, odpovídající platební ohodnocení a mnoho dalších, které budou 

v této práci blíže popsány v následujících kapitolách.

Vzhledem k výše uvedenému by se mohlo zdát, že pracovněprávní vztahy se 

vyvíjejí bez ohledu na politickou situaci a stranické rozložení sil, ale opak je pravdou. 

Musíme si uvědomit, že na jedné straně stojí téměř všeobecná shoda v názoru na 

pozitivní vliv Evropské unie na hospodářství České republiky, a tedy i akceptace a 

podpora potřebných změn, a na druhé straně stojí způsob, jak rychle k těmto změnám 

dospět. Z toho vyplývá, že zaleží na tom, která politická strana a jaký názorový proud 

jsou momentálně u moci. Je nutné si také uvědomit, že sociálně laděné politické strany 

se snaží brát větší ohled na obyčejné lidi, kdežto pravicové strany jsou více nakloněny i 

radikálnějším změnám, které by v prvním momentu mohly mít neblahý vliv na životní 
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úroveň obyvatelstva. Pak je věcí názoru každého člověka, jehož se tyto změny týkají, ke 

které myšlence se přikloní.

Období posledních 15 let v České republice musíme nicméně hodnotit pozitivně, 

protože změny, které si vyžádala i změna společenských poměrů, se podařilo uskutečnit 

a také uvést do aplikační praxe. Vždy sice můžeme konstatovat, že se něco mělo udělat 

lépe, rychleji nebo precizněji, avšak jenom čas ukáže, jestli změny v pracovněprávních 

vztazích byly uskutečněny tak, jak bylo potřeba.

3.2.2 Práva a povinnosti zaměstnavatelů a jejich proměna v čase

Pojem zaměstnavatel vždy poukazoval na skutečnost nadřazenosti vůči 

zaměstnancům. Vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem  se vyvinul ze vztahu 

mezi vrchností a jejími poddanými. Již od starověku existoval vztah, ve kterém jedna 

strana dávala druhé příkazy a druhá strana musela na základě těchto příkazů vykonávat 

určitou práci. Nicméně vývoj postupně dospěl do fáze, kdy se tento vztah neskládal 

jenom z příkazu tzv. „zaměstnavatele“ a výkonu práce tzv. „zaměstnance“, ale právními 

normami byly upraveny i povinnosti zaměstnavatele, které sestávaly zejména 

z poskytnutí ochrany jeho zaměstnancům a postupně i z garancí a jistot nezbytných pro 

výkon práce. Zaměstnavatel se stal odpovědným za podmínky práce svých 

zaměstnanců. Mezi první normami upravované povinnosti zaměstnavatele patřila 

povinnost zaplatit svému zaměstnanci za vykonanou práci a dodržovat pracovní dobu 

stanovenou zákony a předpisy v té době platícími. Další významnou oblastí povinností 

bylo zajištění bezpečnosti při práci. Počátky zákonné úpravy těchto povinností ve světě 

můžeme zařadit do období konce 18. století a zejména 19. století. Období světových 

válek také zasáhlo do povinností zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích, a to 

zejména posílením významu státu a jeho vlivu na tyto vztahy a zásahů do nich. Mezi 

válkami převzal nově vzniklý Československý stát, tak jako i v ostatních odvětvích 

práva, také mnoho norem zaniklého Rakouska-Uherska, které upravovaly pracovní 

právo. Plánované úpravy pracovněprávních vztahů se uskutečnily jenom částečně, 

protože než se stačily integrovat do pracovních vztahů na území Československa, 

udělaly za nimi radikální řez politické změny, které byly nesporným důsledkem 
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vyhrocené situace v sousedních státech, zejména v Německu. Tyto změny nakonec 

vyústily do 2. světové války, po které na území Československa zůstal fakticky jenom 

jeden zaměstnavatel, a tím byl samozřejmě stát, který si na základě svého postavení 

upravoval povinnosti dle potřeby. Na druhé straně je nutné si uvědomit, že i navzdory 

faktu, že měl téměř neomezenou moc, svazoval na základě socialistické ideologie 

vykonavatele veřejné moci takovým způsobem, že museli garantovat práci každému, 

kdo chtěl pracovat, včetně adekvátního ohodnocení této práce. Po změně politického 

režimu na přelomu 80. a 90. let minulého století se povinnosti zaměstnavatelů začaly 

přizpůsobovat rozšiřující se úpravě práv zaměstnanců. To znamená, že můžeme říct, že 

každému oprávnění zaměstnance v pracovněprávním vztahu odpovídá povinnost 

zaměstnavatele, která toto právo fakticky zaručuje a umožňuje. Tato paralela 

samozřejmě platí i opačným směrem. 

Mimo závazků v individuálním pracovním vztahu jsou stanoveny také 

povinnosti zaměstnavatele vůči odborovým organizacím, které spočívají zejména 

v poskytování informací a umožňování komunikace mezi orgány zastupujícími 

zaměstnance a zaměstnavateli. Tento vztah můžeme označit jako povinnost 

zaměstnavatele k tzv. „sociálnímu dialogu“, který je souhrnným označením pro 

komunikaci, která má působit preventivně proti sociálnímu napětí a konfliktům a hledat 

řešení přijatelné pro všechny zúčastněné strany.10 Uskutečňuje se prostřednictvím 

různých odborových orgánů, rad zaměstnanců nebo zástupců pro oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Zvláštní postavení mezi těmito zástupci má odborová 

organizace, jejímž znakem je právní subjektivita, kterou je nadána. Její význam je 

zásadní zejména s ohledem na oprávnění jednat za zaměstnance, které zastupuje, bez 

předchozí konzultace s nimi, pokud je to v jejich zájmu.11

Závěrem k výše uvedeným myšlenkám a skutečnostem je nutné se zamyslet nad 

významem povinností zaměstnavatele a jeho oprávnění, které ve valné většině souvisí 

přímo s výkonem práce zaměstnance. Důležitost a nutnost jejich úpravy je 

přinejmenším srovnatelná s důležitostí a nutností úpravy práv a povinností jednotlivých 

                                               
10 Bělina M. a kol.: Pracovní právo, 3. vydání, C.H. Beck, Praha  2007, s. 169.
11 Bělina M. a kol.: Pracovní právo, 3. vydání, C.H. Beck, Praha  2007, s. 170.
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zaměstnanců a úpravy oprávnění jejich zástupců v pracovněprávních vztazích. Nicméně 

podrobnější úpravě práv a povinností jsou věnovány jiné části této práce.

3.3 Vliv práva Evropské unie na pracovní vztahy

Evropská unie je mezinárodní organizací založenou na principech 

mezinárodního práva.12 Vlastností, která ji odlišuje od valné většiny ostatních 

mezinárodních organizací, je vytvoření aparátu, který má pravomoci zavazovat členské 

státy a v případě potřeby také vymáhat plnění stanovených cílů a povinností. Toto 

oprávnění můžeme dovozovat i ze struktury orgánů Evropské unie. Ve všech hlavních 

orgánech Evropské unie můžeme najít paralelu s nejvyššími orgány členských států. A 

když vezmeme v potaz, že jedním ze základních principů fungování Evropské unie je 

princip delegace a přenesení některých pravomocí orgánů členských států na orgány 

unie, je pochopitelné, že v určitých otázkách můžeme považovat s trochou nadsázky 

orgány unie za nadřazené orgánům členských států.

Základními orgány Evropské unie jsou:

 Evropský parlament – má sice formu jako většina parlamentů členských států, 

ale na rozdíl od nich nemá samostatnou iniciativní pravomoc. Je to fórum pro 

vyjadřování názorů zástupců členských států v evropském kontextu. Jde o 

nadnárodní typ orgánu;

 Evropská komise – tento orgán je stejně jako Evropský parlament založen na 

nadnárodním principu. Komisi můžeme považovat za budoucí evropskou vládu. 

Je popisována jako „nezávislý motor, strážce a čestný makléř ES“ (W. 

Hallstein)13. Mezi evropskými orgány má monopolní postavení v oblasti 

legislativní iniciativy. Samozřejmě, že s ohledem na označení použité výše, má 

Komise především výkonné pravomoci;

 Evropská rada – sdružuje hlavy států nebo předsedy vlád členských států 

Evropské unie a předsedu Evropské komise. Vymezuje obecné politické směry 

Evropské unie;14

                                               
12 Gavlas M., Prudilová M.: Pracovní právo po vstupu do EU, 1. vydání CP Books, Brno 2005, s. 3.
13 Tichý, Arnold, Svoboda, Zemánek, Král: Evropské právo, 3. vydání, C.H. Beck, Praha 2006, s. 162.
14 http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=429&lang=cs
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 Rada Evropské unie – je to jediný z hlavních orgánů Evropské unie, který je 

založen na mezivládním principu. Členy Rady jsou zástupci členských států, 

kteří na rozdíl od Komise a Evropského parlamentu hájí především národní 

zájmy států, které zastupují. Rada má především rozhodovací pravomoc ve 

vztahu k návrhům evropských aktů;

 Evropský soudní dvůr - společná soudní instance. Jeho význam spočívá v řešení 

problémů mezi subjekty účastnícími se vztahů zakládaných evropským právem. 

Rozhodnutí ESD mají precedenční povahu.

Považuji za nezbytné uvést skutečnost, že dokumenty vydané orgány Evropské 

unie nepracují s pojmem „pracovní právo“. Pracovní právo na evropské úrovni je 

zahrnuto v obecném označení „sociální politika“, které zahrnuje komplexní úpravu 

vztahů vznikajících nejenom v rámci pracovního práva. 

Důvod, proč je komunitární právo tak důležité pro český právní řád, spočívá 

v existenci zásad, k jejichž dodržování se každý přistupující stát zavázal. Základní 

zásadou je bezprostřední použitelnost komunitárního práva, jejímž důsledkem je 

možnost přímé aplikace komunitárních právních norem bez předchozího přijetí v rámci 

legislativních struktur jednotlivých členských států. Tento účinek je přiznáván zejména 

nařízením a někdy také směrnicím, a to v případě, že jim tento účinek přizná Evropský 

soudní dvůr za předpokladu, že členský stát danou směrnici neprovedl odpovídajícím 

způsobem nebo provedl přímo odporujícím způsobem. Další důležitou zásadou je 

zásada přednosti komunitárního práva před národním právem, která je využívána 

v případě rozporu mezi komunitární a národní normou. Podkladem pro tuto zásadu bylo 

rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Simenthal (vydáno po číslem 106/77 Sb. 

rozh.). Tyto zásady mají za následek přímý účinek komunitárních právních norem. 

Druhou možností aplikace směrnic v právním řádu členského státu je eurokonformní 

výklad. Tento způsob výkladu je v praxi používán zejména v soudní praxi národních 

soudů. Jeho principem je výklad vnitrostátních právních norem způsobem 

odpovídajícím záměru směrnice. Možnost dovolávat se eurokonformního výkladu 

právních norem mají nejenom orgány státu, ale také zaměstnanec vůči zaměstnavateli a 

naopak.
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Základní zásady, nařízení, jakož i směrnice, které měly požívat přímého účinku 

vůči vnitrostátním právním normám, musely být do českého právního řádu vneseny 

ještě před vstupem České republiky do Evropské unie k 1.5.2004. Česká republika tento 

proces uskutečnila novelami v letech 2000 a 2003.

Skutečnost, že pracovní právo je v rámci struktury práva Evropské unie zařazeno 

pod sociální politiku, má za následek, že směrnice upravující pracovní právo sledují 

zejména sociální aspekt sbližování jednotlivých právních řádů členských států. Jejich 

předmětem jsou tudíž zejména úpravy práva na rovné zacházení nebo zákazu 

diskriminace mezi ženami a muži. Posledně jmenovaná oblast je upravena ve 

směrnicích Rady č. 75/117/EEC, č. 76/027/EEC, č. 96/34/EEC. Samozřejmě existují i 

směrnice, které můžeme označit jako čistě pracovněprávní, i když sociální stránka je 

bezesporu patrná, jako např. ve směrnici č. 93/104/EC, která byla vydána v upraveném 

znění pod č. 2003/88/EC. Tyto směrnice upravují otázky související s úpravou pracovní 

doby a doby odpočinku. Směrnice, které si zaslouží zvláštní pozornost kvůli svému 

vlivu na vytvoření nového zákoníku práce, jsou ty, které řešily ochranu mladých lidí při 

práci (č. 91/33/EC), informovanost zaměstnanců (č. 91/383/EEC), ochranu zaměstnanců 

při hromadném propouštění (č. 91/533/EEC) anebo například  ochranu zaměstnanců při 

platební neschopnosti zaměstnavatele (č. 80/987/EEC). Nesmíme ale zapomenout ani na 

právní normy upravující ochranu zdraví při práci, které byly vydávány ve formě 

směrnic zejména v období let 1989 až 1993. Zásada rovnosti mezi muži a ženami, která 

byla součástí již Smlouvy o Evropském hospodářském společenství, má pro úpravu 

pracovněprávních vztahů zásadní význam. Tato zásada je samozřejmě v dnešní době 

zahrnuta přímo v zákoníku práce, ale také v zákoně o zaměstnanosti. První směrnice 

vytvořená k provedení této zásady byla vydána již v roce 1976 pod č. 75/117/EHS a 

řešila otázku stejné odměny pro muže a ženy. Další směrnice tohoto zaměření 

upravovaly postupně zásadu rovného zacházení, zásadu rovného přístupu k zaměstnaní, 

ochranu zdraví těhotných žen při práci a stejné podmínky pro rodičovské volno pro 

muže i ženu.

S ohledem na výše uvedené bychom mohli konstatovat, že normy komunitárního 

práva měly vliv zejména na povinnosti zaměstnavatele, resp. státu vůči zaměstnanci, 
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kterému měla být prostřednictvím implementace právních norem zaručena práva a 

zejména ochrana před svévolí zaměstnavatele. Význam tohoto vlivu spočívá dle mého 

názoru v samotném mechanizmu prosazování těch nejobecnějších práv a svobod. Žádná 

jiná mezinárodní organizace nemá vytvořen mechanizmus vynutitelnosti zásad a 

respektování dohod, který by se byť jen přibližoval ke způsobu, jakým to provádí 

Evropské společenství. Je třeba si uvědomit, že samotná Evropská unie byla vytvořena 

na principech, na kterých fungovalo již několik mezinárodních organizací několik let 

před ní. Vždyť již Mezinárodní organizace práce, která vznikla po 1. světové válce a 

která se stala součástí Organizace spojených národů, založila mnoho principů, které 

měly být závazné pro všechny signatářské státy. Nicméně jejich prosazování bylo 

postaveno na principu dobrovolného dodržování. Na druhé straně Evropská unie je 

v oblasti pracovního práva vytvořena na téměř stejných principech, ale její přínos je 

spatřován ve způsobu jejich prosazování.

Skutečnosti, na které bylo poukázáno v předcházejícím odstavci, se naplno 

projevily i ve vývoji pracovního práva v České republice. Snaha nově vzniklého státu 

zařadit se mezi vyspělou Evropu jen upevňovala názor o nutnosti uskutečnění změn, 

které by přibližovaly právní systém České republiky k západním státům, prosazujícím 

demokratické myšlenky. Tato nutnost byla na území států podléhajících v minulosti 

sovětskému vlivu o to patrnější, že uvolnění se zpod socialistického vlivu bylo 

provázeno snahou o zavedení demokratických myšlenek a principů v co nejkratším 

časovém období. Touha po demokratickém zřízení a jeho zásadách se odrazila také 

v prostředí pracovněprávních vztahů, kde tyto změny přinesly i liberalistické myšlenky 

v podobě snahy lidí o prosazování jejich vůle, bez zásahu státních orgánů. Dalším 

důvodem této touhy bylo vědomí, že práva a svobody, které jim byly v uplynulých 

desetiletích upírány, mají oporu i mimo území dnešní České republiky. Lze tedy 

konstatovat, že v období vzniku samostatného českého státu se vzniklá touha po 

svobodě a prosazování vlastních zájmů a potřeba jejich ochrany setkala s mechanizmem 

Evropské unie, který nejenom že tyto myšlenky podporoval, ale hlavně měl prostředky, 

jak zásady a principy práv a svobod prosadit a provést do praxe.
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Vliv práva Evropské unie na práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů 

by se dal shrnout pod souhrnným označením INSPIRACE A PROSAZOVÁNÍ 

APLIKACE. Starý zákoník práce z roku 1965 zakotvoval mnoho práv a svobod, které 

by možná byly aplikovatelné i v moderním kodexu pracovního práva, nicméně politicky 

prosazovaná aplikace spolu se samotnou jednotností a kogentností této právní normy 

nedovolovala využití a prosazování těchto práv. I když se po osamostatnění 

československého státu uvolnila jedna strana pomyslného „svěráku“ pracovního práva 

v podobě změny politického myšlení, druhá strana se v konečném důsledku stala 

nepřekonatelnou, a vedla až k potřebě vypracování moderního zákona. Je také nutno 

říct, že víc než 15 let se legislativní orgány snažily, za podpory směrnic a jiných 

právních norem komunitárního práva v procesu sbližování právních řádů a přípravy na 

vstup do Evropské unie, upravit zákoník práce z roku 1965 způsobem, který by byl plně 

slučitelný s moderními trendy a potřebami stále rychleji se rozvíjejícího mezinárodního 

společenství. Nicméně vývoj dospěl až k bodu, kdy stávající úprava nedovolovala další 

změny, a tak nebyla jiná možnost, než přistoupit k řešení prostřednictvím tvorby zcela 

nové normy. Touto normou se stal již vícekrát zmiňovaný zákon č. 262/2006 Sb., který 

se stal plně slučitelným s požadavky komunitárního práva, a poskytuje tedy ochranu 

zaměstnanců jako slabší straně v pracovněprávních vztazích a ukládá povinnosti 

zaměstnavatelům v souladu se všemi směrnicemi, rozhodnutími a nařízeními 

s pracovním právem souvisejícími.

3.4 Úprava práv a povinností v novém zákoníku práce, tj. zákon č. 262/2006 Sb.

Nový zákoník práce obsahuje široké pojetí zásady „co není zakázáno, je 

dovoleno“, nicméně postrádá obecné omezení uplatňování zakotvených práv tak, jak je 

to upraveno v občanském zákoníku, tj. z.č. 40/1964 Sb. Vztahy vznikající z pracovního 

práva patří mezi vztahy vzájemné – synallagmatické. Jejich omezení můžeme dovodit 

na základě ostatních omezení tohoto zákona. 

V původní úpravě zákoníku práce, tedy před vydáním nálezu Ústavního soudu č. 

116/2008 Sb., vyplývalo z ustanovení § 2 odst. 1 zákoníku práce několik omezení 

z principu uvedeného výše, která bylo možné rozdělit do osmi skupin:
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1. výslovný zákaz – vyjádření imperativním zákazem. V zákoně se užívá slovní 

spojení je zakázáno, př.: práce dětí je zakázána, nebo není možné něco konat, 

př.: § 13 odst. 2 písm. a) – zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu závislé 

práce na zaměstnance;

2. povaha ustanovení – zákoník to výslovně nezakazuje, ale z povahy vyplývá, že 

se od ní nedá odklonit. Tato povaha se vyjadřuje slovy minimálně, nejméně nebo 

maximálně (náhrada mzdy činí nejméně 60% průměrného výdělku) a dále slovy 

výlučně, jen a pouze (v případě, že se určité ustanovení vztahuje jenom na 

kolektivní smlouvu, je jeho použití v jiném typu smlouvy v pracovněprávních 

vztazích vyloučeno; stejně tak je to s oprávněním zaměstnance, tzn. že užití 

tohoto oprávnění není dovoleno jinému účastníkovi pracovněprávního vztahu); 

3. úprava účastníků pracovněprávních vztahů – jedná se osobní status: věci 

týkající se samotné definice účastníků – způsobilost k právním úkonům a 

právům a povinnostem je upravena v ustanoveních § 6 až § 12 (např. omezení 

vzniku pracovněprávních vztahů z důvodu věku);

4. občanský zákoník – není dovoleno se odchýlit od delegačních paragrafů, tzn. 

v případě, že zákoník práce neřeší nějakou otázku, odkáže na úpravu daného 

institutu v občanském zákoníku a tato úprava je pro pracovněprávní vztahy 

závazná;

5. náhrada škody – upraveno v ustanoveních § 248 až § 275 a § 365 až § 393 

(přechodná ustanovení) – v § 2 odst. 1 poskytuje možnost odlišné úpravy 

v případě, že to konkrétní ustanovení dovoluje;

6. povinnosti – nelze se odchýlit od ustanovení, kde jsou stanoveny povinnosti; 

výjimka je stanovena jenom pro situace, kdy je to ve prospěch zaměstnance –

vyjádřením tohoto omezení je použití příkazových imperativů (musí, je 

povinen), ale patří sem i vztahy synallagmatické – vzájemné (zaměstnanec má 

nárok, je povinností zaměstnavatele); 

7. odchýlení od ustanovení uvedených v § 363 odst. 1, kterými se 

zapracovávají předpisy Evropských společenství – Evropská unie vytváří 

systém práva, který reguluje určité kategorie života občanů členských států. 

K tomuto účelu využívá několik nástrojů komunitárního práva, kterými jsou: 1) 

nařízení – jsou přímo aplikovatelná a stát je nemusí žádným způsobem provádět. 
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Týkají se zejména oblasti migrace nebo sociálního zabezpečení; 2) směrnice –

nejsou přímo aplikovatelné, stát musí danou směrnici implementovat do 

právního řádu, resp. uvést právní řád v soulad s danou směrnicí. Výjimkou je 

úprava ve prospěch zaměstnance;

8. odchýlení od ustanovení uvedených v § 363 odst. 2 – taxativní výčet 

kogentních ustanovení zákona, tzn. že zákonodárce si nepřál, aby bylo možné se 

od daných ustanovení odchýlit za jakýchkoliv okolností.

Významnou změnu podstoupil, jak je uvedeno výše, zákoník práce vydáním 

nálezu Ústavního soudu č. 116/2008 Sb., který se významně dotknul i ustanovení § 2 

odst. 1 tohoto zákona. Ústavní soud tímto rozhodnutím zrušil ustanovení § 2 odst. 1 

v rozsahu věty druhé a třetí pro rozpor čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny. 

Rozhodnutí  soudu bylo odůvodněno tím, že původní znění daného ustanovení bylo pro 

adresáty komplikované a do značné míry i neurčité. Způsob, jakým bylo toto ustanovení 

formulováno, sebou přinášel obtíže ve výkladu zákazu, jehož chtěl zákonodárce docílit. 

Ke znakům právního státu a mezi jeho základní hodnoty neoddělitelně patří princip 

právní jistoty (č. 1 odst. 1 Ústavy), jehož komponentem je i předvídatelnost práva. Z 

tohoto pohledu je vymezení kogentních norem v zákoníku práce realizováno způsobem 

natolik komplikovaným a vágním, že je narušen princip srozumitelnosti, přehlednosti a 

jasnosti právního řádu, jak byl Ústavním soudem v jeho praxi formulován v rozhodnutí 

pod sp. zn. Pl. ÚS 21/01 Sb. rozh., vyhlášeno pod č. 95/2002 Sb., nebo rozhodnutí pod 

sp. zn. Pl. ÚS 77/06, vyhlášeno pod č. 37/2007 Sb. Ustanovení § 2 odst. 1 věty páté 

bylo zrušeno z důvodu nadbytečnosti, protože přímo ustanovení § 363 odst. 2 

zdůrazňuje nemožnost odchýlení se od zákonné úpravy.15

Toto rozhodnutí soudu mělo vzhledem k výše uvedenému samozřejmě dopad i 

na omezení, která byla vyvoditelná z § 2 odst. 1. Zůstala jenom omezení vyjádřená 

imperativním zákazem (bod č. 1 původních omezení), povahou ustanovení (bod č. 2 

původních omezení) nebo jako zákaz odchýlení od ustanovení uvedených v § 363 

odst. 1, kterými se zapracovávají předpisy Evropských společenství (bod č. 7 

původních omezení). Zrušení některých omezení Ústavní soud odůvodňuje směřováním 
                                               
15 Nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. srov. Rozhodnutí Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 21/01 Sb. 
rozh., vyhlášen pod č. 95/2002 Sb. nebo rozhodnutí pod sp. zn. Pl. ÚS 77/06, vyhlášen pod č. 37/2007 Sb.
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pracovněprávní úpravy k liberalizaci pracovněprávních vztahů, podpořeným jasným a 

konkrétním výkladem smluvní svobody jako základního konceptu nového 

pracovněprávního kodexu.

Úprava práv a povinností subjektů v pracovněprávních vztazích se 

bezprostředně opírá o zásady, na kterých celý obor pracovního práva stojí. Lze tedy 

konstatovat, že mnoho práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů můžeme 

v novém zákoníku práce dovodit přímo z výkladu zásad pracovního práva a samozřejmě 

i obecných zásad upravených zejména v Listině základních práv a svobod. Základní 

zásady nového zákoníku práce již byly specifikovány výše, nicméně v následujících 

odstavcích bude nahlíženo na tyto zásady z pohledu práv, resp. povinností, které 

konkrétní subjekt zavazují, resp. opravňují.

Základním právem a zároveň povinností, kterou můžeme najít v novém 

zákoníku práce je skutečnost, že „pracovněprávní vztahy mohou vzniknout pouze se 

souhlasem fyzické osoby a zaměstnavatele“.16 Tato zásada je založena na volním 

principu, který podporuje myšlenky liberalizmu podporou svobodné vůle subjektů 

pracovněprávních vztahů. Toto právo můžeme považovat za zákonný odraz ústavního 

principu práva na práci a svobodnou volbu povolání (čl. 26 odst. 1 a 3 Listiny). 

Hlavním cílem této zásady je přiznat každému občanovi právo na získání prostředků pro 

své životní potřeby prací. Uvedené ustanovení Listiny nicméně zakládá také možnost 

stanovení podmínek a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. To znamená, 

že právo na vstup do pracovněprávního vztahu, přičemž je tento vstup na jedné straně 

podmíněn souhlasem subjektu, může být na straně druhé omezeno splněním podmínek, 

které stanovuje zákon, ale také oprávněním zaměstnavatele vybrat si své zaměstnance 

dle jejich zkušeností, kvalifikace, schopností, praxe a znalostí. Tyto podmínky mohou 

být stanoveny jako specifikum pro určité povolání. Mohou jimi být dosažené vzdělání, 

získaná praxe nebo i osobní vlastnosti. Důležitým aspektem práva na uzavření 

pracovního poměru je snaha zákonodárce o zvýšení volnosti při zakládání 

pracovněprávních vztahů a současně zamezení nuceného výkonu práce. Tak jako 

mnoho dalších právních zásad má i právo na svobodnou volbu povolání několik 

                                               
16 Zákon č. 262/2006 Sb., § 13 odst. 1.
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výjimek, které dovolují vynucení výkonu práce za přesně specifikovaných podmínek. 

Tyto výjimky jsou upraveny v čl. 9 Listiny a jsou jimi: práce ukládané osobám ve 

výkonu trestu odnětí svobody nebo v případech alternativních trestů; vojenská služba 

nebo civilní vojenská služba a služba vyžadovaná na základě zákona v případech 

živelných pohrom, nehod nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje lidský život, zdraví 

nebo značné majetkové hodnoty. Existují ale i další výjimky ze smluvní svobody, které 

jsou odůvodněny společenským zájmem na ochranu určitých skupin obyvatelstva. 

Těmito skupinami požívajícími zvláštní ochrany jsou mladiství, ženy a zdravotně 

postižené osoby.

Zákoník práce dále stanoví, že „zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu 

závislé práce na zaměstnance“.17 Toto ustanovení nepřímo souvisí s definicí závislé 

činnosti, kde se řeší vztah zaměstnance a zaměstnavatele jako vztah podřízenosti a 

vlastní výkon práce uskutečňuje na náklady zaměstnavatele a jeho odpovědnost.18

Zaměstnanec má na základě těchto ustanovení povinnost vykonávat práci, ke které se 

zavázal, svědomitě a řádně, při využití svých schopností a možností, nicméně nemůže 

nést rizika vyplývající ze skutečností, za které není přímo odpovědný.

„Zaměstnavatel musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz 

jakékoliv diskriminace zaměstnanců“.19 Tato povinnost zaměstnavatele má oporu v

obecné zásadě rovného zacházení a zákazu diskriminace obsažené v čl. 3 Listiny. 

Zamezení jakékoliv formy diskriminace je předmětem i mnoha významných 

mezinárodních smluv. Považuji za nezbytné zmínit alespoň Mezinárodní úmluvu o 

odstranění všech forem rasové diskriminace (vyhlášena formou vyhlášky Ministerstva 

zahraničních věcí pod č. 95/1974 Sb.), Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace 

žen (vyhláška č. 62/1987 Sb.), Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,  

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (vyhláška č. 

120/1976 Sb.) a Úmluvu č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání (sdělení č. 

465/1990 Sb.) vydanou Mezinárodní organizací práce v roce 1958. Specifikace této 

povinnosti zaměstnavatele je obsažena v samostatné hlavě zákoníku práce 

                                               
17 Zákon č. 262/2006 Sb., § 13 odst. 2 písm. a).
18 Zákon č. 262/2006 Sb., § 2 odst. 4. 
19 Zákon č. 262/2006 Sb., § 13 odst. 2 písm. b).
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v ustanoveních § 16 a § 17. Zakazuje jakoukoliv formu diskriminace. Nejpřesnější 

výčet forem diskriminace můžeme v českém právním řádu najít v čl. 3 odst. 1 Listiny. 

Zákoník práce zná dva typy diskriminace v pracovněprávních vztazích, a to 

diskriminaci přímou a diskriminaci nepřímou. Definice obou těchto typů byla 

samostatně upravena v ustanoveních §1 odst. 6, 7 starého zákoníku práce (zákon č. 

65/1965 Sb.). Přímou diskriminací dle tohoto zákona bylo jednání nebo opomenutí, kdy 

je, bylo, nebo by bylo, se zaměstnancem, na základě výše zmíněných diskriminačních 

důvodů, zacházeno nevýhodněji či výhodněji než s jiným zaměstnancem. Nepřímou 

diskriminací pak bylo jednání nebo opomenutí, kdy zdánlivě neutrální rozhodnutí, 

rozlišování nebo postup zaměstnavatele znevýhodňuje či zvýhodňuje zaměstnance vůči 

jinému zaměstnanci. Nová úprava pracovního práva z roku 2006 tyto pojmy 

nespecifikuje, ale v ustanovení § 16 odst. 2 odkazuje na zvláštní předpis, kterým by měl 

být antidiskriminační zákon. Za diskriminační jednání nemůže být považováno 

vyžadování určitého stupně vzdělání nebo praxe v případě, že je to předpokladem pro 

výkon zaměstnání. Formou diskriminace je i obtěžování, jehož speciální formou je 

sexuální obtěžování. Zákoník práce z roku 1965 definoval sexuální obtěžování jako 

jednání sexuální povahy v jakékoliv formě, které je dotčeným zaměstnancem oprávněně 

vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke 

snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo 

zneklidňujícího prostředí na pracovišti nebo které může být oprávněně vnímáno jako 

podmínka pro rozhodnutí, které ovlivní výkon práv a povinností vyplývajících z 

pracovněprávních vztahů. Nyní platný zákoník práce přenechává úpravu této formy 

diskriminace zákonu č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích 

ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), který 

vstoupil do účinnosti 1.9.2009. Tak jako většina práv a povinností v pracovním právu, 

skýtá i absolutní zákaz diskriminace možnost dovolené až žádoucí diskriminace pro 

skupiny obyvatelstva, na jejichž ochraně má společnost zvláštní zájem. Podmínky 

zaměstnávaní mladistvých jsou upraveny přímo v zákoníku práce v ustanoveních § 243 

až § 247. Zaměstnavatel má povinnost vytvořit pro mladistvého zaměstnance 

podmínky, které nebudou mít nepříznivý vliv na všestranný rozvoj tohoto zaměstnance. 

Zákon upravuje striktní podmínky práce přesčas, podmínky pro přidělování práce a 

přirozeně s ohledem na snahu společnosti o ochranu této skupiny obyvatelstva obsahuje 
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i výčet prací, k jejichž výkonu nesmějí být mladiství zaměstnáváni. Patří mezi ně práce 

pod zemí při těžbě nerostů a ražení tunelů a štol. Mladiství zaměstnanci dále nesmějí 

být zaměstnáváni pracemi, které jsou pro ně se zřetelem k anatomickým, fyziologickým 

a psychickým zvláštnostem v tomto věku nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich 

zdraví.20 Pozitivní diskriminace mladistvých je spatřována také v úpravě některých 

zákazů, kdy může zaměstnanec danou práci vykonávat až po dosažení věku 21 let. 

Stejně jako mladiství požívají zvláštních podmínek i ženy z důvodu jejich 

společenského významu. Zákoník práce upravuje podmínky jejich zaměstnávaní 

v ustanoveních § 238 až § 242, které jsou zaměřeny na zákazy práce ohrožující jejich 

mateřské poslání a zdravotní  stav v průběhu těhotenství.

Přímo navazující povinností zaměstnavatele na dodržování zákazu jakékoliv 

diskriminace je, že  „zaměstnavatel musí dodržovat zásadu poskytování stejné mzdy 

nebo platu a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, popřípadě odměny za 

stejnou práci a za práci stejné hodnoty“.21 Tato povinnost je velmi dobře pozorovatelná 

u státních zaměstnanců, kteří jsou ohodnocováni podle tzv. „tabulek“. 

V soukromoprávních pracovních vztazích se dá tato povinnost kontrolovat pouze u 

jednotlivých zaměstnavatelů a jeho snaze o ocenění svých zaměstnanců.

Zaměstnavatel dále „musí poskytovat zaměstnanci informace 

v pracovněprávních vztazích a zajišťovat projednání s ním“.22.  Přímou souvislost

s touto povinností má i povinnost následující, podle které zaměstnavatel „musí 

seznamovat zaměstnance s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy“.23 Tyto povinnosti 

zaměstnavatele jsou zároveň i právem zaměstnance na poskytnutí informací a možnost 

projednání nových skutečností týkajících se pracovněprávních vztahů. Informační 

povinnost a povinnost projednání zaměstnavatele se zaměstnanci vyplývá z předpisů 

Evropské unie, které byly do českého právního řádu přeneseny implementací 

evropských směrnic.24 Zaměstnavatel je povinen seznamovat zaměstnance s kolektivní 

smlouvou zejména z toho důvodu, že je přímo stranou smlouvy a vztahy vznikající 

                                               
20 Zákon č. 262/2006 Sb., § 246 odst. 2.
21 Zákon č. 262/2006 Sb., § 13 odst. 2 písm. c).
22 Zákon č. 262/2006 Sb., § 13 odst. 2 písm. d).
23 Zákon č. 262/2006 Sb., § 13 odst. 2 písm. e).
24 Bělina, M. a kol.: Zákoník práce, Komentář, 1. vydání, C.H.Beck, Praha 2008, s. 51.
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z této smlouvy mohou být, v případě, že neodporují zákonu, upraveny odchylně od 

zákoníku práce.

Z další základní zásady pracovního práva, která zní, že zaměstnavatel „nesmí 

zaměstnanci za porušení povinnosti vyplývající mu z pracovněprávního vztahu ukládat 

peněžní postihy ani je od něho požadovat; to se nevztahuje na škodu, za kterou 

zaměstnanec odpovídá“25 nepřímo vyplývá, že zaměstnavatel má právo domáhat se 

v případě porušení povinnosti zaměstnancem náhrady jinou cestou než peněžní 

náhradou. Z toho důvodu právo pro tyto situace vytvořilo institut výpovědi z pracovního 

poměru. V podstatě takto omezené právo zaměstnavatele ochraňuje zaměstnance před 

neoprávněným ukládáním pokut ze strany zaměstnavatele. Výjimkou však je, když je 

zaměstnanec z podmínek svého pracovního poměru za určité skutečnosti odpovědný; 

tehdy se odpovědnosti za případně vzniklou škodu nemůže vyhnout.

„Zaměstnavatel nesmí požadovat ani sjednat zajištění závazku 

v pracovněprávním vztahu, s výjimkou konkurenční doložky a srážek z příjmu 

z pracovněprávního vztahu.“ 26 Ustanovení zákona v tomto bodě zakládá omezení práva 

zaměstnavatele na zajištění závazků vzniklých z pracovněprávních vztahů vůči 

zaměstnanci. Dává zaměstnavateli možnost domáhat se zajištění jenom prostřednictvím 

srážky ze mzdy nebo v případě, že je v rámci konkurenční doložky k pracovní smlouvě 

sjednána smluvní pokuta. Bližší podmínky využití konkurenční doložky upravuje 

ustanovení § 310 a § 311 zákoníku práce. Konkurenční doložka je založena na principu 

ochrany původního zaměstnavatele proti zneužití zkušeností a vědomostí zaměstnancem 

po skončení pracovního poměru za úplatu v případě nedodržení doby sjednané. Dohoda 

musí mít písemnou formu pod sankcí neplatnosti.

„Zaměstnavatel může dočasně přidělit zaměstnance k výkonu práce k jiné 

právnické osobě jen podle § 2 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., s výjimkou případů 

prohlubování nebo zvyšování kvalifikace u jiné právnické osoby § 230 odst. 5 a § 231 

odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.“ 27 Ustanovení § 2 odst. 5 upravuje základní podmínky 

                                               
25 Zákon č. 262/2006 Sb., § 13 odst. 2 písm. f).
26 Zákon č. 262/2006 Sb., § 13 odst. 2 písm. g).
27 Zákon č. 262/2006 Sb., § 13 odst. 2 písm. h).
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agenturního zaměstnávání. Výše uvedené ustanovení upravuje právo zaměstnavatele 

nakládat se zaměstnancem jako s pracovní silou formou přenechání tohoto zaměstnance 

jinému zaměstnavateli za zákonem stanovených podmínek. Možnost přidělení 

zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli musí být sjednána písemnou 

dohodou. V případě uzavření uvedené dohody je zaměstnanec povinen zvyšovat svoji 

kvalifikaci tak, aby byl způsobilý pro výkon práce u jiného zaměstnavatele. 

Zaměstnanec má za dobu zvyšování své kvalifikace právo na náhradu mzdy nebo platu 

v případě, že nemá dohodou stanovena práva na větší výhody.28 V případě, že 

zaměstnavatel umožňuje zaměstnanci přípravu na zkoušky kvůli zvyšování jeho 

kvalifikace, může zaměstnavatel uzavřít se zaměstnancem kvalifikační dohodu, na 

základě které se zaměstnanec zaváže k setrvání u zaměstnavatele po sjednanou dobu, 

nejdéle však po dobu pěti let, nebo k uhrazení nákladů, jež zaměstnavateli vznikly v 

souvislosti se zvyšováním kvalifikace zaměstnance, a to i v případě, že zaměstnanec 

skončí pracovní poměr před zvýšením kvalifikace.

„Zaměstnanec v pracovním poměru má právo na přidělování práce v rozsahu 

stanovené týdenní pracovní doby, s výjimkou kratší pracovní doby (§ 80) nebo konta 

pracovní doby (§ 86 a 87), jakož i na rozvržení pracovní doby před zahájením práce, 

není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.“ 29 Uvedené oprávnění zaměstnance je 

upřesněním jedné ze základních zásad pracovního práva, kterou je právo na práci. 

Zaměstnanec má právo na přidělení práce, z čehož zároveň vyplývá povinnost 

zaměstnavatele práci přidělovat. Tato povinnost zaměstnavatele má o to větší význam 

v případech, kdy je ohodnocení zaměstnance závislé na vykonané práci. Povinnost 

uvedená v ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. se nejvíce odrazila 

v ustanovení § 38 zákoníku práce, podle kterého má zaměstnavatel povinnost od vzniku 

pracovního poměru přidělovat zaměstnanci pracovní úkoly a vytvářet podmínky pro 

jejich vykonání. Stejné ustanovení zákona také upravuje povinnost zaměstnance 

vykonávat práci stanovenou pracovní smlouvou osobně a dodržovat povinnosti, které 

mu vyplývají z pracovního poměru.

                                               
28 Zákon č. 262/2006 Sb., § 232.
29 Zákon č. 262/2006 Sb., § 13 odst. 3.
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„Zaměstnanec v dalším pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr u téhož zaměstnavatele nemůže vykonávat práce, které 

jsou stejně druhově vymezeny. U zaměstnavatele, jímž je stát, se věta první použije jen v 

případě, že se jedná o výkon práce v téže organizační složce státu.“ 30 Tento zákaz pro 

subjekty pracovního poměru naznačuje princip jednotnosti pracovněprávního vztahu, 

který zabraňuje, aby vznikla možnost různého finančního ohodnocení zaměstnance za 

práce vykonané pro stejného zaměstnavatele, které jsou stejně druhově vymezeny. Na 

druhé straně mohou strany pracovní smlouvy uzavřít dohody o výkonu práce mimo 

pracovní poměr za předpokladu, že předmět této práce je odlišný od předmětu 

pracovního poměru založeného pracovní smlouvou.

„Zaměstnavatelé jsou povinni pečovat o vytváření a rozvíjení pracovněprávních 

vztahů v souladu s tímto zákonem, s ostatními právními předpisy a s dobrými mravy.“ 31

S ohledem na povinnost uloženou zaměstnavateli tímto ustanovením lze konstatovat, že 

pracovní vztahy se musí rozvíjet směrem žádoucím a uznávaným celou společností, 

jejíž hodnoty jsou upraveny prostřednictvím právních předpisů, ale i společenských 

konvencí.

„Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů nesmí bez 

právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiného účastníka 

pracovněprávního vztahu a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.“ 32 Jakékoliv 

oprávnění subjektů pracovněprávních vztahů se tímto ustanovením omezuje do té míry, 

že všechna práva jak zaměstnance, tak zaměstnavatele mohou být uplatňována 

v rozsahu, který nezasahuje do oprávněných zájmů ostatních subjektů. Podmínka 

dodržování dobrých mravů je jenom další pojistkou proti uplatňování přiznaných práv 

nežádoucím způsobem. 

„Zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo 

znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících z 

                                               
30 Zákon č. 262/2006 Sb., § 13 odst. 4.
31 Zákon č. 262/2006 Sb., § 13 odst. 5.
32 Zákon č. 262/2006 Sb., § 14 odst. 1.
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pracovněprávních vztahů.“ 33 Uvedený zákaz můžeme považovat v této době za zvláště 

významný zejména z toho důvodu, že chrání zaměstnance při uplatňování jeho práv. Jde 

tedy o formu ochrany liberalistického vývoje pracovněprávních vztahů.

„Zaměstnavatel je povinen projednat se zaměstnancem nebo na jeho žádost s 

odborovou organizací nebo radou zaměstnanců anebo zástupcem pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stížnost zaměstnance na výkon práv a povinností 

vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Tím není dotčeno právo zaměstnance 

domáhat se svých práv u soudu.“ 34 V tomto ustanovení je vyjádřeno oprávnění 

zaměstnanců sdružovat se k ochraně svých hospodářských a sociálních zájmů, práva na 

uspokojivé pracovní podmínky, práva na zvláštní pracovní podmínky a práva na 

spravedlivou odměnu za odvedenou práci prostřednictvím povinnosti zaměstnavatele 

tato práva projednávat.

„Zaměstnavatel je povinen zajišťovat svým zaměstnancům takové pracovní 

podmínky, aby mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku, 

zjistí-li  závady, je povinen učinit opatření k jejich odstraněn.“ 35 Zaměstnavatel má na 

základě tohoto ustanovení povinnost pečovat o uspokojivé pracovní podmínky, jakož i 

zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Ustanovení druhého odstavce § 248 dává zaměstnavateli právo ke kontrole věcí 

vnášených nebo odnášených zaměstnancem do a ze zaměstnání, avšak výhradně 

z důvodu ochrany majetku zaměstnavatele. Stanoví také povinnost pro zaměstnavatele, 

aby v případě osobní prohlídky byla tato prohlídka provedena pouze osobou stejného 

pohlaví. 

Další povinnosti zaměstnance jsou upraveny v ustanovení § 249 zákoníku práce. 

I když je svoboda rozhodování zaměstnance upravena v tomto zákoně v široké míře, je 

zaměstnanec povinen počínat si takovým způsobem, aby nedocházelo ke vzniku škod 

                                               
33 Zákon č. 262/2006 Sb., § 14 odst. 2.
34 Zákon č. 262/2006 Sb., § 14 odst. 3.
35 Zákon č. 262/2006 Sb., § 248 odst. 1.
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na zdraví a majetku a ani bezdůvodnému obohacování. V případě hrozící škody je 

zaměstnanec povinen upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance a v případě 

nutnosti neodkladného zákroku je zaměstnanec povinen uskutečnit nezbytné kroky pro 

odvrácení škody. Tuto povinnost nemá, jestliže by tím ohrozil zdraví jiného 

zaměstnance nebo osoby blízké. Mezi osoby blízké, které jsou definovány v ustanovení 

§ 116 zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) se řadí: příbuzný v řadě přímé, 

sourozenec a manžel. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za 

osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá 

důvodně pociťovala jako újmu vlastní.36 V případě nesplnění povinnosti, ke které se 

zaměstnanec při vzniku pracovního poměru zavázal, může být tento zaměstnanec 

shledán odpovědným za škodu, která vznikla zaměstnavateli, za podmínky dodržení 

rozsahu odpovědnosti stanovené zákonem. 

Zaměstnanec má právo na odpovídající pracovní podmínky pro výkon práce. 

V případě, že nejsou vytvořeny, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost 

zaměstnavateli a ten musí upravit podmínky tak, aby odpovídaly potřebnému stavu.

Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem je upravena v ustanovení  § 

250 zákoníku práce. Podmínkou odpovědnosti je vlastní zavinění zaměstnance 

porušením povinnosti při uskutečňování pracovních úkolů. Tuto povinnost můžeme 

považovat za specifikaci obecné odpovědnosti za způsobenou škodu definované 

občanským zákoníkem. Důkazní břemeno leží na zaměstnavateli, který musí prokázat 

zavinění zaměstnance. Této povinnosti může být zaměstnavatel zproštěn v případě 

uzavření smlouvy o odpovědnosti zaměstnance nebo písemného potvrzení o svěřených 

předmětech na odpovědnost zaměstnance. Rozsah povinnosti nahradit škodu zákoník 

práce upravuje v ustanoveních § 257 až § 260, kde také rozlišuje mezi škodou

způsobenou z nedbalosti a škodou způsobenou úmyslně.

Zákoník práce také upravuje povinnost náhrady škody způsobené 

zaměstnavatelem jeho zaměstnanci, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo 

v přímé souvislosti s ním v důsledku porušení právních povinností nebo úmyslného 

                                               
36 Zákon č. 40/1964 Sb., §116.
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jednání proti dobrým mravům.37 Stejně jako v přecházejícím odstavci, vychází i tato 

povinnost z obecného institutu náhrady škody podle občanského zákoníku. Náhrada 

škody se nepřiznává v případě, že vznikla zaměstnanci při plnění pracovních povinností 

bez souhlasu zaměstnavatele.

Základní povinností zaměstnanců je vykonávat dohodnutou práci dle svých 

nejlepších znalostí a schopností, spolupracovat s ostatními zaměstnanci, plnit úlohy jim 

svěřené zaměstnavatelem v případě, že neodporují zákonu, a nejednat v rozporu 

s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Výše uvedené povinnosti upravuje blíže 

ustanovení § 301 nového zákoníku práce, nicméně tyto povinnosti byly již součástí 

předcházející úpravy pracovního práva v § 73 zákona č. 65/1965 Sb. 

Na závěr této kapitoly považuji za nezbytné poukázat na skutečnost, že pracovní 

právo a vztahy s ním související se neustále vyvíjejí, a proto je nezbytné výše uvedená 

práva a povinnosti, které upravuje nový zákoník práce, vnímat v kontextu vztahů, jichž 

se týkají. Na druhé straně je ale nutné si uvědomit, že zásady, ze kterých tato práva a 

povinnosti vznikly, již prošly svou cestou, a proto jsou i mezinárodně uznávány. Lze 

tedy jenom těžko očekávat, že se základní zásady a s nimi související skutečnosti 

vztahující se k subjektům pracovních vztahů budou v budoucnosti nějakým zásadním 

způsobem měnit.

3.5 Politický vliv a změny na politické scéně ve vztahu k pracovnímu právu

Vývoj právních norem je již od svého počátku úzce spjat s myšlenkami a názory 

těch, kteří je vytvářejí. Proto považuji za nezbytné jak pro účely této kapitoly, tak pro 

lepší pochopení použití těchto pojmů v následujících kapitolách definovat rozdělení 

politických stran v rámci politického spektra. 

Pro nás nejznámější dělení politického spektra na pravici a levici historicky 

vzniklo v 18. století ve Francii, kde zastánci konstituční monarchie měli své místo na 

pravé straně tzv. „sněmovny“ a příznivci radikálních změn na levé. První pohled na toto 

historické rozdělení je pro člověka 20. a 21. století nepochopitelný, a to hlavně s 

                                               
37 Zákon č. 262/2006 Sb., § 265 odst. 1.
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ohledem na myšlenky, které jsou prosazovány v těchto stoletích jak pravicí, tak levicí. 

Prosazování radikálních změn bylo ve Francii 18. století doménou levice, buržoazie, 

která se snažila o absolutní změnu politického režimu. Jejím cílem bylo nastolení 

režimu vhodného pro rozvoj obchodu, jakož i prosazování myšlenek liberalizmu. Tyto 

myšlenky jsou však dnes typické pro pravicové strany, které podporují svobodný 

obchod a prosazování vlastní osobnosti. Levicové strany naopak prosazují ochranu 

zaměstnanců před zaměstnavateli, jakož i kolektivizaci a podřízení všech oblastí života 

člověka jak veřejné kontrole, tak společné vzájemné pomoci. Typickým vyústěním 

těchto snah je vznik komunistického a socialistického hnutí, který je podporován 

myšlenkou třídního boje.

Toto dělení je bez jakýchkoliv námitek aplikovatelné také na československé 

politické prostředí po roce 1989. Před tímto rokem můžeme jen těžko hovořit o 

prosazování pravicových myšlenek, protože všechny snahy v tomto směru byly tvrdě 

potlačeny tehdejším režimem, a reálně byla státem prosazována jenom myšlenka vlády 

státu a společného vlastnictví všech občanů prostřednictvím státu. Po roce 1989 se na 

československé a následně samostatné české a slovenské politické scéně vytvořilo 

množství stran, které pokryly téměř celé politické spektrum.

3.5.1 Vlády Občanské demokratické strany v letech 1992 až 1998

Zejména z důvodu ještě stále aktuálních revolučních myšlenek a snahy 

osvobodit se od všeho, co připomínalo předešlé období, po roce 1989 dostalo značné 

podpory pravicovým stranám, které utvořily první vládu samostatné České republiky, 

jejímž předsedou se stal poslední federální ministr financí a zároveň místopředseda 

vlády České a slovenské federativní republiky Václav Klaus. Předsedou vlády byl tedy 

v první vládě od července roku 1992 do července 1996 a pak až do začátku roku 1998 

v druhé vládě. Vláda Václava Klause se vyznačovala snahou o integraci do 

mezinárodních struktur a radikální, zejména ekonomické změny, které se dotkly také 

pracovněprávních vztahů. Vládní koalici první vlády Václava Klause tvořily Občanská 

demokratická strana (ODS), jejímž byl předsedou, Křesťanskodemokratická strana 

(KDS), Občanská demokratická aliance (ODA) a Křesťanská a demokratická unie –
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Československá strana lidová (KDU-ČSL). Opozice byla tvořena zejména Českou 

stranou sociálně demokratickou a Komunistickou stranou Čech a Moravy.

Volby v létě roku 1996 na politickém směřování nic nezměnily, což dokazuje 

tehdejší prosazování přesvědčení, že „evropská integrace je perspektivní proces, který 

občanům členských států Evropské unie zaručuje mír, stabilitu, bezpečnost, svobodu a 

hospodářskou prosperitu“38. Na základě tohoto přesvědčení můžeme dovodit, že již tato 

vláda si musela uvědomovat potřebu postupných změn v normách upravujících 

pracovní vztahy. Nicméně k prosazení nové kodifikace pracovního práva byla ještě 

dlouhá cesta, protože vlády Václava Klause byly zaměřeny na rozvoj tržního 

hospodářství, zvyšování životní úrovně obyvatelstva a hlavně mezinárodní integraci, 

což nedávalo prostor pro přípravu změn v pracovněprávních vztazích. Dalším důvodem 

byla možná, i když již přežitá, ale stále nepopiratelná kvalita zákona č. 65/1965 Sb., 

zákoníku práce, která na počátku existence samostatného státu postačovala k úpravě 

pracovních vztahů a teprve postupně s rozvojem hospodářství a samotné české 

společnosti začínala být omezující.

V období let 1992 až 1998 byl rozvoj pracovněprávních vztahů posunut jenom 

minimálně, nicméně 23.3.1994 byla schválena největší komplexní novelizace zákona č.

65/1965 Sb., zákoníku práce a vydána pod č. 74/1994 Sb. Dotkla se bez rozdílu všech 

oblastí upravených v zákoníku práce, a to jak ve smyslu reakce na změněné ustavní 

uspořádání, tak i jako reakce na integraci nových státních principů zachycených jednak 

v Ústavě a Listině základních práv a svobod, jednak v mezinárodních smlouvách, 

kterými se nově vzniklá Česká republika cítila vázána. Tudíž je na místě zkonstatovat, 

že právě tento zákon je milníkem, který spolu s jinými zákony, komplexně upravujícími 

jiné oblasti práva, odstartoval překonávání socialistických myšlenek směrem k důvěře 

ve skutečnost, že lidé sami jsou schopni efektivně upravovat i pracovněprávní vztahy, 

pokud jsou stanoveny hranice, na jejichž nepřekročení má zájem samotný stát.39

                                               
38 Svoboda a prosperita. Volební program ODS. Volby do PSP ČR 1996
(http://www.ods.cz/volby/programy/1996.php)

39 Zákon č. 74/1994 Sb.
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3.5.2 Vlády České strany sociálně demokratické v letech 1998 až 2002

Po období vlády občanských demokratů na začátku existence samostatného státu 

se do popředí dostává Česká strana sociálně demokratická, ze které se pod vedením 

Miloše Zemana stala po volbách v roce 1998 nejsilnější strana na politické scéně a také 

strana vládní. Myšlenky, kterými se sociální demokraté prezentovali, se nijak zásadně 

nelišily od předešlého období, nicméně jejich přístup byl založen na udržení národní 

identity v procesu integrace a ne jenom snaze o co nejrychlejší integraci, jak tomu bylo 

u předcházejících vlád.

V tomto období se dostaly ke slovu i změny, které se přímo týkaly vývoje 

v pracovních vztazích. Byly jimi zejména implementace evropských směrnic a dosažení 

souladu s nimi. Považuji za nutné uvést v této souvislosti zejména zákon č. 167/1999 

Sb., kterým se promítla do zákoníku práce směrnice o kolektivním uvolňování. Další, a 

mnohem rozsáhlejší změnou bylo schválení z.č. 155/2000 Sb., kterým byl novelizován 

zákoník práce z důvodu implementace velkého množství směrnic zabývajících se 

odstraněním diskriminace žen, stejným zacházením a hodnocením pro muže i ženy, jako 

směrnice Rady č. 75/117/EEC ze dne 9.2.1976 o sladění zákonů členských států 

týkajících se uplatnění zásady stejné odměny pro muže a ženy a směrnice Rady č. 

76/207/EEC ze dne 9.2.1976 o realizaci zásady rovného zacházení s muži a ženami, 

pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornou přípravu a služební povýšení a pracovní 

podmínky. Dále byla přenesena do pracovněprávních předpisů úprava směrnice Rady č. 

92/85/EEC ze dne 19.10.1992 o zavedení opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci těhotných pracovnic a pracovnic krátce po porodu nebo kojících dítě.40

Tato novela také implementovala směrnici Rady č. 94/33/EC ze dne 22.6.1994 o 

ochraně mládeže při práci a vícero směrnic řešících kolektivní pracovněprávní vztahy.41

Uvedením změn zavedených tímto zákonem do aplikační praxe se dále zvýšil soulad 

českého pracovního práva s normami a požadavky práva evropského. Důsledkem 

provedených změn byla stále větší komplikovanost úprav, a tak vystupuje stále více do 

popředí požadavek nového komplexního kodexu.
                                               
40 Důvodová zpráva k z. č 155/2000 Sb. 
41 Důvodová zpráva k z. č 155/2000 Sb.
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3.5.3 Politická situace a její vliv v letech 2002 až 2006

Období v letech 2002 až 2006 můžeme ve vývoji České republiky nejpřesněji 

charakterizovat jako období přípravy na vstup do Evropské unie a plnění podmínek, 

stanovených orgány Evropské unie pro vstup. V průběhu tohoto procesu se sice nic 

zásadního nezměnilo na rozložení politických sil, ale na pozici předsedy vlády se 

vystřídali postupně Vladimír Špidla, Stanislav Gross a jako poslední Jiří Paroubek.

Významným zásahem do úpravy pracovněprávních vztahů bylo vydání zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který nahradil zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti. 

Podstatný rozdíl byl zejména v rozsahu a hloubce úpravy. Tímto zákonem byly do 

právního řádu České republiky zavedeny instituty upravené do této doby jenom 

směrnicemi, a tudíž bez reálné možnosti jejich aplikace v praxi. Jsou jimi zejména 

agenturní zaměstnávání, úprava fungování úřadů práce, podpora v nezaměstnanosti 

nebo úprava podmínek pro poskytnutí možnosti rekvalifikace.42 Při pohledu na tuto 

úpravu je jasné, že potřeba vytvoření nového zákoníku práce byla neodkladná. 

Nejdůležitější událost za působení této vládní garnitury a bezesporu také v celém 

vývoji pracovního práva po vzniku samostatné České republiky se udála dne 21. dubna 

2006, kdy byl schválen zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který nahradil zákoník 

práce z roku 1965. Nový zákoník práce nabyl účinnosti k 1. lednu 2007. Vydáním 

tohoto zákona začala nová etapa úpravy pracovněprávních vztahů, protože místo 

strohosti a kogentnosti vnesla do pracovního práva dispozitivnost a liberalizaci za 

přesně stanovených podmínek. Vyjádřením této změny je ústavní přístup, který je 

vlastní oboru soukromého práva a podle kterého platí, že každý může činit, co není 

zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá (čl. 2 odst. 3 

Listiny základních práv a svobod a čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky). Tato nová 

doktrína se měla a samozřejmě má promítat do úpravy pracovněprávních vztahů. 

V zákoně je vyjádřena přímo v prvních větách, v ustanovení §2 odst. 1 věta první.43

Výše uvedený přístup stanovil zcela nové možnosti pro úpravu pracovněprávních 

vztahů, nicméně obsahoval několik omezení, která i navzdory svému liberálnímu 
                                               
42 Důvodová zpráva k z. č 435/2004 Sb.
43 Důvodová zpráva k z. č 262/2006 Sb.
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charakteru stanovila přesná pravidla „hry“, od kterých se dalo odchýlit jen s obtížemi. 

Změna nastala zejména v aplikaci občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy, 

která v novém zákoníku práce byla postavena na principu delegace. Tento princip byl 

následně upraven nálezem Ústavního soudu č. 116/2008 Sb., o kterém bylo blíže 

pojednáno v kapitole týkající se práv a povinností dle z.č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 

(viz. 3.4).

Při pohledu na předcházející odstavce a s ohledem na skutečnost, že 1. května 

2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie, můžeme jenom konstatovat, že v 

tomto volebním období nastaly nejradikálnější změny pracovněprávních vztahů od 

vzniku samostatného státu. Proto můžeme považovat právě toto období za počátek 

dalšího stupně vývoje pracovněprávních vztahů  zejména ve směru liberalizace a 

uvolnění úzké vazby mezi státem a úpravou pracovních vztahů.

Na tomto místě je vhodné poukázat na vztah mezi politickými myšlenkami a 

jejich dopadem na právní normy. Obecné cíle jak pravicově, tak i levicově orientovaný 

politických stran, které měly podíl na rozvoji českého státu, se co do výsledku nijak 

významně nelišily a vlastně do dnešních dní ani neliší. Podstatná je nicméně cesta, 

kterou k danému cíli chtěly dojít. Na jedné straně se v 90. letech prosadily myšlenky 

radikálnějších změn s co možná nejrychlejším výsledkem, a na druhé straně na počátku 

21. století poněkud konzervativnější postupy, které braly ohled na řadové občany České 

republiky a státní suverenitu. Tyto myšlenky se setkaly s podmínkami stanovenými 

Evropskou unií pro harmonizaci českého pracovněprávního prostředí s právem 

Evropského společenství, a tím se staly základem pro vznik, v porovnání s předchozím 

zákonem č. 65/1965 Sb., liberálního komplexního kodexu, který ještě více odděluje 

pracovní právo od ostatních právních odvětví. Uvedený kodex na jedné straně dává 

větší možnosti pro samostatnou úpravu, ale na straně druhé ponechává státu ještě stále 

dostatek možností pro případnou kontrolu těchto vztahů.

Při porovnání politického vývoje a jeho vlivu na pracovní právo, jakož i jiné 

oblasti práva na Slovensku a v České republice je přelom tisíciletí právě tím bodem, kde 

se vývoj v obou státech vydal různými cestami. Důvodem byly bezpochyby převládající 
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politické myšlenky a hlavně soudržnost vládní koalice v letech 1998 až 2006 (blíže 

viz kapitoly 3.5.2 a 3.5.3) pojednávající o politických vlivech na pracovní právo 

na Slovensku). Jak kodifikace nového trestního zákona z roku 2005, tak i nový zákoník 

práce, který vyšel jako z.č. 311/2001 Zb., jsou nepopiratelně plné myšlenek pravicově 

orientovaných vlád v tomto období. Jak bude popsáno níže, jsou myšlenky liberalizmu 

posunuty ve slovenském zákoníku práce ještě dále, než je tomu v českém kodexu, a to 

až do té míry, že v dnešních dnech, i když je to určitě způsobeno i levicově 

orientovanou vládou premiéra Róberta Fica, převládají na Slovensku snahy dostat 

pracovněprávní vztahy opět alespoň částečně pod kontrolu státu.

3.5.4 Politické myšlenky a jejich vliv od roku 2006 do současnosti

Období následující po volbách v roce 2006 se v oblasti v pracovního práva 

vyznačuje zaváděním ustanovení nového zákoníku práce do aplikační praxe a řešením 

problémů s tím spojených. V podstatě hned po vstupu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce, do účinnosti 1. ledna 2007 bylo zřejmé, že v dohledné době bude nutná 

novelizace tohoto zákona z důvodu odstranění chyb, které vznikly při jeho vytváření. 

K tomu došlo na konci roku 2007, kdy byl 6. prosince schválen zákon č. 362/2007 Sb., 

kterým se měnil zákoník práce a další související zákony. Tuto novelu můžeme 

považovat za novelu technického rázu, protože její význam spočívá v odstranění 

vzniklých chyb a doplnění zákoníku práce o implementaci dalších směrnic z oblasti 

ochrany bezpečnosti a zdraví při práci, jakož i úpravě „antidiskriminace“ v pracovních 

vztazích. Podobným způsobem je postaven i zákon č. 294/2008 Sb., který měnil 

zákoník práce, a to prostřednictvím bližší úpravy podmínek pracovní doby a doby 

odpočinku ve zdravotnictví, jakož i stanovení způsobu jejich finančního ohodnocení.

Dá se tedy konstatovat, že v období od vstupu nového zákoníku práce 

v účinnost, tedy od 1. ledna 2007, do současnosti je vývoj pracovních vztahů více 

závislý na přímé aplikaci ustanovení tohoto zákona a zákonů s ním souvisejících, nežli 

na politických myšlenkách. Je to způsobeno také tím, že základ, na kterém byl vytvořen 

zákoník práce z roku 2006, je úzce spojen s vývojem v celé Evropě a samozřejmě i 

vývojem samotných pracovních vztahů, a proto mohou politické síly měnit normy 
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pracovního práva jen v případě, kdy je nutné reflektovat nově vzniklé potřeby 

samotného odvětví.
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4. Pracovní právo na Slovensku

4.1 Pracovní právo na území Slovenska do vzniku společného státu

Vývoj pracovního práva na Slovensku je neodmyslitelně spjat také s vývojem na 

území dnešní České republiky, zejména z důvodu historických souvislostí. Musíme si 

ale uvědomit, že zejména ve středověku, a v podstatě až do 1. světové války bylo území 

Slovenska fakticky právně nesamostatné a závislé na uherské části Rakouska-Uherska, a 

proto se i pracovní vztahy řídily uherskými normami. Celkově počátky úpravy 

pracovního práva řadíme až do období průmyslové revoluce, tedy na konec 18. a 

začátek 19. století, jako důsledek nevyhnutelnosti ochrany sociální situace zaměstnanců 

při řešení základního konfliktu ve vztahu mezi kapitálem a prací. Tendence k zajištění 

této ochrany se projevily zejména vstupem státu do pracovních vztahů a užitím jeho 

pravomocí upravovat tyto vztahy právními normami.44 Výše uvedené skutečnosti se ale 

vztahují až přímo k vývoji pracovního práva jako právního oboru, a tedy samozřejmě i k 

území dnešní České republiky. 

Původ rozdílů je spatřován zejména v rozdělení politického vlivu nad územím 

střední Evropy v době Rakouska-Uherska, kdy měla území odpovídající přibližně 

dnešní České republice značně vyšší míru samostatnosti, i když kontrolovanou 

všemocnou Vídní, oproti území Slovenska, které bylo svázáno rozhodnutími 

z Budapešti, což se projevilo i v počátcích úpravy pracovněprávních vztahů. Bylo to 

zejména obyčejové právo, do kterého postupně pronikaly úpravy závazků. Významnou 

změnu přinesl zákonný článek č. XVI o obchodních zaměstnancích a jejich pracovním 

poměru z roku 1840, který zavedl úpravu právního poměru zaměstnanců v továrnách, 

veřejných obchodních společnostech, jakož i úpravu postavení obchodníků. Po 

Rakousko-Uherském vyrovnání z roku 1867, na jehož základě bylo ústavou stanoveno, 

že oba národy měly společnou osobu panovníka, zahraniční politiku, armádu a finance, 

z čehož vyplývala suverenita v ostatních oblastech fungování státu, byl vydán zákon č. 

17/1874 r.s. o pracovních smlouvách továrenských robotníků, řemeslných tovaryšů a 

učňů a obchodních pomocníků. Další úpravou byl zákon č. 13/1876 r.s. o pracovní 

                                               
44 Barancová H., Schronk R.: Pracovné právo, Sprint, Bratislava 2007, s. 44.
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smlouvě, ve kterém byla řešena otázka délky pracovního poměru, a to na dobu 

neurčitou a na doživotí. O pracovním poměru na dobu určitou zatím nebyla ani zmínka. 

Rozdíl mezi pracovním poměrem na do dobu neurčitou a na doživotí spočíval

v možnosti jeho vypovězení. 

Počátky kolektivního pracovního práva jsou také spjaty s prosincovou ústavou 

z roku 1867, která zakotvila koaliční svobodu, a tím připravila půdu pro budoucí 

vytváření organizací zastupujících zaměstnance v podobě dnešních odborových 

organizací zaměstnanců. I jiné oblasti pracovního práva, jako například úprava pracovní 

smlouvy nebo dovolená na zotavenou byly upraveny rozdílnými předpisy na území 

dnešní České republiky a Slovenska. Příčinou byl právní dualizmus v Rakousko-

Uhersku, který trval až do 1. světové války a rozpadu monarchie.

V období po 1. světové válce a vzniku tzv. „první republiky“, které nazýváme 

také obdobím monopolního kapitalizmu, byla základem pracovních vztahů služební 

smlouva. Tento vývoj můžeme nicméně považovat již za společný s vývojem na území 

dnešní České republiky. 45

Zajímavá z hlediska pojetí pracovního práva na Slovensku a v České republice a 

jeho základní funkce je skutečnost, že v České republice literatura pojímá z valné části 

pracovní právo jako oblast upravující pracovněprávní vztahy, a tedy konkrétní vztah 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, a na druhé straně slovenská literatura se 

zaměřuje na funkci pracovního práva jako práva chránícího zaměstnance a vývoj práv 

zaměstnance zejména z historického pohledu. 

4.2 Pracovní právo a Ústava Slovenskej republiky

Základní oporou a pramenem pracovního práva ve Slovenské republice je 

Ústava Slovenskej republiky, která byla vydána dne 1. září 1992 jako zákon č. 460/1992 

Zb. a vstoupila v účinnost dne 1. ledna 1993. Nejmarkantnějším rozdílem ve vztahu k 

Ústavě České republiky je její skladba. Ústava Slovenskej republiky totiž sama přímo 

                                               
45 Barancová H., Schronk R.: Pracovné právo, Sprint, Bratislava 2007, s. 45-46.
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obsahuje ustanovení, která jsou v ústavním pořádku České republiky obsažena 

v ústavním zákoně č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, a 

nikoliv přímo v Ústavě.

Úprava pracovního práva v Ústavě Slovenskej republiky sestává z integrace práv 

a ochranných opatření, která měla svůj podklad již v mezinárodních úmluvách, a ústava 

jim poskytla právní sílu v rámci právního řádu Slovenské republiky. Význam 

základních práv a svobod je patrný i z jejich umístnění v ústavě, protože jsou upraveny 

v Hlavě II., hned za obecnými ustanoveními a před ostatními částmi, jejichž struktura je 

podobná, jako v Ústavě České republiky. Tudíž význam základních práv a svobod je dle 

mého názoru zdůrazněn šťastnějším způsobem,než je tomu v ústavním pořádku České 

republiky.

Stejně jako v České republice, jsou i na Slovensku v ústavě zachycena zejména 

taková práva zaměstnanců, jako obecný zákaz diskriminace v čl. 12, který nachází 

podrobnější úpravu přímo v Zákonníku práce, o němž bude detailněji pojednáno níže, 

zákaz nucených prací nebo nucených služeb v čl. 18 nebo  právo na svobodnou volbu 

povolání a přípravu na něj, jakož i právo podnikat a uskutečňovat jinou výdělečnou 

činnost dle čl. 35. Odstavec 3 stejného článku zdůrazňuje právo každého na práci a 

případné zabezpečení osob, které nemohou bez své viny toto právo vykonávat. Zvláště 

významný z hlediska pracovního práva je čl. 36, který upravuje - stejně jako čl. 28 

Listiny - právo na uspokojivé pracovní podmínky, nicméně jde ještě hlouběji než jeho 

česká paralela a přesně konkretizuje oblasti pracovního práva, které musí být upraveny 

zákonem při dodržení všeobecně uznávaných standardů. Další oblasti ochrany, kterými 

jsou zvláštní ochrana žen a mladistvých a osob zdravotně postižených 

v pracovněprávních vztazích, jakož i právo sdružovat se na ochranu svých 

hospodářských práv a sociálních zájmů jsou upraveny téměř identicky, jako je tomu v 

Listině základních práv a svobod.46

Z výše uvedeného můžeme dovodit, že i když je obsahová podobnost české 

Listiny a slovenské Ústavy z hlediska pracovního práva nepopiratelná, rozdíly 

                                               
46 Zákon č. 460/1992 Zb.
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nacházíme zejména v umístnění příslušných ustanovení v ústředních zákonech obou 

států, a tedy i ve zdůraznění jejich významu v rámci právního řádu.

4.3 Vývoj pracovního práva po vzniku samostatného Slovenska a jeho vztah 

k mezinárodním tendencím

Pracovní právo po vzniku samostatné Slovenské republiky bylo postaveno na 

identickém základě jako v České republice. Ústředním zákonem byl zákon č. 65/1965 

Sb., zákoník práce. Po roce 1989 k němu přibyl nejprve zákon č. 1/1991 Sb., o 

zaměstnanosti, který se jako první právní předpis věnoval konkrétní úpravě a řešení 

problémů zaměstnanosti. Příčinou jeho vzniku byl přechod z centrálně řízeného 

hospodářství na tržní ekonomiku, a tedy nutnost úpravy hmotné pomoci při 

nezaměstnanosti. Jako významný podpůrný pramen sledující specifikaci ustanovení o 

kolektivních právech byl vydán zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. 

Posledním z trojice zákonů upravujících pracovněprávní vztahy po roce 1989 byl zákon 

č. 3/1991 Sb., který významně zasáhl do tehdejšího komunistického pracovního 

zákonodárství.47

Při pohledu na prameny pracovního práva na Slovensku ve formě zákonů je 

jasné, že normy, které upravovaly pracovněprávní vztahy před rokem 2001, byly 

nahrazeny novou úpravou, která má být v souladu s požadavky Evropské unie. Mezi 

takto upravené oblasti pracovního práva patří bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

minimální mzda, provoz soukromých bezpečnostních služeb nebo inspekce práce. 

Potřeba přizpůsobit slovenské zákonodárství podmínkám vyžadovaným 

Evropskou unií se tak řadí mezi hlavní vlivy podporující uskutečňovaní změn 

v pracovněprávních vztazích. Při pohledu na výčet pracovněprávních norem platných do 

vydání nového komplexního pracovněprávního kodexu je patrné, že změny vedoucí až 

k vydání nové normy proběhly až po výměně vlád v roce 1998, kdy se na příští téměř 

dvě celá volební období dostaly k moci pravicové strany, které měly v úmyslu 

reformovat téměř všechny oblasti práva ve Slovenské republice, to znamená 

                                               
47 Barancová H., Schronk R.: Pracovné právo, Sprint, Bratislava 2007, s. 64.
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samozřejmě i právo pracovní. Jejich cílem bylo upravit zastaralé kodexy a právní normy 

a uvést je do souladu s požadavky Evropské unie. 

Nicméně ve Slovenské republice byla nová úprava pracovněprávních vztahů 

pojata ještě radikálněji, než tomu bylo v České republice, a to z důvodu jednak větší 

podpory ze strany společnosti, jednak pevné politické kontroly vládnoucími stranami. 

Proto byl zásah v podobě vytvoření nového zákoníku práce o tolik razantnější, 

v porovnání s v mnoha ohledech pouhou rekodifikací pracovního práva a jeho 

uvedením v soulad s normami Evropské unie v České republice. V novém slovenském 

zákoníku práce tak můžeme při srovnání s českou úpravou najít řadu rozdílů v úpravě 

pracovněprávních vztahů, kterými se tato práce bude zabývat v následujících 

kapitolách.

Domnívám se, že je vhodné si uvědomit, že dle názorů jak odborníků na 

Slovensku, tak v okolních zemích došla úprava pracovněprávních vztahů až do fáze, 

kdy je její mnohdy až přehnaně liberální přístup vhodné limitovat zákonnými úpravami 

a novelami, a zejména bude nutné, aby zákonná úprava pracovního práva odrážela 

situaci v globálním měřítku a přizpůsobila se podmínkám, které jsou nastaveny 

mezinárodními organizacemi, jako například Mezinárodní organizací práce, Radou 

Evropy a samozřejmě orgány Evropské unie. Důvodem této nutnosti je skutečnost, že 

momentální recesi mezinárodní ekonomiky je možné překonat pouze společným úsilím 

mezinárodního společenství, a proto je potřebné, aby i menší státy, k nimž Slovenská 

republika bezesporu patří, přizpůsobovaly své normy hranicím, o kterých bylo 

rozhodnuto v rámci širšího dialogu v mezinárodních organizacích.

Aktuální otázkou posledních let ve slovenském pracovním právu je úprava 

pracovněprávního vztahu sjednaného na kratší dobu, která se potýká s nedostatečnou 

harmonizací s normami Evropské unie, jakož i úprava rovného zacházení při převodu 

zaměstnanců, ochrana nároků při platební neschopnosti zaměstnavatele, úprava 
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hromadného propouštění a také otázka okamžitého skončení pracovního poměru na 

dobu určitou bez uvedení důvodu.48

Skutečností, která v poslední době ovládá zejména aplikační praxi pracovního 

práva ve Slovenské republice a která přerůstá až do problematických rozměrů, je snaha 

zaměstnavatelů upravovat své vztahy se zaměstnanci buď prostřednictvím 

obchodněprávních smluvních typů, nebo pomocí využití flexibility a dispozitivnosti, 

jimiž se slovenské pracovní právo vyznačuje, nicméně v míře, která v některých 

případech zachází až do rozporu se základní úpravou svěřenou přímo zákonodárci. Tyto 

konflikty se týkají zejména úpravy pracovní doby a ochrany života a zdraví 

zaměstnance při práci. Výše uvedené skutečnosti jsou způsobeny aktuálním stavem 

světového hospodářství, kvůli němuž se zaměstnavatelé snaží využít technický pokrok

k vytvoření tlaku na zaměstnance, aby v nejkrajnějším případě přistoupili i na 

podmínky, které v určitých částech přímo odporují zákonu. Ve Slovenské republice jsou 

tyto tlaky podpořeny obsahem ustanovení zákona č. 311/2001 Sb., který je značně 

liberálnější v porovnání se zákoníky práce v ostatních státech Evropy, Českou republiku 

nevyjímajíc.

Dalším důvodem těchto stále se množících případů jsou myšlenky krajního 

liberalizmu, jehož způsoby řešení problémů jsou zcela nepřijatelné, nicméně pro snahy 

zaměstnavatelů uvedené výše více než vyhovující. Spočívají například ve vyloučení 

kolektivního vyjednávání a umožnění fakticky libovolné úpravy pracovního vztahu 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jako například delší zkušební doby. Při 

pohledu na tato řešení je nutné se zamyslet, pro kterou stranu by byla úprava tohoto 

typu výhodnější. Můžeme bez váhání říci, že pro hospodářský vývoj by tyto možnosti 

úpravy pracovněprávních vztahů byly určitě prospěšné, nicméně pro úzkou souvislost 

mezi pracovněprávními vztahy a sociálním zabezpečením je nutné si uvědomovat 

hranice, které by měly omezovat možnosti zaměstnavatele vytvářet tlak na zaměstnance 

při zakládání pracovního vztahu.49

                                               
48 Barancová H.: Liberalizácia pracovného práva - možnosti a obmedzenia, Zborník z vedeckého 
sympózia, SAV, Bratislava 2007, s. 9.
49 Baranová, H.: Liberalizácia pracovného práva - možnosti a obmedzenia, Zborník z vedeckého 
sympózia, SAV, Bratislava 2007, s. 11.
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Myšlenkou, kterou tvůrci slovenského zákoníku práce vzali možná až příliš ze 

svou, je flexibilita pracovního práva jako rozhodující nástroj ovlivňování práce a s ní 

související flexibilita pracovní síly.50 Pracovní právo patří mezi oblasti práva, které 

odráží společenské vztahy, ale také musí svou úpravou reagovat jak na požadavky 

hospodářství, tak na společenský vývoj. Zákoník práce na jedné straně v době svého 

schválení liberalizoval pracovněprávní vztahy, ale na druhé straně poskytoval například 

v úpravě ukončení pracovního poměru jednostranným rozhodnutím zaměstnavatele 

ochranu zaměstnanci, která se vymykala potřebám moderních vztahů. Proto bylo 

přistoupeno k novelizaci, která měla pozitivní dopad na snížení nákladů na práci a 

zpružnění pracovního trhu.51

Složitost pracovněprávních vztahů je dána mírou zasahování státu do této 

oblasti, protože na jedné straně má nastavení tzv. „mantinelů“ státem pozitivní dopad 

při umožňování úpravy vztahů dle potřeby (smluvní svoboda), avšak na druhé straně 

přílišná aktivita může způsobovat zkostnatělost tohoto odvětví. Omezování a úprava 

smluvní svobody mohou být v pracovním právu rozděleny mezi kombinaci 

veřejnoprávní a soukromoprávní metody úpravy, přičemž veřejnoprávní metoda je 

zosobněna právě státem a jeho zásahy do pracovněprávních vztahů. Soukromoprávní 

metoda spočívá zejména ve vyjasnění pozice zaměstnance a zaměstnavatele 

v pracovním vztahu a určení jejich základních práv a povinností, které by neměly být za 

žádných okolností měněny a upravovány dle potřeby jednotlivých stran pracovního 

vztahu. 

Inspirací pro úpravu základních pravidel pracovního vztahu na Slovensku by 

měla být právní úprava obsažená právě v Zákoníku práce České republiky, zákon č.

262/2006 Sb., který jednoznačně definuje objekt pracovněprávního vztahu a 

charakteristiku závislé práce. Význam této charakteristiky je v její důležitosti při 

liberalizaci pracovního práva a vztahů z něho vznikajících. Touto úpravou se totiž 

                                               
50 Gavlas, M.: Quo vadis, pracovní právo?In: Pocta Igoru Tomešovi, Vysoká škola aplikovaného práva, 
Praha 2006, s. 235.
51 Baranová, H.: Liberalizácia pracovného práva - možnosti a obmedzenia, Zborník z vedeckého 
sympózia, SAV, Bratislava 2007, s. 75.
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jednak dá předejít výskytu tvrdosti a zasahování do obchodních a nezávislých vztahů a 

samozaměstnávání, a na druhé straně při přesné definici vztahu dle pracovního práva se 

dá předejít pokusům o zastření těchto vztahů pomocí smluv opírajících se o ustanovení 

občanského nebo obchodního práva.52

Vztah mezi pracovním právem na Slovensku a Evropskou unií se v mnohém 

shoduje s vývojem v České republice, protože i když nová úprava pracovních vztahů 

byla na Slovensku vytvořena o několik let dříve, musela odpovídat podmínkám, které 

byly nastaveny Evropskou unií z důvodu potřeby harmonizace právních norem a 

uvedení jednotlivých právních řádů do souladu pro sjednocení pracovního trhu po 

vstupu do Evropské unie. Proto byl zákon č. 311/2001 Zb. koncipován tak, aby při 

vstupu byly slovenské normy pracovního práva v souladu se směrnicemi a nařízeními 

Evropské unie. Význam této myšlenky je zdůrazněn i tím, že v příloze č. 2 jsou 

vyjmenovány právní akty Evropských společenství a Evropské unie, které jsou tímto 

zákonem implementovány do právního řádu Slovenské republiky. Na základě 

výše uvedeného tedy můžeme konstatovat, že samotný vstup sebou nepřinesl žádné 

významné změny v oblasti pracovního práva, protože zákonodárci je uskutečnili již 

v zákonné úpravě v roce 2001. Po vstupu je vývoj na Slovensku podobný jako v České 

republice, neboť oba státy musí reagovat na trendy, na kterých se domluví jak Evropská 

unie, tak mezinárodní organizace, jejichž jsou oba státy členy. Nicméně hlavně 

v případě liberalizace pracovních vztahů musí někdy oba státy reagovat svou úpravou 

přímo opačným způsobem, aby naplnily cíle, ke kterým se zavázaly.

Na závěr této části považuji za nutné se zmínit o vztahu pracovního práva 

k jiným právním odvětvím v rámci právního řádu Slovenské republiky. V porovnání 

s postavením pracovního práva jako téměř samostatného právního oboru v České 

republice je pracovní právo na Slovensku mnohem více spjato s právem sociálního 

zabezpečení, což je naznačeno jak způsobem, kterým tuto souvislost prezentuje 

literatura na Slovensku, tak vzájemnou provázaností těchto právních odvětví. Tento 

přístup je dle mého názoru vhodnější i z toho důvodu, že také mezinárodní společenství 

považuje pracovní právo za nedílnou součást práva sociálního zabezpečení. Česká 
                                               
52 Baranová, H.: Liberalizácia pracovného práva - možnosti a obmedzenia, Zborník z vedeckého 
sympózia, SAV, Bratislava 2007, s. 79.
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úprava tedy vychází z provázanosti dvou právních odvětví, zatímco pro evropský, a také 

slovenský pohled je určující vzájemná souvislost a nedílnost práva pojímajícího sociální 

otázky.

4.4 Zlepšování ochrany zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Otázka právní úpravy ochrany zaměstnanců v pracovním vztahu je v posledních 

letech aktuálnější než kdykoliv předtím, zejména kvůli začlenění mezinárodního 

rozměru do právních úprav pracovního práva. Pro Slovenskou republiku, stejně jako pro 

Českou republiku se v oblasti pracovního práva mnohé změnilo již při uznání tendencí 

obou států k přistoupení k Evropské unii. Tato skutečnost způsobila, že oba státy 

musely reagovat nejenom na požadavky Evropského společenství, ale i na ještě 

podstatnější proces globalizace mezinárodního společenství. Z toho vyplynula potřeba 

přiblížení jednotlivých úprav pracovněprávních vztahů pro zavedení, dle možností, 

stejné úrovně ochrany zaměstnanců a jako protiváhy i oprávnění zaměstnavatelů vůči 

nim.

Ochrana zaměstnanců byla nově upravena, stejně jako v České republice při 

vydání nového zákoníku práce, zákona č. 311/2001 Zb.. Mezi základní oblasti úpravy 

patří ochrana zvláštních skupin zaměstnanců jako jsou těhotné ženy, matky, mladiství, 

jakož i osoby postižené. Není radno opomenout ani ochranu poskytovanou 

zaměstnancům úpravou jejich vztahů vůči zaměstnavatelům. Do této oblasti můžeme 

zařadit specifikaci jednotlivých typů pracovních vztahů, které jsou upraveny podstatně 

podrobněji, než tomu je v českém pracovněprávním kodexu. Mezi takto vymezené typy 

pracovněprávních vztahů patří vztahy, kde jednou stranou je zaměstnavatel a druhou 

zvláštní pracovní kategorie zaměstnanců. 

Historicky byli zaměstnanci děleni na ty, kteří vykonávali fyzickou práci, a ty, 

kteří pracovali duševně. Tato diferenciace se v pracovněprávních vztazích projevovala 

v dělení na dělníky a úředníky. Postavení dělníků bylo závislé na podmínkách ve 

výrobě. Na druhé straně postavení úředníků se vyznačovalo větší stabilitou. Tyto 

rozdíly byly odstraněny jako důsledek harmonizačního vlivu zásady rovného zacházení. 
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Výjimkou z této zásady jsou případy skupin obyvatelstva/zaměstnanců, kde je pozitivní 

diskriminace žádoucí. Patří sem, jak bylo uvedeno výše, skupiny jako matky –

zaměstnankyně, těhotné ženy, osoby zdravotně postižené, mladiství a v některých 

případech dokonce děti při výkonu lehkých prací. Mimo těchto skupin účastníků 

pracovněprávního vztahu nesmíme zapomenout na zaměstnání, jejichž potřeba ochrany 

je dána charakterem práce, kterou tito zaměstnanci vykonávají. Výše uvedeným 

skupinám se budeme věnovat v následujících odstavcích.

4.4.1 Postavení dětí a mladistvých v pracovněprávních vztazích 

Kategorie dětí je problémem, se kterým se střetává aplikační praxe v celé 

Evropské unii, Slovenskou republiku nevyjímajíc. Ochrana dětí v pracovních vztazích 

je ve slovenském právním řádu upravena mimo jiné i přímo v Ústavě Slovenskej 

republiky, a to v souladu s právní úpravou směrnice č. 94/33/ES o ochraně mladistvých, 

kde je hlavní podmínkou ochrany věková hranice, která nesmí být nižší nežli v České 

republice i na Slovensku stanovených 15 let. Stejná věková hranice je upravena i v 

Evropské sociální chartě. Z uvedeného můžeme usoudit, že ochrana je dětem do 15 let 

poskytována všeobecným zákazem práce, z něhož jsou z důvodu vhodnosti stanoveny 

určité výjimky. Článek 4 odst. 2 výše uvedené směrnice dovoluje dětskou práci 

směrující ke kulturní nebo obdobné činnosti a lehké práce, kterými není ohrožena 

bezpečnost, zdraví a rozvoj dítěte. Slovenský zákoník práce v §11, jakož i český 

zákoník práce v ustanovení §6 jdou v oblasti ochrany dětí ještě dál než nadnárodní 

úprava, protože mimo stanovení věkové hranice pro děti v pracovních vztazích stanoví 

také podmínku ukončení povinné školní docházky, čímž je zabezpečena podpora a 

zároveň ochrana jak fyzického, tak psychického vývoje dětí. Na druhé straně jak 

ve slovenské, tak i v české úpravě chybí transpozice informační povinnosti 

zaměstnavatele o zabezpečení odpovídajících pracovních podmínek upravené v čl. 6 

uvedené směrnice.53

Ochrana mladistvých zaměstnanců spočívá mimo ochrany bezpečnosti také 

v míře přenesení odpovědnosti ze strany zaměstnavatele na zaměstnance. Mladistvý 

                                               
53 Směrnice Rady č. 94/33/ES.
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není oprávněn uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti, nicméně může být odpovědný ze 

jednotlivý předmět, který přebral na základě potvrzení. Dalším způsobem ochrany je 

povinnost zaměstnavatele vést evidenci mladistvých zaměstnanců pro účely kontroly 

odpovídajících pracovních podmínek, které je zaměstnavatel povinen pro mladistvého 

zaměstnance zabezpečit. V tomto duchu je postaven i další významný mezinárodní 

dokument, kterým je Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 z roku 1973 o 

minimálním věku pro přijetí do zaměstnaní. Konkrétní situace vznikající 

v pracovněprávních vztazích berou také v úvahu, že účastníkem těchto vztahů může být 

i dítě. Ochrana spočívá v zákazu noční práce, stejně jako práce přesčas nebo jejího 

radikálního omezení. Noční práce mladistvých mladších 16 let je bezvýjimečná. 

Významnou formou ochrany zdravého vývoje mladistvého je absolutní zákaz uvedený 

v ustanovení § 93 zákoníku práce, dle kterého není možné s osobou mladší 18 let 

sjednat ani dohodou zkrácení 24-hodinového souvislého odpočinku za týden.54 Mimo 

úpravy podmínek mladistvých při výkonu pracovních vztahů poskytuje zákon také 

ochranu formou zákazu výkonu některých povolání mladistvými, a to konkrétně 

ustanovením § 175 zákoníku práce, kde jsou stanoveny tři skupiny mladistvým 

zakázaných prací. První skupinou jsou práce pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení 

tunelů a štol. Druhou skupinou jsou zaměstnání, která jsou s ohledem na anatomický, 

fyziologický a psychický vývoj mladistvých nepřiměřená nebo zdraví škodlivá. 

Poslední skupinou jsou práce, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí ohrožení zdraví jak 

mladistvého, tak jeho spolupracovníků nebo jiných osob v důsledku náplně práce 

mladistvého. Konkrétní soupis zakázaných prácí stanoví nařízení vlády.55

4.4.2 Ochrana žen a matek dle slovenského zákoníku práce

Význam těchto skupin zaměstnanců spočívá v jejich společenském významu a 

zejména v jejich postavení v rámci rodinného života. Proto i jejich ochrana směřuje 

zejména k vytvoření bezpečných a zdravých pracovních podmínek, jakož i k možnosti 

odpočinku v případě potřeby. Stejně jako u ochrany mladistvých, jsou i v tomto případě 

nařízením vlády stanovena zaměstnání, která jsou pro ženy, těhotné ženy nebo matky do 

konce devátého měsíce po porodu zakázána. Toto nařízení vlády bylo vydáno pod 
                                               
54 Barancová H., Schronk R.: Pracovné právo, Sprint, Bratislava 2007, s. 645-647.
55 §175 zákona č. 311/2001 Z. z.
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číslem 272/2004 Z.z. Obecně můžeme říci, že ochrana těchto skupin je zaměřena na 

zabezpečení jejich mateřského poslání a činností s ním souvisejících. Formou ochrany 

těhotné ženy je dle ustanovení §55 odst. 2 písm. b) zákoníku práce také povinnost 

zaměstnavatele přeřadit těhotnou ženu na jinou práci v případně, že její původní práce 

neodpovídá podmínkám potřebným pro těhotné ženy. Postup je stanoven v ustanovení § 

162 zákoníku práce. Zahrnuje jak úpravu pracovních podmínek, tak i vyrovnání 

mzdových ztrát v případě potřeby přeřazení bez zavinění zaměstnankyně.56

Je nutné se také zamyslet nad skutečnostmi, které vedou společnost k ochraně 

skupin zaměstnanců jako jsou ženy, matky nebo těhotné ženy. Jejich nepopiratelný 

význam pro společnost spočívá zejména ve schopnosti ženy zplodit dítě, jakož i v jejím 

předurčení pro jeho výchovu. Proto si musíme uvědomit, že ochrana žen a matek 

nespočívá jenom v zákazu nebo určitém omezení zaměstnavatele, ale i v zabezpečení 

podmínek a možností pro jejich péči o budoucí generace. I zákonodárci si uvědomují, že 

přílišná liberalizace při ochraně této skupiny v pracovněprávních vztazích by nebyla 

namístě, i když by se určitě našlo nespočet žen, které by s tímto názorem rezolutně 

nesouhlasily. Na druhé straně je nutné poukázat na skutečnost, že tato tzv. 

„diskriminace“ je v mnoha případech pozitivní, protože chrání zaměstnankyně a 

současně ukládá povinnosti zaměstnavateli.

4.4.3 Pracovní vztah se žákem učiliště

Zaměstnavatel, u kterého se žák učiliště připravoval na povolání, je povinen po 

úspěšném vykonání závěrečné zkoušky uzavřít s tímto žákem pracovní smlouvu pro 

zabezpečení jeho dalšího odborného růstu. Ochranně tady působí zákaz sjednání 

zkušební doby, jakož i podmínka dovršení 15. roku věku. Úpravu tohoto vztahu 

najdeme v ustanovení § 53 zákoníku práce.

Zaměstnavatel může se zaměstnancem tohoto typu uzavřít také dohodu o 

setrvání žáka učiliště nejdéle po dobu tří let u zaměstnavatele, který mu poskytl 

prostředky pro přípravu k povolání v průběhu studia. Zvláštní postavení žáka –

                                               
56 Barancová H., Schronk R.: Pracovné právo, Sprint, Bratislava 2007, s. 634-636.
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zaměstnance je zdůrazněno také v případě, kdy zaměstnanec v průběhu dohodnuté doby 

uzavře pracovní smlouvy s jiným zaměstnavatelem. Touto zvláštností je postih nového 

zaměstnavatele při porušení dohody  mezi žákem – zaměstnancem a původním 

zaměstnavatelem. Uvedená dohoda je postavena na stejných principech jako 

kvalifikační dohoda upravená v ustanovení § 155 slovenského zákoníku práce nebo 

českém zákoníku práce v ustanovení § 231 a násl.. Ve standardní kvalifikační dohodě je 

v případě nesplnění podmínek umožněných zaměstnavatelem při prohlubování 

kvalifikace zaměstnanec povinen zaměstnavateli nahradit náklady, které zaměstnavatel 

investoval do jeho vzdělávání. Proto můžeme přímo v zákoně spatřovat nástroj ochrany 

mladých zaměstnanců, neboť v případě uzavření nového pracovního poměru s jiným 

zaměstnavatelem,je tento nový zaměstnatel povinen nahradit původnímu zaměstnavateli 

poměrně náklady, které musely být vynaloženy při přípravě na povolání žáka –

zaměstnance.57

4.4.4 Domácí práce a telepráce

Zvláštní typ pracovněprávního vztahu a ochranu zaměstnanců v něm 

vystupujících řeší slovenský zákoník práce ve svém ustanovení § 52.  Jedná se o domácí 

práci a telepráci. Jako domácí práci označuje toto ustanovení práci, jejíž místo výkonu 

je v pracovní smlouvě sjednáno doma nebo na jiném dohodnutém místě. Telepráce je 

práce vykonávaná prostřednictvím informačních technologií. Podmínky stanovené 

zákonem se týkají zejména povinností zaměstnavatele, který poskytuje zařízení pro 

výkon telepráce, a to zabezpečení odpovídajícího stavu a úrovně vybavení potřebného 

pro výkon telepráce nebo práce vykonávané doma a samozřejmě také zabezpečení 

odpovídajícího softwaru pro ochranu citlivých údajů. 

Ochrana zaměstnance při výkonu tohoto typu zaměstnaní spočívá zejména 

v povinnosti zaměstnavatele přijmout opatření, kterými může předejít izolaci těchto 

zaměstnanců anebo případné diskriminaci v porovnání se zaměstnanci, kteří vykonávají 

práci v místě určeném zaměstnavatelem.58 Zaměstnavatel je dále podle ustanovení § 

152 odst. 6 zákona č. 311/2001 Zb. povinen poskytnout zaměstnanci vykonávajícímu 
                                               
57 §53 zákona č. 311/2001 Z. z.
58 §52 zákona č. 311/2001 Z.z.
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práci doma nebo telepráci patřičný příspěvek na stravování nebo zabezpečit stravování 

in natura. 

4.4.5 Právní postavení manažerů jako vedoucích zaměstnanců a profesionálních 

sportovců

Manažer má v pracovněprávním vztahu zvláštní postavení mezi 

zaměstnavatelem a běžným zaměstnancem. Podstatou tohoto postavení je stupňovitost 

pracovních struktur. Manažer je jako vedoucí zaměstnanec nadán vyšší odpovědností 

než běžný zaměstnanec, nicméně na druhé straně mu není poskytována větší ochrana. 

Toto postavení vyplývá přímo z podmínek manažerské smlouvy, která může za přesně 

stanovených podmínek splňovat náležitosti pracovní smlouvy. Princip vedoucího 

zaměstnance spočívá v rozdělování povinností od nejvyšších struktur zaměstnavatele k 

řadovému zaměstnanci. Ochrana této kategorie zaměstnanců bývá vesměs upravena 

přímo v manažerské smlouvě,  která specifikuje podmínky pro výkon této funkce dle 

dohody mezi zaměstnavatelem a vedoucím zaměstnancem.59

Kategorií pracovněprávních vztahů, která je svou úpravou možná ještě složitější, 

nežli úprava pracovního vztahu manažerů, je úprava týkající se profesionálních 

sportovců, kteří dle rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci „Bosman“ splňují 

pro účely volného pohybu zaměstnanců právní charakteristiku zaměstnance v 

pracovním poměru. Tímto rozhodnutím bylo vlastně uznáno postavení profesionálního 

sportovce jako zaměstnance vůči jeho zaměstnavateli. Na druhé straně je však nutné si 

uvědomit, že tento vztah je natolik specifický, že jeho ochrana bude alespoň prozatím 

odvozena od soudní praxe a specifické úpravy ve smlouvách profesionálních sportovců. 

Nicméně základní podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti, jakož i podmínka zákazu 

diskriminace musí být i v těchto případech dodrženy.60

                                               
59 Barancová H., Schronk R.: Pracovné právo, Sprint, Bratislava 2007, s. 240.
60 Barancová H., Schronk R.: Pracovné právo, Sprint, Bratislava 2007, s. 242.
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4.4.6 Změna pracovních podmínek a přeřazení na jinou práci 

Ochranná funkce právní normy při změně pracovních podmínek spočívá 

v  ustanovení § 54 zákoníku práce, dle kterého musí být při změně pracovních 

podmínek konsens mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ve formě písemné dohody. 

Tímto se předchází jednostranné úpravě podmínek jak ze strany zaměstnavatele, tak i 

zaměstnance.

Přeřazení na jinou práci je upraveno v ustanovení § 55 zákoníku práce. Jsou 

v něm stanoveny podmínky přeřazení na jinou práci ať už povinně, nebo dle vůle 

zaměstnavatele. Povinné přeložení k jiné práci má vesměs ochrannou funkci, protože 

bere v úvahu zdravotní stav zaměstnance, stejně jako stav těhotné ženy nebo matky. 

Ochrana spočívá také v povinnosti zaměstnavatele vydat potvrzení o důvodu přeřazení 

kvůli změně pracovní smlouvy, která je spolu s právními normami nejzákladnějším, a 

v mnoha případech i důležitějším, zdrojem ochrany zaměstnance vůči zaměstnavateli.

4.5 Práva a povinnosti účastníků pracovního vztahu dle zákona č. 311/2001 Zb.

Vztah subjektů pracovního práva vytváří jeden ze základních prvků pracovních 

vztahů. Práva a povinnosti jsou v pracovních vztazích upravovány nejenom normami 

pracovního práva, ale také praxí, která dotváří a prohlubuje myšlenky prezentované 

zákonodárcem. 

Práva subjektů pracovního vztahu jsou teoreticky vymezeny jako možnosti 

chování daného subjektu, které jsou právně garantovány. Na druhé straně jsou stejnou 

právní normou ukládány subjektivní povinnosti. Proto je nezbytné zamyslet se při 

zkoumání těchto vztahů nad významem konkrétní situace v pracovněprávním vztahu, 

protože právě pohled zaměstnavatele je v mnoha případech protichůdný. Zákonodárce 

proto pro vytvoření jasných pravidel a také poskytnutí právní jistoty upravil tato práva a 

povinnosti kogentními ustanoveními, kterými chce usměrňovat důležité oblasti 

pracovního vztahu. Z pohledu zákonodárce, a to samozřejmě na základě potřeb 

společnosti, jsou pro úpravu práv zaměstnance klíčové oblasti sledující ochranu zdraví 
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při práci, pracovní podmínky, jakož i adekvátní odpočinek a ohodnocení pracovního 

výkonu. Tomu přirozeně odpovídají povinnosti zaměstnavatele, který je dle 

pracovněprávních norem povinen zabezpečit podmínky odpovídající těmto povinnostem 

a oprávnění zaměstnance je požadovat. Na druhé straně stojí oblasti, kde společnost 

podporuje i uložení povinností zaměstnanci, zejména z důvodu udržení možnosti 

hospodářského rozvoje zaměstnavatele. Patří mezi ně zejména právo zaměstnavatele 

požadovat od zaměstnance odpovědný výkon pracovních povinností, dodržování 

bezpečnostních pokynů zaměstnavatele jakož i dbaní o hospodářský rozvoj 

zaměstnavatele. Těmito požadavky zákonodárce zabezpečuje vyváženost 

pracovněprávního vztahu.

Nicméně realita bývá často poměrně odlišná od teorie, a proto pracovní 

prostředí, stejně jako v České republice, odráželo situaci na politické scéně, a tím 

pádem se misky vah přikláněly v jednom období na stranu zaměstnavatele a rozvoje 

podnikání a v jiném na stranu ochrany zaměstnance bez ohledu na dopady na 

zaměstnavatele. 

Práva a povinnosti jsou v právních normách upraveny na mnoha místech, 

nicméně základní úpravou povinností vyplývajících z pracovního poměru je ustanovení 

§ 47 zákona č. 311/2001 Z.z., který specifikuje povinnosti vznikající při uzavření 

pracovněprávního vztahu. Z tohoto ustanovení vyplývá, že zaměstnavatel je povinen 

přidělovat pracovní úlohy a zároveň dodržovat pracovní podmínky. Zaměstnanec je na 

druhé straně povinen vykonávat práci dle pokynů zaměstnavatele a dodržovat pracovní 

disciplínu. Považuji za nezbytné upozornit, že toto ustanovení se vztahuje jen na 

pracovní poměr, protože povinnosti z dohod o pracích vykonávaných mimo pracovní 

poměr jsou upraveny na jiných místech tohoto zákona a samozřejmě také v samotných 

dohodách. Povinnosti stanovené v tomto ustanovení sice směřují proti myšlence 

liberalizmu, nicméně vytvářejí nezbytný rámec nutný pro realizaci pracovněprávních 

vztahů a také možnosti naplnění důvodů existence samotného pracovního práva, jako 

například normy upravující vztahy vznikající při samostatné hospodářské činnosti.



Liberalizace českého a slovenského pracovního práva v posledních 15 letech
                                                                                 Ivan Mazanec

66

Úprava povinností v pracovním poměru je s ohledem na jiné skutečnosti v 

pracovněprávních vztazích specifická i tím, že zaměstnanec není povinen nastoupit do 

práce, pokud mu zaměstnavatel nepřidělí práci, čímž se zabezpečuje povinnost a 

zároveň motivace zaměstnavatelů, aby využívali své zaměstnance v nejvyšší možné 

míře, což se v konečném důsledku projeví jako pozitivní efekt splnění povinnosti 

uložené zákonem. 

Právo požadovat splnění povinnosti má jenom takový účastník pracovního 

vztahu, který je schopen splnit svou povinnost vyplývající z tohoto vztahu. Tímto 

způsobem můžeme v podstatě definovat oprávnění účastníků pracovněprávních vztahů, 

i když jsou případy, kdy několik oprávnění odpovídá jedné povinnosti jednotlivého 

účastníka.

Neméně důležitou povinností zaměstnavatele je povinnost informovat 

zaměstnance o normách závazných uvnitř podniku, a to zejména z důvodu případných 

právních následků opomenutí této povinnosti zaměstnavatelem, kterými může být 

odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz nebo nemoci s povoláním související.61

Nová úprava pracovněprávních vztahů se dotkla i této povinnosti zaměstnavatele, a to v 

podobě povinnosti informovat o zásadách rovného zacházení.

Významnou úpravou práv a povinností účastníků pracovního vztahu je 

ustanovení § 47 odst. 3 zákoníku práce. Mohlo by se zdát, že uvedené ustanovení vnáší 

do pracovního vztahu prvky nejistoty, zejména z důvodu své obecnosti, ale na druhé 

straně je tato úprava pro pracovní vztah nevyhnutelná, protože chrání zaměstnance před 

ukládáním povinností, které jsou v rozporu z právními normami nebo dobrými mravy, 

ze strany zaměstnavatele. Podobně působí i další část stejného odstavce, kde je upraven 

případný rozpor mezi zaměstnancovou povinností a bezprostředním a vážným 

ohrožením zdraví. Problémem tohoto ustanovení, které způsobuje v praxi nemalé 

obtíže, je rychlost rozhodování a důsledky pro odpovědnost zaměstnance.

                                               
61 Barancová H.: Zákoník práce - Komentár, 5.vydanie, Sprint, Bratislava 2007, s. 392.
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4.5.1 Zákaz výpovědi a okamžité skončení pracovního poměru

Je nutné se zamyslet nad významem práv, resp. oprávnění a povinností v 

pracovním právu. Na jedné straně působí jako určitý regulátor těchto vztahů, na druhé 

straně nicméně v mnoha případech dávají jedné nebo druhé straně právní jistotu 

uložením povinnosti účastníkovi s protichůdným názorem. Přesně tímto způsobem 

působí úprava výpovědi z pracovního poměru a jejího zákazu, ve které je z důvodu 

stability ponechán velmi malý prostor pro svévolné rozhodování zaměstnavatele nebo 

zaměstnance a z každého úkonu se vyvozují důsledky. 

Zákaz výpovědi je nutné považovat za jednu ze základních úprav směřujících k 

ochraně zaměstnance, což je s ohledem na moderní trendy liberalizace pracovního práva 

zvláštní, ale dle mého názoru žádoucí, protože případné vložení možnosti samostatné 

úpravy výpovědi z pracovního poměru do rukou zaměstnavatelů by jim dalo nástroj, 

kterým by mohli téměř neomezeně řídit své zaměstnance.

Zákazem výpovědi těhotným zaměstnankyním, ženám na mateřské nebo 

rodičovské dovolené nebo zaměstnanci na rodičovské dovolené je zabezpečeno, že se 

žena (a samozřejmě také muž) nemusí obávat o pracovní místo v případě, že otěhotní 

nebo se následně bude starat o své dítě. Slovenská úprava obsahuje v porovnání 

s paralelní českou úpravou v ustanovení § 53 odst. 1 písm. d) z.č. 262/2006 Sb. navíc 

ještě zákaz výpovědi osamělému zaměstnanci starajícímu se o dítě mladší 3 let. Ale i v 

tomto případě je dodržen základní prvek pracovněprávního vztahu, kterým je 

vzájemnost, což v případě práv a povinností platí dvojnásobně. Proto i tady existují 

výjimky, které dovolují v případě vzniku konkrétních událostí dát takovému 

zaměstnanci výpověď, i když by výpověď z ostatních důvodů byla vyloučena. Jsou jimi 

zejména události týkající se organizace podniku zaměstnavatele nebo důvody, které 

dovolují okamžité ukončení pracovního poměru. Těmito důvody jsou hrubé porušení 

pracovní disciplíny nebo odsouzení pro úmyslný trestný čin. Na druhé straně i tato 

možnost výpovědi je omezena ve vztahu k těhotným zaměstnankyním, ženám na 
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mateřské dovolené nebo osobám na rodičovské dovolené, v jejichž případě je i tato 

možnost zrušení pracovního poměru zakázána.62 63

4.5.2 Zajištění práv a povinností v pracovněprávních vztazích

Pracovní právo stejně jako úprava jiných právních oborů nabízí také určité 

možnosti, jak zajistit plnění povinností druhým účastníkem pracovního vztahu a jak ho 

k tomuto plnění motivovat. Slovenské pracovní právo nabízí účastníkům zajištění 

závazku z pracovněprávního vztahu prostřednictvím dohody o srážkách ze mzdy, ručení 

a zřízení zástavního práva.

Úprava uzavření těchto zajišťovacích prostředků přímo v zákoníku práce 

vylučuje použití občanského zákoníku, který se svým číselným označením shoduje 

s českým občanským zákoníkem, z.č. 40/1964 Sb. Striktnost úpravy těchto institutů 

dokládají i podmínky jejich použití, kde dohodou o srážkách ze mzdy může být 

zabezpečen jen peněžitý nárok zaměstnavatele vůči zaměstnanci a zřízením zástavního 

práva k nemovitosti je možné zabezpečit jen oprávnění zaměstnavatele požadovat 

náhradu škody na svěřených hodnotách a škody, kterou zaměstnanec způsobí úmyslně. 

V případě dohody o srážkách ze mzdy dle zákoníku práce je nutné vzít v potaz, 

že specifikem tohoto motivačního prvku plnění pracovněprávního závazku je omezenost 

subjektů této dohody. Mohou jimi totiž být jenom zaměstnanec a jeho zaměstnavatel, a 

dohoda tedy může vzniknout pouze za trvání pracovněprávního vztahu. Po skončení 

tohoto vztahu je možné uzavřít dohodu o srážkách ze mzdy jenom podle občanského 

zákoníku. Dále musí být tato dohoda uzavřena písemně pod sankcí neplatnosti.64 Dle 

rozhodnutí soudní praxe nesmí být srážky ze mzdy vyšší, než jaké by bylo možné uložit 

při výkonu rozhodnutí.65

                                               
62 §64 a §68 zákona č. 311/2001 Z.z.
63 Barancová H.: Zákoník práce - Komentár, 5. vydanie, Sprint, Bratislava 2007, s. 496-513.
64 Barancová H.: Zákoník práce - Komentár, 5. vydanie, Sprint, Bratislava 2007, s. 254.
65 S III, s. 351.
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Slovenská aplikační praxe se v případě dohody o srážkách ze mzdy setkává 

s výkladovým problémem možnosti uzavření této dohody již před splatností nároku 

zaměstnavatele vůči zaměstnanci. Rozpor je v časové specifikaci vzniku právního 

nároku zaměstnavatele. Jednou možností, ke které se spíše přiklání i odborníci na 

pracovní právo na Slovensku, je, že „právní nárok chápeme jako obsahovou součást 

každého subjektivního práva od samého vzniku, a tedy i možnost uzavření dohody o 

srážkách ze mzdy je možné již před splatností pohledávky věřitele, zaměstnavatele. 

Druhé chápání právního nároku jako posledního stádia realizace subjektivního práva, 

ve kterém je možné vynutit plnění soudní cestou odpovídající právní normě, tedy až po 

splatnosti příslušné pohledávky věřitele.“ 66

Podstata institutu ručení je v zákoníku práce upravena stejným způsobem, jako 

v z.č. 513/1991 Sb., kterým je obchodní zákoník (na Slovensku i v České republice). Je 

jí způsob vzniku jednostranným prohlášením budoucího ručitele, na rozdíl od vzniku 

dohodou dle občanského zákoníku. Od úpravy občanského zákoníku se tato úprava 

odlišuje také svou akcesorickou a subsidiární povahou.

Podmínkou pro vznik zástavního práva k nemovitosti je mimo jiné vklad do 

katastru nemovitostí, jenž má konstitutivní význam. Jak bylo již uvedeno výše, jsou 

možnosti vzniku zástavního práva k nemovitosti omezeny na nárok ze škod na 

svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a nárok na náhradu 

škody způsobené zaměstnancem úmyslně. Bližší podmínky jsou upraveny subsidiárně 

v občanském zákoníku.67

S ohledem na výše uvedené můžeme konstatovat, že slovenská úprava zajištění 

závazků z pracovněprávních vztahů je poměrně konkrétní, na rozdíl od úpravy v českém 

zákoníku práce. Česka úprava se totiž omezuje jenom na ustanovení § 13 odst. 2 písm. 

g) zákona č. 262/2006 Sb. týkající se zajištění závazku formou konkurenční doložky a 

srážek z příjmu z pracovněprávního vztahu. Vedle toho české pracovní právo dovoluje 

ještě zajištění smluvní pokutou dle ustanovení občanského zákoníku.68

                                               
66 Barancová H.: Zákoník práce - Komentár, 5. vydanie, Sprint, Bratislava 2007, s. 255.
67 Barancová H.: Zákoník práce - Komentár, 5. vydanie, Sprint, Bratislava 2007, s. 259.
68 Bělina M. a kol.: Pracovní právo, 3. vydání, C.H. Beck, Praha  2007, s. 81-82.
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4.5.3 Vztahy z dohod o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr

Práva a povinnosti subjektů pracovních vztahů nemusí být nutně upraveny 

jenom ve vztahu vytvořeném pracovní smlouvou. Slovenský zákoník práce nabízí také 

úpravu pracovních vztahů, které jsou svou podstatou omezeny buďto svým výsledkem, 

nebo druhem vykonávané práce. Slovenská úprava jde svou specifikací ještě dál, nežli 

úprava česká, protože svou konkrétností přímo vystihuje typy prací, pro něž jsou tyto 

dohody přímo určeny. 

Pracovní vztahy, které vznikají na základě těchto dohod, se vyznačují značnými 

možnostmi individuální úpravy práv a povinností, které nicméně nesmí odporovat 

obecným podmínkách pracovněprávních vztahů. Konkrétní úprava je obsažena 

v ustanoveních § 223 až § 228a zákona č. 311/2001 Zb.

Stejně jako ve výše uvedených oblastech pracovního práva, je i úprava dohod o 

pracích vykonávaných mimo pracovní poměr ve slovenské kodifikaci značně 

podrobnější, než je tomu v českých zákonech, i když konkrétně ustanovení § 224 by 

mohlo být považováno za zbytečné, protože jenom zdůrazňuje povinnosti zaměstnance 

a zaměstnavatele, které jsou upraveny v obecné části zákoníku práce.69

Na druhé straně by možná bylo vhodné se zamyslet nad skutečností, proč bylo 

toto ustanovení vytvořeno také v této části zákona. Český zákoník práce se vyznačuje 

svou přesností a dalo by se říct velmi podařenou strukturou, která splňuje i ty 

nejpřísnější požadavky moderním kodexů. V této situaci ale považuji za nezbytné 

vyjádřit myšlenku, kterou se možná řídili i tvůrci slovenského zákoníku práce, a to, že 

zejména zákoník práce je právní norma, která se přímo dotýká drtivé většiny 

obyvatelstva. Samozřejmě i normy práva občanského, obchodního, správního a 

trestního jsou stejně důležité, nicméně normy pracovního práva jsou dle mého názoru 

předmětem hlubšího zájmu „obyčejných lidí“, než například normy trestní nebo 

obchodněprávní. Je to určitě způsobeno tím, že bez ohledu na vzdělání, zájmy nebo 

společenské postavení jsou pracovněprávní vztahy stejně důležité jak pro ty, kteří 

                                               
69 Barancová H.: Zákoník práce - Komentár, 5. vydanie, Sprint, Bratislava 2007, s. 955-957.
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v pracovním vztahu vystupují jako zaměstnavatelé, tak i pro samotné zaměstnance. 

Proto je dle mého názoru struktura slovenského zákoníku práce vhodnější pro osoby bez 

právnického vzdělání nebo pro ty, kteří nepřicházejí do kontaktu s pracovněprávními 

předpisy v běžném životě. Můj názor vychází ze skutečnosti, že zaměstnanec, který 

nevyužívá zákoník práce řečeno obrazně každý den, najde ve slovenském zákoníku 

práce více informací na jednom místě a nemusí studovat celý předpis. Úprava dohod o 

pracích vykonávaných mimo pracovní poměr je toho zářným příkladem. Ustanovení 

vztahující se na tuto oblast pracovních vztahů obsahují jak základní podmínky pro 

uzavření těchto dohod, tak i základní povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. 

Můžeme tedy konstatovat, že slovenská úprava plně navázala na zákon č. 65/1965 Sb., 

zákoník práce, který obsahoval téměř identickou úpravu těchto dohod.

Je nutné se zamyslet nad obecným významem dohod pro pracovní vztahy. 

Dohody umožňují vnést právní jistotu i do vztahů, které nesplňují podmínky pro 

uzavření pracovního poměru, čímž na jedné straně umožňují subjektům těchto vztahů 

požadovat plnění povinnosti na základě svých oprávnění pod ochranou zákona, avšak 

na druhé straně jsou schopny určit tzv. „mantinely“, ve kterých se musí pracovněprávní 

vztah pohybovat, aby byla zabezpečena jak všechna práva lidská práva, tak i specifické 

práva aplikovatelná v těchto vztazích (např. práva mladistvých).

Ustanovení § 225 dále upravuje podmínky odpovědnosti za způsobenou škodu, 

která je jinak obecně upravena v ustanovení § 177 a násl. zákoníku práce. Této 

problematice bude věnována následující podkapitola.

Zbývající ustanovení deváté části slovenského zákoníku práce, tedy ustanovení 

§ 226 až §228a, se zabývají konkrétními typy dohod o pracích vykonávaných mimo 

pracovní poměr. Jsou jimi konkrétně „dohoda o vykonaní práce“, „dohoda o 

brigádnické práci študentov“ a „dohoda o pracovnej činnosti“. Dohoda o vykonaní 

práce má svůj ekvivalent v českém zákoníku práce v ustanovení § 75 zákona č.

262/2006 Sb. jako dohoda o provedení práce, nicméně slovenská úprava je rozsáhlejší a 

dle mého názoru lépe aplikovatelná v praxi, přinejmenším s ohledem na povolený 

rozsah práce nepřesahující 350 hodin v kalendářním roce. Dále je přímo v odstavci 2 
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stanovena kogentní podmínka písemné formy této dohody, což v české úpravě chybí. 

Úprava dohody, která je v českém zákoníku práce obsažena v § 76 jako dohoda o 

pracovní činnosti, je ve slovenském kodexu rozdělena do dvou částí. Jedna řeší 

brigádnickou práci studentů, zejména specifikaci studenta a stanovení rozsahu práce, 

kterou může student na základě této dohody vykonávat. Ten nesmí v průměru za 12 

měsíců překračovat polovinu určené týdenní pracovní doby. Druhou částí je úprava 

„dohody o pracovnej činnostï“, která omezuje rozsah práce na nejvíce 10 hodin týdně.70

Na základě výše uvedeného můžeme konstatovat, že i v oblasti dohod o pracích 

vykonávaných mimo pracovní poměr je slovenská úprava preciznější a zároveň dává 

účastníkům pracovních vztahů více možností, jak nalézt zákonnou oporu pro konkrétní 

vzájemnou dohodu, která zaručí ochranu jejich práv a možnosti jejich uplatnění a 

dodržování povinností plynoucích z těchto dohod.

4.5.4 Odpovědnost za škodu v pracovním vztahu

Mezi základní povinnosti účastníků pracovněprávních vztahů patří bezesporu 

odpovědnost za škodu způsobenou v tomto vztahu. Zákoníky práce obou států vycházejí 

ze stejné filosofie a podmínek, a také proto je i úprava náhrady škody v pracovním 

vztahu téměř identická. Rozdíly můžeme najít zejména v organizaci příslušné části 

zákona, protože slovenská úprava obsahuje mimo běžných častí, jako je náhrada škody, 

předcházení škodám nebo typy odpovědnosti zaměstnance a zaměstnavatele, také 

odpovědnost za škodu při pracovním úrazu a při nemoci z povolání a podmínky pro 

zproštění zaměstnavatele odpovědnosti. Úprava odpovědnosti za pracovní úraz a nemoc 

z povolání je v českém kodexu poněkud nesystematicky obsažena až v přechodných 

ustanoveních v § 365 a násl. zákona č. 262/2006 Sb.71 72

Úpravou, která v české normě schází, je odpovědnost za škodu v některých 

zvláštních případech popsaných v ustanovení § 214 zákona č. 311/2001 Zb. Podstatou 

této úpravy je stanovení podmínek jednak pro odpovědnost žáků střední školy, 

                                               
70 Barancová H.: Zákoník práce - Komentár, 5. vydanie, Sprint, Bratislava 2007, s. 958-963.
71 § 177 - § 221 zákona č. 311/2001 Zb.
72 § 248 - § 275 a § 365 - § 368 zákona č. 262/2006 Sb.
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odborného učiliště nebo studenta vysoké školy vůči svému zaměstnavateli a jednak pro 

odpovědnost zřizovatele školy nebo zařízení a zaměstnavatele, u kterého žák nebo 

student vykonával praktickou část výuky.73

Když se podíváme na zákonnou úpravu práv a povinností platných v obou 

státech, musíme si uvědomit, zejména s odkazem na příklady uvedené v předcházejících 

odstavcích, že slovenská úprava téměř v každé oblasti pracovních vztahů obsahuje 

navíc ustanovení týkající se žáků a studentů. Nejzřetelněji je to patrné v úpravě 

zvláštních podmínek v pracovním poměru, úpravě dohody o brigádnické práci studentů 

a samozřejmě také naposledy uvedené úpravě odpovědnosti za škody ve zvláštních 

případech. Na základě těchto skutečností můžeme zhodnotit míru liberalizace 

pracovněprávních vztahů jak v České republice, tak na Slovensku. Je věcí názoru, jestli 

je vhodnější úprava česká, která je poměrně přesná, ale aplikační praxí se může dále 

vyvíjet a následně může být zákonodárcem novelizována, nebo úprava slovenská, která 

se vyznačuje komplexností v jednotlivých částech zákona, bez nutnosti znalosti 

struktury celého zákona, čímž je lépe pochopitelná a akceptovatelná pro běžný život, 

nicméně svou hloubkou a již integrovanou možností úpravy pracovního vztahu dohodou 

stran nedává aplikační praxi prostor reagovat na rychle postupující vývoj 

pracovněprávních vztahů.

4.6 Porovnání volebních období na Slovensku a jejich vliv na pracovní právo

Již při letmém pohledu na slovenskou politickou scénu je zřejmé, že v porovnání 

s Českou republikou se zde v relevantních pozicích pohybuje více politických 

seskupení, která ale vytvářejí pevný blok, který se v prozatímní existenci Slovenské 

republiky nepodařilo prolomit. Na druhé straně v České republice jsme se v historii 

setkali s opoziční smlouvou mezi ODS a ČSSD, jakož i s účastí KDU-ČSL ve všech 

vládních koalicích od vzniku samostatného státu dodnes. Tato skutečnost byla 

způsobena vztahy mezi vedením jednotlivých stran a v případě lidovců (rozuměj 

„KDU-ČSL“) jejich pozicí rozhodující třetí strany při boji mezi dvěma hlavními 

politickými hnutími. Na Slovensku platí již od počátku, a dá se říct, že to je dáno již 

                                               
73 Barancová H.: Zákoník práce - Komentár, 5. vydanie, Sprint, Bratislava 2007, s. 889-913.
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historicky, že strany hlásicí se k levicově orientované politice spojují své myšlenky také 

se státní suverenitou a integritou, a proto nejsou právě spřízněny s myšlenkami Strany 

maďarské koalice (dále jen „SMK“), která pochopitelně hájí práva početné maďarské 

menšiny na Slovensku. Protipólem levicově orientovaných stran jsou demokratické 

strany spolu s křesťanskými demokraty, které se v následujících volebních obdobích 

zasloužily o největší rozvoj slovenského hospodářství a uskutečnění reforem, jejichž 

prosazení obdivuje i mezinárodní společenství, a zařadily tak Slovenskou republiku 

mezi státy s nejrychleji se rozvíjejícím hospodářstvím v Evropě.

4.6.1 Vlivy působící na pracovní právo v polovině 90. let 20. století

Po vzniku samostatné Slovenské republiky byla situace na politické scéně 

poměrně jednoznačná. Dominantní postavení Hnutí za demokratické Slovensko (dále 

jen „HZDS“) pod vedením Vladimíra Mečiara a jeho spřízněných strana, jako 

Slovenská národní strana (dále jen „SNS“) a Združenie robotníkov Slovenska (dále jen 

„ZRS“), a rozdrobená opozice způsobily, že Vladimír Mečiar neměl vůči svým 

rozhodnutím žádný relevantní odpor. 

V oblasti pracovního práva byla situace obdobná jako v České republice, protože 

zákony přijaté po roce 1989 nebyly provázány se zákoníkem práce z roku 1965, což 

způsobovalo nemalé problémy. Proto stejně jako zákon č. 74/1994 Sb. v České 

republice, byl vydán zákon č.206/1996 Zb., který uváděl v soulad z.č. 65/1965 Sb., 

zákoník práce, s ústavními a dalšími zákonnými změnami, které s uskutečnily před 

rozpadem společného státu. Tudíž šlo v zásadě o opravu zastaralých pojmů a nahrazení 

pojmy moderními, které lépe zapadaly do souvislostí nově vzniklého tržního 

hospodářství.

Je nutné si uvědomit, že i když se pracovní právo na Slovensku vydalo svou 

vlastní cestou, v tomto období se o případné liberalizaci ještě ani neuvažovalo, protože 

nejprve bylo nutné upravit všechny oblasti práva způsobem, který by vyhovoval 

politickému směřování nově vzniklého státu. Tak tomu bylo i v oblasti ochrany 

bezpečnosti a zdraví při práci, která byla poprvé upravena zákonem č. 330/1996 Zb., 
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jenž byl následně v souvislosti se vstupem Slovenské republiky do Evropské unie 

nahrazen zákonem č. 124/2006 Zb., který je plně v souladu v evropskými předpisy.74

Do konce volebního období (od 1994 do 1998) se v pracovněprávních normách 

uskutečnila ještě jedna poměrně významná úprava, kterou bylo vydání zákona č. 

190/1998 Zb. Jak uvádí důvodová zpráva, vydání tohoto zákona naplňuje závazek 

Slovenské republiky harmonizovat pracovní zákonodárství s již ratifikovanými 

Úmluvami Mezinárodní organizace práce č. 105 z roku 1957 a č. 138 z roku 1973. Oba 

dokumenty řeší podmínky pro zaměstnávání a zákaz nucené práce. Uvedená novela 

zákoníku práce dále stanovuje podmínky pro převedení na jinou práci, jakož i podmínky 

zaměstnávání mladistvých.75

Můžeme tedy shrnout, že úpravy pracovněprávních norem v tomto období se 

vyznačují harmonizací státoprávních změn s realitou a také poskytnutím ochrany 

v pracovněprávních vztazích, ke které se Slovenská republika zavázala mezinárodnímu 

společenství.

4.6.2 Obrat na politické scéně v letech 1998 až 2006 a pracovní právo

Po zmařeném referendu v květnu roku 1998, kdy se řešily otázky související 

s mezinárodní integrací do Severoatlantické aliance a Evropské unie, a v důsledku 

měnícího se názoru obyvatelstva Slovenské republiky na celkový vývoj státu, se pozice 

ještě stále vládnoucí strany HZDS otřásla natolik, že i když ve volbách v roce 1998 opět 

zvítězila, neměla žádného vhodného partnera pro vytvoření vládní koalice, což mělo za 

následek, že vláda po těchto volbách byla složena ze Slovenské demokratické koalice, 

Slovenské demokratické levice, Strany maďarské koalice a Strany občanského 

porozumění. Vznikla tak koalice, která měla i přes mnohé názorové rozdíly jednoznačné 

a společné cíle, jež směřovaly k brzké mezinárodní integraci, od níž se v důsledku 

vnitřní izolace předcházející vlády Slovenská republika poměrně značně vzdálila. Tato 

izolace vůči západnímu světu se vytvořila i díky sklonu stran vládnoucích do roku 1998 

přiklánět se v důležitých otázkách k myšlenkám prezentovaným Moskvou. 
                                               
74 Dôvodová správa k z. č 330/1996 Zb.
75 Dôvodová správa k z. č 190/1998 Zb.
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Nicméně nová vláda sebou přinesla nový impuls, který Slovenskou republiku 

nastartoval na cestu mezi vyspělé státy západní Evropy, a to také díky poměrně 

odvážným změnám, které se ne vždy setkaly právě s otevřenou náručí obyvatelstva. 

Jejich přínos se projevil po volbách v roce 2002, kdy mnoho reforem začalo vykazovat 

výsledky hodné obdivu. Stejné klima zasáhlo i pracovní právo.

Novely pracovněprávních norem byly, jak ukazují důvodové zprávy k jejich 

návrhům, přípravou před komplexní rekodifikací pracovního práva. V tomto duchu se 

nese zejména zákon č. 297/1999 Zb., kterým byly do slovenských norem upravujících 

pracovní vztahy implementovány směrnice týkající se stejného zacházení a odměňování 

pro muže a ženy, úpravy pracovního poměru na dílčí úvazek, podmínek hromadného 

propouštění nebo také rozšíření smluvní volnosti mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem. Za zmínku stojí také část, která po novele poskytuje ochranu 

zaměstnanci při platební neschopnosti jeho zaměstnavatele formou tzv. „garančního 

fondu“.76

Jedním z hlavních cílů vlády vzniklé po volbách v roce 1998, který byl 

prezentován již v Programovém prohlášení této vlády, bylo vytvoření nové kodifikace 

pracovního práva. Měl to být počátek druhé fáze vývoje pracovního práva ve Slovenské 

republice, která se měla vyznačovat poskytnutím nového prostoru pro další vývoj 

pracovněprávních vztahů, jakož i podmínek pro rozvoj smluvní svobody a integrace 

evropského pracovního trhu. Proto byl v březnu roku 2001 vytvořen vládní návrh 

nového zákoníku práce, který byl již 2.7.2001 schválen jako zákon č. 311/2001 Zb., 

zákoník práce a který plně nahrazoval zákoník práce z roku 1965. Nový zákoník práce 

vstoupil v účinnost 1.1.2002. Jeho hlavním cílem bylo odstranění donucovacích 

ustanovení, která sice byla po roce 1989 různými novelami postupně odstraněna, 

nicméně právě vydání tohoto zákona mělo udělat tlustou čáru za kogentností a strnulostí 

v pracovních vztazích.77

                                               
76 Dôvodová správa k z. č 297/1999 Zb.
77 Dôvodová správa k z. č 311/2001 Zb.
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Hlavními motivy nového zákoníku práce na Slovensku se staly liberalizace a 

deregulace pracovního trhu. Všechny tyto změny měly být stimulem rozvíjejícího se 

tržního hospodářství. Z uvedeného je tedy patrné, že cílem zákonodárce při tvorbě 

tohoto zákona bylo stanovení jenom minimálního standardu práv a zejména povinností 

pro subjekty pracovního vztahu, avšak při dodržení ochrany bezpečnosti a zdraví při 

práci, jakož i stanovení podmínek pro hromadné propouštění. Vyvážením těchto 

podmínek měla být co možná největší liberalizace při kolektivním vyjednávaní, které se 

mělo stát hlavním zdrojem dohod, jež by upravovaly specifické požadavky jednotlivých 

odvětví hospodářství.78

Volby v roce 2002 potvrdily, že i lidé oceňují změny, které se uskutečnily, a 

proto dali svou důvěru i na další čtyři roky stávající vládní garnituře. Změny v Národní 

radě Slovenské republiky nastaly zejména v tom, že se do ní po čtyřech letech vrátilo 

Křesťanskodemokratické hnutí a také nová politická strana SMER pod vedením Roberta 

Fica, která se snažila ukázat tzv. „třetí cestu“, jež má spojovat snahu o mezinárodní 

integraci se snahou o vytvoření sociálního státu.

Vzhledem ke skutečnosti, že zaměření stávající vládní koalice se po volbách 

v roce 2002 nezměnilo, nevybočil ani vývoj pracovněprávních norem ze svého 

dosavadního směřování. Tak tomu bylo i při schválení zákona č. 210/2003 Zb., který 

dále prohlubuje myšlenky smluvní svobody a deregulace pracovních vztahů 

prostřednictvím integrace připomínek ze strany Mezinárodního úřadu práce a dalšího 

prohloubení zákazu jak přímé, tak nepřímé diskriminace. Za významnou změnu je 

pokládána také úprava pracovních vztahů na dobu určitou, kterou se značně zpružňuje 

pracovní trh, samozřejmě za podmínky, že pracovní vztahy na dobu určitou nenahrazují 

samotný pracovní poměr.79

V polovině roku 2004 byl na Slovensku schválen zákon, kterým se předešlo 

mnohým komplikacím, které ještě v současné době sužují Českou republiku. Byl jím 

zákon č. 365/2004 Zb., antidiskriminační zákon, kterým jsou implementovány 

požadavky Evropské unie, jakož i ostatních mezinárodních organizací a smluv, které se 
                                               
78 Dôvodová správa k z. č 311/2001 Zb.
79 Dôvodová správa k z. č 210/2003 Zb.
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Slovenská republika ratifikací zavázala dodržovat, na zajištění zákazu diskriminace ve 

všech oblastech pracovního práva. Transpozicí příslušných evropských předpisů se 

naplnil závazek Slovenské republiky přebrat tzv. antidiskriminační legislativu.80 Dalším 

ze zákonů, které nejsou přímo spojeny se zákoníkem práce, ale bezpochyby mají dopad

na pracovní vztahy, je zákon č. 82/2005 Zb., který řeší nelegální práci a nelegální 

zaměstnávaní, čímž působí ochranně na pracovní vztahy, a tím umožňuje, aby pro 

legální zaměstnávaní mohl zákonodárce vložit více svobody do rukou subjektů 

pracovních vztahů.81

S ohledem na výše uvedené může být období vlády pravicově orientovaných 

stran považováno za obrovský krok vpřed v prosazování liberalizmu v pracovních 

vztazích. Nicméně hlavně konzervativnější část jak slovenské, tak evropské politické 

scény se domnívá, že v některých oblastech se vložilo do rukou subjektů pracovních 

vztahů až příliš mnoho svobody, která někdy může až ohrožovat stabilitu pracovního 

trhu. 

4.6.3 Návrat sociálně orientovaných stran k moci v roce 2006

Předčasné volby v roce 2006 skončily bez větších překvapení, protože vítězství 

strany SMER podložené jejím sociálním programem, který oslovil velké procento 

občanů, se očekávalo, což prokazovaly i předvolební průzkumy. Důvodem mohla být i 

skutečnost, že Robert Fico ve svém volebním programu spojil mnoha lidmi vítané téma 

sociálního státu s upevňováním postavení v mezinárodních strukturách. K moci mu ale 

bez jakýkoliv pochybností pomohl i neočekávaný výsledek Slovenské národní strany, 

která téměř celý svůj program založila na tzv. „antimaďarské“ otázce. Třetí stranou ve 

vládní koalici se stala, navzdory obrovskému preferenčnímu propadu, Lidová strana –

Hnutí za demokratické Slovensko. Názory těchto stran na další vývoj pracovního práva 

se poněkud odlišují od názorů jejich předchůdců, protože podle nich je přílišná 

deregulace pracovního trhu příčinou problémů v sociálních otázkách. Odůvodňují to 

možnostmi zaměstnavatelů tlačit na zaměstnance a odvolávat se přitom na smluvní 

svobodu, kterou jim poskytuje zákon.
                                               
80 Dôvodová správa k z. č 365/2004 Zb.
81 Dôvodová správa k z. č 82/2005 Zb.
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Novely zákoníku práce, které se uskutečnily v posledních letech, jsou přímou 

reakcí na evropskou legislativu a rozhodnutí Evropského soudního dvora, jakož i 

Úmluvy Mezinárodní organizace práce. Hlavním cílem této vládní koalice je na jedné 

straně v souladu tendencemi Evropského společenství prohlubovat smluvní svobodu 

v pracovních vztazích a na straně druhé snažit se o obnovení sociálního dialogu mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem a vyvážit stanovenými podmínkami jejich vzájemné 

postavení.  V tomto duchu se nese zákon č. 348/2007 Zb. a v podstatě také zákon č. 

200/2008 Zb., který upravuje zákaz práce ve dnech pracovního volna.82

Na závěr této kapitoly můžeme tedy zhodnotit, že směr, kterým se vydala 

Slovenská republika při rozvoji pracovních vztahů je směrem, který plně vyhovuje 

moderní době, nicméně je nutné si uvědomit, že ani smluvní svoboda a deregulace 

pracovního trhu nesmí narušovat sociální stabilitu a životní jistoty, k jejichž garanci se 

stát zavázal.

                                               
82 Dôvodová správa k z. č 348/2007 Zb.
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5. Smluvní svoboda v pracovním právu 

Smluvní svoboda je hlavním rysem prosazování liberálních myšlenek 

v pracovním právu. Již od počátku vývoje společenských vztahů je jakákoliv svoboda 

považována za projev autonomie vůle, kdy člověk může prosazovat své myšlenky a 

názory. Smluvní svoboda v pracovním právu je právo účastníků pracovního vztahu 

uzavřít dohodu i o podmínkách, které nejsou upraveny zákonem. V moderních 

kodexech pracovního práva je ovšem již zcela běžné, že právní norma přímo 

přepokládá, že část práv a povinností je závislá na domluvě mezi stranami. 

Smluvní svoboda v pracovním právu je důležitým projevem práva člověka 

k právním úkonům. Smluvní volnost se navenek projevuje v několika prvcích 83:

 výběr smluvního partnera;

 uzavření smlouvy;

 určení obsahu smlouvy;

 ukončení smlouvy;

 výběr smluvní formy.

Jednotlivé prvky smluvní volnosti se do právních řádů jak České republiky, tak 

Slovenska dostávaly zejména pod vlivem vnějšího prostředí, které vytvářelo přirozenou 

motivaci pro zavedení liberálních myšlenek do pracovněprávních norem. Vývoj tímto 

směrem je v obou státech patrný již na první pohled. Důvodem byly obdobné cíle obou 

států, a to začlenění se do mezinárodních struktur, které ale vyžadovalo uskutečnění 

nevyhnutelných změn. Tyto změny se týkaly zejména odstranění donucovacích 

ustanovení, jakož i kogentnosti celé právní normy. 

Synonyma pro smluvní svobodu musí být hledána mezi slovy jako 

dispozitivnost, flexibilita, dialog a dohoda. Uvedené vlastnosti moderního pracovního 

práva jsou hlavními pilíři, na kterých stojí další vývoj a rozvoj tohoto odvětví.

                                               
83 Barancová H., Schronk R.: Pracovné právo, Sprint, Bratislava 2007, s. 127.
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S ohledem na skutečnosti uvedené v předcházejících kapitolách by byla snaha o 

hledání rozdílů ve smluvní svobodě mezi Českou republikou a Slovenskem jen prací 

nadbytečnou, protože i když pracovní právo v obou státech vychází ze stejného základu 

v podobě zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, každý z těchto států se po 

osamostatnění vydal svou vlastní cestou a uskutečněné změny jenom reagovaly na 

rozvoj pracovních vztahů a jejich potřeby. Je nutné si uvědomit, že kultura pracovních 

vztahů není v těchto státech identická, a to i přes to, že jinak k sobě mají blíže, než 

k jakémukoliv jinému státu.

Existují dvě základní kategorie vlivů na pracovní právo. Bez jakýchkoliv 

pochybností můžeme za první skupinu označit vnější vlivy. Ty na oba státy při 

formování pracovněprávních vztahů působily vesměs stejným způsobem, protože 

požadavky mezinárodního společenství byly v důsledku společného základu na oba 

státy stejné. Druhá skupina zahrnuje vnitřní vlivy jako politickou situaci, úroveň 

hospodářství, zaměření hospodářství a s tím související potřeby samotného trhu práce. 

A právě tato druhá skupina je tím rozdělujícím momentem, ve kterém bychom mohli 

hledat případné rozdíly. Nicméně by bylo nezodpovědné jenom pojmenovat rozdíly bez 

adekvátního zkoumání souvislostí, ale takovéto zkoumání by přesahovalo nejenom 

odvětví pracovního práva, ale také práva jako celku, protože vnitřní faktory ovlivňující 

oblast pracovních vztahů se týkají jak sociálního myšlení, tak politického zaměření.
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6. Závěr

Pracovní právo je nepopiratelně jedním z nejdůležitějších právních odvětví 

týkajících se našeho života. Tuto skutečnost dokládá i životní zkušenost každého z nás,  

protože každý člověk se dostane hned několikrát do přímého vztahu s normami 

pracovního práva. Za první kontakt s těmito normami může být považována již snaha 

mladých lidí blížících se věkové hranici ukončení povinné školní docházky o získání 

alespoň minimálních finančních prostředků pro osobní potřebu. Právě tyto situace jim 

přinášejí první zkušenosti s pracovním právem. Další kontakt je zprostředkován 

každému z nás po ukončení studia a nástupu do zaměstnání. V této situaci již nicméně 

nejde jenom o pouhý vlastní zájem, ale o nevyhnutelnost, která bude ovlivňovat celý 

následující život. Právě s ohledem na tuto skutečnost má pracovní právo zvláštní 

postavení mezi ostatními odvětvími práva.

Prosazování liberalistických myšlenek je nezastavitelným logickým důsledkem 

vývoje společenských vztahů. Nicméně se dá konstatovat, že v porovnání s jinými 

oblastmi právního řádu se vliv liberalizmu na pracovní právo těší mnohem širšímu 

zájmu veřejnosti, a to bez ohledu na konkrétní národní úpravu. Protikladem k obecnému 

zájmu o vývoj pracovního práva je jeho náchylnost podléhat snahám o prosazování 

politických myšlenek jednotlivých politických garnitur, které se v průběhu vývoje 

samostatných států střídají u moci.

Význam liberalizace pracovního práva, který byl naznačen v předcházejících 

odstavcích, se stal předmětem mého zkoumání v této diplomové práci při současném 

porovnání úpravy institutů pracovního práva v České a Slovenské republice. Závěrem 

mohu zhodnotit, že české a slovenské pracovněprávní normy se v mnohém shodují, 

nicméně důsledky rozdílného státoprávního vývoje se v nich projevily již po několika 

letech existence dvou samostatných států. Za příčinu tohoto vývoje může být 

bezpochyby považováno i rozložení politických sil v obou státech, kdy se v České 

republice po vzniku samostatného státu stala vedoucí stranou na politické scéně 

Občanská demokratická strana, jejíž program se vyznačoval pravicovými myšlenkami, 

zatímco ve Slovenské republice bylo nejsilnější stranou sociálněji smýšlející Hnutí za 
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demokratické Slovensko. Tím bylo dáno i politické směřování státu. Z pohledu vývoje 

liberalizmu v pracovním právu však byla mnohem důležitější volební období kolem 

přelomu století, protože právě tehdejší vlády obou států se zavázaly k harmonizaci 

norem pracovního práva s normami Evropské unie, čímž jasně vyjádřily postoj 

k zavádění liberálních myšlenek do této části společenských vztahů. Rozdíl v obou 

státech ale spočíval v tzv. „legislativní radikálnosti“, kterou se vyznačovala hlavně 

slovenská vláda pod vedením premiéra Mikuláše Dzurindy. Tento postoj se odrazil také 

v tvorbě nového zákoníku práce, v porovnání s nímž se český zákoník práce jeví jako 

konzervativnější.

Je to způsobeno tím, že slovenský zákoník práce vkládá do rukou subjektů 

pracovního vztahu více práv a možností úpravy dohodou stran, avšak tato práva jsou 

poměrně podrobně stanovena. Tato skutečnost sice způsobuje liberálnost 

pracovněprávních norem v aktuální době, ale do budoucna by v případě neuskutečnění 

potřebných změn mohla zapříčinit nemalé komplikace a zpomalení vývoje. Na druhé 

straně český zákoník práce se nezabývá ani zdaleka tak detailní úpravou práv a 

povinností, jako je tomu na Slovensku, ale dle mého názoru je právě tento způsob 

úpravy pracovněprávních vztahů vhodnější s ohledem na nezadržitelný rozvoj 

pracovního práva, momentálně ovlivněný stagnací celosvětového hospodářství. Právě 

takovéto situace prověří vhodnost úpravy jednoho nebo druhého státu.

Vznik největších rozdílů mezi pracovním právem na Slovensku a v České 

republice datujeme od vydání nového komplexního kodexu pracovního práva na 

Slovensku v roce 2001, jako zákona č. 311/2001 Zb. Prostřednictvím této normy se 

Slovenská republika posunula, alespoň do vydání zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce, v České republice, v očekávaném vývoji pracovněprávní legislativy před Českou 

republiku. Avšak schválením výše uvedené normy v České republice v roce 2006 

vstoupilo také české pracovní právo do dalšího stupně globálně ovlivňovaného rozvoje 

pracovních vztahů. A právě zkoumání vzniklých rozdílů patřilo mezi základní cíle této 

diplomové práce. Mnou uvedené rozdíly, které jsem vybral na základě jejich vztahu 

ke stěžejnímu pojmu liberalizmu, tak naplňují hlavní myšlenku celé práce tím, že jsou 

zkoumány nejenom z pohledu komparace českého a slovenského pracovního práva, ale 
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také právě stupněm infiltrace myšlenek liberalizmu do pracovních vztahů. Příkladem za 

všechny může být slovenská úprava podmínek dohod o pracích vykonávaných mimo 

pracovní poměr. Slovenská úprava v této části zákona se narozdíl od české vyznačuje 

značnou komplexností a také variabilitou, protože není omezena jenom na dohodu o 

provedení práce a dohodu o pracovní činnosti, ale upravuje také podmínky brigádnické 

práce studentů a stanovení povinností a z nich vyplývajících práv pro subjekty těchto 

dohod. Naproti tomu v české úpravě je stanovení obecných podmínek výše uvedených 

typů pracovních vztahů přenecháno pouze analogickému užití ostatních ustanovení 

zákoníku práce a aplikační praxi. Tímto způsobem česká úprava sice poskytuje 

účastníkům těchto pracovních vztahů relativně větší svobodu a možnost individuální 

úpravy, ale současně není schopna plně ovlivnit snahy zaměstnavatelů o případnou 

dohodu s jejich zaměstnanci, kterou by pro ně mohly být stanoveny méně výhodné 

podmínky, než jaké by v případě podrobnější úpravy stanovil zákon, a případně těmto 

snahám zamezit. 

V poslední kapitole věnované smluvní svobodě v pracovním právu jsem se 

zabýval obecnou charakteristikou smluvní svobody a její provázaností s myšlenkami 

liberalizmu a politickými vlivy převládajícími v konkrétním volebním období. Dospěl 

jsem však k závěru, že zkoumání vývoje smluvní svobody v pracovních vztazích by 

v případě jejího rozebírání pouze v rámci právní nebo politické vědy vyznělo velmi 

nezodpovědně. Je nutné si uvědomit, že smluvní svoboda v pracovních vztazích je 

ovlivněna mnoha faktory, nejen již zmíněnými obory práva a politologie, ale také  

souborem sociologických vědních disciplín.

Závěrem bych tedy vyjádřil názor, že i když se slovenská úprava jeví v dnešních 

dnech jako značně liberálnější v porovnání s úpravou českou, ne vždy pokládám za 

nejlepší řešení vložení práv a povinností do rukou stran pracovního vztahu. Česká 

úprava pracovního práva na druhé straně sice nedisponuje takovou komplexností, 

nicméně možná právě tento směr je pro budoucí vývoj tohoto odvětví práva vhodnější, 

protože při dodržování striktně stanovených mantinelů pod dohledem státu dává větší 

možnosti pro reakci na vývoj společenských vztahů v následujících letech.
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Je nutné si totiž uvědomit, že čas je tím rozhodujícím faktorem, který ukáže, 

jestli je vhodnější liberální, ale zato komplexní úprava prezentovaná slovenským 

pracovním právem, nebo úprava méně liberální, ale více otevřená reakcím aplikační 

praxe na vývoj předmětných vztahů, kterou zastupuje pracovní právo v České republice.
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7. Résumé

This thesis attempts to take a look at progress of liberal thoughts in relation to 

labour law in Slovak and Czech Republic. I have chosen this theme, because I am really 

interested in labour law as a branch of law. The importance of labour law is accented 

through its connection to the lives of all of us. First consciousness about labour law is 

provided to most people in the age around fifteen, which is the minimal age required to 

legal conclusion of contract of employment in both states analysed in this thesis. Thus 

we are getting first information about labour issues in the time, when we are not yet 

even fully responsible for our acts. 

The purpose of my thesis is to describe the evolution of labour law in terms of 

political views linked with liberal thoughts. The leading method used to reach the aims 

mentioned is the comparison of the rights and duties in the employment relationship in 

the Czech a Slovak labour legislation. 

The thesis is divided into four main chapters with many subchapters, which are 

analyzing particular sections or paragraphs of labour act of both states. Chapter one 

provides an introduction to the liberalization topic in general. It sets out the history of 

liberalism including the definition of main terms, which are useful to be familiar with 

while studying this work. Two subsequent chapters are devoted to the legislation of 

Czech and Slovak Republic and describe the basic principles of labour law in both 

states and the history of labour law especially after the 1st January 1993, when the 

common state of Czechs and Slovaks was divided into two individual states. These 

chapters also deal with the influence of the European legislation and the tendency of the 

newly-founded states to enter the society of advanced Western European countries. In 

order to reach the given aim of the thesis, I compare the two law systems, especially 

rights and duties in the labour relationship, and explain the biggest differences in the 

working conditions of young people, women, pregnant women or people, who are 

home-workers.
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The last subchapter of each of these two chapters describes the influence of 

political changes and main political goals set up by different political parties 

participating in the government of the Czech and Slovak Republic. Specifically, these 

subchapters focus on the influence of liberal and conservative parties on the evolution 

of liberal thoughts in relation to the labour law institutes.

Chapter five concentrates on conditions of contract freedom in labour law. There 

are many different views of contract freedom in this area of social relations. To 

summarize, contract freedom means, that contracting parties of the employment 

contract have an option to decide, who can be their contracting partner and what are the 

terms and conditions concerning enclosure, performance or cancellation of the contract.

Chapter six is dedicated to the conclusions of whole thesis. The main conclusion 

which this work wanted to present is, even if the history of both states was influenced 

by similar events and the evolution of labour law is was based on the similar principles 

and (for almost four decades, the labour law in both countries had was ruled by the 

same labour act), the creation of new labour acts in each of the two states marked a 

change. In the comparison of the new acts valid in the Czech and Slovak Republic we 

can find many differences, which can be attributed to the orientation of political parties, 

which led the respective countries during the legislative works on the new acts 

dedicated to labour law. The leading party in the Czech Republic in that time was the 

Czech social-democratic party together with other social-oriented parties. On other 

hand, the government of the Slovak Republic was led by liberal parties, which inclined 

to more radical changes that would enable faster approach to the group of advanced 

countries of the world. This made the Slovak labour act more liberal than the Czech 

one. But only time will tell, which way is more perspective for the quickly evolving 

global society.
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