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Úvod 
 

Název mé diplomové práce zní Dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr. Na následujících stránkách se budu zabývat zejména dohodou o provedení 

práce   a dohodou o pracovní činnosti. Obě tyto dohody představují jednu z velmi 

častých, v mnoha případech zcela první formu zapojení se do pracovního procesu (u 

studentů) a často vůbec jedinou možnou formu účasti na práci, ať už např. z časových, 

zdravotních či jiných důvodů.  

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr lze z hlediska jejich povahy 

zařadit mezi tzv. flexibilní formy zaměstnávání. V rámci této diplomové práce se tudíž 

pokusím zařadit dohody mezi ostatní flexibilní formy zaměstnávání a rovněž vysvětlit 

některé další základní instituty pracovního práva, jako např. pojem pracovněprávních 

vztahů, závislé činnosti apod. 

Dále se budu věnovat nejen obecnému vymezení dohody o provedení práce a 

dohody o pracovní činnosti, ale také odměnou za vykonanou práci, odpovědností za 

škodu či souvislostmi z oblasti sociálního a zdravotního pojištění.  

Součástí diplomové práce je i komparativní část, kde se pokusím přiblížit právní 

úpravou slovenskou, která, jak dále zjistíme, není té naší vůbec nepodobná, a právní 

úpravu Španělského království, kde přiblížím alespoň jakési základní typy pracovních 

smluv, které se svým charakterem podobají či přibližují dohodám o pracích konaných 

mimo pracovní poměr, i když nalézt „naše české dohody“ lze v cizích právních 

úpravách jen s velkými obtížemi. 

Práce je vypracována k právnímu stavu platnému k 30. červenci 2010.  
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1 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v kontextu 
pracovněprávních vztahů 
 

Zákoník práce upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli a právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí 

s výkonem závislé práce. Tyto vztahy se nazývají vztahy pracovněprávní.  

Pracovněprávní vztahy jsou poměry upravené právem, jež vznikají, mění se a 

zanikají na základě právních skutečností. Rozhodnými právními skutečnostmi může být 

pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, výpověď apod. Pracovněprávní vztahy 

můžeme dále dělit dle jejich předmětu na individuální pracovněprávní vztahy a 

kolektivní pracovněprávní vztahy. Individuální pracovněprávní vztahy upravují výkon 

práce zaměstnancem pro zaměstnavatele za odměnu (jedná se o tzv. základní 

individuální pracovněprávní vztahy) a vztahy s těmito související, jako např. vztahy, 

které je předcházejí (např. vytvářejí předpoklady pro jejich vznik – oblast právní úpravy 

zaměstnanosti), vztahy, které existují souběžně s nimi (např. oblast bezpečnosti a 

ochrany při práci) a vztahy, které mohou být z těchto základních individuálních 

pracovněprávních vztahů odvozené (např. sankční vztahy odpovědnosti za škodu). 

Právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr patří 

spolu s pracovním poměrem mezi základní pracovněprávní vztahy.  

Pracovní poměr tedy jediným, i když beze sporu převažujícím, způsobem, jak 

zapojit občana do pracovního procesu. Pracovat lze i na základě dohody o provedení 

práce či dohody o pracovní činnosti. Ve všech těchto případech se jedná o výkon tzv. 

závislé činnosti, kterou je možno vykonávat pouze v pracovním poměru nebo na 

základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
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2 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a závislá 
činnost 

 

Nový zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poprvé 

definuje, co se rozumí závislou činností. Za závislou práci, která je vykonávána ve 

vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, se považuje výlučně 

osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, 

jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak 

stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném 

dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost. Za závislou práci 

se považují také případy, kdy zaměstnavatel na základě povolení podle zvláštního 

právního předpisu (dále jen „agentura práce“) dočasně přiděluje svého zaměstnance k 

výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo 

dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci 

dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u jiného 

zaměstnavatele (dále jen „uživatel“) a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle 

pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury 

práce, uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem. 

Závislou práci lze vykonávat výhradně prostřednictvím pracovněprávního vztahu 

podle zákoníku práce. Pokud není závislá činnost vykonávaná v pracovněprávním 

vztahu, pak nemá a ani nemůže uplatňovat práva a nároky vyplývající 

z pracovněprávních předpisů, zejména ze zákoníku práce, a není těmito předpisy 

chráněn. Jedná se např. o téměř nemožné uplatnění náhrady škody v případě úrazu, 

který se stane při výkonu této činnosti, není zde nárok na pracovní volno při překážkách 

v práci, na dovolenou na zotavenou, minimální mzdu apod. 

Za předpokladu, že občan vykonává pro zaměstnavatele práci se všemi 

uvedenými znaky závislé činnosti (nestačí naplnění jen některého či několika z těchto 

znaků), mělo by se jednat o vztah pracovněprávní. Pokud však bude tuto práci, která 

splňuje znaky závislé činnosti, vykonávat např. na základě dohody upravené občanským 

zákoníkem nebo na základě živnostenského oprávnění, jednalo by se o zastřený 

pracovněprávní vztah, tedy o porušení zákoníku práce. Tím, že nový zákoník práce 



 

10 

 

poprvé taxativním výčtem definoval znaky závislé činnosti, poskytl zaměstnancům 

veškeré formy ochrany vyplývající z pracovněprávních předpisů a již není možné 

vykonávat práci v zastřeném pracovněprávním vztahu. 
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3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v kontextu 
flexibility pracovněprávních vztahů 

 

Pracovní právo je právním odvětvím, které především upravuje právní vztahy 

mezi zaměstnanci a zaměstnavateli při výkonu práce. Funkcí a smyslem 

pracovněprávních předpisů je regulovat výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele. 

Cílem právní úpravy je na jedné straně poskytnout zaměstnavateli nástroje k organizaci 

a řízení práce zaměstnanců za účelem realizace jeho činnosti (organizační funkce) a na 

druhé straně zajistit zaměstnanci odpovídající podmínky při výkonu práce (ochranná 

funkce).1  

Základním pracovněprávním vztahem upraveným zákoníkem práce je pracovní 

poměr. Pracovní poměr představuje zásadně smluvní závazkový vztah, který vzniká na 

základě pracovní smlouvy. Tato koncepce je pak prolomena ve prospěch státu nebo 

institucí se státní ingerencí a zákoník vyjmenovává zaměstnance, jejichž pracovní 

poměr vzniká jmenováním. Jedná se zejména o zaměstnance státu, nebo státem 

řízených/vlastněných institucí (vedoucí státních fondů, ředitelé státních podniků atd.). 

Pojetí pracovního poměru se v dnešní době dynamických ekonomických a 

politických změn může zdát poněkud rigidní, neboť ne vždy umožňuje pružné reakce na 

pracovním trhu. Obecným trendem je flexibilita spojená s optimálním řešením 

problémů, mezi něž patří např. vysoká míra nezaměstnanosti a nízká efektivita práce. 

Z tohoto důvodu se stále více setkáváme s novými formami zaměstnání a organizací 

pracovní doby, které umožňují rychlejší a efektivnější uspokojení potřeb a zájmů všech 

zúčastněných stran. 

Mezi nejčastější přístupy k organizaci práce dnes patří zejména práce přesčas, 

zkracování pracovní doby, uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou nebo uzavírání 

pracovních poměrů na kratší pracovní dobu. K novějším přístupům patří dočasné 

zaměstnávání prostřednictvím agentur práce, různé druhy pružné pracovní doby, práce z 

domova nebo jiného místa (tzv. homeworking nebo teleworking), rotace práce nebo 

sdílení pracovního místa.  

                                                           
1 HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnání. 1. vyd. Praha : Auditorium, 2009, s 12 
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V České republice nejsou zatím netradiční a flexibilní formy práce příliš časté. 

Velká část českých zaměstnanců pracuje v pracovním poměru na dobu neurčitou a po 

stanovenou týdenní pracovní dobu. Z atypických způsobů organizace práce 

zaměstnanců se nejčastěji využívá přesčasová práce, práce na směny a práce v 

nesociální pracovní době (např. v noci nebo v sobotu a v neděli). Pracovněprávní 

předpisy navíc některé nově rozvíjející se flexibilní formy práce nedefinují, takže 

zaměstnavatelé jsou odkázáni na stávající pracovněprávní instituty upravené zákoníkem 

práce a ostatní záležitosti jsou předmětem dohody mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem.  

Flexibilní formy práce je možné rozdělit do dvou skupin: na flexibilní formy 

zaměstnávání (tj. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní poměr na 

dobu určitou, pracovní poměr s kratší pracovní dobou, dočasné zaměstnávání 

prostřednictvím agentury práce a domácí práce/práce na dálku) a flexibilní formy 

organizace pracovní doby (tj. zkracování pracovní doby bez snížení mzdy, práce 

přesčas, nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, pružná pracovní doba a rotace 

práce/sdílení pracovního místa). 
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4 Vývoj právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr 

 

Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr byla do českého, 

resp. československého právního řádu zavedena od 1. 1. 1966 zákonem č. 65/1965 Sb. 

(zákoník práce), a to jako důsledek změn v československém právním řádu v polovině 

60. let. 

Vznik institutu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr byl vyvolán 

důsledky centrálního řízení ekonomiky a s tím souvisejícími extenzivními metodami 

hospodaření provázenými trvalým nedostatkem pracovních sil. To vyvolalo potřebu 

zavést a využívat vedle pracovního poměru další, volnější formy zaměstnání. Proto 

zákoník práce upravil dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohodu o 

provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Byl tak vytvořen nový typ 

pracovněprávního vztahu, který se vyznačuje volnější vazbou mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem, jejich nižší právní ochranu a naopak větší smluvní volností.2 

V souvislosti se zavedením institutu dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr se však objevily obavy, že dojde k jejich zneužívání a obohacování se na úkor 

státního byrokratického aparátu. V pracovněprávních vztazích, které byly založeny 

dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, totiž nebyla uplatňována kárná 

odpovědnost, práce v nich vykonávána nemusela být vždy řízena, na výkonu práce se 

mohli podílet i rodinní příslušníci apod.3 Všechny tyto okolnosti vedly ve svém 

důsledku ke snahám o jejich omezování a postupně byl vytvořen komplikovaný 

byrokratický systém evidence a kontroly dohod, čímž byl celý institut poměrně svázán. 

Pro nadcházející hospodářskou reformu se však tato omezení stala s ohledem na 

potřeby větší mobility pracovní sil neúnosná a postupnými novelami zákoníku práce 

z let 1988, 1990 a 1994 docházelo k odstraňování nepřiměřených tvrdostí a překážek. 

K dalšímu uvolnění právní úpravy dohod došlo i díky tomu, že přestaly platit dva 

dokumenty, které stanovily četná omezení a zákazy v oblasti uzavírání dohod, a to 

                                                           
2 Píchová, I. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. I. Vyd. Brno,  Masarykovy univerzity, 
1996. 3 s. 
3 Štangová V., Zachariáš J., : Nad pracovněprávní vztahy, Orac, Praha 1997. 81 s. 
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usnesení vlády ČSSR č. 298/1983 Sb., o zásadách zaměstnávání pracovníků na základě 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a ve vedlejším pracovním poměru, a 

navazující usnesení vlády ČSR č. 330/1983 Sb.4 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se tak staly nedílnou součástí 

českého právního řádu od poloviny 60. let a lze říci, že v posledních dvaceti letech 

jejich obliba neustále roste. 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v současné podobě jsou 

upraveny v novém zákoníku práce – zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších právních předpisů, a to s účinností od 1. 1. 2007. Kromě přepracování 

původní právní úpravy byly nově do zákoníku práce zakomponovány i problematiky, 

které se dosud nacházely pouze ve zvláštních předpisech, jedná se o zákon č.1/1992 Sb., 

o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, zákon č. 143/1992 

Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších 

organizacích a orgánech, a zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.5  

                                                           
4
 Štangová V., Zachariáš J., : Nad pracovněprávní vztahy, Orac, Praha 1997. 82 s. 

5 Jakubka, J. Nový zákoník práce: včetně důvodové zprávy – od 1.1.2007. 1. Vyd. Olomouc : ANAG, 
2006. 175 s. 
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5 Obecná charakteristika dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr 

 

Právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr patří 

mezi základní pracovněprávní vztahy (společně s pracovním poměrem) a jejich 

prostřednictvím dochází k realizaci výkonu závislé činnosti. Ve své podstatě představují 

doplňkový pracovněprávní vztah, který je subjekty (tj. zaměstnanci a zaměstnavateli) 

využíván v případě, že není možné či účelné sjednat pracovní poměr. Uzavřením 

dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce tedy nedochází ke vzniku 

pracovního poměru.  

S ohledem na ustanovení § 74 ZP, který stanoví, že „zaměstnavatel má zajišťovat 

plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru“ lze odtušit, že 

zákonodárce upřednostňuje spíše zájmy zaměstnance v pracovním poměru a výhody 

z toho z pracovního poměru vyplývající.6 

Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr vytváří prostředí, 

v němž je vykonávána práce specifického charakteru. Tento specifický charakter 

pracovní činnosti spočívá v povaze práce, délce jejích trvání či významu, a proto je také 

v daleko menší míře uplatňována organizační podřízenost zaměstnance vůči 

zaměstnavateli a je dán větší prostor smluvní vůli subjektů. 

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti vychází z předpokladu 

existence potřeby výkonu pracovní činnosti menšího rozsahu, která vykazuje všechny 

znaky závislé činnosti, a proto nemá být vykonávána v občanskoprávních vztazích 

(např. na základě smlouvy o dílo nebo smlouvy příkazní), ale má ji být poskytnuta 

veškerá ochrana vyplývající z pracovněprávních předpisů. 

                                                           
6
  Z judikatury k povinnosti zajišťovat plnění běžných úkolů zaměstnanci v pracovních vztazích: 

Z hlediska povinnosti zaměstnavatele zajišťovat plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu jeho 
činnosti zaměstnanci v pracovních vztazích podle zákoníku práce je podstatné, zda jde o takovou běžnou 
činnost, která souvisí přímo se zajištěním předmětu činnosti zaměstnavatele zapsaném v obchodním 
rejstříku (stanoveném zákonem). V případě vzdálenější souvislosti s předmětem činnosti je již věcí 
úvahy, jakým způsobem bude tyto činnosti zajišťovat; z tohoto hlediska již není významné, zda se jedná o 
činnost svou povahou výjimečnou anebo jinak běžnou, nebo o činnost, která je pro chod podniku důležitá, 
či dokonce nezbytná. Rozsudek NS ze dne 8.3.2005, sp.zn 21 Cdo 2137/2004 (R 30/2006). [Viz Bělina, 
M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2008. 297 s] 
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Komplexní právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je 

obsažena v § 74 až § 77 zákoníku práce, přičemž lze na ně použít všechna ustanovení 

upravující výkon práce v pracovním poměru.7 To ale neplatí, pokud se jedná o odstupné 

podle § 67 a 68, úpravu pracovní doby a doby odpočinku, překážky v práci na straně 

zaměstnance, skončení pracovního poměru a odměny z dohody o práci konané mimo 

pracovní poměr. 

5.1 Postup zaměstnavatele před uzavřením dohody 

Má-li zaměstnavatel v úmyslu zaměstnat zaměstnance na základě některé z dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr, již před uzavřením samotné dohody je vázán 

určitými pravidly, která jsou v zásadě společná s pracovním poměrem. Samotný postup 

před vznikem pracovního poměru, resp. před vznikem pracovněprávního vztahů 

založeného některou z dohod, upravuje § 30 až 32 ZP, rovněž je třeba neopomenout 

právní úpravu v Hlavě III (základní zásady pracovněprávních vztahů) a v Hlavě IV 

(rovné zacházení, zákaz diskriminace a důsledky porušení práv a povinností 

vyplývajících z pracovněprávních vztahů) ZP. 

Zákoník práce neupravuje samotný proces získávání pracovníků (inzerce, 

zprostředkování agenturou práce apod.), ani se nezabývá způsobem provádění vlastního 

výběru (konkurz, pohovor, testy apod.).8 

Zaměstnavatel je povinen zejména: 

• zajistit rovné zacházení se všemi fyzickými osobami, které se o pracovní místo 

ucházejí; za nerovné zacházení se nepovažuje rozlišování, která stanoví § 4 

odst. 1 zákona č. 435/2004, Sb., o zaměstnanosti, 

• zajistit rovný přístup k zaměstnání mužům a ženám,  

• zajistit respektovat zákaz přímé i nepřímé diskriminace z důvodu pohlaví, 

                                                           
7
 Z judikatury k právní úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr: Aj keď právna 

úprava vzťahov vznikajúcich na základe dohôd o prácach  konaných mimo pracovného pomeru je 
voľnejšia ako v pracovnom pomere (a to preto, aby tým boli dané dostaočne široké možnosti pre ich 
konkrétnu zmluvnú úpravu v príslušných dohodách tak, jako je to v tom-ktorom  prípade najúčelnejšie 
pre dosiahnutie cieľov uzatváraním týchto dohôd sledovaných), vzťahujú sa na pracovné vzťahy založené 
dohodou o pracovnej činnosti alebo dohodou o vykonaní práce ustanovenia zákonníka práce majúce 
všeobecný charakter a ďalej tie ustanovenia, o kterých to zákonník práce výslovně stanoví. Rozhodnutí 
NS ze dne 23.2.1970, sp.zn. 7 Cz 8/70 (R 88/1070). [Viz Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. 
Vydání. Praha : C. H. Beck, 2008. 297 s]  
8
 Více HŮRKA, P. et. al. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku : s podrobným 

komentářem k 1.9.2008. 1. Vyd. Olomouc : ANAG, 2008. s 151 
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sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního 

občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, 

náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu nebo povinností 

k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických 

stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo 

organizacích zaměstnavatelů; diskriminace z důvodu těhotenství nebo 

mateřství se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví. Za diskriminaci se 

považuje i jednání zahrnující podněcování, navádění nebo vyvolávání nátlaku 

směřujícího k diskriminaci (srov. § 4 odst. 2 zákona o zaměstnanosti), 

• seznámit zaměstnance s právy a povinnostmi a pracovními podmínkami, 

• nevyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí 

s výkonem a daným pracovněprávním vztahem (více § 316 ZP). 

5.2 Rovné zacházení a zákaz diskriminace 

 Rovné zacházení obecně chápeme jako zákaz diskriminace ve všech 

pracovněprávních vztazích od jejich vzniku až po skončení. Ustanovení § 16 ZP 

stanoví, že „zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi 

zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o 

poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a 

o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.“ Rovným 

zacházením v oblasti odměn z dohod znamená, že zaměstnancům, kteří vykonávají 

stejnou práci nebo práce stejné povahy. 

 Princip rovného zacházení a zákaz diskriminace je významným legislativním 

principem Evropských společenství. Velký důraz je kladen zejména na rovné zacházení 

s muži a ženami, přičemž tento požadavek patří mezi základní cíle Evropské unie.9 

 Právní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích 

upravuje antidiskriminační zákon.10 

                                                           
9
 Původně byl tento princip obsažen ve směrnici Rady č. 76/207/EHS o zavedení zásady rovného 

zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu 
v zaměstnání a o pracovní podmínky, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/73/ES 
(více Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C.H.Beck, 2010, s. 
177-178) 
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6 Srovnání pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr 
  

Právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr patří 

spolu s pracovním poměrem mezi základní pracovněprávní vztahy, jejichž 

prostřednictvím je zabezpečován výkon závislé činnosti. Obecně lze nalézt mnoho 

společných znaků, avšak doplňkový charakter právních vztahů založených dohodami o 

pracích konaných mimo pracovní poměr předurčuje určitá specifika, a to zejména: 

• rozsah vykonávané práce 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou využívány k výkonu 

činností, které není vhodné či výhodné konat v pracovním poměru a rovněž 

pro zaměstnance představují spíše další zdroj obživy. Z tohoto důvodu je 

jejich časový rozsah značně omezen, a to na 150 hodin v kalendářním roce u 

dohody o provedení práce a na polovinu stanovené týdenní pracovní doby u 

dohody o pracovní činnosti. Zaměstnavatel rovněž v případě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr není povinen rozvrhnout zaměstnanci 

pracovní dobu, což však neplatí u pracovního poměru. 

 

• organizační podřízenost 

 Dalším podstatným rysem právních vztahů založených dohodami o pracích 

konaných mimo pracovní poměr je značné oslabení vztahů nadřízenosti a 

podřízenosti mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, což znamená, že 

zaměstnanec vykonává relativně samostatnou práci bez nepřetržitého dozoru 

zaměstnavatele. 

 

• smluvní charakter vztahu 

                                                                                                                                                                          
10

 Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o 
změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), jehož účinnost byla (kromě části druhé, která je 
účinná od 1. 12. 2009) stanovena na 1. 9. 2009 
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 U právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní 

poměr je kladen větší důraz na smluvní svobodu subjektů do těchto vztahů 

vstupujících a při uzavírání těchto dohod je ponecháno na vůli subjektů, 

jakým způsobem si vymezí vzájemná práva a povinnosti. Účastníci si tak 

mohou založit právní vztah, jenž lépe odpovídá jejich individuálním 

potřebám a umožňuje tak pružnější reakce na konkrétní aktuální situace na 

trhu práce. Na druhé straně je však oslabeno právní postavení zaměstnance, 

neboť celá řada ustanovení zákoníku práce se na tyto dohody nevztahuje, 

proto zaměstnanec musí založit většinu svých práv smluvně v právním úkonu 

tyto vztahy upravující. 
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7 Dohoda o pracovní činnosti  
 

7.1 Obecná charakteristika dohody o pracovní činnosti 

Dohoda o pracovní činnosti se jeví jako výhodná zejména v případech, kdy rozsah 

práce či možnosti zaměstnance nedovolují zaměstnání na plný pracovní úvazek nebo se 

jedná o vykonání jen příležitostného pracovního úkolu (například z důvodu malého 

rozsahu výrobní a obchodní činnosti zaměstnavatele). Na jejím základě může 

zaměstnanec vykonávat práce jen do poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Pokud 

je týdenní pracovní doba 40 hodin týdně, pak může být rozsah práce podle dohody do 

20 hodin týdně. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny 

stanovené pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, 

nejdéle však za období 52 týdnů. Ze znění právní úpravy tudíž vyplývá, že 

v jednotlivých týdnech může pracovní doba přesáhnout stanovenou týdenní pracovní 

dobu, avšak průměrná doba výkonu práce za celé období, na něž je dohoda sjednána, 

maximálně období 52 týdnů, tuto hranici přesáhnout nesmí.  

Při vymezení dohody o pracovní činnosti je zřejmá obsahová shoda s vymezením 

pracovního poměru. V praxi se často můžeme setkat se situací, kdy je prodlužována 

doba, na níž je dohoda uzavírána, aniž by však v závěru tohoto období byla 

vykonávána, nebo je v dohodě stanoven určitý počet hodin v rámci stanovené týdenní 

doby, který je faktický mnohem vyšší, což je zaměstnanci kompenzováno mnohem 

vyšší sjednanou odměnou za práci. Takovéto jednání je považováno za obcházení 

zákona, a dohoda by z tohoto důvodu měla být neplatná. Právní vztah by měl být 

posuzován jako pracovní poměr s kratší než týdenní stanovenou pracovní dobou. 

7.2 Náležitosti dohody o pracovní činnosti 

Dohoda o pracovní činnosti představuje dvoustranný pracovněprávní úkon, jenž 

musí vzniknout na základě jasného a jednoznačného projevu vůle zaměstnance a 

zaměstnavatele. Proto zákoník práce požaduje, aby tato dohoda byla uzavřena písemně. 

Nedodržení písemné formy má za následek relativní neplatnost dohody. Bude-li tedy 

zaměstnanec vykonávat práci na základě dohody, která nebyla sjednána písemně, je tato 
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dohoda platná, pokud se některý z účastníků nedovolá její neplatnosti. Na tomto místě 

je třeba zmínit, že se jedná o poměrně aktuální novinku, respektive o důsledek nálezu 

Ústavního soudu z roku 2008, kterým bylo vyhověno dvou ústavním stížnostem.11 

Při uzavírání dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen respektovat 

zákaz diskriminace a dodržovat zásadu rovnosti v pracovněprávních vztazích. Z tohoto 

důvodu je zakázána jakákoliv diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální 

orientace, jazyka, víry, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo 

činnosti v politických stranách, politických hnutích nebo odborových organizacích, 

národnosti, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu. 

Směrnice ES č. 76/207/EEC a směrnice ES č. 75/117/EEC explicitně zakazují 

přímou nebo nepřímou diskriminaci (zvýhodnění nebo nezvýhodnění) z důvodu 

pohlaví. Co se rozumí pod pojmem diskriminace již však tyto směrnice přesně 

nevymezují. Proto se v praxi můžeme setkat s případy, kdy je velmi obtížné určit, zda se 

jedná o diskriminaci přímou, či diskriminaci nepřímou. Za nepřímou diskriminaci se 

pokládají případy, kdy zaměstnavatelovo jednání je právně neutrální (v souladu 

s právem), ve skutečnosti ale dochází k diskriminaci zaměstnance z některého z výše 

uvedených diskriminačních důvodů. 

V každém případě je nám jasné, že tento princip není bezvýhradný a není možné 

jej vždy uplatnit. Z věcného hlediska mohou být výjimky odůvodněny zvláštní povahou 

sjednané práce, s ohledem na společností uznávané morální, náboženské a kulturní 

                                                           
11 Na základě nálezu Ústavního soudu ČR z 12. března 2008 č. 116/2008 Sb., došlo ke změně právní 
úpravy (ne)platnosti právních úkonů směřujících ke vzniku pracovního poměru nebo dohody o provedení 
práce nebo dohody o pracovní činnosti. Dříve v zákoníku práce platilo: „Jde-li o důvod neplatnosti 
právního úkonu, považuje se právní úkon platný, pokud se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, 
neplatnosti nedovolá; to neplatí v případě právního úkonu směřujícího ke vzniku pracovního poměru 
nebo k uzavření dohody o práci konané mimo pracovní poměr.“ Obsahoval-li tedy právní úkon směřující 
ke vzniku pracovněprávního vztahu důvody neplatnosti (např. dohoda o pracovní činnosti byla sjednána 
ústně), byl tento právní úkon neplatný. 
Ústavní soud ČR vypustil z § 20 zákoníku práce část věty za středníkem. Proto i v případě, že budou 
existovat důvody neplatnosti právního úkonu směřujícího k uzavření dohody o pracovní činnosti (např. 
dohoda o pracovní činnosti nebude písemná), bude tento právní úkon platný (pracovněprávní vztah 
vznikne), pokud se neplatnosti dotčený účastník (zaměstnavatel nebo zaměstnance) nedovolá. Ústavní 
soud ČR v nálezu uvádí: „Je-li zákoník práce postaven na principu relativní neplatnosti právních úkonů, 
nepřispívá k právní a sociální jistotě účastníků pracovněprávního vztahu, jestliže některé úkony jsou 
z obecné úpravy vyňaty a jejich neplatnost je řešena formou absolutní neplatnosti. Proto bylo nutné i zde 
ponechat neplatnost relativní. Ta na jedné straně umožní účastníkům dovolat se neplatnosti takového 
právního úkonu, na druhé straně – není-li neplatnost uplatněna – existuje zde i přes vady právního úkonu 
základní pracovněprávní vztah (např. pracovní poměr), který poskytuje jeho účastníkům dostatečnou 
právní ochranu…“ (více ŠUBRT, J. K rozhodnutí Ústavního soudu o zákoníku práce. Právní 
rozhledy, 2008, č. 1) 
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hodnoty, které z povahy práce vyplývají jako nezbytné. Je tedy jasné, že o diskriminaci 

se nebude jednat v případě, kdy zaměstnavatel neuzavře dohodu o pracovní činnosti 

k výkonu práce, která je zakázána ženám z důvodu mateřství či těhotenství. 

Zásada rovného zacházení s muži a ženami v případě pracovních podmínek, 

odborné přípravy a funkčního či jiného postupu se nevztahuje na oblast vztahů, 

týkajících se zvláštní ochrany žen z důvodu těhotenství a mateřství, včetně přístupu 

k výkonu prací zakázaných ženám, a opatření poskytujících zvláštní výhody pro 

usnadnění odborné pracovní činnosti méně zastoupeného pohlaví nebo pro předcházení 

či kompenzaci nevýhod v jeho funkčním nebo jiném postupu. 

Dohody o pracovní činnosti lze uzavírat buď na dobu určitou, nebo neurčitou. U 

dohod uzavíraných na dobu určitou lze dobu jejich trvání vymezit obdobným způsobem 

jako v pracovních smlouvách. Za předpokladu, že dohoda není výslovně omezena na 

určitou dobu, či omezení dohody nevyplývá přímo z povahy prací, má se za to, že se 

jedná o dohodu uzavřenou na dobu neurčitou.  

Dohoda o pracovní činnosti tedy musí být uzavřena písemně a musí v ní být 

uvedeny: 

• sjednaná práce, 

• rozsah pracovní doby a 

• doba, na kterou se uzavírá. 

 

V duchu soukromoprávní zásady „co není zakázáno, je dovoleno“ je umožněno 

zaměstnavateli a zaměstnanci sjednat další podmínky, za kterých bude zaměstnanec 

vykonávat práci pro zaměstnavatele. 

V dohodě o pracovní činnosti je možno sjednat např. odměnu, způsob jejího 

zrušení, dovolenou či právo na jiné důležité osobní překážky v práci. Přestože to 

zákoník práce výslovně neuvádí, je podle povahy sjednané činnosti zpravidla třeba 

v dohodě uvést místo výkonu práce, které může být určeno podobným způsobem jako 

v pracovní smlouvě. Toto ujednání se nemůže měnit jednostranným opatřením, ale vždy 

jen vzájemnou dohodou. 

Novinkou v novém ZP je možnost, aby byla v dohodě sjednána dovolená na 

zotavenou, případně jiné důležité překážky v práci., jako je např. pracovní volno 
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s náhradou mzdy nebo platu k vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení apod. 

(viz dále). 

7.3 Skončení právního vztahu založeného dohodou o pracovní 
činnosti 

Zákoník práce umožňuje oběma smluvním stranám relativně snadné vyvázání se 

z pracovního poměru založeného dohodu o pracovní činnosti. Není-li sjednán způsob 

zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné zrušit ji dohodou obou účastníků ke 

sjednanému dni, výpovědí či okamžitým zrušením (to vše za předpokladu, že dohoda o 

pracovní činnosti nezanikla již dříve uplynutím doby, na kterou byla sjednána). 

Dohoda o pracovní činnosti tedy zaniká: 

• uplynutím doby, na kterou byla sjednána, 

• dohodou účastníků, 

• vypovědí a  

• okamžitým zrušením za předpokladu, že to bylo výslovně sjednáno a jen 

z důvodů uvedených v § 55 a 56 ZP. 

Výpovědí lze zrušit dohodu o pracovní činnosti z jakéhokoliv důvodu, a to i bez 

udání důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná běžet již dnem jejího doručení.  

Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti je možné pouze za předpokladu, že 

bylo předem v dohodě sjednáno, a to jen z důvodů, pro které lze okamžitě zrušit 

pracovní poměr dle § 55 a 56 ZP. 

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je tedy možné jen 

ve výjimečných případech, kdy byl zaměstnanec odsouzen za úmyslný trestný čin 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo pokud byl 

pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů 

nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu 

nejméně 6 měsíců. Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr i v případě, že 

došlo k  porušení povinností ze strany zaměstnance zvlášť hrubým způsobem. Toto 

opatření ale nelze učinit, pokud se jedná o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni na 

mateřské dovolené nebo zaměstnance či zaměstnankyni, jež čerpají rodičovskou 

dovolenou. 
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Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr, když na základě lékařského 

posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel 

mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něj 

vhodné práce, nebo pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu 

mzdy nebo platu či jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. 
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8 Dohoda o provedení práce 
 

8.1 Obecná charakteristika dohody o provedení práce 

  Dohoda o provedení práce je dvoustranným pracovněprávním úkonem, jenž vede 

ke vzniku základního pracovněprávního vztahu, na základě kterého zaměstnanec 

vykonává pro zaměstnavatele individuálně určenou závislou činnost omezeného 

rozsahu výkonu práce. 

Dohoda o provedení práce nachází své uplatnění zejména v případech, kdy mezi 

zaměstnanci zaměstnavatele není vhodná osoba, který by na základě své kvalifikace 

mohla splnit požadovaný úkol, a speciální charakter tohoto úkolu, jenž se vyskytl 

ojediněle a nárazově, vylučuje uzavření pracovního poměru. Může nastat situace, že by 

zaměstnavatel mohl vzhledem k rozsahu prací přijmout zaměstnance do pracovního 

poměru, avšak z různých důvodů chce uzavřít jen ojedinělý pracovní úvazek. 

Dohody lze využít i v případech, kdy to vyžaduje zvláštní povaha předmětu 

činnosti zaměstnavatele. V těchto případech může mít zaměstnavatel k dispozici 

zaměstnance, jenž by mohl pracovní úkol zabezpečit, avšak z různých důvodů není 

vhodné, aby se na splnění tohoto úkolu podíleli právě zaměstnanci (například se jedná o 

vypracování odborného lektorského posudku, kde v rámci zachování objektivity je 

vhodné, aby byl vypracován mimo kolektiv zaměstnanců). 

Pracovní úkol sjednaný v dohodě o provedení práce musí mít charakter 

ojedinělého úkolu. Pracovní úkol není vymezen druhově, ale individuálně, např. se 

může jednat o vypracování posudku, přeložení textu, přednes přednášky, prodej novin 

či výkon sezónní práce apod.  

Dohodu lze uzavřít jen v případě, že předpokládaný rozsah práce (pracovního 

úkolu) nepřesáhne 150 hodin v kalendářním roce. Do předpokládaného rozsahu práce se 

počítá také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele na základě jiné 

dohody o provedení práce. V praxi to tedy znamená, že zaměstnanec může vykonávat u 

zaměstnavatele v jednom kalendářním roce práce na základě více dohod o provedení 

práce, třeba i opakovaně, avšak celkový rozsah práce nesmí přesáhnout 150 hodin. 
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Předpokládaný rozsah práce stanovuje zaměstnavatel a vychází přitom ze znalosti 

pracovní problematiky. 

8.2 Náležitosti dohody o provedení práce 

Dohoda o provedení práce je právním úkonem, který musí splňovat obsahové a 

formální náležitosti stanovené zákoníkem práce. Vzhledem k nízkému rozsahu práce se 

nevyžaduje, aby dohoda o provedení práce byla uzavřena písemně, tudíž dohodu o 

provedení práce je možné uzavřít rovněž ústně.  

Vzhledem ke své povaze by dohoda o provedení práce měla patrně obsahovat: 

• vymezení práce, 

• místo jejího výkonu, 

• dobu trvání práce, 

• rozsah pracovních hodin, 

• odměnu (nesmí být nižší než minimální mzda), 

• u déletrvajících dohod o provedení práce je vhodné sjednat způsob 

jednostranného skončení (např. výpovědí s 15denní výpovědní lhůtou). 

8.3 Skončení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce 

Vzhledem k omezenému rozsahu práce a specifickému druhu závisí skončení 

právního vztahu založeného dohodou o provedení práce na podmínkách sjednaných 

v dohodě.  

Dohoda o provedení práce zaniká: 

• splněním pracovního úkolu12, 

• dohodou účastníků a 

                                                           
12

 Z judikatury ke skončení dohody o provedení práce: Dohoda o provedení práce končí tehdy, jestliže 
pracovník splnil pracovní úkol, který byl dohodou sjednán. Jestliže pracovní úkol není proveden ve 
sjednané době, může organizace od dohody odstoupit. Pracovník může od dohody odstoupit, nemůže-li 
pracovní úkol provést proto, že mu organizace nevytvořila sjednané podmínky. Kromě toho se ruší 
dohoda o provedení práce odstoupením z důvodů, které si účastníci v dohodě smluvili, nebo z důvodů, 
pro něž lze obecně podle ustanovení § 245ZPr 1965 od dohody odstoupit. Dohodou mezi organizací a 
pracovníkem končí dohoda o provedení práce v tom okamžiku a za těch podmínek, které si účastníci 
sjednali, nebo i bez předchozího sjednání podle ustanovení § 244 ZPr 1965. Zpráva NS ČSR ze dne 
17.6.1980, sp.zn. Cpj 160/79 (R 27/1980, s 191-192). [viz. Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. 
Vydání. Praha : C. H. Beck, 2008. 297 s] 
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• výpovědí, okamžitým zrušením či odstoupením od smlouvy, a to za 

předpokladu, že to byla zaměstnancem a zaměstnavatelem výslovně sjednáno. 

9 Odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 
 

Odměnou z dohod dle § 109 odst. 5 ZP rozumíme peněžité plnění poskytované za 

práci vykonanou na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní 

činnosti.  

Výše odměny za práci vykonanou na základě dohod a podmínky pro její 

poskytování jsou v zásadě neomezené a primárně vychází z dohody mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem.  

Při sjednávání výše odměny je však třeba mít na paměti, že musí být dodržena 

zásada rovnosti v pracovněprávních vztazích a především zaměstnavatel by se měl 

zprostit jakékoliv diskriminace, např. z důvodu pohlaví, tj. za stejnou práci nebo za 

práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům stejná mzda, plat nebo odměna 

z dohody (viz. § 110 odst. 1), a dále musí být dodrženo ustanovení o minimální mzdě v 

§ 111 ZP.  

Minimální mzdou se rozumí nejnižší přípustná výše odměny za práci. Výše 

základní sazby minimální mzdy a dalších sazeb minimální mzdy odstupňovaných podle 

míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování 

minimální mzdy stanoví vláda nařízením (tj. nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o 

minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého 

pracovního prostředí, ve znění pozdějších předpisů), a to zpravidla s účinností od 

počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen. 

Základní sazba minimální mzdy činí nejméně 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za 

hodinu. Nedosáhne-li odměna z dohod minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen 

zaměstnanci poskytnout doplatek k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této 

odměny připadající na 1 hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou. Z výše 

uvedeného vyplývá, že v současné době zaměstnanec, který bude pracovat na základě 

dohody o provedení práce, musí dostat odměnu za vykonaných 150 hodin minimálně 

7215 Kč, a na základě dohody o pracovní činnosti 962 za týden.  
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9.1 Splatnost odměny 
 

Smluvní volnost účastníků pracovněprávních vztahů vznikajících na základě 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se projevuje rovněž v oblasti 

splatnosti a výplaty odměny z dohod. Zákoník práce ponechává na vůli zaměstnance a 

zaměstnavatele, jakým způsob si sjednají splatnost a výplatu odměny z dohod (viz. § 

144), a v případě, že této možnosti nevyužijí, pak se obdobně použijí ustanovení § 141 a 

142, nikoliv však § 143, který tytu povinnost upravuje. Je-li však sjednána jednorázová 

splatnost odměny z dohody až po provedení celého pracovního úkolu, vyplatí 

zaměstnavatel odměnu z dohody v nejbližším výplatním termínu po dokončení a 

odevzdání práce. Tento způsob se typicky využije u dohody o provedení práce, ve které 

je sjednána odměna za úkol. 

Dle § 141 odst. 1 tedy nastává splatnost odměny po vykonání práce, a to 

nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na tuto odměnu. 

Na tomto místě je třeba zdůraznit skutečnost, že na rozdíl od platu nebo mzdy, 

kde kvalifikované porušení povinnosti zaměstnavatele vyplatit mzdu nebo plat nebo 

jakoukoliv jejich část do 15 dnů po uplynutí výplatního termínu, zakládá právo 

zaměstnance okamžitě zrušit pracovní poměr včetně nároku na odstupné dle § 56 písm. 

b) ve spojení s § 67 ZP, v případě výplaty odměny z dohod ZP žádné takovéto 

ustanovení neobsahuje, ledaže by důsledky nesplnění této povinnosti byly v dohodě 

výslovně sjednány. 

9.2 Daňové souvislosti 
 

Zdaňovaní příjmů získaných na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr se řídí stejnými pravidly jako zdaňování příjmů z pracovního poměru, a 

to dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, neboť se 

jedná o příjmy ze závislé činnosti. Rozdílné budou základy pro výpočet daně u 

jednotlivých dohod. U dohody o provedení práce je základ daně shodný s dosaženým 

příjmem, neboť nedochází k odvodům na pojistné. U odměny o pracovní činnosti se 

základ daně navyšuje o výši pojistného.  
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Rozhodující pro zdanění je rovněž skutečnost, zda zaměstnanec podepsal pro 

zaměstnavatele prohlášení k dani či nikoliv, což se dále promítne do stanovení výše 

daně. 
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10 Odpovědnost za škodu v dohodách o pracích konaných mimo 
pracovní poměr 

 

Pracovněprávní odpovědnost může vzniknout zásadně pouze za předpokladu, že 

již existuje některý ze základních pracovněprávních vztahů. Z tohoto hlediska 

pracovněprávní odpovědnostní vztah je vztahem vždy odvozeným, který nemůže 

existovat bez předchozího základního pracovněprávního vztahu.13 

Škodu zpravidla chápeme jako majetkovou újmu vyčíslitelnou v penězích, kterou 

lze dále členit na skutečnou škodu a jinou škodu (ušlý zisk).14 

10.1 Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli 
 

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli je zásadně 

odpovědností za zavinění, tj. odpovědností subjektivní, a to v řadě případů navíc 

s omezeným rozsahem odpovědnosti. Pokud byla škoda způsobena také zaviněným 

porušením povinností ze strany zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance se značně 

omezí. 

Rozlišujeme tyto druhy odpovědnosti zaměstnance: 

• obecná odpovědnost, 

• odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody, 

• odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen 

vyúčtovat a 

• odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů. 

Poslední tři jmenované druhy odpovědnosti se řadí mezi tzv. zvláštní 

odpovědnosti zaměstnance za škodu. Při odpovědnosti zaměstnance za škodu stanoví 

                                                           
13 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C.H.Beck, 2010, s. 383 
14

 Skutečná škoda spočívá v tom, že se zmenšila existující hodnota věci či jiného majetku, který má 
poškozený ve svém vlastnictví, popř. ve správě. Za skutečnou škodu se u zaměstnanců považuje též ušlý 
výdělek, protože slouží k zajištění existence zaměstnance, popř. jeho rodinných příslušníků. Dále se 
rozeznává jiná škoda (ušlý zisk) spočívající v tom, že poškozený nemohl majetek, který má ve svém 
vlastnictví nebo správě, rozmnožit, k čemuž by za normálních okolností došlo. Náhrada ušlého zisku 
náleží pouze v některých v zákoníku (více Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované 
vydání. Praha : C.H.Beck, 2010, s. 390). 
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výši náhrady škody zaměstnavatel. V případě, že zaměstnanec uzná svůj závazek 

nahradit škodu, lze uzavřít dohodu o její výši a způsobu úhrady. Příslušná dohoda musí 

být pak projednána s odborovým orgánem. Pokud dohoda o náhradě škody mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena není, musí zaměstnavatel nárok k náhradě 

škody uplatnit v řízení před soudem. 

10.2 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci 
 

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci je zásadně 

objektivní odpovědností s cílem nahradit zaměstnanci v plném rozsahu škodu, která mu 

vznikla při plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním. 

Zaměstnavatel je povinen hradit zaměstnanci skutečnou škodu, a to v penězích, 

pokud škodu neodčiní uvedením v předešlý stav. Jde-li o škodu způsobenou úmyslně, 

může zaměstnanec požadovat i náhradu jiné škody. Dále platí, že náhradu za ztrátu na 

výdělku vyplácí zaměstnavatel jednou měsíčně.15 

V případě, že zaměstnavatel prokáže, že škodu zavinil rovněž poškozený 

zaměstnanec, pak se jeho odpovědnost poměrně omezí (zvláštní úprava platí v případě 

odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání). 

Zaměstnavatel, který nahradil škodu poškozenému, má nárok na náhradu škody 

jemu tímto vzniklé, kdo poškozenému odpovídá za škodu podle občanského zákoníku. 

Rozlišujeme tyto druhy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu: 

• obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu, 

• odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, 

• odpovědnost za škodu na odložených věcech a  

• odpovědnost za škodu vzniklou zaměstnanci při odvrácení škody. 

Druhy odpovědnosti pod písm. b) a d) lze označit jako zvláštní odpovědnost 

zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci. 

                                                           
15

 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C.H.Beck, 2010, s. 397 
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11 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z hlediska 
sociálního a zdravotního pojištění 
 

V souvislosti s dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr je 

nepochybně důležité zmínit rovněž účast zaměstnanců na sociálním a zdravotním 

pojištění, neboť každého zaměstnance zajímá, jaký bude mít důchod či zda bude 

zabezpečen v případě nemoci apod. 

Sociální pojištění je upraveno v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Sociální pojištění zahrnuje pojistné na nemocenské pojištění a pojistné na důchodové 

pojištění. Z nemocenského pojištění jsou vypláceny nemocenská, podpora při 

ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitá 

pomoc v mateřství. Z dávek důchodového pojištění jsou vypláceny vdovské, sirotčí a 

starobní důchody. Součástí pojištění na sociální zabezpečení je rovněž příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti, z něhož je zabezpečováno zejména hmotné zabezpečení 

poskytované uchazečům o práci. Dále je třeba zdůraznit, že na důchodovém pojištění 

jsou zaměstnanci účastni za předpokladu, že jsou účastni na nemocenském pojištění, a 

to na základě § 5 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 8 zákona č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

Zdravotní pojištění je upraveno v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

11.1 Dohoda o provedení práce z hlediska sociálního a zdravotního 
pojištění 
 

Zaměstnanci pracující převážnou část své profesní kariéry na základě dohody o 

provedení práce se nacházejí v nevýhodném postavení, neboť se jedná o právní formu 

zapojení do pracovního procesu, která nezakládá účast na důchodovém, resp. sociálním 

pojištění, a to dle ustanovení § 3 zákona č. 589/1992 Sb., které taxativně vyjmenovává 

poplatníky pojistného. Tento fakt může znamenat nepříjemné překvapení při dosažení 

„důchodového věku“, kdy by nemusely být splněny podmínky pro vznik nároku na 
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starobní důchod, přestože byl příjem v dohodách vysoký. Rovněž tito zaměstnanci 

nebudou dostávat nemocenské dávky, jestliže v průběhu dohody o provedení práce 

onemocní.16 17 

11.2 Dohoda o pracovní činnosti z hlediska sociálního a zdravotního 
pojištění 

Zaměstnanci pracující na základě dohody o pracovní činnosti se nacházejí ve 

výhodnějším postavení než zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce. 

Dohoda o pracovní činnosti zakládá ve většině případů účast na sociálním i zdravotním 

pojištění. 

11.2.1  Nemocenské pojištění 
 

Zaměstnanci pracující na základě dohody o pracovní činnosti jsou považováni za 

účastníky nemocenského pojištění za předpokladu, že se nejedná pouze o krátkodobé a 

nahodilé zaměstnání. Za krátkodobé a nahodilé zaměstnání se dle zákona č. 187/2006 

Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů, považuje 

zaměstnání, jehož délka nepřesáhne 14 po sobě jdoucích kalendářních dnů. 

Předpokladem účasti na nemocenském pojištění je tedy práce, která trvala alespoň 15 

kalendářních dnů po sobě jdoucích.  Toto však neplatí pro zaměstnance, kteří pracují i 

po dobu kratší 15 dnů, pokud vykonávají novou činnost u stejného zaměstnavatele, u 

kterého skončila předchozí pojištěná činnost ve lhůtě kratší šesti měsíců. A dále tato 

                                                           
16 Jouza, L. Zákoník práce s komentářem, včetně aplikace občanského zákoníku. 3. Aktualizované a 
doplněné vydání. Praha : BOVA POLYGLOT, 2008, s. 243 
17

 Při posuzování dohod o provedení práce z toho pohledu, zda ve skutečnosti nejsou pracovními poměry 
zakládajícími účast na „nemocenském a sociálním pojistném“, je třeba mít na zřeteli fakt, že nelze popírat 
soukromoprávní podstatu pracovního práva, a to smluvní autonomii, která je hybnou silou v moderní 
ekonomice. 
Vymezení pojmu „pracovní poměr“ ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 54/1956. a § 3 odst. 1 písm. c) bod 1 
zákona č. 582/1991 Sb. má být redukován toliko na činnost vykonávanou podle příslušných pokynů, která 
je skutečně závislá na zaměstnavateli. Definiční prvek závislosti tak bude dán zejména povahou 
vykonávané činnosti (typicky práce vykonávaná na jednom místě výhradně pro jednoho zaměstnavatele) 
a také tehdy, pokud se bude jednat o činnost dlouhodobou, a jestliže k uzavření pracovněprávního vztahu 
mělo dojít především v zájmu osoby tuto činnost vykonávající, jejíž právní sféru neuzavření tohoto 
vztahu v konečném důsledku poškozuje. Naproti tomu o závislý pracovní poměr zpravidla nejde tehdy, 
pokud se jedná o specializovanou činnost vykonávanou krátkodobě či nesoustavně či v striktně 
limitovaném rozsahu, jejíž výkon je podmíněn faktory do značné míry nezávislými na vůli zadavatele 
práce (např. práce podmíněné realizací jednorázově získané zakázky, práce závislé na počasí apod.). 
Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Laben ze dne 14.5.2007, sp.zn. 15 Ca 123/2005. [Viz. 
Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2008. 297 s] 
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podmínka neplatí u krátkodobého zaměstnání, které sice nezakládalo účast na 

nemocenském pojištění, avšak bylo dosaženo potřebné výše započitatelného příjmu, a 

neuplynula lhůta delší než je šest měsíců. 

Dalším předpokladem účasti na nemocenském pojištění je, že v dohodě o 

pracovní činnosti je smluvena alespoň minimální výše započitatelného příjmu, tj. částka 

2000 Kč za kalendářní měsíc. 

I když byla mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednána částka nepřesahující 

2000 Kč za kalendářní měsíc, bude zaměstnanec nemocensky pojištěn v těch měsících, 

v nichž dosáhne minimálního započitatelného příjmu 2000 Kč.18 

Za započitatelný příjem lze považovat veškerý příjem podléhající odvodu 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Zaměstnanci, kteří pracují na základě dohody a pracovní činnosti a zároveň 

dosahují minimálního započitatelného příjmu 2000 Kč, jsou tedy účastni na 

nemocenském pojištění a mají nárok na dávky vyplácené z nemocenského pojištění. 

Okruh vyplácených dávek je však do značné míry omezen. Zaměstnancům vzniká nárok 

pouze na nemocenskou a peněžitou pomoc v mateřství, nemají však nárok na podporu 

při ošetřování člena rodiny a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. 

11.2.2 Důchodové pojištění 
 

Jak již bylo uvedeno výše, na důchodovém pojištění jsou zaměstnanci účastni za 

předpokladu, že jsou účastni na nemocenském pojištění, a to na základě § 5 odst. 1 

písm. f) ve spojení s § 8 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů. Doba účasti na důchodovém pojištění se u dohody o pracovní 

činnosti tudíž považuje za dobu důchodového pojištění, resp. sociální pojištění. 

Za dobu důchodového pojištění se nepovažuje kalendářní měsíc, v němž nebyly 

dosaženy příjmy započitatelné do vyměřovacího základu pro pojistné, a to z důvodu, že 

nebyla uskutečňována činnost zakládající účast na důchodovém pojištění, popř. ani 

nebyly z této činnosti pobírány dávky nemocenského pojištění. 

Za předpokladu, že by zaměstnanec byl současně poživatelem starobního 

důchodu, náležela by mu dle ustanovení § 37 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění 

výplata starobního důchodu v plné výši nebo ve výši poloviny; avšak ve výši poloviny 
                                                           
18 JOUZA, L. Právní úprava pracovních podmínek seniorů. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2009, č. 3 
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starobního důchodu se bude vyplácet jen na základě žádosti pojištěnce, jestliže ten bude 

mít zájem docílit vyššího zvýšení procentní výměry starobního důchodu za dobu dalšího 

výkonu výdělečné činnosti.19 

                                                           
19 FETTER, R. Zaměstnávání starobních důchodců – část 3., dostupný z 
http://www.financninoviny.cz/kariera/pravo/zpravy/zamestnavani-starobnich-duchodcu-cast-3-/392138 
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11.2.3 Zdravotní pojištění 
 

O vzniku nebo zániku účasti zaměstnance pracujícího na základě dohody o 

pracovní činnosti na zdravotním pojištění rozhoduje výše hrubého příjmu za rozhodné 

období kalendářního měsíce. V tomto případě se nepřihlíží k podmínkám platným u 

nemocenského pojištění u tzv. prací malého rozsahu, nerozhoduje ani období, na které 

je dohoda o pracovní činnosti uzavřena – to znamená třeba jen na část kalendářního 

měsíce.20  

Ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) bod 6 zákona o VZP (48/1997) se osoba 

pracující na základě dohody o pracovní činnosti považuje za pojištěnce ve zdravotním 

pojištění, pokud dosáhne tzv. „započitatelného příjmu“ (resp. vyměřovacího základu) 

nejméně 2000 Kč 21. Vyměřovací základ, jeho minimální a maximální výši, a další 

podmínky pojistného stanoví zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné 

zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud příjem na základě dohod o pracovní činnosti nedosáhne v rozhodném 

období minimální výše, tj. částky 2000 Kč, pak se zaměstnance nepovažuje pro účely 

zdravotního pojištění za zaměstnance a zaměstnavatel jej musí pro daný měsíc odhlásit 

u zdravotní pojišťovny (je-li přihlášen). Dosahuje-li příjem zaměstnance rozmezí od 

2000 Kč do 7999 Kč, provádí zaměstnavatel odpočet, který musí dosahovat minimální 

výše 1080 Kč. Při překročení částky nad 8000 Kč již zaměstnavatel postupuje 

standardně dle zákona. 

                                                           
20 Daněk, A. Placení pojistného na zdravotní pojištění po 1. 1.2009. Práce a Mzda, 2009, č. 5, s. 30-31 
21

 Do 31. 12. 2008 byli zaměstnanci zabezpečeni nemocenskými dávkami, pokud jejich zaměstnání trvalo 
déle než 7 dnů a vydělali si více jak 400 Kč. 
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12 Vedlejší ujednání v dohodách o pracích konaných mimo pracovní 
poměr 

 

 Vzhledem ke skutečnosti, že u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

je kladen velký důraz na smluvní volnost účastníků, lze zde sjednat celou řadu dalších 

vedlejších ujednání, která jsou shodná pro obě dohody. 

V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr lze sjednat např. 

konkurenční doložku, dohodu o odpovědnosti, smlouvu o smlouvě budoucí či dohodu o 

odborném rozvoji zaměstnanců nebo o cestovních náhradách. V případě překážek na 

straně zaměstnance, včetně jeho práva na důležité osobní překážky a na dovolenou, ZP 

striktně stanoví, že jejich sjednání je možné pouze u dohody o pracovní činnosti. 

12.1 Konkurenční doložka 

 

Podstatou konkurenční doložky je závazek zaměstnance, že po určitou dobu po 

skončení pracovního poměru u zaměstnavatele nebude vykonávat výdělečnou činnost, 

která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo s ní konkurující. 

Konkurenční doložku lze sjednat na dobu nepřesahující jeden rok, přičemž dohodou o 

konkurenční doložce nejsou zakládána pouze omezení k výdělečné činnosti 

zaměstnance, nýbrž zaměstnanci z tohoto omezení plyne peněžité vyrovnání. 

Konkurenční doložku lze sjednat pouze s takovým zaměstnancem, od kterého lze toto 

omezení spravedlivě vyžadovat s ohledem na charakter informací, technologií a 

postupů, které zaměstnanec získal výkonem výdělečné činnosti u zaměstnavatele. 

Ujednání o konkurenční doložce je svojí povahou vzájemným závazkem, se 

kterým se setkáme spíše v případě dohody o pracovní činnosti než u dohody o 

provedení práce, a to vzhledem k charakteru a rozsahu předmětné výdělečné činnosti.22 

12.2 Dohoda o hmotné odpovědnosti 

 

                                                           
22 blíže zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 310 a 311 
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Se zaměstnanci pracujícími na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovních poměr lze uzavřít i tzv. dohodu o hmotné odpovědnosti, neboli dohodu o 

odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen 

vyúčtovat. Opět bych se zde přiklonila k variantě stejně jako v případě konkurenční 

doložky, že se s touto dohodou setkáme spíše u dohody o pracovní činnosti, i když 

pojmově není vyloučena ani u dohody o provedení práce. 

Předpokladem vzniku hmotné odpovědnosti je vznik škody ve formě schodku na 

svěřených hodnotách, písemná dohoda o hmotné odpovědnosti (tuto dohodu lze uzavřít 

pouze s osobou starší 18 let věku) a zavinění zaměstnance, které je presumováno.23 

12.3 Cestovní náhrady 

 

 Dle ustanovení § 155 odst. 1 ZP je možné cestovní náhrady poskytnout i 

zaměstnanci, který koná práci pro zaměstnavatele na základě dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr, a to pouze v případě, že bylo sjednáno toto právo, jakož i místo 

pravidelného výkonu zaměstnance. Pokud tedy zaměstnanec chce poskytnout cestovní 

náhrady, je nezbytné, aby to bylo v dohodách výslovně ujednáno a aby bylo výslovně 

sjednáno místo výkonu práce. Toto omezení však neplatí pro dohodu o provedení práce, 

neboť ustanovení § 155 odst. 2 stanoví, že „má-li zaměstnanec podle dohody o 

provedení práce vykonat pracovní úkol v místě mimo obec bydliště, má právo na 

cestovní náhrady, bylo-li jejich poskytnutí sjednáno, i když není sjednáno místo 

pravidelného pracoviště.“ 

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě dohody o provedení práce bude mít 

zaměstnanec právo na cestovní náhrady vždy, za předpokladu, že si je výslovně sjedná, 

a to bez ohledu na místo plnění svých pracovních povinností. Oproti tomu u dohody o 

pracovní činnosti je nezbytné, aby bylo sjednáno místo pravidelného pracoviště a 

cestovní náhrady budou poskytovány za pracovní cesty mimo toto sjednané pracoviště 

(opět jsou-li cestovní náhrady výslovně sjednány).24 

                                                           
23

 blíže zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 252 a násled. 
24

 „O zmíněném rozdílu mezi dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti rozhodlo 
Ministerstvo práce a sociálních věcí už při zavedení těchto dohod do právní úpravy, neboť předpokládalo, 
že dohody o provedení práce (jak by mělo být zřejmé již z jejich samotného názvu), budou uplatňované 
pouze na činnosti krátkodobého charakteru (mělo by jít fakticky o provedení konkrétní práce), a proto se 
v těchto dohodách nemusí sjednávat pravidelné pracoviště.  U dohod o pracovní činnosti se naopak 
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Na cestovní náhrady v případě dohod se přiměřeně užijí všechna ustanovení 

upravující cestovní náhrady, s výjimkou těch, které lze pojmově použít pouze u 

pracovního poměru. Rovněž od těchto ustanovení se lze na základě dohody mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem odchýlit, vždy však musí být dodrženy minimální 

výše náhrad. 

12.4 Překážky v práci na straně zaměstnance – dohoda o pracovní 

činnosti  

 

Ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) stanoví, že na dohody o pracích konaných mimo 

pracovní poměr se neaplikují ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance. 

Dále však odst. 2 stejného ustanovení stanoví, že zaměstnanec činný na základě dohody 

o pracovní činnosti má právo sjednat si jiné osobní překážky v práci či dovolenou, a to 

za podmínek uvedených v § 199, 206, v části deváté a § 191 až 198 a § 206. 

Z předešlého tedy vyplývá, že úprava překážek na straně zaměstnance se v podstatě 

neuplatí pouze u zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práce, u 

zaměstnanců pracujících na základě dohody o pracovní činnosti je úprava stejná jako u 

pracovního poměru. 

Zaměstnanci pracujícímu na základě dohody o pracovní činnosti tudíž vzniká 

nárok na důležité osobní překážky dle ustanovení § 191 ZP. Zaměstnavatel je povinen 

omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci (i) po dobu jeho dočasné pracovní 

nepřítomnosti, (ii) po dobu karantény, (iii) po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, 

(iv) po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti, (v) po 

dobu péče o dítě mladší 10 let nebo (vi) z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě 

jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, které nebylo 

možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat. 

                                                                                                                                                                          

předpokládalo, že budou uplatňované na činnosti dlouhodobějšího charakteru (proto se jedná o dohodu o 
pracovní "činnosti"). V důsledku toho dohody o pracovní činnosti v podstatě představují krátkodobý 
pracovní poměr, tudíž se v těchto dohodách vedle samotného ujednání o poskytování cestovních náhrad 
musí sjednávat i pravidelné pracoviště a za pracovní cesty s nárokem na cestovní náhrady se při splnění 
stanovených podmínek považují pouze cesty mimo toto sjednané pravidelné pracoviště.“ (více 
SALAČOVÁ, M. Cestovní náhrady u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Právní 
rádce, 2009, č.4) 
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Zaměstnanci pracujícímu na základě dohody o pracovní činnosti rovněž vzniká 

nárok na tzv. jiné důležité osobní překážky ve smyslu ustanovení § 199 odst. 1 a 2 ZP. 

Právní úpravu těchto jiných důležitých osobních překážek upravuje nařízení vlády č. 

590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek 

v práci, při nichž je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci volno. Mezi tyto 

překážky patří: 

• vyšetření nebo ošetření, 

• pracovně-lékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem 

práce, 

• přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních 

prostředků, 

• znemožnění cesty do zaměstnání, 

• svatba, 

• narození dítěte, 

• úmrtí, 

• doprovod (např. rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení), 

• pohřeb spoluzaměstnance, 

• přestěhování a  

• vyhledávání nového zaměstnání.  

U všech těchto výše uvedených jiných důležitých osobních překážek v práci jsou 

dále stanoveny podmínky, za kterých je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci 

volno, v jakém rozsahu a také to, zda za dobu pracovního volna přísluší zaměstnanci 

náhrada mzdy nebo platu, resp. odměny z dohody. 

12.5 Náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné 
pracovní neschopnosti (karanténě) 
 

Dle ustanovení § 194 náleží zaměstnanci pracujícímu na základě dohody o 

pracovní činnosti v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní 

neschopnosti (karantény) náhrada odměny z dohody za podmínek v § 192 a 193. Dále je 

stanoveno, že pro účely náhrady odměny platí zaměstnavatelem stanovené rozvržení do 

směn, které je zaměstnavatel pro tyto účely povinen určit. 
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Dle současné právní úpravy nenáleží zaměstnanci v prvních třech dnech dočasné 

pracovní neschopnosti (karantény) náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti, ani 

dávky nemocenského pojištění. I přes tuto skutečnost však není vyloučeno, že se 

zaměstnanec se zaměstnavatelem na jejím vyplacení dohodnou. Mezi čtvrtým a 

čtrnáctým dnem dočasné pracovní neschopnosti (karantény) bude zaměstnanci 

poskytována náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti ze strany zaměstnavatele, a 

to pouze za předpokladu, že zaměstnanec splňuje podmínky nároku na dávky 

nemocenského pojištění. Výše náhrady odměny z dohody po dobu dočasné pracovní 

neschopnosti činí 60 % průměrného výdělku. 

Teprve až od patnáctého dne je náhrada odměny z dohody vyplácena 

z nemocenského pojištění, tj. jsou vypláceny dávky nemocenské. 

12.6 Překážky v práci na straně zaměstnavatele 
 

ZP zná dva druhy základních překážek v práci na straně zaměstnavatele, a to 

prostoj a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní 

událostí. Jedná se o překážky, které vedou k tomu, že zaměstnavatel nepřiděluje nebo 

nemůže přidělovat zaměstnanci práci.  

ZP v ustanovení § 208 rovněž upravuje tzv. jiné překážky na straně 

zaměstnavatele.25 

12.7 Dovolená 
 

 Obdobným způsobem, jakým jsou upraveny jiné důležité osobní překážky v práci, 

je upraven i nárok zaměstnanců pracujících na základě dohody o pracovní činnosti na 

dovolenou.  

Nárok zaměstnanců na pracovní volno spojené s náhradou odměny, tj. nárok na 

dovolenou, nevzniká zaměstnanci pracujícímu na základě dohody o pracovní činnosti 
                                                           
25 Z judikatury k překážkám v práci na straně zaměstnavatele: Protože z výčtu povinností v právním 
vztahu založeném dohodou o pracovní činnosti nelze dovodit i povinnost přidělovat práci v souladu 
s obsahem dohody o pracovní činnosti, je namístě závěr, že na dohody o pracích konaných mimo 
pracovní poměr nelze použít ustanovení § 130 odst. 1 (nyní § 208) zákoníku práce o náhradě mzdy při 
překážkách v práci na straně zaměstnavatele. Jestliže tedy zaměstnavatel nepřiděloval práci zaměstnanci, 
s nimž uzavřel dohodu o pracovní činnosti, není povinen poskytnout mu odměnu ani její odměnu. (NS, 21 
Cdo 2163/2004, 12.4.2005)[ viz. BUKOVJAN, P. Zákoník práce s judikaturou. 1. vyd. Praha : ASPI, a.s., 
2008, s 90] 
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automaticky (zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práce se tato 

úprava vůbec netýká), nýbrž tento nárok musí být výslovně sjednán či stanoven 

vnitřním předpisem. V případě, že bude nárok na dovolenou v dohodě o pracovní 

činnosti sjednán, pak se postupuje jako u zaměstnanců v pracovním poměru. 

V případě dohody o provedení práce je sjednání nároku na dovolenou zcela 

vyloučeno. 
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Komparativní část   

 

Za nedílnou součást diplomové práce považuji také její komparativní část. Věřím 

tomu, že zabýváme-li se jakýmkoliv platným právem, její opodstatněnost je více než 

užitečná. Pro srovnání jsem si vybrala slovenskou právní úpravu, která je nám z 

pochopitelných důvodů nejbližší, a španělskou právní úpravu, kde jsem chtěla uplatnit 

především znalosti nabyté během studijního pobytu na Universitat de Valencia. 

13 Slovenská republika 
 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou upraveny v části deváté 

Zákonníka práce (§ 223 až § 228a), což je zákon č. 311/2001 Z.z. z 2. července 2001 

v úplném znění po novele 348/2007 Z.z. (dále je zákoník práce či ZP). Již na první 

pohled je jasné, že obecně nalezneme mnoho společných rysů s českou právní úpravou. 

13.1 Význam a pojem dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr 
 

Pracovněprávní vztahy, které vznikají na základě dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr, patří spolu s pracovním poměrem mezi základní pracovněprávní 

vztahy a ve srovnání s pracovním poměrem mají charakter spíše doplňkové, okrajové či 

výjimečné formy zapojení občana do pracovního procesu. 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr umožňují zaměstnavateli, aby 

dle svých aktuálních potřeb „najímal“ pracovníky mimo pracovní poměr, a to v případě, 

že se tato možnost jeví jako účelnější, hospodárnější a v mnoha ohledech efektivnější. 

Zpravidla se jedná o činnosti krátkodobé, o ojedinělé pracovní úkony či činnosti malého 

rozsahu, kde by pracovní poměr znamenal vzhledem k rozsahu vykonávané činnosti 

neúměrnou ekonomickou, ale i administrativní námahu.  

Současný zákoník práce upravuje: 

• dohodu o vykonání práce, 
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• dohodu o brigádnické práci studentů a  

• dohodu o pracovní činnosti. 

Dohoda o vykonání práce, dohoda o brigádnické práci studentů a dohoda o 

pracovní činnosti se od pracovní smlouvy, která zakládá pracovní poměr, liší zejména 

vymezením samotného pracovního závazku. Na rozdíl od pracovního poměru se 

v těchto případech zaměstnanci nezavazují vykonávat práci určitého druhů podle 

pokynů zaměstnavatele, v určitém čase a na určitém místě, avšak pouze se zavazují 

k vykonání určitého pracovního úkonu či k vykonání určité činnosti (nemusí být zde 

úprava pracovní doby, průběžné pokyny ze strany zaměstnavatele apod.). 

Na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr vzniká specifický 

pracovněprávní vztah, na který se vztahují pouze všeobecná ustanovení ZP26. 

Důsledkem je neaplikovatelnost ustanovení upravujících pracovní poměr (jeho vznik, 

zánik, výpovědní lhůty apod.), ustanovení o pracovní době (odpočinek v práci, noční 

práce), mzdě, překážkách v práci, o ochraně práce a podnikové sociální politice, či o 

náhradě škody. Dále je tyto dohody možno uzavírat pouze s mladistvým zaměstnancem, 

u něhož by nebyl ohrožen jeho zdravý vývoj, bezpečnost, mravnost či příprava na 

povolání. Předmětem dohod nesmějí být taktéž činnosti, jež podléhají ochraně podle 

autorského zákona a případné spory se projednávají jako spory pracovněprávní.  

S ohledem na výše uvedené lze tedy uvést, že na pracovněprávní vztahy vznikající 

na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se vztahují zejména tato 

ustanovení ZP: 

• články 1 až 11 ZP, 

• první část ZP (§ 1 až 40), 

• devátá část ZP (§ 223 až 228a), 

• ustanovení o zákazu výkonu některých prací pro ženy (§ 161) a mladistvé (§ 173 

a 175) a  

                                                           
26 R 88/1970: Aj keď právna úprava vztahov vznikajúcich na základe dohod o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru je voľnejšia ako v prípade pracovného pomeru, vztahuju sa na pracovné 
vzťahy založené dohodou o vykonání práce ustanovenia ZP, ktoré majú všeobecný charakter, a tiež tie 

ustanovenia ZP, o kterých to výslovne ustanovuje. Pokiaľ ide o sposobilosť uzavierať dohody o prácích 
vykonávaných mimo pracovného pomeru a o práva a povinnosti vyplývajíce z týchto zmlúv, vyžadujú sa 
k nej na strane zamestnávaťela i zamestnanca rovnaké podmínky ako při pracovných zmluvách. 
R 22/1980: Pre posúdenie otázky, či zaměstnanec vykonáva práce na základe dohody o prácích 
vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo či zaměstnanec pracuje u zamestnávateľa v pracovnom 
pomere, nemožno vychádzať len z označenia písomnej dohody uzavretej účastníkmi, ale z jej obsahu. 
(viz.  BARANCOVÁ, H.  Zákonník práce :  Komentář. 5. vyd. Bratislava : Sprint, 2007. s 956) 
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• ustanovení o odpovědnosti zaměstnance (§ 179 až 191) a zaměstnavatele (§ 192 

až 221) za škodu (ve znění § 225). 

13.2 Prvky pracovněprávních vztahů založených dohodami o pracích 
konaných mimo pracovní poměr 
 

Subjekty pracovněprávních vztahů vznikajících na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr jsou zaměstnanec a zaměstnavatel. Dle § 7 odst. 1 ZP 

se zaměstnavatelem rozumí právnická osoba nebo fyzická osoba, která zaměstnává 

alespoň jednu fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu, a pokud to umožňuje zvláštní 

právní předpis, tak i v obdobných pracovních vztazích. 

Způsobilost subjektů uzavírat tyto dohody a způsobilost být nositelem z nich 

vyplývajících subjektivních práv a povinností je totožná jako u subjektů uzavírajících 

pracovní smlouvu. Jak již bylo uvedeno výše, s mladistvým zaměstnancem je možno 

dohodu uzavřít pouze za předpokladu, že se tímto neohrozí jeho zdravý vývoj, 

bezpečnost, mravnost nebo příprava na povolání (§ 223 odst. 2 ZP). Dále je zcela 

zřejmé, že dohodu o brigádnické práci studentů lze uzavřít pouze s osobou, jež má statut 

studenta (§ 227 odst. 1). 

Objekt pracovněprávních vztahů vznikajících na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr se u jednotlivých dohod odlišuje. Objekt u dohody o 

pracovní činnosti či brigádnické práce studentů je určený druhově, oproti tomu objekt 

právních vztahů založených dohodu o vykonání práce je určený individuálně jako 

pracovní úkon či úloha, resp. výsledek určité pracovní činnosti. 

13.3 Povinnosti účastníků právních vztahů založených dohodami o 
pracích konaných mimo pracovní poměr 
 

Pracovněprávní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní 

poměr jsou dále specifické svým obsahem, tj. subjektivními právy a povinnostmi, který 

tento vztah tvoří. Zákoník práce stanovuje zpravidla pouze základní práva a povinnosti 

subjektů do vztahu vstupujících, k jejich konkretizaci dochází následně v jednotlivých 

dohodách. 

Zaměstnanci jsou dle § 224 odst. 1 ZP povinni zejména: 



 

46 

 

• vykonávat práci zodpovědně a řádně a dodržovat podmínky dohodnuté 

v dohodě, 

• vykonávat práci osobně, 

• dodržovat právní předpisy vztahující se na práci jimi vykonávanou, zejména 

právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dodržovat ostatní 

předpisy, se kterými byly řádně seznámeni a 

• řádně hospodařit se svěřenými prostředky a chránit majetek zaměstnavatele před 

poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím. 

Zaměstnavatelé jsou povinni zejména: 

• vytvářet zaměstnancům přiměřené pracovní podmínky zabezpečující řádný a 

bezpečný výkon práce, zejména poskytovat potřebné základní prostředky, 

materiál, nářadí a osobní ochranné pracovní prostředky, 

• seznámit zaměstnance s právními předpisy a ostatními předpisy vztahujícími se 

na práci jimi vykonávanou, zejména s předpisy na zajištění bezpečnosti a 

ochrany při práci, 

• poskytnout zaměstnancům dohodnutou odměnu za vykonanou práci a dodržovat 

ostatní dohodnuté podmínky, nároky zaměstnance na jiná plnění v jeho 

prospěch nelze dohodnout výhodněji, než jsou nároky a plnění vyplývající 

z pracovního poměru, 

• vést evidenci uzavřených dohod o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr 

v pořadí, v jakém byly uzavřeny a 

• vést evidenci pracovního času zaměstnanců, kteří vykonávají práci na základě 

dohody o brigádnické práci studentů a dohody o pracovní činnosti. 



 

47 

 

 

13.4 Odpovědnost za škodu 

 

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli, se kterým uzavřel některou z dohod o 

pracích konaných mimo pracovní poměr, za škodu způsobenou zaviněným porušením 

povinností při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní, a to obdobně jako 

zaměstnanec pracující v „klasickém v pracovním poměru“. Náhrada škody způsobená 

z nedbalosti nesmí přesáhnout třetinu skutečné škody a nesmí být vyšší než třetina 

odměny dohodnuté za vykonání této práce kromě případů, kdy byla uzavřena dohoda o 

hmotné odpovědnosti (aplikuje se odpovědnost zaměstnance za schodek na svěřených 

hodnotách, které je zaměstnanec povinný vyúčtovat, a odpovědnost zaměstnance za 

ztrátu na svěřených předmětech). 

Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, kterou utrpěl při výkonu práce 

podle uzavřené dohody nebo v přímé souvislosti s ní, stejně jako zaměstnanci 

pracujícím na základě pracovní smlouvy. 

13.5 Dohoda o vykonání práce  

 

Pracovněprávní vztah založený dohodou o vykonání práce je charakteristický 

zejména tím, že: 

• pracovní závazek má formu pracovní úlohy, 

• pracovní závazek je vymezen individuálně, zejména výsledkem práce, 

• zaměstnavatel neřídí samotný průběh pracovního procesu a 

• nejčastějším zánikem dohody je vykonání smluvené pracovní úlohy. 

 

 Dohodu o vykonání práce lze uzavřít mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou, a 

to za předpokladu, že rozsah zamýšlené práce nepřesáhne 350 hodin v rámci jednoho 

kalendářního roku, přičemž je třeba mít na mysli, že do celkového rozsahu práce se 

započítává také práce pro stejného zaměstnavatele na základě jiné dohody o vykonání 

práce. Dohoda o vykonání práce musí být uzavřena písemně, a to nejpozději den před 

začátkem výkonu práce, jinak je neplatná.  

 V dohodě o vykonání práce musí být vymezena: 
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• pracovní úloha, 

• odměna za její vykonání,  

• doba, ve které se má pracovní úloha vykonat a 

• předpokládaný rozsah práce, pokud to nevyplývá přímo z vymezené pracovní 

úlohy. 

Pokud není pracovní úloha vykonána ve stanovené době, může zaměstnavatel od 

dohody odstoupit. Stejně tak může od dohody odstoupit zaměstnanec, pokud nejsou 

zaměstnavatelem vytvořeny smluvené pracovní podmínky, přičemž zaměstnanci vzniká 

nárok na náhradu takto vzniklé škody. 

Odměna za pracovní úlohu je splatná po dokončení a odevzdání práce, přičemž 

není vyloučeno, že se smluvní strany dohodnout, že část odměny je splatná již po 

splnění části úkolu. Zaměstnavatel může po projednání odměnu přiměřeně snížit, pokud 

vykonaná práce neodpovídá dohodnutým podmínkám. Pokud zaměstnanec zemře před 

splněním pracovního úkolu, může zaměstnavatel jeho výsledky práce použít. Je však 

třeba mít na paměti, že tímto právo na odměnu a na náhradu účelně vynaložených 

nákladů nezaniká, ale stává se součástí dědictví.  

13.6 Dohoda o brigádnické práci studentů 
 

Dohodu o brigádnické práci studentů může zaměstnavatel uzavřít pouze 

s fyzickou osobou mající statut studenta, a to v rozsahu nepřekračujícím polovinu 

stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování stanoveného a maximálně přípustného 

rozsahu pracovní doby se posuzuje po celou dobu, na kterou je dohoda uzavírána, 

nejdéle však po období 12 měsíců. 

Také tuto dohodu musí zaměstnavatel uzavřít písemně pod podmínkou její 

neplatnosti.  

  Pracovní závazek v dohodě o brigádnické práci studentů vymezený má oproti 

dohodě o vykonání práce charakter opakující se pracovní činnosti vymezený druhově. 

Mezi nezbytné náležitosti dohody patří: 

• vymezení práce, 

• stanovení odměny za vykonanou práci,  

• stanovení rozsahu pracovní doby a 

• doba, na kterou je dohoda uzavírána. 
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Dohodu o brigádnické práci studentů lze uzavřít jak na dobu určitou, tak na dobu 

neurčitou. V dohodě lze stanovit také způsob jejího skončení. Nezbytnou součástí 

dohody je pak potvrzení statutu studenta, tj. potvrzení o studio apod.  

V dohodě o brigádnické práci studentů je tedy možno stanovit také způsob jejího 

skončení. Okamžité skončení pracovněprávního vztahu vzniklého dohodou je možno 

dohodnout i na případy, kdy je možno okamžitě skončit pracovní poměr. Pokud způsob 

skončení vztahu nevyplývá přímo z dohody, je možné jeho ukončení dohodou účastníků 

ke stanovenému dni. Jednostranně lze vypovědět dohodu bez udání důvodu, a to s 15ti-

denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem písemného doručení výpovědi. 

13.7 Dohoda o pracovní činnosti 
 

Právní úprava dohody o pracovní činnosti je prakticky totožná s právní úpravou 

dohody o brigádnické práci studentů. Základním rozdílem je, že dohodu o brigádnické 

práci studentů lze uzavřít pouze s osobou mající statut studenta, přičemž dohodu o 

pracovní činnosti může uzavřít jakákoliv fyzická osoba, která má pracovněprávní 

způsobilost ve smyslu ZP, a dále rozsah pracovní činnosti nesmí přesáhnout 10 hodin 

týdně. 

13.8 Srovnání české a slovenské právní úpravy dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr 
 

Provedeme-li srovnání české a slovenské právní úpravy dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr, je zcela jasné, že zde najdeme mnoho společných 

rysů, aniž bychom museli zacházet příliš do hloubky. Obě tyto sousedící právní úpravy 

chápou význam právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo 

pracovní poměr jako pouze jakýsi doplňkový právní vztah stojící vedle jednoznačně 

dominujícího pracovního poměru a spolu s ním tvořící základní pracovněprávní vztahy, 

které umožňují zaměstnancům i zaměstnavatelům „pružněji“ reagovat na aktuální 

situace na trhu práce, zejména tam, kde by pracovní poměr mohl představovat 

neúměrnou ekonomickou a administrativní zátěž pro zaměstnavatele a neúměrnou 

časovou zátěž pro zaměstnance, ať už např. z důvodu výkonu jiného hlavního povolání, 

studia apod.  
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Česká právní úprava v případě právních vztahů založených dohodami o pracích 

konaných mimo pracovní poměr zná pouze institut dohody o provedení práce a dohodu 

o pracovní činnosti. Slovenský zákoník práce upravuje jak dohodu o provedení práce, 

resp. dohodu o vykonání práce, tak dohodu o pracovní činnosti, avšak vedle těchto dvou 

tradičních institutů zde nalezneme oproti české právní úpravě rovněž tzv. dohodu o 

brigádnické práci studentů (avšak až na nezbytný statut studenta je právní úprava 

totožný s dohodou o pracovní činnosti). 

Právní úprava české dohody o pracovní činnosti je v zásadě velmi podobná se 

slovenskou právní úpravou dohody o pracovní činnosti, resp. dohody o brigádnické 

práci studentů. Obě tyto dohody musí být uzavřeny písemně, musí být stanovena 

sjednaná práce, rozsah pracovní doby (česká úprava dovoluje vykonávat práci v rozsahu 

nepřekračujícím polovinu týdenní pracovní doby, tj. 20 hodin, slovenská právní úprava 

výslovně stanovuje hranici 10 hodin týdně a hranici polovinu stanovené týdenní 

pracovní doby u dohody o brigádnické práci studentů) a doba, na kterou se dohoda 

uzavírá. Nad to slovenská právní úprava stanovuje rovněž požadavek stanovení odměny 

za vykonanou práci. 

Rovněž můžeme říci, že i způsob zrušení dohod o pracovní činnosti je v zásadě 

obdobný, a to včetně identické 15denní lhůty v případě jednostranného skončení 

právního poměru založeného dohodu o pracovní činnosti bez udání důvodu a 

okamžitého zrušení dohody o pracovní činnosti, které lze sjednat jen pro případy, kdy 

lze okamžitě zrušit pracovní poměr. 

 Podíváme-li se na srovnání právních úprav dohod o provedení práce, pak asi ten 

nejvýraznější rozdíl spočívá v maximálním přípustném rozsahu práce konaném 

zaměstnancem u zaměstnavatele v kalendářním roce. Česká právní úprava připouští 

pouze maximálně 150 hodin v kalendářním roce, slovenská právní úprava dovoluje až 

350 hodin v kalendářním roce, což lze jednoznačně považovat za značnou výhodu 

slovenské úpravy. Dále slovenská právní úprava požaduje rovněž výhradně písemnou 

podobu dohody o provedení práce, českou dohodu o provedení práce lze uzavřít i ústně. 



 

51 

 

 

14 Španělské království 
 

 Základním pramenem španělského pracovního práva je La Ley 8/1980, de 10 de 

marzo, del Estatuto de los Trabajadores (tzv. Statut pracovníka, dále jen /zákoník 

práce/), ve znění Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, který vymezuje 

vzájemná práva a povinnosti účastníků pracovněprávních vztahů, obecné pracovní 

podmínky, pravidla uzavírání pracovních smluv atd. Je třeba si uvědomit, že v zákoníku 

práce najdeme v podstatě jen jakési základní aspekty pracovního práva, neboť 

rozhodující vliv na konečnou podobu pracovní smlouvy mají ujednání, uvedená na 

základě dohody zaměstnavatele a odborových organizací v kolektivní smlouvě.  

Pracovní poměr vzniká na základě pracovní smlouvy, kterou lze uzavřít v písemné 

i ústní formě, avšak v praxi se s ústní pracovní smlouvou v podstatě nesetkáme.  

Pracovní smlouva zahrnuje povinně kromě základních náležitostí, tj. druh práce, 

místo výkonu práce, den nástupu do práce, také výši základní mzdy, výši odměn a jejich 

splatnost, délku a rozvrh pracovní doby, délku a časové určení čerpání dovolené, délku 

výpovědní doby a formu výpovědi. Pracovní smlouva dále musí obsahovat určení 

kolektivní smlouvy, která se vztahuje na sjednávaný pracovní poměr. 

Zákoník práce obsahuje výčet typů pracovních smluv, kterým se budu dále 

věnovat. V porovnání s českou právní úpravou, kde v podstatě známe pouze vznik 

pracovního poměru na základě pracovní smlouvy a dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr či ojediněle na základě jmenování, je výčet samotných typů pracovních 

smluv značně bohatý. Proto bych na tomto místě dále udělala jakýsi stručný přehled 

těchto smluv, neboť s jejich bližším seznámením zároveň dostaneme odpověď na 

otázku, jakým způsobem jsou ve Španělsku upraveny pracovní poměry na krátkou či 

kratší dobu.i 

14.1 Pracovní smlouvy na dobu určitou 

14.1.1 Dohoda o provedení práce (contrato para obra o servicio determinados) 
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Prostřednictvím dohody o provedení práce je zabezpečován výkon činností, 

které se vyznačují určitou mírou samostatnosti a autonomie v rámci obvyklé činnosti 

podniku. Tímto způsobem lze zabezpečit výkon činností, které jsou pro podnik jak 

atypické z hlediska předmětu jeho činnosti, nelze však vyloučit ani činnosti, které jsou 

vlastní aktivitám podniku, přičemž sektorální kolektivní smlouvy povahu těchto 

činností zpravidla blíže specifikují. 

  Autonomie a samostatnost v tomto případě znamená, že tyto práce lze zabezpečit 

smlouvou na dobu určitou, neboť charakter této činnosti ani nevyžaduje „dlouhodobé 

zaměstnávání“.  Často se s těmito smlouvami setkáme v oblasti výstavby budov, 

provedení veřejné zakázky, montáž či organizace veletrhů, realizace různých televizních 

programů atd. 

Dohoda o provedení práce musí být uzavřena výlučně v písemné formě a její 

předmět musí být vymezen takovým způsobem, aby nevznikly žádné pochybnosti.  

Doba jejího trvání je zpravidla dobou trvání výkonu dané práce či služby, proto se 

zde nesetkáváme s přesným časovým určením, přesto je ale výhodné dle povahy 

činnosti alespoň její přibližné určení.  

Dohoda o provedení práce zaniká vykonáním smluveného pracovního závazku, 

přičemž nezbytné je předchozí oznámení kterékoliv ze smluvních stran.  Pokud se jedná 

o pracovní poměr v déle trvání více jak 12 měsíců, pak musí být dodržena lhůta 

předchozího oznámení minimálně 15 dnů. 

 

14.1.2  Dohoda o provedení práce, s tím, že výkon pracovních činností nepřesáhne 
6 měsíců v roce (contrato eventual por circunstancias de la producciòn) 

 

Hlavním smyslem těchto krátkodobých pracovních poměrů je čelit 

kvantitativnímu nebo kvalitativnímu vzrůstu poptávky, která je spojená s akumulací 

úkolů v období konjunktury. Nejčastěji jsou užívány v oblasti veřejné správy na 

uprázdněná nebo neobsazená pracovní místa, přičemž maximální počet těchto 

zaměstnanců v jednotlivých oblastech mohou stanovit kolektivní smlouvy.   

Pokud se tato dohoda o provedení uzavírá na dobu delší 4 týdnů nebo na 

částečnou pracovní dobu, pak je vyžadována písemná forma. Maximální doba, na 

kterou je možno uzavřít tuto dohodu je 6 měsíců v období jednoho roku, přičemž 
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dohodu je možno opakovaně prodlužovat, ne však na souhrnnou dobu všech dohod delší 

než je 6 měsíců. Kolektivní smlouvou je možno prodloužit tuto dobu až na 12 měsíců. 

Na rozdíl od předchozí dohody o provedení práce je doba jejího trvání vždy předem 

stanovena, přičemž i její případné prodloužení v rámci stanovených limitů musí být 

rovněž na dobu přesně stanovenou, tj. dobu určitou. 

14.1.3 Pracovní smlouva za účelem zastupování (contrato de interinidad) 
 

Existují dva základní typy těchto tzv. přechodných či dočasných pracovních 

smluv. 

Účelem prvního typu těchto pracovních smluv (tzv. interinidad por sustitución) je 

nahradit dočasně nepřítomného zaměstnance, který má právo na zachování svého místa 

na základě zákona, kolektivní smlouvy nebo individuální dohody se zaměstnavatelem 

(např. v období dočasné pracovní neschopnosti, mateřské dovolené nebo v období 

zkráceného pracovního úvazku z důvodu péče o dítě apod.).  

Druhá varianta (tzv. interinidad por vacante) slouží k dočasnému obsazení 

pracovního místa v období výběrového řízení. 

Tento typ pracovní smlouvy vyžaduje výhradně písemnou pracovní smlouvu a je 

nezbytné přesně identifikovat pracovníka či pracovníky, kteří jsou zastupováni. 

Délka trvání tohoto zaměstnaneckého poměru závisí na důvodu a povaze jeho 

uzavření. Pokud je nahrazován dočasně nepřítomný zaměstnance s právem na zachování 

svého místa, pak je pracovní smlouva uzavírána na dobu, po kterou trvá toto právo. 

V případě, že je do zaměstnaneckého poměru přijímán zaměstnanec pouze na dobu 

výběrového řízení, pak doba jeho trvání nesmí přesáhnout 3 měsíce. 

 

14.1.4 Náhrada pracovníků, kteří předčasně odcházejí do důchodu (sustitución de   
trabajadores jubilados anticipadamente) 

 
Dalším způsobem řešení krátkodobého zaměstnávání pracovníků je uzavírání 

pracovních smluv za účelem náhrady zaměstnanců, kteří předčasně odcházejí do 

důchodu, to ve věku 64 let místo 65 let (lze se setkat i s nižší hranicí odchodu do 

důchodu při uplatnění redukčních koeficientů). 
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Umožnění předčasného odchodu do důchodu vyžaduje současné uzavření 

pracovní smlouvy s jiným zaměstnancem, jenž je veden v registru úřadu práce jako 

nezaměstnaný. Je možné uzavřít pracovní smlouvu na dobu neurčitou nebo využít 

dohodu o provedení práce, pracovní smlouvu za účelem zastupování či tzv. pracovní 

smlouvu formativní. 

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně a musí být vedena v registru 

příslušného úřadu práce. I v případě, že ke vzniku zaměstnaneckého poměru byla 

využita některá z forem krátkodobého pracovního poměru, pracovní smlouva musí být 

uzavřena na dobu minimálně 12 měsíců. 

14.1.5  Pracovní smlouvy na dobu určitou v oblasti veřejné správy (contratación 
temporal en las administraciones públicas) 

 
Obecně platí zásada, že pracovní poměry na dobu určitou v oblasti veřejné správy 

se uskutečňují za stejných podmínek jako ostatních pracovní poměry na dobu určitou. 

Subjektům v oblasti veřejné správy jsou však dány další prostředky, jež se v oblasti 

„běžných pracovních poměrů“ nevyskytují. Mezi tyto nástroje patří např. možnost 

krátkodobě najímat nezaměstnané osoby na dobu, po kterou pobírají dávky státní 

sociální podpory, přičemž tato činnost musí být sociální povahy a nesmí vyžadovat 

změnu bydliště zaměstnance. Další možností je spolupráce s veřejnými korporacemi, 

státními či místními, veřejnými univerzitami nebo nevýdělečnými organizacemi apod. 

Tato spolupráce se uskutečňuje prostřednictvím dotací, jež daná instituce obdrží na 

každou nezaměstnanou osobu, se kterou uzavře pracovní poměr za účelem výkonu 

určité práce či služby obecného zájmu. 

14.2 Tzv. formativní pracovní smlouvy (contratos formativos) 

14.2.1 Pracovní smlouva za účelem vyškolení - odborná profesní příprava 

(contrato para la formación)  

 

Pracovní smlouva za účelem vyškolení může být uzavřena s osobou starší 16 let a 

mladší 21. V případě nezaměstnané osoby se statutem student-pracující v příslušném 

programu je nepřekročitelnou hranicí 24 let, u osob postižených se stejným statutem 

limit stanoven není.  
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Hlavním cílem těchto pracovních smluv je získání teoretických a praktických 

dovedností, tj. odborná profesní příprava k vykonávání úřadu či plnění jiných 

pracovních úkolů. 

Smlouvu k získání odborných profesních znalostí (tj. teoretických i praktických) 

nelze uzavřít na pracovní pozici, která již byla zastávána zaměstnancem téhož 

zaměstnavatele v období převyšujícím 12 měsíců. Pracovní smlouva za účelem získání 

odborné profesní přípravy musí být uzavřena v písemné formě, a to na dobu od 6 

měsíců do 2 let, v případě existence kolektivní smlouvy je nepřekročitelnou horní 

hranicí doba 3 let.  

V případě, že zaměstnanec nedosáhl požadovaného stupně vzdělání, pak lze 

dostatečným rozsahem teoretického vzdělání tento „nedostatek“ nahradit a získat tak 

předpoklady k výkonu povolání, které vyžaduje určitý stupeň vzdělání. 

Po skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen odevzdat zaměstnanci 

certifikát, který obsahuje počet vykonaných teoretických hodin a dosaženou úroveň 

praktických dovedností. 

14.2.2 Pracovní smlouva za účelem vykonání praxe – smlouva s absolventem školy 
uzavřená na dobu určitou (contrato de trabajo en prácticas) 

 

Hlavním účelem této pracovní smlouvy s absolventem školy je realizace 

honorované praxe v oboru, který odpovídá dosaženému profesnímu či akademickému 

vzdělání.  

Základní předpokladem je ukončené vzdělání odpovídajícího typu, a to od 

profesního vzdělání středního až po ukončené vzdělání vysokoškolské. Uzavřít tuto 

smlouvu s absolventem je možné v průběhu 4 let (v případě invalidních občanů 

v průběhu 6 let) od ukončení vzdělání. 

Smlouva s absolventem školy musí být uzavřena písemně, a to na dobu ne nižší 

než 6 měsíců a vyšší než 2 roky. Po vykonání příslušné absolventské praxe je 

zaměstnavatel povinen vystavit zaměstnanci certifikát, jenž obsahuje délku praxe a 

přidělené pracovní úkoly. 

14.3 Další modality pracovních smluv  
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14.3.1 Práce z domu/práce na dálku (contrato de trabajo a domicilio) 
 

Španělský zákoník práce rovněž výslovně zakotvuje tzv. práci na dálku (či práci 

z domova), která umožňuje zaměstnanci vykonávat jeho pracovní činnost z domova či 

jiného jím zvoleného místa, a to bez stálého dozoru zaměstnavatele. Předpokladem 

práce na dálku je písemná pracovní smlouva a ověření příslušným úřadem práce. 

Na pracovní smlouvu zaměstnance vykonávající práci na dálku pochopitelně 

nedopadají ustanovení zákoníku práce upravující pracovní dobu zaměstnance a dále 

zákoník práce stanoví, že tento domácí zaměstnanec musí získat odměnu za vykonanou 

práci ve stejné výši jako pracovník na obdobné pozici. 

Zákoník práce rovněž vyžaduje, aby zaměstnavatel vedl evidenci zaměstnanců 

pracujících na dálku, jejich pracovní zařazení, druh práce, způsob platového ohodnocení 

atd. 

 

14.3.2 Práce ve skupině a práce dohromady – kolektivní pracovní smlouva mezi 
podnikatelem a vedoucím pracovníkem kolektivu (contrato para trabajo en 
grupo y trabajo en común)  

 

O tzv. contrato para trabajo en grupo (kolektivní pracovní smlouva mezi 

podnikatelem a vedoucím pracovníkem kolektivu) hovoříme za předpokladu, že 

zaměstnavatel uzavře pracovní smlouvu se skupinou zaměstnanců, která se pokládá za 

jeden nedílný celek, a nedochází ke vzniku individuálních pracovněprávních vztahů 

mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Skupinu zaměstnanců navenek zastupuje vedoucí 

skupiny, který je odpovědný za povinnosti spojené s jeho postavením, např. přebírá a 

rozděluje plat jednotlivým zaměstnancům. 

Na druhé straně je třeba odlišit tzv. trabajo en común (práce dohromady), kdy 

vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, tedy jejich vzájemná práva a povinnosti, 

jsou zachovány individuálně.  

 

14.4 Práce na částečný pracovní úvazek a její varianty 

14.4.1 Práce na částečný pracovní úvazek (contrato de trabajo a tiempo parcial) 
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Španělský zákoník práce rovněž umožňuje zaměstnanci a zaměstnavateli sjednat 

práci na částečný pracovní úvazek, tj. úvazek nižší než je pracovní doba zaměstnance 

pracujícího na srovnatelné pozici, či úvazek nižší než stanoví příslušná kolektivní 

smlouva, anebo nižší než je stanovená zákonná pracovní doba, tj. 40 hodin týdně. 

Práci na částečný pracovní úvazek lze sjednat výhradně prostřednictvím písemné 

pracovní smlouvy, kde musí být stanovena délka trvání pracovní smlouvy, rozsah 

pracovního úvazku a rozložení pracovní doby. Rozložení pracovní doby lze sjednat 

např. určeným počtem hodin denně, týdně, měsíčně, stanovením jen některých dnů, kdy 

bude práce vykonávána apod.   

14.4.2 Částečný odchod do důchodu a tzv. smlouva na nahrazení (jubilación 
parcial y contrato de relevo) 

 

Hlavním smyslem tzv. smlouvy na uvolnění (contrato de relevo) je nahradit 

zaměstnance odcházejícího do částečného důchodu. Pracovní smlouva se uzavírá s 

osobou vedenou v registru úřadu práce jako nezaměstnaný nebo s osobou pracující  jako 

sezónní zaměstnanec. 

Ve stejném okamžiku je třeba realizovat dvě operace. Jednak dochází k přeměně 

pracovní smlouvy stávajícího zaměstnance z plného pracovního úvazku na částečný 

pracovní úvazek, za druhé je uzavírána pracovní smlouva (contrato de internidad) 

s novým zaměstnancem na částečný či plný pracovní úvazek, a to za předpokladu, že 

stávající zaměstnanec ještě nedosáhl důchodového věku (65 let). 

Zaměstnanci odcházejícímu takto do částečného důchodu vzniká nárok pobírat 

penzi v souladu se zákony o sociálním pojištění a dochází k redukci pracovní doby a 

mzdy za vykonanou práci. 

Pracovní smlouva nového zaměstnance musí být uzavřena písemně a musí 

obsahovat údaje o zaměstnanci, jenž je tímto způsobem nahrazován. Pracovní úvazek 

musí být minimálně ve stejném rozsahu, jako měl původní zaměstnanec, není však 

vyloučeno jeho rozšíření. Smlouvu je možno uzavřít na dobu neurčitou nebo na dobu, 

která původnímu zaměstnanci zbývá k dosažení důchodového věku. 
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14.4.3 Pevné pracovní smlouvy na dobu neurčitou - práce na částečný pracovní 
úvazek pravidelný (contrato de trabajo fijo periódico) a práce na částečný 
pracovní úvazek přerušovaný/nesouvislý (contrato de trabajo fijo 

discontinuo) 

 
Oba tyto specifické pracovní poměry se uplatňují zejména u sezónních prací, jež 

jsou typické pro určité sektory (např. zemědělství, pohostinství, cestovní ruch – 

organizace volného času apod.), avšak jejich uplatnění lze nalézt rovněž v oblasti 

vzdělání. 

  

Contrato a tiepmpo parcial de trabajo fijo periódico  

 

Tento způsob „najímání“ pracovníků se využívá u činností podniků, jež se 

periodicky opakují vždy ve stejném období (např. v době nejvyšší turistické sezóny, na 

začátku školního roku apod.), a proto se pracovní smlouva uzavírá vždy na dobu 

neurčitou.  

Od této pracovní smlouvy je třeba odlišit dříve uvedené tzv. příležitostné pracovní 

smlouvy u důvodu produkce, které lze využít např. v případě u nadměrného nárůstu 

toho „co je každý rok obvyklé“ (lze si představit jako např. značný nárůst objemu turistů 

krátkodobého charakteru z důvodu sportovní události). 

 

Contrato a tiempo parcila de trabajo fijo discontinuo 

 

Ve druhém případě se pak jedná o výkon prací, jež se rovněž pravidelně opakují 

v rámci obvyklých činností podniků, avšak počátek a konec „jejich sezóny“ je nejistý. 

Protože je jisté, že potřeba zabezpečení výkonu dané práce nastane, není však vždy 

jasné kdy přesně, nelze použít dohodu o provedení práce z důvodu nárůstu produkce 

(viz výše) a je uzavírána pracovní smlouva na dobu neurčitou. 
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14.5 Srovnání české a španělské úpravy 
 

Jak již bylo uvedeno výše, nalézt „naše české dohody“ v zahraničních právních 

úpravách lze jen se značnými obtížemi a španělské pracovní práci jen nám toho 

důkazem. Již s ohledem na samotný počet typů pracovních smluv, který španělský 

zákoník práce upravuje, se nám může jevit španělská právní úprava značně 

komplikovanější. Svou roli sehrává i skutečnost, že jednotlivé oblasti pracovního trhu 

jsou regulovány častými kolektivními smlouvami a nelze neopomenout politicko-

geografické uspořádání Španělska, které dává poměrně vysokou autonomii 

samosprávným oblastem. 

Mezi právní formy zaměstnávání, jež se nejvíce přibližují dohodám o pracích 

konaných mimo pracovní poměr, lze zařadit dohodu o provedení práce (contrato para 

obra o servicio detreminados) a dohodu o provedení práce s tím, že pracovní činnost 

nepřesáhne 6 měsíců v roce (contrato eventual por circunstancias de la producción). 

Dohoda o provedení práce zabezpečuje výkon činností, pro které je typická 

vysoká míra samostatnosti a autonomie. Co si lze pod pojmem autonomie a 

samostatnost představit? Tato autonomie a samostatnost je chápána ve smyslu „není 

potřeba zaměstnance pracujícího na základě pracovní smlouvy na dobu neurčitou“, 

v duchu české terminologie lze užít označení, že se jedná o činnosti okrajové či 

doplňkové. Co se však naprosto liší od české právní úpravy, je v zásadě předpokládaný 

rozsah práce, který není omezován 150 hodinami v rámci kalendářního roku u dohody o 

provedení práce či polovinou stanovené týdenní pracovní doby u dohody o pracovní 

činnosti. Podíváme-li se dále na oblasti, kde je tato dohoda uplatňována, tj. výstavba 

budov či organizace veletrhů apod., nelze se vyhnout dojmu, že tyto dohody se podobají 

smlouvě o dílo dle občanského zákoníku. 

Další dohoda je dohoda o provedení práce, s tím že výkon pracovních činností je 

omezen na 6 měsíců v roce (contrato eventual por circunstancias de la producción). 

Tato časová omezenost na 6 měsíců v kalendářním roce (popř. 12 měsíců užitím 

kolektivní smlouvy) a obecně krátkodobý charakter dohody se nejvíce podobá české 

dohodě o provedení práce, i když ani zde se nesetkáme s podobným omezením na 150 

hodin v rámci kalendářního roku. 
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Závěr 
 

Jak již bylo uvedeno v samotném úvodu, zaměřila jsem se na téma dohody o 

pracích konaných mimo pracovní poměr a některé související právní instituty. Mým 

hlavním cílem bylo osvětlit jakousi základní podstatu dohod o pracích konaných mimo 

pracovní, tj. dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, zařadit dohody 

v kontextu pracovněprávních vztahů a rovněž nastínit dohody v kontextu flexibility 

pracovněprávních vztahů a pracovního trhu. 

Přestože jsem se pojmu „flexibility“ dotkla pouze okrajově, domnívám se, že je 

velmi důležité nahlížet na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jako na 

nástroje, kterými zákoník práce umožňuje pružněji reagovat na měnící se trh práce, 

neboť žijeme v 21. století, pro které je příznačná značná dynamika a rozvoj všech 

oblastí společenské činnosti. Moderní technologie mění naše pracovní prostředí a 

zaměstnanci i zaměstnavatelé kladou stále větší důraz na flexibilní podmínky pro práci. 

Flexibilní formy zaměstnávání, včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, mají stále větší vliv na pracovní prostředí. Tradiční zaměstnanecké vztahy se 

oslabují a do popředí vystupuje individualita a rozmanitost pracovněprávních vztahů. 

Při hledání a prosazování nových dynamických forem zaměstnávání je třeba mít na 

mysli, že na prvním místě musí být zachována jakási rovnováha mezi bezpečností a 

flexibilitou pracovního práva a mezi ochranou zaměstnanců a zaměstnavatelů. 

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti umožňují smluvním 

stranám výrazný prostor pro zabezpečení individuálních potřeb. Chápeme-li dohody o 

pracích konaných mimo pracovní poměr jako flexibilní instituce, jejímž prostřednictvím 

jsou realizovány práce doplňkového či okrajového charakteru, a práce není ve srovnání 

s pracovním poměrem tak časově náročná, pak lze říci, že určitá potlačení ochranářské 

funkce pracovní práva jsou v pořádku, a v jisté míře dokonce i nezbytná. Skutečností, že 

se na právní úpravu dohod nevztahuje právní úprava pracovního poměru v oblasti 

odstupného či skončení pracovního poměru atd., je dáván větší prostor zejména 

zaměstnavateli, který takto není svazován celou řadou kogentních ustanovení zákoníku 
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práce. Vzhledem k doplňkovému charakteru dohod není třeba trvat na ochraně 

zaměstnance v takové míře, která je poskytována zaměstnanci v pracovním poměru. A 

protože právní úprava dohod ponechává velký prostor smluvní svobodě účastníků 

právních vztahů vzniklých na základě dohod, je v zásadě na vůli stran, v jakém rozsahu 

si sjednají práva a povinnosti v právním vztahu. Flexibilita se projevuje v oblasti vzniku 

těchto dohod, v pracovních podmínkách, druhu práce, místě výkonu, skončení dohod 

apod. Na druhé straně je však zaměstnanec pracující na základě těchto dohod stavěn do 

pozice slabší smluvní stran a je oproti pracovnímu poměru „znevýhodňován“, neboť se 

zde výrazně oslabuje ochranářská funkce pracovního práva. Nedomnívám se, že 

bychom toto „znevýhodňování“ měli chápat pouze negativně, protože právě v rozumné 

míře potlačovaná ochranná funkce pracovního práva je dle mého názoru cestou k větší 

pružnosti celého pracovního trhu. 

V dokumentech orgánů EU se stále častěji objevují požadavky, aby členské státy 

zajistily koncepci tzv. „flexicury“. Tato koncepce znamená sloučit pružnost trhu práce 

jako předpoklad přizpůsobivosti a konkurenceschopnosti s vysokou úrovní sociální 

jistoty.  Tato koncepce vyžaduje změny vnitrostátních systémů zaměstnanosti a sociální 

ochrany. Hlavním předpokladem je komplexnost jednotlivých oblastí sociální politiky, 

mezi něž patří zejména právní rámec zaměstnanosti (ochrana proti propouštění, právní 

úprava pracovní doby a nových forem zaměstnanosti), diferenciace různých druhů práce 

a pracovních míst (např. zaměstnání a samostatná výdělečná činnost), opatření aktivní 

politiky trhu práce, dávky v nezaměstnanosti, sociální ochrana v případě nemoci, stáří 

atd. Opatření v rámci „flexicury“ sledují tři hlavní cíle:  

• zvýšit přizpůsobivost pracovníků,  

• motivovat vetší počet lidí ke vstupu na trh práce a 

• zvýšit investice do lidského kapitálu a celoživotního vzdělávání. 

Nedílnou součástí politiky flexibility pracovněprávních vztahů jsou opatření 

aktivní politiky trhu práce a zkvalitnění lidského kapitálu. Ta vytvářejí základ vysoké 

zaměstnanosti a rychlého pohybu mezi jednotlivými druhy povolání a zároveň zvyšují 

produktivitu. Klíčovým prvkem by se měla stát také možnost snadného přechodu mezi 

zaměstnáním samostatnou výdělečnou činností. 

1. ledna 2007 nabyl účinnosti nový zákoník práce, s jehož přijetím byla 

očekávána liberalizace a flexibilita pracovněprávní úpravy. Potřeba nové právní úpravy 
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byla zcela evidentní, neboť „starý“ ZP pocházel již z poloviny 60. let minulého století, 

z čehož vyplývá, že byl přijímán v podmínkách socialistického státu s direktivně 

řízenou ekonomikou. Během 90. let minulého století a na počátku našeho století byl 

starý zákoník práce mnohokrát novelizován, úprava však nevyhovovala potřebám 

dnešní společnosti. V novém ZP měla být odstraněna kogentnost pracovněprávních 

předpisů, neoprávněné znormování všech oblastí pracovněprávních vztahů a 

bezdůvodné zvýhodňování zaměstnanců a odborových organizací vůči zaměstnavateli 

spojené se značnými zásahy do Ústavou garantovaných práv a svobod.  

Z hlediska budoucí právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr lze podotknout, že jednoznačným přínosem by bylo zvýšení počtu hodin pro 

konání práce na základě dohody o provedení práce, a to na 300 či 350 hodin v rámci 

kalendářního roku, neboť zákoníkem práce stanovený limit 150 hodin v kalendářním 

roce se v mnoha případech jeví jako nedostačující. 

Základním smyslem dohody o provedení a dohody o pracovní činnosti je 

umožňovat práce menšího rozsahu či menší časové náročnosti dle individuálních potřeb 

zaměstnanců a zaměstnavatelů, a to i paralelně s pracovním poměrem, což jejich právní 

úprava obsažená v zákoníku práce umožňuje, a nelez jinak než tyto právní formy 

zaměstnávání dále podporovat. 
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PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 

ES  Evropské společenství  

ET  La Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores 

VZP  zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů 

ZP  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

ZZ  zákon č. 211/2001 Z.z., zákonník práce, ve znění pozdějších předpisů 

ZP 1965 zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění do 31. 12. 2006 
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Agreements on work carried out beyond employment 

 

 The aim of this paper is to analyse agreements on work carried out beyond 

employment.  

 Agreements on work carried out beyond employment represent sort of 

complementary employment which enables to deal with work of smaller amount.

 This study tries to point out the significant aspects of short-term works or works 

of smaller extent and their position and importace in the field of labour law, as it is 

regulated in Labour Code. 

 The introductory chapter denotes my reasons for chosing this topic and it also 

outlines a trend this work follows. 

 One chapter concentrates on the evolution of these agreements in Czech legal 

order, since the legal regulation has been adopted.  

 Chapter three is dealing with agreements on work carried out beyond employment 

and and their context of work flexibility. 

 Chapter six denotes simple comparison of agreements on work carried out beyond 

employment and employment itself. 

 This tesis deals with the agreements itselves, adapts their general characteristics, 

as well as determines restrictions for both employee and employer, which they are both 

duty bound to comply. 

 The work focuses on agreements on work carried out beyond employment in 

general, as well its chapters are dedicated to individual type of agreements, to lability 

for demage or we look in the eye of particular type of insurance. 

 Last two chapters are investigating the legal regulations of agreements on work 

carried out beyond employment in Slovak Republic and Kingdom of Spain. 

 Very last chapter is dedicated to conclusion. It sumarizes adaptations of 

agreements in Labour Code and its future prospectives. 

 The aim of this Master Tesis was to provide the reader basic information and 

outline of the most important aspects of agreements on work carried out beyond 

employment, as well as the comparison with chosen foreign legislation. 
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i
 Pro španělskou právní terminologii v oblasti pracovních smluv lze s velkými obtížemi najít české 
ekvivalenty či doslovné překlady. Právní termíny jsou přeloženy ve smyslu podobném či obdobném nebo 
opisném, nebylo-li možno najít českého výrazu. 


