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Část A – Úvod  

 

Kapitola 1: Zaměření a struktura práce 

 

Obsah kapitoly:  

1.1 Vymezení základních témat (cílů) práce 

1.2  Úvod do tématu – začlenění pracovního práva do systému práva  

1.3  Úvod do tématu – meze smluvní svobody subjektu pracovního práva – ochrana 

svobody jednotlivce jako ideové východisko úpravy pracovněprávních vztahů   

1.4  Struktura jednotlivých kapitol  

 

1.1  Vymezení základních témat (cílů) práce  

 

Tato práce je zaměřena na zkoumání soukromoprávních závazků (především 

pracovněprávní povahy) a zároveň má ambici přispět do diskuse ke dvěma základním 

tématům pracovního práva diskutovaným od počátku devadesátých let (minulého 

století). Jde o tato témata:  

a) způsob začlenění pracovního práva do systému práva, resp. postavení tohoto 

právního oboru ve sféře soukromého práva; zejména jde o vztah k právu 

občanskému a dále vztah práva pracovního a práva veřejného - zvolená 

klasifikace je jedním z východisek pro zkoumání soukromoprávních závazků;  

b) hledání optimální míry omezení smluvní svobody v pracovněprávních 

vztazích jako kritéria pro hodnocení úpravy pracovněprávních závazků de lega 

lata a de lega ferenda.    

Mimo výklad vybraných (obecných) soukromoprávních a občanskoprávních 

témat je práce zaměřena především na zkoumání pracovněprávních závazků, tj. na 

jednu z významných částí soukromého práva a základního institutu individuálního  

a kolektivního pracovního práva. Stranou pozornosti zůstanou další segmenty 

pracovního práva jako veřejnoprávní regulace pracovního trhu, jejíţ vztahy mají 

výrazně odlišnou povahu. I tato veřejnoprávní část oboru však bude obecně zmíněna při 

hledání optimálního začlenění pracovního práva v právní systematice.   
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Zadání (této práce) bylo moţné se zhostit dvěma způsoby: pokusit se  

o systematicky utříděný výklad závazkového práva v soukromoprávní sféře, jehoţ 

východiskem by byla obecná občanskoprávní úprava a jádrem zvláštní úprava 

pracovněprávních závazků, nebo se pokusit o více. Tím slovem „více“ rozumím ambici 

pokusit se prostřednictvím systematického výkladu a moţná i na úkor jeho úplnosti  

a strukturovanosti zároveň o příspěvek do polemiky o otevřených otázkách leţících 

hlouběji za obecnými tématy a systematikou oboru. Tato práce je pokusem o realizaci 

druhé varianty. Proto vedle standardního výkladu právních úkonů, právních závazků, 

jejich druhů a sloţek věnuje pozornost výše uvedeným otázkám poloţeným hlouběji za 

tématy obecné systematiky (které jsou však jejím východiskem). Jde o vztah obecné  

a zvláštní normativní vrstvy v soukromém právu (konkrétně norem občanskoprávních 

a pracovněprávních) a o hledání optimální míry omezení smluvní svobody 

(rozsáhlejší omezení smluvní svobody oproti občanskému právu je jedním ze znaků 

pracovněprávní úpravy) jako kritéria pro hodnocení pozitivního práva de lege lata  

a moţností de lege ferenda. Připojeno je i  krátké zamyšlení nad subjektivními právy 

zaloţenými závazkovými vztahy jako právy a povinnostmi (z podstaty závazků) nutně 

realizovanými v reálných sociálních vztazích. Závazky jsou představeny v protikladu 

k právům a povinnostem v jiných soukromoprávních oblastech (oblast věcných práv), 

kde se práva realizují mimo sociální vztahy, případně ve vztazích potenciálních, pokud 

bychom připustili konstituování takového pojmu. Úvaha o optimálním způsobu 

začlenění pracovního práva do soukromoprávního prostoru je zahrnuta do Části B - 

Obecně teoretická východiska; hledání optimální míry smluvní svobody v pracovním 

právu  – stav de lege lata a úvahy de lege ferenda jsou spojeny s rozborem 

jednotlivých pozitivně právních institutů individuálního a kolektivního práva v Části C 

a D. 

Práce je příspěvkem k právnímu oboru, který je v trvalém vývoji, a to jak 

v oblasti právní vědy – struktury oboru, tak ve sféře legislativy. Jsem si vědom, ţe tato 

práce (jejíţ téma bylo zvoleno v první polovině roku 2008) bude v okamţiku jejího 

dokončení aktuální pouze velmi krátkou dobu. Domnívám se, ţe je to příleţitost  

k  revizi cestou konfrontace závěrů s dalšími následnými nebo souběţnými 

legislativními kroky.  
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1.2 Úvod do tématu - začlenění pracovního práva do systému práva  

   

Tradiční pojetí  

 

Pracovní právo v současném chápání obsahu tohoto pojmu se vyvíjelo jako 

přirozená součást občanského závazkového práva. Specifická povaha regulovaných 

vztahů, dnes označovaných jako pracovněprávní, vedla k postupnému provazování 

soukromoprávní regulace s regulací veřejnoprávní a tím ke vzdalování metody úpravy 

této oblasti od běţeného občanskoprávního standardu. Není podstatné, zda se to dělo 

formálně jednoznačně klasifikovatelnými normami veřejného práva nebo 

prostřednictvím regulace včleněné do soukromoprávních předpisů.  

Specifičnost pracovněprávních závazků je určena jejich předmětem. Jde  

o vztahy, jimiţ se masově realizuje závislá práce (zaměstnanecko-zaměstnavatelské 

poměry). Právo na zabezpečení moţnosti vstoupit do pracovních vztahů jako 

zaměstnanec (podloţené reálnou příleţitostí toto právo naplnit) je veřejnou mocí 

garantované právo jednotlivce na vstup do ekonomické dělby práce. Jde o právo 

ústavní, které lze dovodit jiţ ze zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod 

v platném znění (dále také „Listina základních práv a svobod“ nebo „Listina“). V čl. 26 

odst. 1 je zakotveno právo kaţdého na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, 

jakoţ i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, na coţ navazují práva 

dále v této práci specifikovaná zvláštními zákony (zejména zákonem o zaměstnanosti, 

zákoníkem práce apod.). S výše uvedeným úzce souvisí i právo jednotlivce svobodně 

ekonomicky soutěţit v roli zaměstnavatele (a tudíţ vytvářet předpoklady pro splnění 

práva na zaměstnání). Jedná se rovněţ o právo ústavní, garantované Listinou 

ve zmíněném čl. 26; jde ovšem o oprávnění, které můţe být za určitých okolností 

právně nebo fakticky limitováno. (Je historickou zkušeností, ţe takovýto právní řád 

můţe existovat i relativně dlouhé období.) Naopak právo na výkon závislé práce, byť 

v podobě různě omezené aţ po transformaci v pouhou pracovní povinnost musí zajistit 

jakýkoli stát, i autoritářský. Jedná se tedy o vztahy mimořádně frekventované, v jejichţ 

regulaci se silně uplatňuje veřejný zájem na stabilitě sociálního systému. 

   I přes rychlý rozvoj právní regulace závislé práce naznačeným směrem, tj. 

ke svébytnému útvaru odlišujícímu se (svým provázáním s právem veřejným) od 

tradičního občanského práva, nebylo důvodné v prostoru tradičních kontinentálních 

právních řádů zpochybňovat dosavadní klasifikaci právních odvětví. (To platí i přesto, 
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ţe jiţ např. v Československu dvacátých let 20. století byla faktická existence 

samostatného právního oboru zřejmá.) V zemích kontinentální právní kultury, kde 

nebyla kontinuita doktríny narušena, je tento stav zachován dosud, a to bez ohledu na 

mnoţství, strukturu a charakter masy norem regulujících závislou práci mimo základní 

soukromoprávní kodex. V Československu nastal zásadní zlom komplexním rozrušením 

právní tradice po přechodu od parlamentní demokracie k politické diktatuře (po roce 

1948). V následném procesu rekodifikace právního řádu byl důraz poloţen na vymezení 

jednotlivých samostatných právních oborů konstituovaných svým předmětem  

a metodou úpravy bez přihlédnutí k principům veřejnoprávní a soukromoprávní 

klasifikace. Nové pojetí bylo vyjádřením opozičních názorů negujících kontinentální 

tradici. V tomto kontextu se jevilo logickým, ţe celá masa soukromoprávních  

i veřejnoprávních norem regulujících závislou práci (nebo s ní související) byla vzata za 

základ nově pojatého pracovního práva jako samostatného oboru postaveného naroveň 

právu občanskému, hospodářskému, správnímu apod.  

 

Konkurence tradic  

 

Po ústavních změnách na cestě k obnovení parlamentní demokracie a návratu 

k tradičnímu kontinentálnímu právnímu řádu se stala naléhavou potřeba znovu 

promyslet systematické začlenění pracovního práva. Toto zadání, i přes zjevný pokrok 

v krystalizaci řešení, zůstává aktuální doposud. V praxi i v právní teorii stále naráží 

aplikace recipované kontinentální tradice na tradici druhé poloviny 20. století (dále 

také „novodobá tradice“). Tradiční kontinentální klasifikaci je nutné zohlednit pro 

vypracovaný pojmový aparát, který nedokázala novodobá tradice uspokojivě nahradit,  

i její účelnost při řešení praktických legislativně technických potřeb - zejména pro 

efektivní aplikaci interpretačních vazeb mezi obecnými a zvláštními předpisy. Na 

druhé straně je třeba vzít v úvahu i jiţ nesporně existující novodobou tradici 

samostatného oboru značně nezávislého na občanském právu – leţícího na pomezí mezi 

právem soukromým a veřejným. Tato koncepce rovněţ prošla obdobím určité kultivace 

a nelze ji jako celek zcela neproblematicky odmítnout pro obecnou pokleslost. 
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1.3   Úvod do tématu - meze smluvní svobody subjektu pracovního práva - ochrana 

svobody jednotlivce jako ideové východisko úpravy pracovněprávních vztahů 

 

S  předchozím tématem úzce souvisí i navazující druhé téma závazkového 

práva (pracovního): Jaká míra omezení smluvní svobody stran pracovněprávních 

závazků je optimální pro realizaci soukromoprávního principu ochrany slabší strany 

při zabezpečení veřejnoprávního zájmu na bezporuchovém fungování ekonomiky. 

(Veřejná moc se nemůţe zbavit své části odpovědnosti za zajištění příleţitosti 

jednotlivcům a skupinám podílet se uspokojivým způsobem na hospodářském ţivotě, tj. 

ekonomické dělbě práce; souvisí s veřejnoprávním zájmem na zabezpečení přiměřené 

úrovně ţivotních podmínek obyvatel.) Druhé téma je tedy zaostřením na důsledek 

specifické funkce pracovního práva – zúţení smluvní svobody subjektů v rozsahu pro 

soukromoprávní oblast neobvyklém.  

         V předkládaném textu navrhuji určité kriterium (rovnováhu mezi svobodou  

a ochranou ad níţe) pro posouzení optimality legislativního řešení. Pomocí tohoto 

kritéria hodnotím významné pasáţe platné právní úpravy, a jeví-li se to jako vhodné, 

navrhuji řešení de lege ferenda. Kritérium vyvozuji z níţe uvedeného ideového 

východiska.  

        Domnívám se, ţe v prostoru České republiky - svobodné pluralitně-parlamentní 

demokracie (obohacené o historické zkušenosti s totalitou) s vyspělou ekonomikou 

včleněnou do prostoru Evropské unie - je moţné povaţovat za konsenzuálně 

akceptovatelné východisko hodnotu přisuzovanou svobodě jednotlivce. To je  pevný 

bod, od něhoţ je moţné postupovat dále. Respekt ke svobodě není zaloţen pouze 

na politické zkušenosti nebo na etických argumentech. Svoboda má rovněţ rozměr 

ekonomický. Jen svobodné prostředí umoţňuje vytvářet formy vztahů adekvátní 

konkrétním situacím, tj. vztahy ekonomicky efektivní. Svoboda jednotlivce však končí 

tam, kde se střetává se spravedlivými hranicemi svobody jiného oprávněného. Svobodu 

jednotlivce tedy právo nepřímo chrání také tím, ţe ji zároveň omezuje v zájmu svobody 

kaţdého dalšího subjektu daného právního prostoru a v zájmu realizace principu 

spravedlnosti. V oblasti pracovního práva přistupuje další aspekt. Svoboda subjektu 

musí být omezena ještě z důvodů specificky pracovněprávních, zaloţených 

ekonomickou nerovností účastníků vztahů, která vyplývá z podstaty vztahu 

nadřízenosti a podřízenosti, do níţ se strany smluvně zařazují (ochrana slabší strany je 

samozřejmě principem celého soukromého práva – v oblasti pracovního práva je 
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ekonomickou nerovností a hierarchičností vztahů potřeba ochrany významně zvýšena). 

Posledním významným prvkem je veřejný zájem na regulaci negativních tendencí, které 

by mohly poškodit fungování hospodářského systému jako celku. Spravedlivé nalezení 

bodu, ve kterém leží její hranice mezi jednotlivými subjekty v soukromé sféře a mezi 

hranicemi této soukromé sféry jako celku a prostorem veřejného zájmu, to vše 

v konkrétním historickém okamţiku a v konkrétní oblasti společenských vztahů, je 

klíčem k nalezení optimality řešení. (Jedná se ovšem o optimalitu v rovině obecné. Na 

to samozřejmě navazuje další nutné úsilí o nalezení pregnantní pozitivní úpravy, která 

toto ideové východisko konzistentně promítne do detailu konkrétní právní normy.)  

        Z výše uvedeného východiska vyvozuji hodnotící instrument (kritérium). 

Zahrnuje oba aspekty: hodnotu svobody i její nutné omezení. Za kritérium kvality 

zkoumané normy v této práci tedy povaţuji míru zachované svobody subjektu vztahu 

při jeho dostatečné (ale co moţno nejniţší) ochraně kogentními ustanoveními. Aplikací 

tohoto kritéria je především zkoumání přiměřenosti (resp. nezbytnosti) omezení 

svobody (zejména smluvní) subjektu pracovněprávního vztahu. Předmětem zkoumání  

v této části doktorské práce tedy budou limity smluvní svobody subjektů právních 

vztahů v oblasti individuálního pracovního práva.  

        Domnívám se, ţe příčina vleklosti a určité bezvýchodnosti diskusí nad 

optimálními pracovněprávními pravidly (ani přijetí nového pracovního kodexu nevedlo 

k dosaţní konsenzu) není v technické komplikovanosti řešení konkrétních problémů, 

ale v neujasněnosti ideových východisek, a tudíž kritérií pro hodnocení. 

Pracovněprávní normy jsou skupinou právních norem, u nichţ je kvalita legislativního 

řešení obzvláště závislá na citlivém zhodnocení úrovně ekonomiky (i kvality 

politického systému), v níţ je závislá práce realizována. Tato kvalita je ovšem 

historicky velmi proměnlivá (v protikladu k nepruţnosti legislativních změn)  

a v konkrétním historickém okamţiku je obvykle jednotlivými sociálními skupinami 

vnímána odlišně. Skupiny s různými rolemi v ekonomickém systému mají proto  

o optimalitě řešení značně rozdílné představy. Nadhled je získáván aţ s odstupem času  

a to je pro včasné legislativní opatření pozdě. Při vysoké dynamice a rozmanitosti 

hospodářského ţivota je proto velmi obtíţné dosáhnout širší shody napříč společenským 

spektrem umoţňující flexibilní právní úpravu. (Příčina odlišných postojů nebývá ani tak 

ve skutečně existujících rozdílných zájmech mezi jednotlivými uskupeními, ale spíše 

ve vţitých, historicky nezřídka překonaných, představách a modelech. Nereflektovaná 
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východiska těchto schémat jsou následně uţívána v diskusích nad konkrétními dílčími 

problémy a blokují jejich řešení.) 

       Z uvedeného je zřejmé, ţe klíčem k produktivní diskusi je dohoda o obecně 

akceptovatelném východisku. Zde je nutné se nejprve shodnout. Toto obecné 

východisko se následně stane kritériem pro diskuse dílčí. Proto v této práci určité 

ideové východisko předkládám. Nezůstávám však pouze u východiska. Vyvozuji z něj 

hodnotící kritérium, toto kritérium aplikuji na aktuální pozitivní právní úpravu a tam, 

kde se to jeví vhodné, navrhuji řešení de lega ferenda. Shrnuji: 

 za ideové východisko pro volbu kritéria optimality právní úpravy de lege lata a de 

lege ferenda povaţuji svobodu subjektu pracovněprávního vztahu (resp. hodnotu 

této svobody);  

 za kritérium kvality zkoumaných norem povaţuji míru zachované svobody subjektů 

pracovněprávních vztahů při dostatečném (ale minimálním) zabezpečení veřejného 

zájmu na ochraně jejich stability (resp. ochraně jejich subjektů);  

 aplikací specifikovaného kritéria je hodnocení přiměřenosti ochranného omezení 

smluvní svobody subjektů pracovněprávního vztahu.  

Jedním z cílů této práce je aplikací výše uvedeného kritéria napomoci při hledání 

optimálního umístění hranice svobody jednotlivých subjektů pracovněprávních vztahů 

v oblasti individuálního pracovního práva a kolektivního pracovního práva. To 

znamená napomoci při hledání přiměřené míry ochrany subjektů (zejména 

zaměstnanců) v této oblasti (pracovněprávních vztahů). Práce bude zaměřena 

především na individuální pracovněprávní vztahy v podnikatelské sféře. Přesto 

v řadě případů, jak je dále uvedeno, v přiměřené míře platí i ve sféře nepodnikatelské. 

Zcela stranou pozornosti zůstane oblast práva zaměstnanosti. Jak uvedeno, pracovní 

právo se člení do několika oblastí, v nichţ jsou metody prosazení soukromoprávního 

principu ochrany slabší strany vztahu a metody ochrany veřejného zájmu uplatňovány 

poněkud odlišně. V dosud přijímaném pojetí je pracovní právo tvořeno souborem 

právních norem, které je moţné rozčlenit do tří relativně stejnorodých skupin podle 

jimi upravovaných oblastí - legitimita tohoto pojetí bude také předmětem zkoumání této 

práce. Jádrem oboru je individuální pracovní právo regulující závazky mezi osobami 

v postavení zaměstnanců a zaměstnavatelů. Dále jde o kolektivní pracovní právo a 

právo zaměstnanosti. Kolektivní pracovní právo a úprava regulace pracovního trhu jsou 

podpůrné normativní oblasti napomáhající bezchybnému fungování zaměstnanecko-

zaměstnavatelských vztahů (tj. vztahů v oblasti individuálního pracovního práva). 
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V kaţdé z těchto skupin je veřejný zájem na ochraně stability těchto vztahů 

(charakteristický znak celé pracovněprávní oblasti) zabezpečen poněkud odlišným 

způsobem. 

 

1.4 Struktura jednotlivých kapitol práce 

 

Práce se člení na části a kapitoly, číslování kapitol prochází napříč částmi - od kapitoly 

1 do kapitoly 9, kapitoly se člení na další číselně označené niţší části. 

 

Část A - Úvod     

 Kapitola první je věnována východisku, zaměření a struktuře práce. 

 

Část B – Obecně teoretická východiska   

 Kapitola druhá popisuje historické zdroje současných pracovněprávních norem - 

od historických východisek, přes ustavení právního oboru aţ po současnou 

legislativní situaci. 

 Kapitola třetí se zabývá postavením (způsobem začlenění) pracovního práva 

v právním systému, a to jak z hlediska legislativní struktury norem, tak z hlediska 

členění právní vědy – zkoumán je současný stav a jeho příčiny; tradice českého 

právního řádu druhé poloviny dvacátého století je konfrontována s tradicí starší  

a jsou vyvozovány závěry de lege ferenda. 

 Kapitola čtvrtá analyzuje podstatu závazkového právního vztahu, zkoumá právo 

realizované ve společenském vztahu a mimo vztah, obsahuje návrh na zavedení 

pojmu potenciální právo a poukazuje i na moţné alternativní koncepce 

klasifikace.   

 Kapitola pátá pojednává o právních skutečnostech, právních vztazích (zejména 

závazkových) – pozornost je věnována jak obecné klasifikaci a struktuře, tak 

závazkům pracovněprávní povahy a jejich struktuře.  

 

Část C – Pozitivní právní úprava a návrhy de lege ferenda – individuální pracovní 

právo  

 Kapitola šestá znamená další krok v zaostřování pozornosti od obecně 

teoretických otázek soukromého, především závazkového práva, k pozitivní 
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úpravě pracovněprávních závazků. Na počátku kapitoly je zkoumána specifikace 

pojmu závislá práce (popsán je i vývoj legislativního zakotvení pojmu v právní 

úpravě). Pozornost je věnována založení pracovněprávního závazku, zejména 

institutu pracovní smlouvy a jmenování, změně a ukončení pracovního závazku, 

dále moţnosti omezení účastníka vztahu v období po jeho ukončení; okrajově jsou 

zmíněny veřejnoprávní sankce; výklad je soustředěn jak na platnou právní úpravu, 

tak na zkoumání úpravy moţností de lege ferenda – základním kritériem hodnocení 

je přiměřenost míry otevření smluvní svobody účastníků vztahů při zajištění jejich 

ještě dostatečné ochrany.  

 Kapitola sedmá je zaměřena na zkoumání vybraných právních institutů 

regulujících významným způsobem obsah pracovního poměru, a to jak de lege lata, 

tak de lege ferenda. Jako kritérium je rovněţ pouţita míra smluvní svobody při 

zachování přiměřených ochranných limitů. Zkoumána je regulace pracovní doby 

ve všech jejích aspektech – od pojmového vymezení přes zkoumání jednotlivých 

forem rozvržení pracovní doby aţ po jednotlivé instituty, jakými jsou např. práce 

přesčas, kratší pracovní doba a zkrácená pracovní doba, noční práce apod. Dále 

jsou zkoumány další klíčové instituty pracovního poměru jako: překážky v práci 

dovolená, mzda, souhrnný institut tzv. další podmínky výkonu práce; pozornost je 

rovněţ věnována zkoumání prostoru vymezeného zaměstnavateli (v rámci 

pracovního poměru) k svobodnému řízení zaměstnance a klasifikaci řídících 

nástrojů, jimiţ zaměstnavatel v tomto prostoru disponuje. V závěru sedmé kapitoly 

je zkoumán institut pracovněprávní odpovědnosti.  

 Kapitola osmá je věnována kolektivnímu pracovnímu právu – pozitivní úpravě  

a návrhům de lege ferenda. Vyloţena je odlišnost v úpravě individuálních  

a kolektivních pracovních závazků (zejména míra přítomnosti veřejnoprávního 

prvku), charakterizovány jsou segmenty kolektivního pracovního práva – 

součinnost v uţším a širším pojetí pojmu (pojem je v textu specifikován). Zvláštní 

pozornost je věnována institutu kolektivní smlouvy, kolektivním sporům  

a rozšiřování kolektivních závazků. 

 

Část E – Závěr  

 Kapitola devátá obsahuje závěrečné shrnutí a vybrané hodnotící teze.  
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Část B – Obecně teoretická východiska    

 

Kapitola 2: Historické aspekty vzniku pracovněprávních 

vztahů  

 

Obsah kapitoly  

2.1 Období do roku 1948 

2.2 Období let 1948 aţ 1989 

2.3 Období let 1989 aţ 2007 

2.4 Období od roku 2007 

 

2.1 Období do roku 1948 

 

Ke vzniku pracovněprávního zákonodárství dochází v progresivních částech 

habsburské monarchie od konce 18. století (území dnešní České republiky bylo tradičně 

ekonomickým centrem celé oblasti). Výrazným impulzem ke změnám tradičních vztahů 

se stalo zrušení nevolnictví související se vznikem manufakturní výroby – zárodku 

pozdější průmyslové výroby.  

 Základním vztahem, v němţ se realizovalo to, co dnes nazýváme závislou prací, byl 

služební poměr zakotvený do hlavy 26. rakouského občanského zákoníku z roku 1811. 

Sluţební poměr byl upraven v rámci námezdní smlouvy. Ta zahrnovala jak smlouvu  

o dílo, tak smlouvu sluţební - později se tyto dva typy legislativně oddělily. 

  Sluţební smlouva upravující povinnost (závazek) konat po stanovený časový 

úsek sluţby pro jiný subjekt se začala odlišovat od klasické občanskoprávní smlouvy. 

Do popředí vystoupil osobní prvek, tj. osobní vazba mezi tím, kdo sluţbu poskytuje,  

a tím, komu je poskytována. Podstatou daného vztahu nebyl jiţ vlastní výsledek 

činnosti (byť jejím účelem samozřejmě musel být určitý hodnotově vyjádřitelný cíl), ale 

moţnost využití pracovní síly, a to za odměnu – tedy pronájem pracovní síly. 

Důsledkem posunu v obsahovém charakteru sluţební smlouvy bylo její postupné 

vyčleňování z práva občanského (nebo vyčlenění v rámci občanského práva – záleţí na 

šíři definice občanského práva). Tím se spolu s navazujícími normami začala rozvíjet 

samostatná oblast pracovněprávního zákonodárství. V novém prostoru docházelo 

k postupnému oslabování soukromoprávních zásad smluvní volnosti ve prospěch 
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veřejného zájmu na ochraně zaměstnance při výkonu práce. Smluvní svoboda subjektů 

pracovních vztahů (tj. vztahů, jejichţ předmětem byl pronájem pracovní síly a vztahů 

souvisejících – dnešní terminologií vztahů upravujících závislou práci) začala být 

ochranným zákonodárstvím stále více limitována.  

  Iniciačním činitelem pro rozvoj ochranného zákonodárství byl dynamický rozvoj 

průmyslové výroby v druhé polovině 19. století. Sociální změny vyvolané přílivem 

pracovních sil do nových městských aglomerací bez tradičních sociálních vazeb  

a tradičních ochranných zvyklostí (instituce selských výminků apod.) spolu 

s neexistujícím rovnováţným pracovním trhem, v dnešním smyslu slova, způsobovaly 

často u skupin obyvatelstva závislých výhradně na pronájmu své pracovní síly vznik 

katastrofálních sociálních situací. Vedlo to k radikalizaci těchto skupin a nezřídka  

k destabilizaci politické situace v celém dotčeném regionu. Právě tato zkušenost se 

stala východiskem poznání, že je nezbytné smluvní svobodu účastníků vztahu 

zaměstnavatel – zaměstnanec omezit nad úroveň běžnou v ostatních 

soukromoprávních oblastech. Jde o základní východisko pro rozvoj pracovního práva 

jako samostatného oboru.  

  Docházelo k formování poţadavků na zlepšení pracovních a mzdových 

podmínek – zárodek dnešního vyjednávání o minimálních garantovaných standardech. 

Ekonomická nerovnost účastníků pracovních vztahů byla jedním z faktorů 

podněcujících zakládání podpůrných dělnických spolků (později odborových 

organizací). Skupiny zaměstnanců, které pracovaly v nejobtíţnějších pracovních 

podmínkách, a skupiny zaměstnanců významných pro činnosti státu získávaly na 

základě zvláštních právních předpisů v různé míře ochranné garance. Docházelo tak 

k postupné diferenciaci právní úpravy pro jednotlivé skupiny zaměstnanců.  

  V platnost vstoupil horní zákon a ţivnostenský řád; byly poloţeny základy 

nemocenského a důchodového pojištění. Pro vznik zaměstnaneckých organizací  

a sdruţení zaměstnavatelů (tj. pro vznik předpokladu pro sociální dialog, který by mohl 

regulovat pracovní podmínky zaměstnanců) byl významný rok 1870. Jako součást 

politického uvolnění vstoupil v platnost koaliční zákon. Ten umožňoval sdružování 

dělnictva a přiznával právo na stávku (do této doby byla každá stávka posuzována jako 

trestný čin a její organizování mohlo být na našem území trestné).   

 Na počátku 20. století se postupně konstituovala státní sluţba; byla legislativně 

zakotvena zákonem o sluţebním poměru státních úředníků a zřízenců. Rozvoj 

ochranného zákonodárství i samostatná úprava pracovních podmínek zaměstnanců 



 Disertační práce 

Závazkové právní vztahy v oblasti pracovního práva  19/257  JUDr. Antonín Havlík 
   

vykonávajících různé druhy profesí pokračovala i po vzniku samostatné 

Československé republiky v roce 1918.  

 Tento vývoj vyústil do rozsáhlé pracovněprávní legislativy, která plnila roli 

speciální, převáţně kogentní úpravy k převáţně dispozitivní a obecné úpravě sluţební 

smlouvy v občanském zákoníku. Pracovní právo se fakticky - nikoli právně 

systematicky - vyvinulo v samostatnou právní disciplínu kolísající na hraně mezi 

právem soukromým a právem veřejným – na jedné straně: právní úprava pronájmu 

pracovní síly byla upravena soukromoprávními předpisy převáţně dispozitivní 

povahy (vlastní sjednání pracovní smlouvy); na druhé straně: otázky pracovní doby, 

bezpečnosti práce, kolektivního zastupování a závodních rad, jakoţto převáţně kogentní 

právní instituty omezující prostor svobody smluvních stran, se svojí metodou 

přibližovaly právu veřejnému.  

 V období těsně předválečném a v období prvorepublikovém dochází sice 

k prohloubení diferenciace úpravy podmínek jednotlivých profesních skupin, celkový 

standard pracovních podmínek se však zároveň zvýšil v celé zaměstnanecké oblasti. 

Období první republiky se navíc stalo obdobím rozvoje kolektivního vyjednávání,  

a tedy rozvoje výrazně specifické pracovněprávní oblasti s velkým dosahem. Zvláště 

významným z hlediska historie pracovního práva je rok 1937, kdy byly kolektivní 

smlouvy uznány právně závaznými při úpravě otázek legislativně neupravených, 

případně ke sjednání výhodnějších pracovních podmínek zaměstnanců oproti zákonné 

úpravě. Individuální pracovní smlouvy se směly odchýlit od úpravy v kolektivní 

smlouvě při sjednání výhodnějších podmínek pro zaměstnance. Pro zájmové 

zastupování zaměstnanců bylo moţné u zaměstnavatele zvolit reprezentativní orgán - 

závodní radu (závodní výbor), která hájila zájmy zaměstnanců, zejména dozírala na 

dodrţování mzdových a pracovních smluv a předpisů, dozírala na dodrţování 

stanovených pracovních podmínek a ochranu zdraví zaměstnanců. Tyto závodní rady 

fungovaly v součinnosti s odborovými organizacemi.  

 Při formulování ochranného zákonodárství se začínala jiţ od počátku 20. století 

prosazovat metoda minimálních standardů; ty navíc začaly být srovnávány 

v mezinárodním měřítku – jiţ v roce 1919 byla zaloţena i mezinárodní organizace. 
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2.2 Období let 1948 až 1989 

 

Po ukončení druhé světové války pokračoval dříve nastoupený trend rozvoje 

pracovního zákonodárství aţ do násilného přerušení po únoru 1948. Na základě 

principů marxistického pojetí práva byla následně pracovněprávní oblast vytrţena 

z prostoru smluvní svobody právně rovnoprávných subjektů, tj. prostoru, který je 

tradičně nazýván soukromoprávní a v němţ je rozsah smluvní svobody stran omezován 

jen z důvodů nutné ochrany svobody dalších subjektů, případně základních etických 

hodnot. Pracovněprávní úprava byla včleněna do prostoru tradičně označovaného jako 

veřejnoprávní (toto pojmové rozlišení však bylo opuštěno), s deklarovanou hierarchií 

subjektů. Svobodě stran je v tomto pojetí ponechán rozsah pouze omezený, a to 

v mezích výslovně stanovených zákonem. Byla opuštěna podoba smluvního vztahu 

mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou, jejímţ předmětem je směna práce za 

odměnu. Všechny produkční prostředky byly zestátněny (převáţně konfiskacemi). 

Individuální vlastnictví bylo povoleno jen v omezeném rozsahu. Občané podléhali 

pracovní povinnosti, v různých obdobích s různě širokou moţností výběru pracovišť. 

Takto zařazení zaměstnanci byli odměňováni mzdou (nebo platem – navzdory výše 

uvedenému sjednocení postavení zaměstnanců si pozitivní právní úprava zachovala 

formální rozlišení zaměstnanců v quasi sluţebním poměru odměňovaných platem – 

soudci, vojáci, příslušníci Sboru národní bezpečnosti apod. - a ostatních zaměstnanců 

odměňovaných mzdou), jejíţ výše byla stanovena kombinací administrativních a 

ekonomických nástrojů. V právních předpisech bylo provedeno sjednocení pracovních 

podmínek zaměstnanců.  

Po období revolučního práva, často hraničícího s právní anarchií, docházelo  

v 60. letech v oblasti pracovního práva, tak jako v ostatních právních oblastech, ke 

konsolidaci právního řádu na nově formulovaných (a relativně konzistentních) 

principech. Je provedena kodifikace významné části pracovněprávních norem do 

jednoho kodexu - zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, s účinností od 1. ledna 1966. 

Z legislativně technického hlediska se jednalo o kvalitní text, který byl v zásadě 

schopen unést i koncepční novelizační změny z 90. let, vracející pracovněprávní oblast 

do soukromoprávního sektoru. 

  Právní úprava pracovněprávních vztahů v zákoníku práce z roku 1965 byla 

naplněním snah o kodifikaci pracovního práva, ovšem ve zcela odlišných podmínkách, 

neţ představovala první Československá republika. Jak jiţ bylo uvedeno, pracovní 



 Disertační práce 

Závazkové právní vztahy v oblasti pracovního práva  21/257  JUDr. Antonín Havlík 
   

právo svou povahou přestalo být soukromoprávním prostorem a stalo se nástrojem 

realizace pracovní povinnosti obyvatelstva. Zestátněním naprosté většiny produkčních 

prostředků došlo k faktické nivelizaci postavení všech zaměstnanců – všichni se de 

facto ocitli v postavení státních zaměstnanců (různá diferenciace v postavení právních 

subjektů, kterým bylo státní vlastnictví přiděleno k vyuţívání, a různé specifické reţimy 

omezení vlastnických práv spojené se zákonnou kategorizací vlastnictví na této 

skutečnosti nemohly nic změnit).  

  Faktické sjednocení postavení zaměstnanců a politická diktatura, která se 

nemusela ohlíţet na odpor zájmových skupin, umoţnily urychlené sjednocení úpravy 

pracovních podmínek zaměstnanců vykonávajících odlišnou práci a vytvořily jednotnou 

právní úpravu zaměstnaneckých vztahů. Paradoxně tedy velmi negativní společenské 

podmínky související s rozpadem demokratického systému umoţnily sjednocující 

kodifikaci rychleji, neţ by tomu bylo v demokratickém prostředí.  

  Zákoníkem práce byly upraveny téměř všechny otázky pracovněprávních vztahů 

komplexním způsobem. Ustanovení zákoníku byla převáţně kogentní povahy, 

nedovolovala smluvní odchýlení na základě vůle subjektů (jak výše uvedeno, pracovní 

právo mělo veřejnoprávní charakter a upravovalo pravidla, za nichţ se realizovala 

pracovní povinnost obyvatelstva). V souladu s výše uvedeným bylo zrušeno kolektivní 

vyjednávání. Z politických důvodů bylo formálně zachováno (a verbálně 

proklamováno) odborové organizování zaměstnanců. Fakticky se však nejednalo  

o kolektivní zástupce jedné ze stran sociálního dialogu, ale o subjekt plnící funkci 

státního orgánu, mající specifické kompetence v legislativním procesu (a na niţší úrovni 

i v řízení ekonomických subjektů).  

  Právní úprava byla po stránce formální na dobu svého vzniku na relativně 

vysoké úrovni, měla jednotnou a ucelenou koncepci a garantovala zaměstnancům 

odpovídající pracovní podmínky, jejichţ součástí byla i dostatečná ochrana v oblasti 

bezpečnosti práce. Zákoník práce upravil i obecné otázky, například právní subjektivitu, 

právní úkony, zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Je moţné 

konstatovat, ţe úprava odpovídala mezinárodním poţadavkům na minimální sociální 

standardy Mezinárodní organizace práce.  

  Dílčí novely zákoníku práce v období mezi jeho vznikem a rokem 1989 

přinášely změny v oblasti standardů pracovních podmínek; obvykle se jednalo o změny 

ve prospěch zaměstnanců (výjimkou byla politická ustanovení vytvářející prostor 

k politické perzekuci).    
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2.3 Období let 1989 až 2007 

 

Z hlediska koncepce zákonné úpravy bylo moţné přistoupit ke komplexním 

změnám zákoníku práce aţ po roce 1989. Politický zvrat byl průlomem do dosavadního 

chápání pracovněprávních norem. Otevřel se prostor k uplatnění soukromoprávních 

principů v pracovněprávní oblasti a k obnovení smluvní svobody stran 

pracovněprávních vztahů.  

Při obnovení smluvní svobody stran bylo samozřejmě nutné zachovat 

respekt ke specifickému veřejnému zájmu na ochraně stability těchto vztahů  

a obecné přijatelnosti pracovních podmínek pro zaměstnance. Legislativa stála před 

zásadním problémem, zda realizovat novou právní situaci zcela novým zákoníkem 

práce, nebo vyuţít současné předlohy a prostřednictvím koncepčních novelizací ji 

přizpůsobit novým podmínkám v návaznosti na normy vytvářející prostor pro 

svobodné soutěţní hospodářství. Praxe prosadila druhou cestu – na komplexní 

překodifikování pracovního práva chyběla dostatečná politická vůle. Za zvláště 

významné změny v této oblasti je moţné povaţovat zejména níţe uvedené zákony: 

 Ústavní zákon č. 100/1990 Sb., jímţ byla vytvořena jednotná ochrana vlastnictví bez 

ohledu na osobu vlastníka; všem vlastníkům bylo zajištěno rovné právní postavení. 

 Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. garantovala svým článkem 26 

kaţdému právo na svobodnou volbu povolání, jakoţ i právo podnikat a provozovat 

jinou hospodářskou činnost; dále právo občanů na hmotné zajištění v přiměřeném 

rozsahu, pokud nemohou bez své viny získávat prostředky pro své ţivotní potřeby 

prací. V oblasti kolektivního pracovního práva je v čl. 27 zakotveno právo kaţdého 

se svobodně sdruţovat na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů - tato 

ústavní úprava se promítla do právních předpisů, a to jak nově vzniklých, tak do 

původních - cestou novelizací.  

 Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů a zákon č. 103/1990 Sb., 

jímţ se měnil hospodářský zákoník, umoţnil individuální podnikání a korporátní 

podnikání osob v rámci obchodních společností – byly vytvořeny základní 

podmínky ke vstupu škály subjektů do hospodářského ţivota. Nezávislé subjekty 

(podnikatelé – fyzické i právnické osoby) získaly právo neomezeně nabývat majetek 

a zaměstnávat neomezený počet zaměstnanců.   

 Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými 

organizacemi a zaměstnavateli, zabezpečil pluralitu působení nezávislých 
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odborových organizací (tedy faktickou restituci odborové činnosti ve vlastním slova 

smyslu). Vznik těchto subjektů byl upraven zároveň s pravidly pro vznik 

občanských sdruţení zákonem č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, umoţňující 

zakládání nezávislých odborových organizací.  

 Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 3/1991 Sb., navazující na zákon  

č. 2/1991 Sb., vytvořila prostor pro kolektivní vyjednávání a stanovila jeho pravidla.  

 Novela zákoníku práce č. 74/1994 Sb. omezila ingerenci státu a dovršila 

zrovnoprávnění zaměstnavatelů fyzických a právnických osob.  

 Zákon o zaměstnanosti č. 1/1991 Sb. stanovil pravidla pro úlohu státu při 

organizování pracovního trhu a zabezpečení jeho kontroly státními úřady. 

 V důsledku výše uvedených změn začaly být znovu zřetelné tři základní sloţky 

pracovního práva – individuální pracovní právo, kolektivní pracovní právo a oblast 

zaměstnanosti.   

        Pro tuto fázi obnovy původní povahy pracovněprávního odvětví je 

charakteristické vydělení problematiky odměňování do samostatné úpravy provedené 

dvěma zákony:  

 zákonem č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném 

výdělku určeným pro podnikatelskou sféru;  

 zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových 

a v některých dalších organizacích a orgánech určených pro zaměstnance navázané 

na veřejné zdroje;  

Třetí zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách logicky doplňuje dva výše 

uvedené právní předpisy.  

      Ze systémového hlediska se jednalo o nedůvodné vyčlenění (mzdových pravidel do 

zvláštních předpisů) způsobené především legislativně technickými důvody. Zároveň se 

úprava odměňování rozpadla do dvou zákonných reţimů, které respektují nutnost 

zachovat vyšší míru smluvní svobody stran pracovněprávních vztahů ve sféře 

podnikatelské neţ ve sféře závislé na veřejných zdrojích. 

       Výše uvedené legislativní práce vytvořily právní rámec pro rozvoj 

pracovněprávních vztahů ve svobodném ekonomickém prostoru - po zbývající 

devadesátá léta docházelo pouze ke změnám technického, nikoli koncepčního rázu.  

        Novou legislativní etapu zahájily harmonizační práce související 

s připravovaným vstupem do Evropské unie. S účinností od 1. ledna 2001 se tzv. 

harmonizační novelou zákoníku práce - zákonem č. 155/2000 Sb. - hromadně promítají 
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ustanovení směrnice Evropských společenství do právního řádu České republiky 

(v tomto případě v pracovněprávní oblasti), a to ke splnění povinnosti zabezpečit plnou 

slučitelnost pracovního práva s právem Evropských společenství. Došlo k posílení 

postavení zaměstnanců v pracovněprávních vztazích – byla zejména zakotvena zásada 

rovného zacházení pro muţe a ţeny a zásada zákazu diskriminace; prohlubuje se právo 

zaměstnanců na informace a projednání; rozšiřuje se určitý prostor pro zastupování 

zaměstnanců prostřednictvím rad zaměstnanců, případně zástupců pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zvyšuje se důraz na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci a ochranu zaměstnance při rozvrhování pracovní doby (a zajištění doby 

odpočinku) apod. 

 

2.4 Období od roku 2007 

 

Předělem ve výše uvedeném vývoji bylo přijetí nového zákoníku práce  

č. 262/2006 Sb. (dále také „nový zákoník práce“). Jeho vydání však nebylo výsledkem 

teoreticky podloţeného legislativního úsilí, kterým by byl v novém prostoru (jak 

ústavním, tak ekonomickém) vytvořen konsenzuální fundament pro moderní pracovní 

kodex a navazující normy. Naopak - zpracování nového zákoníku práce bylo legislativní 

reakcí na zásadní neúspěch více neţ deset let trvajících diskusí. 

Kodex koncentroval většinu soukromoprávních předpisů individuálního 

pracovního práva do jednoho právního předpisu, kvalita jeho zpracování však byla 

negativně ovlivněna politickými vlivy. V zásadě došlo k převzetí institutů původního 

zákoníku práce č. 65/1965 Sb. v platném znění (dále také „původní zákoník práce“), 

pouze s několika principiálně novými prvky. Nové úpravě však nelze upřít podstatně 

modernější legislativní zpracování ve srovnání s původním zákoníkem práce  

a domnívám se, ţe můţe slouţit jako vhodné východisko k dalšímu vývoji de lege 

ferenda. To platí zvláště poté, co Ústavní soud významně korigoval základní 

koncepční nedostatky textu. Vydání nového zákoníku práce bylo však od počátku 

provázeno konflikty. Jak je uvedeno výše, nejednalo se o plod dlouholeté teoretické  

a legislativní práce, ale naopak o odpověď praktické legislativy na neúspěch zmíněného 

úsilí. Pro tuto práci, jejíţ část je zaměřena na hodnocení pozitivní úpravy s přesahy de 

lege ferenda, je důleţité brát v úvahu okolnosti, za nichţ současný kodex práce vznikl, a 

důvody pro jednotlivá zvolená řešení.  
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V době svého vzniku byl původní zákoník práce kodexem, který měl ambici 

úplným způsobem popsat pracovní vztahy v systému státního hospodářství. Nebyl tedy 

důvod ponechávat velký prostor pro smluvní svobodu stran. Volba způsobu řešení 

odpovídala kontextu právního systému v době vzniku kodexu (polovina šedesátých let 

minulého století) a takto zpracovaný kodex adekvátním způsobem navazoval na další 

související právní odvětví. Je tedy moţné povaţovat za zřejmé, ţe původní řídící 

zásadou promítnutou do úpravy textu zákoníku práce bylo pravidlo: „co není výslovně 

právním předpisem povoleno, je moţné povaţovat za zakázané“. Změnou právních 

poměrů po roce 1989 však došlo k ústavnímu zakotvení obráceného principu: „co není 

výslovně právním předpisem zakázané, je moţné povaţovat za dovolené“. Text 

původního zákoníku práce byl ve znění nezbytných novel začleněn do nového ústavního 

prostředí a při jeho interpretaci bylo tedy nezbytně nutné toto nové prostředí 

respektovat. Byl zde však patrný rozpor mezi celkovou koncepcí nenovelizované normy 

včleněné do nového právního pořádku a nutně vykládané v souladu s principy tohoto 

nového pořádku a jazykovým vyjádřením jednotlivých ustanovení na úrovni 

jednotlivých větných celků. Tedy na úrovni, do níţ není ţádná (byť i komplexní) 

novelizace schopna zasáhnout, aniţ by byl text zrušen a celá normativní struktura 

vystavěna znovu. K právní nejistotě nepřispívaly jen některé nejednoznačné pasáţe 

textu (které byly, jak bylo jiţ výše zmíněno, formulovány s jiným záměrem), ale 

překvapivě i nejistota právních teoretiků vedoucí k výkladové nejednoznačnosti. Část 

odborné veřejnosti zastávala stanoviska (navzdory výše uvedené a nesporně obecně 

platné ústavní zásadě), ţe je moţné chovat se v pracovněprávních vztazích pouze 

způsobem, který právní text výslovně umoţňuje (pro tento názor, jakoţ i pro opak, lze 

nalézat oporu i v judikatuře). Je nepochybné, ţe se jednalo o zcela nesprávný výklad. 

Jak bylo uvedeno výše, v pracovněprávních vztazích bylo nutné důsledně respektovat 

ústavní pořádek, coţ v tomto případě znamenalo, ţe vše, co nebylo zakázáno, bylo 

dovoleno; v opačném případě se výklad příslušného ustanovení dostává do rozporu 

s ústavními pravidly - čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, cituji: „Kaţdý 

můţe činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 

neukládá.“ (Zásadě „co není zakázáno, je dovoleno“  je nutné ovšem rozumět 

v odborném smyslu, tj. formulací „co není zakázáno“ je míněno chování nezakázané 

zvláštní ani obecnou normou – jedná se o legislativní zásadu, laickou veřejností obvykle 

nesprávně chápanou, neboť zákaz je redukován pouze na rozpor s konkrétní, speciální 

normou, interpretačně veřejnosti snadno obsahově dostupnou). Nebylo ovšem sporu  
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o tom, ţe zákoník práce zůstával velmi kogentní normou a do určité míry to bude 

nezbytné zachovat i v budoucnu.  

Legislativci, vědecká i další odborná veřejnost se shodovali v názoru na 

nezbytnost vydání nového zákoníku práce, shoda panovala i na základních poţadavcích, 

které by text měl splňovat – především měla: 

 zohlednit změnu podmínek, za nichţ je závislá práce vykonávána – zásadní změnu 

ekonomik, včetně změny postavení subjektů, technologie a zaměření produkce 

apod.;  

 umoţnit vyšší flexibilitu pracovní síly;  

 zachovat přiměřenou míru ochrany zaměstnanců. 

Odborné diskuse byly vedeny snahou o dosažení konsenzu mezi zástupci právní 

vědy, legislativy a reprezentanty obou sociálních partnerů – zaměstnanců  

i zaměstnavatelů. Tato koncepce se ukázala být nesprávná (nerealizovatelná). 

Odborná diskuse byla překryta obhajováním politických zájmů a ani do poloviny 

prvního desetiletí tohoto století se nepodařilo dosáhnout shody o konkrétním obsahu 

výše uvedených východiskových tezí. Situace byla nadále neúnosná. Legislativci 

zahájili v roce 2004 přípravné práce na vlastním kompromisním řešení. Jeho podstata 

spočívala v zachování dosavadních právních institutů v zásadě v nezměněné podobě na 

jedné straně (včleněn byl pouze jeden modernizační prvek – konta pracovní doby), na 

druhé straně však byl text přeformulován ústavně konformním způsobem s aplikací 

zásady „co není zakázáno,  je dovoleno“ (ve výše uvedeném odborném smyslu). Není 

pochyb o tom, ţe zapracování uvedené zásady bylo nesporně velkým krokem vpřed. 

Předloha textu však dříve, neţ prošla důkladnou odbornou diskusí, byla vzata 

za předmět politického boje a ve značně nedokonalém stavu publikována jako nový 

platný pracovní kodex. Nejmarkantnější nedostatky byly korigovány novelami  

a nálezem Ústavního soudu, s dalšími se museli vypořádat adresáti normy sami 

(v praxi). Mezi základní nedostatky textu patřilo zejména: 

 Zákonodárce aţ na výjimky rezignoval na ambici koncepčně zasáhnout do 

jednotlivých institutů kodexu a spolu s novými instituty reflektovat změnu povahy 

pracovních vztahů mezi obdobím průmyslové výroby 50. a 60. let a současností; je 

ale třeba připustit, ţe otevření prostoru smluvní svobody změnou legislativní 

koncepce (zejména po rozhodnutí Ústavního soudu) se vytvořil prostor, v němž 
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adresáti normy spolu s odbornou (zejména lektorskou) veřejností sami prosazují 

modernizační trendy. 

 Legislativa zatíţená politickými břemeny nenašla adekvátní míru kogentní 

regulace, která se v původním textu (§ 2 odst. 1 zákoníku práce – ve znění před 

ústavním rozhodnutím publikovaným pod č. 116/2008 Sb.) dostala do zjevného 

rozporu s principem „co není zakázáno, je dovoleno“. Navíc v průběhu 

legislativních prací docházelo při volbě základního vyjádření kogentních mezí 

smluvní svobody ke kolísání mezi metodou výčtovou (obdobně obchodní zákoník)  

a metodou občanského zákoníku, odkazujícího na povahu jednotlivých ustanovení  

(s více nebo méně zřejmým vyjádřením své kogentnosti). Obě metody byly 

v předlohách textu postupně zformulovány v § 2 odst. 1 zákoníku práce  a v § 363 

odst. 2 zákoníku práce. V důsledku překotnosti postupu při dokončování finálního 

textu a zohledňování připomínek v něm zůstaly obě varianty řešení zachovány 

zároveň, tedy výčet kogentních ustanovení § 363 spolu s dalšími striktně 

regulativními pasáţemi § 2 odst. 1 zákoníku práce. Stav byl neúnosný a vynutil si 

(prostřednictvím ústavní ţaloby) zásah Ústavního soudu. Ten významně omezil 

kogentní regulaci § 2 odst. 1 zákoníku práce. Odstraněn byl principiální rozpor mezi 

zásadou „co není zakázáno, je dovoleno“ a kogentními limity textu. Vztah mezi 

obecnou formulací § 2 odst. 1 zákoníku práce odkazujícího na povahu normy  

a výčtovým principem v § 363 odst. 2 zákoníku práce je v aktuální podobě jiţ 

akceptovatelný (nikoli optimální) – nyní se v případě výčtu § 363 odst. 2 zákoníku 

práce jedná pouze o jednu z mnoţiny norem, z jejichţ povahy vyplývá kogentnost.  

 Zákonodárce správně vztáhl obecné pasáţe občanského zákoníku i na zákoník 

práce, postavil však vztah na principu delegace a tu  neprovedl důsledně. Situace se 

opět jevila neudrţitelnou - nabízela se dvě moţná řešení: důsledná revize 

delegačních ustanovení nebo jeho zrušení a nahrazení principem subsidiarity. 

Ústavní soud se z principiálních důvodů rozhodl pro druhé řešení, které bude 

předmětem úvahy níţe v této práci. 

Ústavní soud rovněţ odstranil nepřiměřenou regulaci platnosti právních 

úkonů v § 20 zákoníku práce, dále zasáhl do nepřijatelné regulace vnitřních 

předpisů zaměstnavatele, do postavení sociálních partnerů, zaměstnaneckých rad apod. 

Standardním novelizačním procesem byly odstraněny další normativní vady 

neprincipiálního charakteru. 
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V současné době je moţné povaţovat platný zákoník práce za aplikovatelnou  

a interpretovatelnou normu, jejíţ výklad a praktická aplikace se významně vyvíjejí ve 

prospěch smluvní svobody adresátů normy. Lze očekávat zpětný dopad této praxe na 

legislativní proces. 
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Kapitola 3: Postavení pracovního práva v systému práva  

 

Obsah kapitoly:  

3.1  Současný stav a jeho příčiny   

3.2  Ideologické kořeny novodobé tradice  

3.3  Recepce jednotlivých tradičních prvků  

 

3.1 Současný stav a jeho příčiny    

 

 Jak bylo uvedeno výše, jedním z významných úkolů současné právní vědy je 

dosažení přesvědčivé názorové shody o postavení pracovního práva v systému 

právních oborů (začlenění pracovněprávních norem do struktury právního řádu). Je 

nutné zejména reflektovat jeho místo ve sféře soukromého práva, to znamená vymezit 

vztah k právu občanskému, případně k dalším soukromoprávním oborům, a dále 

pojmenovat výjimečnost vztahu práva pracovního k právu veřejnému. Příčina 

současných neshod mezi teoretiky tkví v přerušení kontinuity kontinentální civilistiky 

na území nynější České republiky. Individuální pracovní právo se vyvinulo z práva 

občanského - jako dílčí segment soukromoprávních závazků. V kontinentální právní 

tradici je tato oblast traktována jako součást občanského práva dosud. Jak bylo 

naznačeno v úvodu - specifičnost předmětu úpravy vztahů – regulace práv (subjektů) při 

výkonu závislé práce začala tuto oblast postupně vydělovat ze soukromoprávní sféry. 

Masivní rozvoj kogentních norem v pozitivních normách soukromoprávní povahy, 

jakoţ i provazování norem soukromoprávních s veřejnoprávní regulací (tradičně 

pojímanou jako agenda správněprávní) významně modifikovaly metodu úpravy  

a vzdálily ji od metody soukromoprávní. Jiţ ve 20. a 30. letech minulého století.  

I tato „prvorepubliková“ zkušenost byla jedním ze zdrojů následného vývoje. Po 

přetrţení právní kontinuity a celkovém překlasifikování právní systematiky na zcela 

odlišných východiscích (provázeném vznikem nových právních oborů) došlo  

i ke konstituování samostatného oboru – pracovního práva. Ten zahrnul normy 

regulující závislou práci (nebo s ní související) - jak původně soukromoprávní, tak  

i veřejnoprávní povahy. Nově zakládaná tradice však byla jiţ od samého počátku 

zatíţena iracionálními ideologicky rigidními teoretickými východisky, která se 

s odstupem času po vyčerpání svého dobového ideového potenciálu jevila jako 
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absurdní, úmyslně zlá, či alespoň pouze neomluvitelně hloupá. Navíc byla stále 

z mocenských důvodů opakovaná, bez ohledu na jejich teoretickou nehájitelnost. 

Reminiscence na tyto ideologické koncepce vyvolávají emoce (mnohdy opět 

iracionální) i po 20 letech po jejich veřejném odmítnutí. Emoce se obracejí proti všem 

prvkům novodobé tradice, včetně té, která se rozvinula paralelně, či dokonce navzdory 

uměle udrţovaným teoreticko-politickým postulátům. Tendence k nestrukturovanému 

odmítání celé novodobé tradice spojené s iracionálními ideologiemi je přirozená, je 

však úkolem právní vědy ji reflektovat, nepodlehnout jejímu vlivu a podrobit 

jednotlivé prvky této právní tradice druhé poloviny minulého století racionálnímu 

testu. Je nutné vţdy odůvodnit přínos změny dnes vţité praxe. V právní kultuře je 

obvykle změna jakýchkoli stabilně aplikovaných, a tudíţ vţitých pravidel (zde navíc 

postavených na zkušenosti více neţ dvou generací) věcí nežádoucí. Právní regulace se 

stává efektivním regulátorem chování jejích adresátů, nikoli završením legislativního 

procesu, ale teprve aţ prostřednictvím sociálního právního vědomí, tedy teprve aţ po 

jejím „vstřebání“ do společnosti. Systémové změny pojetí jsou smysluplné pouze 

tehdy, pokud přinášejí také zásadní změny kvality. Jedním z významných kritérií pro 

posouzení poválečné tradice je posouzení míry vazeb jejích jednotlivých prvků na 

zmíněná (iracionální) ideologická východiska – určení, zda jde o jejich pouhou 

explikaci nebo o tradici relativně samostatnou. Pro potřeby této práce velmi 

zkratkovitě charakterizuji ideologická východiska poválečné tradice. Netradičně se 

pokusím podstatu vyjádřit soudobým pojmovým aparátem, neboť pojmy předmětné 

ideologii vlastní jsou stále emočně zatíţeny.   

 

3.2 Ideologické kořeny novodobé tradice    

 

Úhelným kamenem pro budování nového (tzv. socialistického) právního řádu 

po roce 1948 nadále nebyla práva osoby, jak je tomu v moderních úpravách právních 

států (práva osob existující a priori a právním řádem uznaná nebo právním řádem 

konstituovaná a posteriori – dle přirozenoprávního nebo pozitivistického pojetí). Ta jsou 

v potřebné míře regulovaná buď normami soukromé povahy (implikovanými podstatou 

konkrétního práva – regulace interní), nebo normami veřejnoprávními (prosazujícími 

legitimní veřejný zájem – regulace externí). Základní princip pro novodobou tradici byl 

opačný – právo nebylo minimálním, ale ještě dostatečným regulátorem primárně 

suverénních subjektů, ale bylo nástrojem společenského řízení veřejnou sociální 



 Disertační práce 

Závazkové právní vztahy v oblasti pracovního práva  31/257  JUDr. Antonín Havlík 
   

institucí – státem – jemuţ byla neproblematizovaně predikována schopnost vyjadřovat 

vůli dominující sociální skupiny (uţíván pojem „vládnoucí třída“). Specifikace této vůle 

a způsob, jakým byla formulována a následně vyjadřována orgány státu, nebyl 

racionálně uchopen. Třídění práva dle kritérií veřejného a soukromého zájmu ztratilo 

v této koncepci smysl, neboť celá masa právních norem byla, bez ohledu na svoji 

strukturu, povaţována za nástroj moci (řízení) dominující sociální skupiny vůči všem 

členům komunity (uţíván pojem „společnost“). Podstatu teorie lze vyjádřit tak, ţe 

veřejný zájem nebyl skutečně veřejným, ale soukromým zájmem dominující sociální 

skupiny, která jej prostřednictvím celé masy práva (soukromoprávní i veřejnoprávní – 

vyjádřeno tradičním pojmoslovím) prosazovala jako závazné pro celou komunitu. 

Z pohledu člena komunity došlo tedy k pohlcení soukromého práva veřejným, ke 

„zveřejnění“ celého právního řádu. Ve státech, v nichţ převzaly moc politické skupiny 

hlásící se k ideologii označitelné za komunistickou (socialistickou, marxisticko-

leninskou apod.), byla státu ve výše uvedeném smyslu predikována (iracionálně) další 

vlastnost – apriorní schopnost vyjadřovat vůli rozhodující většiny členů celé komunity 

(tzv. zájem celé společnosti), neboť dle této ideologie se dominující sociální skupinou 

ve státě stala specifická skupina (tzv. dělnická třída), jejíţ - z podstaty vyplývající -

vlastností byla schopnost vyjadřovat vůli rozhodující většiny členů komunity. Tím 

došlo rovněţ ke splynutí soukromého a veřejného zájmu, resp. k jeho postupnému 

překrývání, ale opačně neţ ve výše uvedeném případě. I tentokrát se soukromé zájmy 

dominující skupiny měly stát zájmy veřejnými, ale na rozdíl od předchozího se 

veřejnými měly stát soukromé zájmy příslušníků celé komunity prostřednictvím 

dominující sociální skupiny. To proto, ţe její zájmy se ze své podstaty měly krýt se 

zájmy celé komunity. V tomto případě tedy nepohltilo veřejné právo soukromé, ale dalo 

by se říci, ţe naopak soukromé právo pohltilo veřejné. (Samozřejmě se jedná o 

demonstrativní a didaktickou zkratku, neboť veřejné právo ze své podstaty nemůţe 

splynout se soukromým – termíny soukromého a veřejného práva v tradičním pojetí 

jsou uvedené ideologii zcela cizí.) Nesoulad mezi veřejným a soukromým zájmem 

(celospolečenskými zájmy a individuálními zájmy) byl vnímám jako dočasný proces 

transformace komunity (společnosti) od její méně dokonalé niţší formy organizace 

k dokonalejší, kde jiţ k takovému nesouladu nedochází. V konečné fázi po plném 

sladění zájmů celé komunity se zájmy jednotlivců mělo dojít i k zániku státu jako 

nepotřebné instituce, neboť jiţ nebude nutné chránit prostor autonomie vůle 

jednotlivce proti vůli veřejných institucí a dalších členů komunity. Tyto vůle se překryjí 
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a dojde ke všeobecnému spontánnímu prosazování individuálních zájmů principiálně 

sladěných s všeobecnou veřejnou vůlí. Tím dojde i k zániku práva se státem spojeného. 

Samozřejmě jde o hrubou zkratku v prezentaci předmětné ideologie, zcela pomíjející 

její nuance: např. úlohu připisovanou niţším sociálním útvarům (společenským 

organizacím apod.). Promítnutí těchto iracionálních východisek na úroveň 

praktikovaného práva a legislativní aktivity znamenalo zvýraznění řídící (organizační) 

funkce práva jako nástroje státu k realizaci jeho vůle (to znamená, dle výše uvedeného, 

vůle celé komunity) a k oslabení funkce ochrany zájmů osob (neboť zájmy jednotlivce 

a komunity se přece měly stát totoţnými). V raných stadiích aplikace ideologie mnohdy 

došlo i k úplnému popření základních právních principů. Právní obory byly 

konstituovány na základě předmětu upravovaných (řízených) vztahů a zvolené metody 

pro jejich řízení – vše podřízeno optimalitě vztažené k cílům (povětšině 

ekonomickým a politickým).  

Výše uvedená zkratkovitě naznačená ideologická - iracionální východiska 

přebudování právního řádu však obvykle dostala na úrovni pozitivního práva podstatně 

racionálnější výraz. Iracionální východiska se promítala především do aplikovaných 

právních principů a způsobu klasifikace oborů, ale reálné potřeby pozitivní regulace  

a legislativní pozitivní tradice - kterou nebylo moţné zcela „přemoci“ - vedly navzdory 

k uvedené zmatečnosti ve východiscích ke kultivaci nových (nebo nově pojatých 

původních) právních oborů a ke vzniku nové legitimní právní tradice na přiměřené 

odborné úrovni.    

Je jen logické, ţe v okamţiku nového pojmového uchopení oborů původního 

občanského práva (v té době se pojmy soukromé právo a občanské právo do určité míry 

překrývaly) byl vytvořen také nově pojatý samostatný obor pracovní právo. 

Konstituován byl svým předmětem (vztahy souvisejícími se závislou prací – nazváno 

dnešním pojmovým aparátem) a metodou kombinující civilistické principy kooperace  

a veřejnoprávní subordinace. Šlo o normy jak původně  občanskoprávní, tak  

správněprávní povahy. Jak bylo uvedeno výše, po období revolučních zmatků  

a navzdory různé míře svého narušení iracionálními ideologickými východisky začaly 

být normy v reakci na faktické potřeby nově racionalizovány. Proto se podařilo vytvořit 

relativně solidní pracovní kodex zahrnující podstatnou část pracovněprávní materie. 

Není náhodou, ţe původní instituty předchozího zákoníku práce (č. 65/1965 Sb. ve 

znění novel) - jsou základem právní regulace závislé práce dodnes (obdobné platí pro 

trestní kodex a civilní i trestní proces - samozřejmě to není optimální stav). Pracovní 
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právo bylo postaveno naroveň s právem občanským a spolu s paralelním právem 

hospodářským (rovněţ postavené na roveň s rozdílnou cílovou skupinou upravovaných 

vztahů) a právem správním plnilo funkci základního nástroje řízení státního 

hospodářství.  

Jak bylo uvedeno výše, po zrušení politické diktatury, která jiţ zcela 

zprofanovaná výše uvedená východiska stále proklamovala k odůvodnění své existence, 

došlo ke skokovému návratu k tradičním institutům kontinentálním. Míra iracionality 

ideologických východisek akcelerovala razanci, s jakou došlo k odmítání novodobé 

právní tradice, a to i v těch racionálních oblastech prosazených spíše navzdory 

iracionálním východiskům nebo alespoň nezávisle na nich. Skutečnost, ţe ani po  

20 letech nedošlo ke shodě a úplnému převzetí kontinentální tradice ve všech oblastech 

(resp. k tomu dochází, ale pomalu), jen dokazuje legitimní existenci nové právní tradice, 

kterou  není  moţné  přeskočit,  nebo  jednoduše  odmítnout, ale je nutné ji reflektovat  

a v novém ústavním a právním pořádku ji přiměřeně rychle vstřebat.  

 

3.3 Recepce jednotlivých tradičních prvků  

 

Dále se pokusím zmínit jednotlivé prvky uvedených tradic a zhodnotit jejich 

nosnost pro současnost.  

 

Soukromé a veřejné právo v původní právní tradici 

 

Domnívám se, ţe není pochyb o smysluplnosti návratu k tradičnímu 

kontinentálnímu členění právních sfér na právo veřejné a právo soukromé. 

Respektování soukromoprávní a veřejnoprávní sféry je základním pilířem, na němţ je 

v kontinentální tradici budována ochrana svobody subjektu. Definování legitimního 

soukromého zájmu a z něj vyplývajícího právem chráněného prostoru svobody, tj. 

prostoru, ve kterém je chráněna autonomie vůle (subjektu), je východiskem pro 

vymezení legislativního prostoru, v němţ je uplatňována soukromoprávní metoda 

právní úpravy od legislativního prostoru a aplikována metoda veřejnoprávní. 

Definování těchto odlišných prostorů ovládaných odlišnými principy vede k metodické 

ukázněnosti při tvorbě právních předpisů (omezování veřejnoprávních prvků 

v soukromoprávní sféře). To významně přispívá k ochraně právního subjektu před 

nedůvodnými intervencemi veřejné moci. Uvedené skutečnosti platí navzdory častým 



 Disertační práce 

Závazkové právní vztahy v oblasti pracovního práva  34/257  JUDr. Antonín Havlík 
   

nejednoznačnostem při klasifikaci konkrétních právních norem (zda jde o veřejnoprávní 

nebo soukromoprávní normu).  

 

Soukromoprávní metoda úpravy 

 

  V oblasti soukromého práva platí zásada „co není zakázáno (rozumí se 

obecnou ani speciální normou), je dovoleno“. Regulace je prováděna především 

dispozitivními normami. Jejich obsah je implikován podstatou upravovaného 

právního institutu, při respektu k obecným soukromoprávním principům, to vše 

v závislosti na účelu konkrétní normy. Kogentní normy je v soukromoprávním 

předpise na místě uţít tam, kde to je nezbytné k zajištění soukromoprávních právních 

principů, jako je ochrana slabší strany (zvláště významné v pracovním právu), závazky 

se mají dodrţovat (pacta sunt servanta), nikoho nepoškozovat, chránit dobrou víru apod. 

Dále jsou v soukromoprávní normě přípustné kogentní normy k prosazení 

veřejnoprávních cílů, pokud je to s ohledem na aplikační jednoduchost výhodnější neţ 

jejich vyčlenění do zvláštního předpisu.  

Pro veřejnoprávní sféru neplatní zásada, „co není zakázáno, je dovoleno“, ale 

naopak všechna práva a povinnosti veřejnoprávní povahy musí být zaloţeny právním 

předpisem. Veřejnoprávní úprava téměř vţdy vstupuje do autonomního prostoru 

svobody subjektu, je tedy přípustná pouze při splnění podmínky dostatečného důvodu 

pro její vytvoření. Dostatečným důvodem  je výhradně silný veřejný zájem, který 

nemůţe být zabezpečen soukromoprávními prostředky.  

Opuštění distinkce mezi soukromým a veřejným prostorem (soukromým  

a veřejným právem) je v kontinentálním právním prostoru signálem ohrožení svobody 

otvírajícím cestu tendencím k politické diktatuře. (Zajímavým tématem je hledání 

paralel mezi ochranou soukromého prostoru v kontinentálním právu a alternativními 

nástroji v anglosaské právní tradici. Ta s rozlišením na soukromé a veřejné právo 

nepracuje – téma však přesahuje rámec této práce). Návrat k původní tradici 

rozlišující právo soukromé a veřejné povaţuji z  výše uvedených důvodů za nesporný a 

dalšího výkladu není zapotřebí. Argumentace ochranou autonomie vůle v soukromém 

prostoru je dostatečná.     

 

 

 



 Disertační práce 

Závazkové právní vztahy v oblasti pracovního práva  35/257  JUDr. Antonín Havlík 
   

Obecné a zvláštní právo  

 

Pokud se týká vztahu mezi jednotlivými obory v soukromoprávní sféře, je nutné 

oproti novodobé tradici znovu zvýraznit vztahy obecnosti a speciality. Návrat k plnému 

začlenění jednotlivých soukromoprávních oborů do široké oblasti soukromého práva 

vytváří předpoklady pro zjednodušení legislativy koncipováním jednotného přímo 

nebo subsidiárně aplikovatelného obecného soukromého kodexu (občanského zákoníku) 

a na něj navazujících zvláštních právních přepisů zbavených zátěţe úpravy obecných 

právních institutů. Argumenty k posílení vztahů obecného a zvláštního jsou pádné. 

Novodobá tradice preferující rozvíjení paralelních oborů je pro výstavbu současného 

právního řádu nevhodná z několika důvodů: 

 vynucovala by duplicitní úpravu obecných právních institutů v různých právních 

předpisech – tedy vyvolávala by tendenci zcela opačnou, neţ je ţádoucí;  

 při sjednocení soukromoprávní sféry by existence paralelních oborů vytvářela 

obtíţně interpretovatelné střety mezi úpravami jednotlivých právních předpisů 

upravujících svou povahou obdobné právní vztahy;  

 novodobá tradice nedokázala vytvořit ani v době vrcholného rozvoje teoretický 

aparát, kterým uspokojivě vyřešila vazby mezi právními předpisy jednotlivých 

oborů.  

o V některých případech byla subsidiarita  formálně vyloučena, neboť pro 

odcizení oborů ji nebylo moţné jako obecné pravidlo vůbec aplikovat (např. 

vztah občanský zákoník a hospodářský zákoník). V jiných případech byly 

sice tradiční vztahy obecného a zvláštního zachovány, odloučení právní 

teorie však vedlo k pojmovému a systematickému rozrůznění oborů,  

a tedy k znepřehlednění vazeb mezi normami - tím byla subsidiární aplikace 

velmi ztíţena (např. vztah mezi rodinným právem a občanským právem). 

V pracovním právu (vztah pracovního práva o občanského práva) došlo 

k formálnímu zrušení subsidiarity, věcně by se však jednalo spíše  

o situaci uvedenou výše na druhém místě. V obou zmíněných případech však 

zůstalo značné teoretické vakuum – a alternativa ke klasické 

soukromoprávní subsidiaritě nebyla nalezena. Nebylo technicky moţné  

(a ani účelné) vybavit všechny samostatné předpisy upravující občanské, 

pracovní, hospodářské a jiné právo precizní obecně teoretickou částí. 

V právní úpravě vznikaly mezery, které bylo při aplikaci norem jednotlivých 
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právních oborů nutné navzdory oddělenosti řešit faktickou subsidiaritou 

prostřednictvím analogie legis, případně juris. Touto skrytou cestou byl 

subsidiárně aplikován občanský zákoník, i kdyţ i to bylo díky vypuštění 

části jeho tradičních obecných ustanovení (v důsledku  specializace 

občanského práva a „zjednodušení“ úpravy) velmi ztíţeno. O koncepčním 

dotaţení této novodobé tradice se opravdově pokusili aţ autoři nového  

zákoníku práce č. 262/2006 Sb., kteří se vztah mezi občanským zákoníkem 

(v té době jiţ doplněným o obecná ustanovení) a zákoníkem práce snaţili 

překlenout aplikací metody delegace. Domnívám se, ţe šlo o teoreticky 

poctivý pokus, ale ani toto řešení se neprosadilo  pro problémy, které 

vyvolávalo. Novodobou tradici je  v tomto případě  moţno povaţovat za 

neuspokojivou v teoretické i praktické oblasti a jiná alternativa než návrat 

k tradici starší tedy ani neexistuje. 

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, ţe úkolem pro současnou právní vědu 

není hledání cest k vzájemnému vymezení, případně provázání právních úprav 

oddělených právních oborů, nýbrţ  vyjasnění vztahu mezi obecnými a zvláštními obory 

soukromoprávní sféry (veřejné právo zde pomíjím) a  jejich pojmové  

a systematické sladění. To je nutným předpokladem pro kvalitní legislativní 

normotvorbu. 

S ohledem na výše uvedené povaţuji za jednoznačné, ţe za obecný právní obor  

pro celou soukromoprávní oblast, tedy i pro oblast závazků, je nutné povaţovat 

občanské právo se svým legislativním vyjádřením v občanském zákoníku. To proto, ţe 

obecná teoretická právní doktrína pro celou oblast soukromého práva byla vypracována 

v průběhu právních dějin právě teorií práva občanského,  nikoli soukromého 

(nemáme také soukromý zákoník, ale občanský zákoník), soukromé právo je právní 

oblastí, nikoli právním oborem. Zvláštní právní obory jako je právo pracovní, autorské, 

rodinné apod. jsou zaměřeny na zvláštní stejnorodé skupiny vztahů soukromoprávní 

oblasti vyznačující se specifiky vydělujícími je z obecné roviny občanského práva. 

 Občanský zákoník je tudíţ obecným zákonem pro celou soukromoprávní oblast, mezi 

nímţ a úţeji zaměřenými úpravami zákoníku práce, autorského zákoníku apod. je vztah 

obecného a zvláštního. Je pouze věcí legislativní techniky respektující praktické 

potřeby adresátů práva, které ze zvláštních oborů soukromého práva (svou specifičností 

vydělených z obecné roviny práva občanského) budou upraveny ve zvláštních 

zákonech a které budou začleněny společně v občanském zákoníku. Vztah obecného  
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a zvláštního mezi obecnou normou vypracovanou právem občanským a zvláštní normou 

práva autorského, pracovního apod. bude zachován v obou případech  (v řešení 

zmíněném na druhém místě půjde o vztah mezi obecnou a zvláštní částí jednoho 

kodexu).  

Významná je v této věci rovněţ argumentace Ústavního soudu publikovaná ve 

sbírce zákonů č. 116/2008 Sb., který navíc odůvodnil nezbytnost postavení občanského 

zákoníku jako obecného soukromoprávního kodexu také zachováním právní jistoty 

subjektů práva - nutné pro splnění kritérií právního státu.  

 

Citace z nálezu Ústavního soudu publikovaného pod č. 116/2008 Sb.: 

 

„…. Ústavní soud má za to, že nejrůznější odkazy v ustanoveních zákoníku práce nemohou pokrýt všechny 

nezbytné situace, které se mohou v pracovněprávních vztazích vyskytnout; pokud by zákoník práce 

neobsahoval výslovný odkaz na občanský zákoník, resp. pokud by byl tento odkaz neúplný, nemohl by být 

občanský zákoník (v důsledku zvolené metody delegace) jako obecný předpis použit. Tak např. by nebylo 

jasné, kdo má v pracovněprávních vztazích jednat za osobu, jejíž způsobilost k právním úkonům byla 

omezena. Při vyloučení obecné subsidarity občanského zákoníku by tak mohla nastat nejistota, jakým 

právním předpisem se budou takto vzniklé vztahy řídit, pokud zákoník práce nebude mít pro právní 

situaci předvídanou hypotézou příslušných norem řešení. Uvedená nejistota v pracovněprávních vztazích 

neodpovídá principu předvídatelnosti důsledků právního předpisu, a není tedy, jak je shora uvedeno,  

v souladu s principy právního státu ve smyslu čl. 1 Ústavy, kterými musí být posuzován obsah každého 

normativního právního aktu. Proto Ústavní soud návrhu na zrušení ustanovení § 4 zákoníku práce 

vyhověl…“ 

(Zvýraznění v textu jsou  doplněna autorem práce.)  

 

 Jsem si vědom, ţe vymezení vztahu mezi pojmy občanské právo, soukromé 

právo a zvláštní právní obory není zatím vyjasněn tak, aby se jednalo o obecně 

přijímanou doktrínu (domnívám se však, ţe v rozhodnutí Ústavního soudu  je  

v odůvodnění vztahu obecnosti a zvláštnosti implicitně obsaţen). Po publikování 

citovaného rozhodnutí Ústavního soudu je však již možné považovat za nesporné, ţe 

občanský zákoník musí být obecnou normou pro celou soukromoprávní oblast. Jde  

o přímý legislativní důsledek rozhodnutí Ústavního soudu. V rozhodnutí však jiţ není se 

stejnou zřetelností deklarován vztah mezi občanským právem jako obecným právním 

oborem a dalšími (zvláštními) soukromoprávními obory jako také vztah obecného  

a zvláštního. Není zde jednoznačně  vyloučeno, ţe se nejedná o paralelní právní obory 

v prostoru soukromého práva (pouze to lze z odůvodnění vyvodit). Domnívám se, ţe 

pouze prvně uvedená teze může být správná. Jak bylo uvedeno výše, obecnou právní 

doktrínu pro celou oblast soukromého práva vypracovalo právo občanské, nikoli 

soukromé (nemáme také soukromý zákoník, ale občanský zákoník); soukromé 

právo je právní oblastí, nikoli oborem. Ještě významnější argument spatřuji v tom, ţe 
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pokud je jeden kodex společnou subsidiárně aplikovatelnou normou pro celou právní 

oblast, je tím dáno, ţe i právní disciplína, jejímţ je kodex legislativním vyjádřením, 

nutně musí být obecným právním oborem zahrnujícím v dané oblasti principy 

oborů zvláštních. V opačném případě by subsidiární aplikace obecných norem nebyla 

možná, neboť by nebyly vyloučeny střety obecných principů  konstrukce a interpretace 

norem obou oborů. Jak bylo ale vyloţeno výše, subsidiární aplikace je nutná. Je-li tedy 

nutné zakotvit princip subsidiarity, zároveň je-li pro princip subsidiarity nutná shoda 

v konstrukčních principech subsidiárně aplikovatelných norem a shodu v  principech 

obou skupin norem můţe zajistit jen vztah obecného a zvláštního mezi obory, které jsou 

teoretickým zázemím pro obě skupiny norem, potom i vztah mezi občanským právem 

a pracovním, autorským a dalšími dílčími právními obory soukromoprávní oblasti 

musí být vztahem obecného a zvláštního, postaveným na principu subsidiarity.  

Obecné občanské právo tvoří spolu s ostatními zvláštními  právními obory 

soukromoprávní oblasti samostatnou sféru soukromého práva významně se odlišující od 

sféry práva veřejného. Zároveň tím není popřena skutečnost, ţe není moţné vţdy najít 

spolehlivé kritérium pro rozlišení normy soukromoprávní a veřejnoprávní povahya ţe 

některé právní obory soukromého práva  (v postavení zvláštního práva k právu 

občanskému) jsou svým rozsahem širší a překračují některými svými segmenty sféru 

soukromého práva. Na tyto segmenty samozřejmě nelze aplikovat výše uvedený princip 

subsidiarity k občanskému zákoníku.  

 

Pracovní právo  

 

Shora uvedené platí i pro pracovní právo. Jde o právní odvětví, které upravuje 

určitou specifickou oblast právních vztahů ve společnosti (tj. mezi subjekty společnost 

tvořícími). Jedná se o specifickou oblast soukromého práva v postavení zvláštního 

práva k obecnému právu občanskému. Občanský zákoník je obecným kodexem 

k zvláštní právní úpravě zákoníku práce. Uvedené platí bezvýhradně pro pracovní 

právo individuální, částečně kolektivní, nikoli však u veřejnoprávních vztahů 

zahrnovaných rovněţ do novodobou tradicí široce pojímaného oboru pracovního 

práva. Toto pojetí pracovního práva je vžité a nenalézám argumenty k jeho opouštění  

(a jak bylo uvedeno výše - ve společnosti zaţité řešení je moţné měnit pouze při 

existenci silných argumentů, prokazujících vyšší kvalitu nového řešení). Rozhodující 

většinou vztahů upravovaných normami individuálního a kolektivního pracovního práva 
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jsou vztahy závazkové. V souladu s výše uvedeným jde o zvláštní úpravu 

závazkového práva k obecnému závazkovému právu (upravenému v občanském 

zákoníku a v obecné teorii občanského práva).  

*
 Sama definice pracovněprávních vztahů je v právní teorii poněkud rozkolísaná. 

Za vyhovující povaţuji formulaci, která tyto vztahy charakterizuje jako právem 

upravené vztahy mezi subjekty účastnícími se ekonomického procesu (produkce – 

spotřeba), související s výkonem závislé práce, jejichž obsahem jsou práva  

a povinnosti fyzických nebo právnických osob.  

Jak uvedeno, tento další text se bude především zabývat pracovněprávními 

závazky a tedy zároveň závazkově-právním vztahem v soukromoprávní sféře obecně 

(neboť pracovněprávní závazky jsou jejich podmnoţinou). Obecné teoretické postuláty 

vypracovala občanskoprávní teorie a jsou promítnuty do občanského zákoníku, 

specifické závazky pracovněprávní povahy upravuje zákoník práce a další 

pracovněprávní předpisy jako předpisy zvláštní. V obecné rovině je třeba pojem 

závazek charakterizovat, zároveň vymezit i specifičnost závazkového práva jako práva 

relativního, které se výhradně realizuje ve vztahu (sociálním vztahu mezi subjekty  

komunity) v protikladu k právům absolutním, která se realizují mimo právní vztah, 

případně v právním vztahu odlišné kvality. Zda se kaţdé právo realizuje ve vztahu nebo 

se to týká pouze některých druhů subjektivních práv, je další ze sporných bodů původní 

a novodobé tradice. Specifikace podstaty závazkového právního vztahu jako vztahu 

relativního a jeho vymezení oproti vztahům absolutním je zahrnuto do následující 

kapitoly této práce.  

                                                 
*
 Právnická učebnice Bělina, M. a kol.: Pracovní právo 1., vyd. C.H.Beck, Praha, 2001, na str. 80 uvádí 

definici pracovněprávních vztahů „….pracovněprávní vztahy jsou právní (právem upravené) vztahy mezi 

určitými subjekty, účastníky pracovního procesu v extenzivním slova smyslu, jejichţ obsahem jsou práva 

a povinnosti.“ 

 



 Disertační práce 

Závazkové právní vztahy v oblasti pracovního práva  40/257  JUDr. Antonín Havlík 
   

Kapitola 4: Podstata závazkového právního vztahu; právo 

realizované ve společenském vztahu a mimo vztah – 

relativní a absolutní právo; alternativní koncepce klasifikace  

 

Obsah kapitoly  

4.1 Podstata závazkového právního vztahu 

4.2 Právo realizované ve společenském vztahu a mimo něj – právo relativní  

 a absolutní  

4.3 Alternativní koncepce  

 

4.1 Podstata závazkového právního vztahu  

 

 Závazkové právo tvoří dle tradičního římskoprávního členění jednu ze 

základních částí soukromého práva. Podstatu závazků, tj. práv a povinností, jejichţ 

úprava tvoří předmět závazkového práva, vyjadřuje jiţ jejich jazykové označení – 

„závazek“, tedy zavázanost či vazba (nebo jiné synonymické vyjádření relativně 

pevného vzájemného poměru) dvou nebo více konkrétních subjektů vztahu. Slovo 

závazek se však stalo v obecném jazyce odborným názvem a je vnímáno spíše jako 

specifické označení (odborně vymezený pojem) neţ jako nositel svého původního 

významu slova (v obecném jazyce). Povaţuji proto za více vypovídající mírně 

archaický, a tudíţ neuţívaný, ale právě proto obsahově nezastřený výraz „právní 

pouto“ (pevnost vazby mezi konkrétními subjekty je v tomto vyjádření postižena 

zřetelněji). V systému práva tvoří závazky (právní pouta) normativní (právně 

normativní) materii upravující práva a povinnosti vţdy mezi jedním nebo více subjekty, 

které se nacházejí v konkrétním, závazkovou normou předvídaném, vzájemném  

a korelativním  vztahu (zajištěném donucovací mocí). To znamená, ţe obsah práva 

na jedné straně vztahu je symetrickým obrazem povinnosti na straně druhé (např. 

povinnosti plnit konkrétně povinnost na straně jedné zakládá povinnost poskytnout pro 

toto plnění konkrétní součinnost) a totéţ platí i opačně.   
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4.2 Právo realizované ve společenském vztahu a mimo něj – právo relativní  

a absolutní  

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, závazky jsou především reálným společenským 

vztahem,  tj. vztahem mezi subjekty tvořícími společenství v dosahu působnosti normy, 

navíc jde o vztahy, které mají právní povahu. Jako takové jsou tedy částí mnoţiny 

vztahů vznikajících ve společnosti – (komunitě) společností (komunitou) tvořených  

a zároveň tuto společnost tvořící a odlišující ji tím od pouze nahodilého shluku osob. 

Společenským vztahem v tomto kontextu označuji situaci (nikoli předmět, jak by se ze 

slovního výrazu mohlo jevit), kdy dva nebo více subjektů jsou ve faktické vzájemné 

interakci, tj. vzájemně na sebe působí. Právním vztahem je ve výše uvedeném 

smyslu vztah, který je navíc zahrnut do rozsahu regulace právní normy upravující 

pravidla této interakce. (Pro zjednodušení pomíjím skutečnost, ţe vznik právní normy 

můţe předcházet existenci reálného společenského vztahu a teprve její účinností můţe 

být tento vztah zaloţen apod.) Protoţe jde o pravidla regulovaná normou právní, je 

jejich dodrţení samozřejmě garantované donucením veřejné moci.  

Z výše uvedeného je zjevné, ţe práva a povinnosti mezi subjekty regulované 

normami závazkového práva se realizují v rámci reálně (skutečně) existujících 

společenských vztahů. Jde tedy o regulaci reálné interakce subjektů (není podstatné, 

zda jde o interakci fyzickou nebo o vzájemné působení jinými vlivy). Klasifikace práv  

a povinností zaloţených závazkově právními normami je jednodušší neţ u norem 

upravujících věcná a osobní práva. V těchto případech se subjektivní práva jejich 

nositelů převáţně realizují prostřednictvím předmětu práva vůči neurčenému počtu 

členů společenské skupiny regulované daným právním řádem, s nimiţ subjekt práva do 

reálného (skutečného) vztahu nemusí vůbec vstoupit. Jestliţe bylo tedy výše uvedeno, 

ţe vztahem je rozuměna situace, kdy dva nebo více subjektů jsou ve faktické 

vzájemné interakci a zároveň je zjevné, ţe je část osobních a věcných práv jejich 

nositeli realizována, aniž k faktické interakci mezi právními subjekty dochází 

(„osamělý“ vlastník věci), musí z logiky uvedeného výkladu tedy vyplývat, ţe velká 

část subjektivních práv (garantovaných právním řádem) je realizována mimo právní 

vztah. Jestliţe žádný vztah nevzniká, nemůže mít ani právní povahu (proto tedy jde 

o subjektivní práva realizovaná mimo právní vztah). Domnívám se však, ţe tento 

v současnosti převládající odborný názor, který předpokládá realizaci některých 

subjektivních práv mimo právní vztah, je reakcí na přetíţené uţívání pojmu vztah, jak 
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bylo specifikováno v předchozí kapitole této práce o novodobé právní tradici 

(tzv. marxistická, svou povahou sociologizující právní teorie rozvíjená po roce 1948 

jako státem chráněná doktrína – jak uvedeno v předchozích pasáţích této práce). Při 

tomto pojetí se však ze zorného pole ztrácejí další subjekty nalézající se v prostoru 

působnosti normy. Vůči těmto osobám je subjektivní právo vymezeno povinností 

nerušit jeho nositele v jeho výkonu (práva). Nejedná se o vztah reálný – reálným 

donucením veřejné moci garantované pouto mezi konkrétními subjekty jako nositeli 

mnohotvárných práv (kopírovaných adekvátně mnohotvárnými povinnostmi druhého 

subjektu umoţňujícími právo naplnit), ale jedná se o potenciální vztahy mezi nositeli 

práva a dalšími subjekty daného právního prostoru, které potenciálně mohou do přímé 

interakce – situace reálného vztahu -  vstoupit. Tyto subjekty však jiţ od vzniku práva 

na straně oprávněného mají povinnost nerušit nositele práva při jeho výkonu (pokud se 

ocitnou v situaci reálného vztahu - reálné vzájemné interakce). Porušení negativní 

povinnosti v tomto reálném vztahu je obvykle právním důvodem ke vzniku 

závazkového právního vztahu (svou povahou rovněţ vţdy reálného společenského 

právního vztahu) – např. vzniku odpovědnosti za škodu. Existence právní normy zjevně 

koriguje chování všech subjektů v okruhu její působnosti, přestoţe ještě reálný vztah 

nevznikl, a toto působení normy by mělo tedy být i předmětem pojmové reflexe.    

Domnívám se proto, ţe pojem právní vztahy je moţné chápat i v širším smyslu 

nejen jako vztahy reálné, ale i jako vztahy potenciální (mezi subjekty práva regulované 

právními normami). Přestoţe v případě potenciálního vztahu nejde o přímou vzájemnou 

interakci (přímé působení či ovlivňování) subjektů práv a povinností, jiţ obecná 

deklarace zákonem chráněných subjektivních práv působí regulativně na všechny 

subjekty v prostoru působnosti právní normy. V případě reálného vztahu jde o situaci 

uvedenou výše, kdy dva nebo více subjektů na sebe vzájemně skutečně působí (aktivně 

nebo pasivně, fyzicky nebo prostřednictvím nehmotných vazeb). Potenciální vztah je 

situace, kdy subjekty na sebe vzájemně nepůsobí, ale reálně můţe nastat situace, kdy na 

sebe působit mohou, a jiţ v situaci potenciálního vztahu mají vůči sobě vzájemná práva 

a povinnosti, bez ohledu na to, zda si je mezi konkrétními subjekty vzájemně 

uvědomují. Pro tento případ je jim uloţena právní normou negativní povinnost, jíţ si 

jsou (nebo mají být) obecně vědomi. Jiţ toto obecné, vůči konkrétnímu subjektu 

nespecifikované vědomí negativní povinnosti nerušit právo (pokud dojde k faktické 

interakci) má regulativní povahu. To znamená, ţe i v rámci vztahu potenciálního je 

moţné hovořit o regulativním působení právní normy, a tedy i určitém potenciálním 
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společenském vztahu mezi nositelem negativní povinnosti a nositelem subjektivního 

práva, přestoţe mu není ještě známa jeho individualita. Tím se situace potenciálního 

vztahu – jak jsem jej navrhl označit, odlišuje od situace jakéhokoli budoucího, také de 

facto „potenciálního“ právem přepokládaného vztahu – teprve v budoucnu zaloţeného 

závazkového vztahu (práva a povinnosti do jeho zaloţení zatím vůbec neexistují). 

Subjektivní práva (a povinnosti) realizované v rámci závazkového právního vztahu 

jsou označována za práva relativní právě pro relaci - vztah k dalšímu (dalším) nejméně 

jednomu individualizovanému subjektu, s nímţ (nebo s nimiţ) práva a povinnosti jedné 

i druhé strany tvoří vzájemnou párovou dvojici. Subjektivní práva (a povinnosti) 

existující mimo právní vztah nebo ve vztahu potenciálním dle výše uvedeného výkladu 

se nazývají práva absolutní. Netvoří párovou dvojici adekvátních práv a povinností, 

ale právu jednoho subjektu práva odpovídá pouze povinnost všech ostatních subjektů 

v oblasti působnosti právní normy toto právo respektovat a nerušit  

Způsob pojmové reflexe skutečnosti a klasifikace jednotlivých pojmů podle 

sledovaných znaků zkoumaných jevů je do značné míry věcí odborné konvence. 

Kritériem pro posouzení kvality určitého řešení je efektivita jím postiţené skutečnosti  

a vhodnost pojmového aparátu pro další teoretickou práci.  

 

4.3 Alternativní koncepce 

 

Ve výše uvedeném výkladu se důsledně vychází z koncepce právního vztahu 

jako vztahu mezi subjekty práva - osobami schopnými volního rozhodování, tj. 

fyzickými osobami nebo umělými  právními útvary, jimţ fyzické osoby volní vlastnosti 

dle stanovených pravidel propůjčují. Při respektu k výše uvedené charakterizaci 

reálného vztahu jako interakci dvou subjektů není moţno upřít určitou logiku ještě 

širšímu pojetí právního vztahu (neţ výše uvedeno) jako právem regulovaného vztahu 

mezi dalšími prvky – osobou a věcí. Nesporně i mezi osobou a věcí dochází 

k vzájemnému působení, tedy existuje zde vztah, pokud bude vycházeno z pojmu vztah 

vymezeného výše. Vztahy by tedy v tomto pojetí bylo moţné chápat nejenom jako 

vztahy mezi osobami, ale i jako vztahy mezi osobami a věcmi, zatímco v pojetí 

v současné době obecně přijímaném je reálný vztah k věci reflektován pomocí pojmů 

„sloţka“ práva nebo právního vztahu (předmět a obsah). Na moţnost zcela odlišného 

vymezení a klasifikace pojmu právní vztah (jako vztah mezi subjektem a věcí) 

poukazuji v souvislosti s (dnes s rozpaky, avšak všeobecně) přijímanou výše uvedenou 
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tezí, ţe  významná část masy práva (na niţ jsem se snaţil reagovat zavedením 

kompromisního pojmu - potenciální vztah) se realizuje mimo vztah. Snaţím se tím 

podtrhnout určitou relativnost uţívaného teoretického aparátu. Je však zřetelné, ţe 

uvedená alternativní koncepce (zahrnout do rozsahu pojmu právní vztah i vztahy mezi 

vůlí disponujícím subjektem a věcí)  by vyţadovala zcela odlišnou konstrukci 

základních pojmů dnes uţívaných k postiţení fenoménu práva a šlo by o úsilí zcela 

zbytečné. Další úvaha na toto téma přesahuje meze záběru tématu této práce.  

Jak uvedeno, vztahy pracovněprávní povahy v oblasti individuálního  

a kolektivního pracovního práva jsou především vztahy závazkovými. V souladu s  výše 

uvedeným jde tedy o reálné vztahy; práva a povinnosti subjektu vznikají v autentických 

sociálních vztazích dvou nebo více subjektů navzájem. Pro vznik, změnu nebo zánik 

pracovněprávních vztahů platí totéţ, co platí obecně pro soukromoprávní právní vztahy 

(jakoţ i subjektivní práva a povinnosti obecně) a obecné pojmosloví a teoretický aparát 

vypracovala teorie občanského práva. Teoretická část pracovního práva obecnou teorii 

rozpracovává pro specifika vlastní zvláštnímu právnímu oboru.  
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Kapitola 5: Právní skutečnosti, právní (závazkové) vztahy – 

obecná klasifikace a struktura; pracovněprávní závazky   

a jejich struktura  

 

Obsah kapitoly:   

5.1 Obecná klasifikace  

5.2 Specifika pracovněprávních závazků  

5.3 Členění pracovního práva jako samostatného právního oboru  

5.4 Druhy a sloţky pracovněprávních vztahů 

5.5 Základní (individuální) pracovněprávní závazky  

5.6 Odpovědnostní pracovněprávní závazky   

5.7 Metoda kogentní úpravy v individuálním a kolektivním pracovním právu – 

 způsoby stanovení mezí smluvní svobody subjektů vztahů  

5.7.1 Vztah mezi metodou kogentní úpravy a ratiem legis legislativního textu 

5.7.2 Kogentní limity smluvní svobody subjektů individuálních pracovněprávních  

 vztahů stanovené kolektivními smlouvami  

5.8  Význam veřejnoprávní sankce v pracovním právu 

   

5.1 Obecná klasifikace  

 

Subjektivní práva a povinnosti (jakoţ i právní vztahy – zda práva a povinnosti 

mohou  existovat mimo právní vztahy, bylo zkoumáno výše) vznikají ve výjimečných 

případech přímo ze zákona,  obvykle je však jejich vznik právní normou vázán na 

splnění dodatečné podmínky – skutečnosti (jevu), s níţ (právní norma) vznik 

konkrétních práv a povinností (právního vztahu) spojuje. Jestliţe se jedná o jev  - 

skutečnost - definovaný v právní normě jako právní podmínka vzniku práva  

a povinnosti, tedy o jev - skutečnost - vtaţený do právního řádu, jedná se o tzv. právní 

skutečnost. Tyto skutečnosti se touto svou schopností způsobit právní důsledek odlišují 

od jiných jevů – skutečností, které jsou z hlediska vzniku práva a povinností 

indiferentní.  To znamená, ţe vznik práva a povinností, právních vztahů, a tedy  

i právních závazků je spojen s existencí právních skutečností, jimiž tento vznik 

právní řád (resp. konkrétní právní norma) podmiňuje. Právní skutečnost je tedy 

taková skutečnost, jíţ právní předpisy podmiňují vznik, změnu nebo zánik práv  
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a povinností v právních vztazích (případně mimo ně), a tedy i vznik, změnu a zánik 

občanskoprávních a pracovněprávních závazků.  

Právní skutečnosti je moţné třídit podle různých kritérií volených podle účelu 

prováděné klasifikace, např.: 

podle toho, zda pro vznik právních následků má účastník povinnost existenci 

skutečnosti prokazovat či nikoliv, a to: 

 prokazované skutečnosti,  

 presumované skutečnosti,  

 skutečnosti, u nichţ se vychází z právní fikce,  

 skutečnosti obecně známé; 

podle svých důsledků pro existenci a obsah vztahu na právní skutečnosti, které 

právní vztahy (práva a povinnosti):  

 zakládají,  

 mění nebo   

 ruší (ukončující);  

podle závislosti na vůli subjektu, a to:  

 objektivní právní skutečnosti – události - právní skutečnosti, k nimţ dochází 

nezávisle na vůli účastníků závazkových vztahů;  

 subjektivní právní skutečnosti – pracovněprávní úkony (příp. protiprávní úkon), 

které  vycházejí vţdy z vůle subjektu. 

      Subjektivní skutečnosti (právní a protiprávní úkony) – je moţné dále rozlišovat 

podle vztahu k objektivnímu právu na:  

 chování právem dovolené,  

 chování právem nedovolené;  

podle vzájemného postavení subjektů na  

 právní úkony jednostranné,  

 právní úkony dvou- a vícestranné. 

Je moţné nalézt značné mnoţství relevantních klasifikačních kritérií (jak uvedeno výše, 

jejich volbu ovlivňuje především účel prováděné klasifikace).  

  Podle významu jednotlivých kritérií je účelné právní skutečnosti především 

dělit na  dvě základní skupiny, a to na právní skutečnosti, které na lidské vůli závisí,  a 

na  právní skutečnosti, které na lidské vůli nezávisí, tedy na právní úkony a právní 
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události. Právní skupina (úkony závisející na lidské vůli) zahrnuje další dvě základní 

oblasti, a to 

 úkony vyjadřující vůli odpovídající právu – jedná se o právní úkony v pravém slova 

smyslu  

nebo  

 úkony vyjadřující vůli, jejíţ obsah je v kolizi s právním řádem – protiprávní úkony.  

(Je věcí konvence, zda jsou protiprávní úkony chápány jako podskupina právních úkonů 

nebo jsou ve skupině úkonů závislých na vůli subjektu stavěny naroveň jako samostatný 

pojem.)  

Rovněţ právní události, tj. skutečnosti, které nejsou nositeli lidské vůle, se dělí 

na skupinu, jejichţ důsledky jsou  

 v souladu s právem nebo  

 v rozporu s právem.  

Protiprávní události je moţné ještě jemněji členit na události, tj. skutečnosti dynamické 

povahy, a stavy, které tuto dynamiku postrádají (nezřídka jsou protiprávní stavy 

důsledkem protiprávních událostí). 

V případě právních úkonů je však uvedené členění na úkon právní a protiprávní 

zásadnější (neţ v případě právních událostí), protoţe skupina protiprávních úkonů 

otevírá prostor k další velké teoretické (i praktické) právní oblasti - právní 

odpovědnosti. To samozřejmě do určité míry platí pro protiprávní na lidské vůli 

nezávislé skutečnosti také, problematika je ovšem omezena na oblast tzv. objektivní 

odpovědnosti. I ta je ovšem obvykle vykládána zároveň s celou materií občanskoprávní 

odpovědnosti (kde jednoznačně převaţuje princip zavinění). 

 

Právní úkony  

 

Právní (a protiprávní) úkony, jak bylo výše uvedeno, jsou klíčovou skupinou 

právních skutečností. Označují se za subjektivní, neboť jsou spojeny se stavem vůle 

subjektů. Občanský zákoník definuje právní úkon jako projev vůle směřující ke vzniku, 

změně nebo zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovým projevem vůle 

spojují. Právní úkony jsou vţdy volním lidským chováním (tato formulace je poněkud 

zjednodušující ve vztahu k nedbalostním úkonům a k jednání právnických osob) a tato 

volní sloţka je odlišuje od právních událostí. Od protiprávních úkonů, které jsou 
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rovněţ volním lidským chováním, se liší tím, ţe představují právem uznávané jednání. 

Protiprávní chování (samozřejmě i nečinnost můţe být jednáním) je naopak jednáním 

v rozporu s poţadavky právních předpisů. 

        

Pojmové znaky právních úkonů  

 

Pojmovým znakem právních úkonů je : 

 vůle směřující ke vzniku, změně nebo zániku práv a povinností a její  

 kvalifikovaný projev (tj. projev vůle směřující ke vzniku, změně, zániku práv  

a povinností vyjádřený způsobem poţadovaným právem).  

Tím není nutně dáno, ţe vůle směřovala vţdy ke všem právním důsledkům, které její 

projev vyvolal (aktuální zejména v případě sankcí). Vůle je fenomén pojmově spojený 

s fyzickou osobou, u právnických osob je jejich vůle rovněţ odvozena od lidské vůle – 

psychického stavu fyzické osoby nebo osob, které vůli právnické osoby formulují.  

Vedle klasifikace právních úkonů je nutné se zabývat náležitostmi právních 

úkonů, protoţe právě splnění všech náleţitostí tvořících pojmové znaky bezvadných 

úkonů je klíčové pro to, aby konkrétní právní úkony splnily zákonem předpokládanou 

funkci právního důvodu (samozřejmě spolu s právní normou) pro právní následek – 

vznik práva a povinnosti – právního vztahu. Detailní zkoumání náleţitostí právních 

úkonů překračuje rámec této práce, zde bude opět zmíněna pouze základní klasifikace.  

Náleţitostmi právních úkonů jsou zejména náleţitosti:    

 týkající se osoby činící úkon:  

o věk,  

o způsobilost k právním úkonům   

o duševní zdraví – přiměřená intelektuální vyspělost,  

o příčetnost při projevu vůle,  

 týkající se vůle:   

o svoboda, 

o  váţnost,  

o nezkreslenost omylem,  

 týkající se projevu:  

o srozumitelnost,  

o přípustnost,  
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 týkající se obsahu:  

o dovolenost,  

o faktická moţnost.  

Kaţdý z výše uvedených pojmů otevírá prostor k navazujícímu teoretickému 

výkladu daného tématu, jedná se ale o problematiku za hranicí předmětu zkoumání 

této práce.  

   

Třídění právních úkonů  

 

Právní úkony je moţné třídit z různých hledisek. Vzhledem k tomu, ţe se jedná 

o podmnožinu právních skutečností, je moţné všechna výše uvedená kritéria 

uplatněná pro právní skutečnosti uplatnit i pro právní úkony, kaţdá klasifikace je však 

obsahově určována povahou klasifikovaného objektu a účelem, pro nějţ je klasifikace 

prováděna, proto je třeba správně rozhodnout, která klasifikační kritéria se v daném 

případě uplatní. Pro právní úkony jsou obvykle uţívána tato níţe uvedená klasifikační 

hlediska – jde o právní úkony:  

 jednostranné  a dvoustranné (zmíněno výše),  

 synalagmatické a asynalagmatické,  

 kauzální a abstraktní,  

 formální a neformální,  

 úplatné a bezplatné,  

 zakládající a rušící,  

 adresné a neadresné,  

 právní úkony pro případ smrti (a mezi ţivými).  

Závazky (závazkové právní vztahy) zaloţené právními (protiprávními úkony) nebo 

jinými právními (protiprávními) skutečnostmi lze opět klasifikovat podle různých 

hledisek volených podle účelu prováděné klasifikace. Závazky jsou obvykle tříděny na: 

 závazkové právní vztahy smluvní a mimosmluvní (kontraktní a mimokontraktní), 

 závazkové vztahy vznikající z vůle stran a nebo nezávisle na vůli stran,  

 závazkové vztahy výslovně upravené  

o ve smluvních typech zakotvených v obligační části občanského zákoníku,  

o ve smluvních typech výslovně upravených ve zvláštních zákonech – zákoník 

práce je nápadným příkladem takovéto úpravy,  
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 závazkové vztahy z inominátních smluv,  

 závazkové vztahy odpovědnostní  

o ze způsobené škody,  

o z odpovědnosti za vady,  

o z odpovědnosti za prodlení,  

o z bezdůvodného obohacení,  

 závazkové vztahy jednostranně, dvoustranně a vícestranně zavazující,  

 závazkové vztahy hlavní a vedlejší,  

 závazkové vztahy vznikající z quasi smluv.  

Z hlediska struktury závazků jsou  předmětem zkoumání: 

 subjekty závazků – vzájemně interagující osoby – nositelé práv a povinností    

o osoby fyzické a právnické  

 fyzické – fyzické osoby způsobilé k právům (v moderním právním 

řádu je kaţdá fyzická osoba způsobilá k právům),  

 právnické – korporace, nadace, ústavy a subjekty s hybridními 

vlastnostmi,  

 obsahy vztahů – konkrétní podoba práva a povinnosti subjektů 

o práva a povinnosti soukromoprávní povahy  

 obecné instituty vypracovává obecná teorie občanského práva  

a pozitivní úprava je včleněna do občanského zákoníku,   

 zvláštní oblasti soukromého práva přesahující hranice práva 

občanského jsou teoreticky vypracovány zvláštními právními obory 

(obchodní rodinné právo, pracovní právo, autorské právo apod.)  

a jsou pozitivně zakotveny obvykle do samostatných norem ve 

vztahu zvláštních předpisů k občanskému zákoníku (i obecné teorii 

občanského práva),  

 přímé předměty závazků – chování subjektů vztahů vynucované nebo chráněné 

veřejnou autoritou,  

 nepřímé předměty závazků (přímý předmět závazkových vztahů je někdy nazýván 

objektem vztahu a níţe uvedený nepřímý předmět  předmětem závazkového vztahu) 

– věci (obvykle předměty), kterých se práva subjektů týkají.  

Výklad závazků v obecné rovině dle jednotlivých prvků výše uvedené klasifikace 

přesahuje svým rozsahem moţnosti této práce, proto je účelné soustředit se na 
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zkoumání jednotlivých  prvků v úrovni zvláštního právního oboru (zvláštního ve vztahu 

k obecnému občanskému právu) – pracovního práva. To je především předmětem 

zkoumání této práce. 

 

5.2 Specifika pracovněprávních závazků  

 

 Ekonomickou podstatou pracovních závazků je pronájem pracovní síly – to 

znamená jiţ samo užívání pracovní síly za odměnu. Uţívání je dynamický proces 

kvantifikovatelný pouze prostřednictvím časových úseků, v nichţ je realizován. 

Z podstaty tohoto vztahu vzniká tudíţ v uvedených časových úsecích podstatně silnější 

vazba mezi smluvními subjekty, neţ je běţné u ostatních občanskoprávních závazků. 

Pro smluvní občanskoprávní závazky (totéţ platí i pro obchodněprávní závazky) je 

typické, ţe zákládající právní úkon svým účelem směřuje ke konečnému produktu - 

výsledku práce. Jeho parametry jsou obvykle známy jiţ v okamžiku právního úkonu - 

uzavírání smlouvy. To se promítlo i do odborného jazyka – nehovoří se o kupním 

vztahu, vztahu ze smlouvy o dílo, ale o kupní smlouvě, smlouvě o dílo, smlouvě  

o půjčce apod., dokonce i v případě mandátní smlouvy, která se jiţ některými znaky 

můţe blíţit úkonu směřujícímu k  závislé práci, se obvykle uţívá pojem mandátní 

smlouva, nikoli mandátní vztah (kdyţ i pojem  mandátní vztah je v tomto případě také 

frekventovaný). Pojem smlouva má v těchto případech široký rozsah zahrnující nejen 

příslušný právní úkon (zakládající závazek), ale zároveň i následný celý závazkový 

vztah (smluvní typ). Právě v okamţiku, kdy se těţiště (zaměření) smlouvy přesouvá od 

konečného produktu k  samotnému pracovnímu výkonu (který vytvoření produktu 

předchází a podmiňuje jej, ale není závislý na jeho dokončení), dochází k pohybu 

z roviny obecného občasného závazkového práva do roviny pracovněprávní. Tento 

závazek, jehoţ předmětem není konečný produkt, ale pracovní síla, která je k vytvoření 

konečného produktu uţívána, je charakterově významně odlišný (od ostatních 

občanskoprávních závazků). Jestliţe u kontraktu, jehoţ předmětem je konečný 

(statický) produkt, mohou být smluvní strany v období mezi právním úkonem 

(smlouvou) a termínem plnění relativně na sobě nezávislé (ve srovnání se závislou prací 

- nájem pracovní síly) poskytující si pouze vzájemnou povinnost součinnosti, v případě 

pronájmu pracovní síly to je odlišné. Jak bylo uvedeno, pracovní síla je dynamická 

kategorie naplňující se v čase a její konkrétní forma se v čase také proměňuje 

v závislosti na měnících se podmínkách prostředí, v němţ se realizuje, včetně změny 
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vyvolané vlastním působením pracovní síly. To znamená, ţe pracovní síla musí být 

usměrňována, řízena po celé období od uzavření smlouvy aţ do ukončení vztahu. Účel, 

k němuţ byl vztah zaloţen, se nerealizuje aţ ve výsledku kooperace stran, ale v průběhu 

vztahu a konkrétní účely – výsledky (uţití pracovní síly není cílem, ale prostředkem 

ekonomické aktivity) jsou tedy také nutně formovány aţ v průběhu vztahu. To je 

významný fenomén individuálního pracovního závazku. Povinnosti vzniklé pokynem 

zaměstnavatele mají znaky specifikace obecné povinnosti zaloţené sjednáním druhu 

práce a místa, kde bude vykonávána – (tzv. místa výkonu práce). Zároveň jsou to ale 

povinnosti zaloţené jednostranně, byť v mezích zaloţených smlouvou, a jsou zde 

určité podobnosti s řídícími právními úkony z oblasti veřejného práva. Smluvní strany 

pracovně i sociálně vstupují do hierarchického postavení, které má v korporátních 

strukturách značné vertikální rozpětí. 

Práce konaná za výše uvedených podmínek je prací závislou a je podřízena 

regulaci pracovním právem. Této regulaci jsou podrobeny i související závazky, tedy 

především mimosmluvní závazky ex delicte (vzniklé v souvislosti s výkonem závislé 

práce). To je tedy základní materie individuálního pracovního (tj. závazkového) práva. 

Kolektivní pracovněprávní vztahy s výše uvedeným úzce souvisejí. Jejich předmětem 

není vlastní výkon práce, ale podmínky, za nichţ je vykonávána, a způsob, jakým se 

tyto podmínky stanoví.  

 

 5.3 Členění pracovního práva jako samostatného právního oboru   

 

Pracovní právo je tvořeno souborem právních norem, které je moţné rozčlenit 

do tří relativně stejnorodých skupin podle jimi upravovaných oblastí. Jádrem oboru je 

individuální pracovní právo regulující závazky mezi osobami v postavení zaměstnanců 

a zaměstnavatelů. Kolektivní pracovní právo a úprava regulace pracovního trhu jsou 

dílčí normativní oblasti podporující bezporuchové fungování zaměstnanecko-

zaměstnavatelských vztahů (oblast individuálního pracovního práva). Dále jde  

o kolektivní pracovní právo a právo zaměstnanosti. V kaţdé z těchto skupin je veřejný 

zájem na ochraně stability těchto vztahů (charakteristický znak celé pracovněprávní 

oblasti) zabezpečen poněkud odlišným způsobem.  
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Individuální pracovní právo   

 

Individuální pracovní právo je historicky nejstarší oblastí. Jak bylo jiţ 

konstatováno v předchozích pasáţích, individuální pracovní právo bývá obvykle 

definováno jako soubor norem upravující vztahy při výkonu práce, která má závislou 

povahu - v nichţ je pracovní síla fyzického subjektu vyuţívána za odměnu jiným 

subjektem (jak osobou fyzickou, tak i právnickou). V centru stojí individuální smluvní 

vztah mezi oběma subjekty – tím, kdo pracovní sílu poskytuje (zaměstnanec), a tím, kdo 

ji vyuţívá (zaměstnavatel). Individuální pracovní právo má z celé pracovněprávní 

oblasti nejbezprostřednější vztah k právu občanskému – z tohoto odvětví se vydělilo  

a představuje skupinu zvláštních právních norem k obecným normám občanskoprávním.  

Jde o normy závazkově právní povahy, tedy o oblast zvláštního závazkového práva  

(k obecnému závazkovému právu občanskoprávnímu), rovněţ teoretické postuláty 

vypracované občanskoprávní teorií a tvořící obecnou část občanského práva se aplikují  

i na tuto oblast. Pokud by bylo celé pracovní právo redukováno pouze na oblast 

individuálního pracovního práva, bylo by diskutabilní, zda by mělo smysl uvaţovat  

o samostatném právním odvětví (a šlo by patrně pouze o zvláštní část závazkového 

občanského práva upravující závazky, jejichţ předmětem je závislá práce).  

 

Kolektivní pracovní právo  

 

Druhou oblastí pracovního práva úzce navazující na individuální pracovní právo, 

s výrazným přesahem do práva veřejného, je kolektivní pracovní právo. Tato oblast 

zahrnuje normy upravující vztahy mezi subjekty, které zastupují kolektivy zaměstnanců 

a zaměstnavatelů sdruţené v kolektivních zástupcích. Jedná se o historicky mladší 

oblast regulace pracovních vztahů, kdy do individuální roviny smluvních vztahů právně 

rovnocenných subjektů vstoupily kolektivy reprezentující obecnější nadindividuální 

zájmy - méně vystavené ekonomickým tendencím pracovního trhu. Z perspektivy 

tradiční občanskoprávní roviny se jedná o cizorodý prvek vzdalující pracovněprávní 

oblast občanskému právu. Svoboda v individuálním vztahu je v prostoru kolektivního 

pracovního práva vystavena tlaku ochranných limitů nadřazených (závazných) norem 

kolektivních smluv.  
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Právo zaměstnanosti  

 

Třetí oblast pracovního práva představují normy regulující pracovní trh  

a zabezpečující kontrolu dodrţování pracovněprávních norem. K zabezpečení 

fungujícího pracovního trhu, který je základní podmínkou pro zabezpečení práva 

občana na zaměstnání (resp. práva občana získávat prostředky pro své ţivotní potřeby 

prací dle čl. 26 Listiny základních práv a svobod), je stát zavázán ústavními normami. 

Tato oblast pracovního práva je na rozdíl od oblasti individuálního pracovního práva  

(a částečně i kolektivního pracovního práva), která vychází z práva občanského, 

historicky sférou veřejnoprávní. Také dominující administrativní metoda regulace 

vztahů mezi nerovnými subjekty orientuje tuto sféru do veřejnoprávního prostoru. 

Normy práva zaměstnanosti jsou dnes však z praktických důvodů natolik provázané 

s horizontální rovinou dalších dvou pracovněprávních oblastí (v případě kolektivního 

pracovního práva se ovšem jedná o horizontální rovinu pouze relativní), ţe v novodobé 

tradici (ad výše – míněno období druhé poloviny minulého století v ČR) začaly být 

chápány jako jedno společné právní odvětví  a jejich teoretické oddělení od celkové 

masy norem pracovního práva se jeví být umělým. Normy této pracovněprávní oblasti 

upravují vztahy mezi zaměstnanci a státními orgány (úřady práce, inspektoráty práce,  

BOZP apod.) i vztahy mezi těmito subjekty navzájem. Ochrana veřejného zájmu je  

v této oblasti tedy realizována zejména administrativně správními metodami.  

 

5.4 Druhy a složky pracovněprávních vztahů  

 

         Pracovněprávní vztahy lze z hlediska jejich předmětu, jak vyplývá z výše 

uvedeného, dělit na: 

 individuální pracovněprávní vztahy,  

 pracovněprávní vztahy kolektivní.  

Vztahy vznikající při řízení pracovního trhu – správněprávní povahy – jsou za 

hranicí zkoumání této práce.  

        Předmětem individuálního pracovněprávního vztahu je především konání 

práce za odměnu zaměstnancem. Jedná se však nejen výhradně  o vztahy, ve kterých je 

pracovní síla užívána za odměnu zaměstnavatelem, ale i vztahy, které s těmito 

vztahy úzce souvisejí, a to : 
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 které uvedeným vztahům předcházejí (např. vztahy při jednání s uchazečem  

o zaměstnání),  

 které s uvedenými vztahy existují paralelně (vztahy ke kolektivním zástupcům 

zaměstnanců,jejichţ vznik je od uvedených  vztahů odvozen (náhrada škody apod.). 

Předmětem kolektivního pracovněprávního vztahu jsou zejména obecně 

definované podmínky výkonu práce (také samozřejmě i vzájemná práva a povinnosti 

smluvních stran kolektivního pracovněprávního vztahu). Subjektem těchto vztahů jsou 

spolu se zaměstnavatelem a zaměstnancem téţ kolektivní reprezentanti a zastupitelské 

orgány zaměstnanců. Zvláštní skupinu vztahů představují vztahy mezi zaměstnavateli  

a zaměstnanci a mezi zaměstnavateli a kolektivními zástupci zaměstnanců při realizaci 

práva na součinnost (zejména kapitola 12 zákoníku práce, jde ale i o celou škálu práv  

a povinností dalších).    

Individuální pracovněprávní vztahy lze třídit na: 

 základní pracovněprávní vztahy,  

 pracovněprávní vztahy související se základními pracovněprávními vztahy, zejména 

odpovědnostní vztahy,  

 další právní vztahy. 

       Základní pracovněprávní vztahy jsou dle současné právní úpravy pracovní 

poměry a vztahy zaloţené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr 

(výhrady k tomuto členění uvádím níţe). 

       Souvisejícími vztahy se základními pracovněprávními vztahy jsou zejména 

vztahy sankční, vztahy při zabezpečování zaměstnání, vztahy vznikající při kontrole 

dodrţování pracovněprávních předpisů apod. 

       Mezi další vztahy závislé práce se zařazují ty vztahy, na které se zákoník práce 

vztahuje, pokud to takto zákoník výslovně stanoví nebo pokud to stanoví zvláštní právní 

předpisy.   

       Subjekty individuálních pracovněprávních vztahů jsou:   

 osoby fyzické, 

 osoby právnické.  

       Specifikem základního pracovněprávního vztahu je skutečnost, ţe na straně 

zaměstnavatele mohou být jak osoby fyzické, tak právnické, ale na straně 

zaměstnance můţe být pouze osoba fyzická. 
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       Subjektem pracovněprávního vztahu můţe být pouze ten, komu náleţí 

pracovněprávní subjektivita – tj. soubor právem poţadovaných vlastností, které jsou 

předpokladem pro to, aby fyzická nebo právnická osoba mohla být subjektem práv  

a povinností. 

       U subjektivity lze rozlišovat tyto základní složky:  

 moţnost mít práva a povinnosti – tj.  způsobilost k právům a povinnostem, zvláštní 

věková hranice - věk 15 let,    

 moţnost právními úkony nabývat oprávnění a zavazovat se – tj. způsobilost 

k právním úkonům,  

 mít právo uplatňovat nároky u soudu – tj. procesní způsobilost,  

 moci nést odpovědnost za porušení právních povinností – tj. deliktní způsobilost.  

           Obsahem individuálních pracovněprávních vztahů jsou (shodně  s obecnou 

občanskoprávní úpravou) práva a jim odpovídající povinnosti jejich subjektů. Přes 

rozmanitost konkrétních práv a povinností v jednotlivých vztazích lze tato práva  

a povinnosti vţdy redukovat na základní prvky popsané jiţ tradiční římskoprávní teorií: 

 dare (dát), 

 facere  (konat),  

 omitere  (zdrţet se),  

 pati  (strpět).  

       Pro některé druhy individuálních pracovněprávních vztahů je typická sloţitá 

struktura práv a povinností subjektů vztahu – typickým příkladem je pracovní poměr. 

Pro některé jiné pracovní vztahy je naopak typická jednoduchá struktura práv  

a povinností subjektů vztahu – typickým příkladem je sankční vztah. V průběhu trvání 

pracovněprávních vztahů můţe dojít jak ke změně obsahu, tak jejich subjektů, a to 

v důsledku právních skutečností, s nimiţ právo takovouto změnu obsahu nebo subjektů 

spojuje. 

 

5.5 Základní (individuální) pracovněprávní závazky  

 

Základními pracovněprávními vztahy (jak bylo uvedeno výše) jsou: 

 pracovní poměry, 

 vztahy zakládané dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

Pracovní poměry jsou dominantními základními vztahy; význam dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr je zanedbatelný.  
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       Subjekty pracovního poměru jsou zaměstnavatelé, jimiţ mohou být jak osoby 

právnické, tak fyzické způsobilé k pracovněprávním úkonům,  a zaměstnanci, jimiţ jsou  

vţdy jen osoby fyzické.  

       Objektem pracovního poměru je osobní výkon práce pro zaměstnavatele za 

mzdu. Typické pro tento pracovněprávní vztah je druhové vymezení práce. 

Zaměstnanec se řídí pokyny zaměstnavatele, jedná se tedy o výkon práce ve 

faktické podřízenosti k zaměstnavateli – proto se v oblasti teorie hovoří o závislé práci – 

problematika způsobu vymezení závislé práce de lege lata i de lege ferenda bude 

podrobně zpracována v této práci níţe.  

       Obsah pracovního poměru tvoří vzájemná práva a povinnosti jeho účastníků. 

Hlavním znakem pracovního poměru je pracovní závazek (vyskytuje se v kaţdém 

pracovním poměru). 

Zaměstnavatel a zaměstnanci jsou povinni zejména:  

 zaměstnavatel je povinen umoţnit zaměstnanci od sjednaného okamţiku výkon 

práce  specifikované druhem práce a místem výkonu práce; zaměstnanci zároveň 

náleţí právo přidělování takto charakterizované práce poţadovat;  

 zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci za vykonávanou práci odměnu 

(mzdu, plat) ve výši stanovené některým ze zákonem předpokládaných způsobů; 

zaměstnanci naproti tomu náleţí právo tuto mzdu po zaměstnavateli poţadovat; 

 zaměstnavatelé jsou povinni zajistit bezpečné pracovní podmínky; zaměstnanci jsou 

oprávněni vytvoření těchto podmínek poţadovat; 

 zaměstnanci jsou povinni konat osobně druhově sjednanou práci pro zaměstnavatele 

podle jeho konkrétních pokynů; zaměstnavatelé jsou zároveň oprávněni tuto práci 

poţadovat.  

Členění pracovních poměrů na druhy podle jednotlivých významných 

kritérií:  

 podle rozsahu pracovní doby: 

o pracovní poměr na tzv. stanovenou pracovní dobu,  

o pracovní poměry na zkrácenou nebo kratší pracovní dobu,  

 podle doby trvání pracovního poměru:  

o pracovní poměry na dobu určitou,  

o pracovní poměry na dobu neurčitou,  

 podle pramene práva -   
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pouze zákoník práce nebo zároveň také další právní předpis,  

 podle charakteru zaměstnavatele – podnikatelský subjekt nebo nepodnikatelský 

subjekt,  

 podle způsobu vzniku – dvoustrannými úkony, jednostrannými úkony nebo volbou,  

 podle místa výkonu práce – práce na pracovištích zaměstnavatele, případně práce 

doma.   

Zcela specifickým institutem jsou dohody o práci mimo pracovní poměr, úvaha de lege 

lata a de lege ferenda bude zmíněna níţe v této práci. 

 

5.6 Odpovědnostní pracovněprávní závazky  

 

Tzv. souvisejícími pracovněprávními vztahy (souvisejícími se základními 

pracovními vztahy) jsou zejména vztahy sankční – tj. odpovědnostní. Je moţné 

konstatovat, ţe pracovněprávní odpovědnost je zvláštní kvalifikovaný druh 

pracovněprávní povinnosti, jejíž vznik jako sekundární povinnosti předpokládá 

porušení primární povinnosti. 

        V oblasti teorie panují rozdílné názory na povahu sankční povinnosti. Vedle 

většinového přístupu vyjádřeného ve výše uvedené charakteristice zde existuje ještě 

významný názor menšinový. Ten chápe odpovědnost šířeji, tj. nikoli jako pouze sankční 

vztah vznikající aţ okamţikem porušení povinnosti, ale i jako primární vztah související 

s existencí výchozí právní povinnosti. Jedná se o vztah odpovědnosti za splnění 

povinnosti, který je od samého počátku svázán s existencí této původní povinnosti. 

Uvedené pojetí nepostrádá racionální jádro a je v právní teorii poněkud opomíjeno. Je 

nesporné, ţe ve vědomí subjektů právních vztahů (subjektů - fyzických osob nebo členů 

statutárních orgánů subjektů – právnických osob) působí obava z odpovědnostní 

povinnosti také jiţ od okamţiku vzniku primární povinnosti a nikoliv aţ od okamţiku 

jejího porušení. Na druhé straně se však jedná o konstrukci, která by se dostala do 

střetu se všeobecně vžitým pojetím odpovědnosti zejména v trestním právu (vedla by 

k posunutí chápaní odpovědnosti - od důsledku porušení právní povinnosti s represivní, 

reparační a satisfakční funkcí ve prospěch preventivní funkce). Existuje i variantní 

kompromisní pojetí. Jak ovšem bylo výše uvedeno, je moţné ovšem konstatovat, ţe 

většinovým názorem odborníků je pojetí odpovědnostního vztahu jako sekundárního 

vztahu vznikajícího aţ porušením primární právní povinnosti. Dále se budu v textu 

zabývat pouze tímto většinovým přístupem.  
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  Charakteristické znaky odpovědnostního vztahu  

 

Odpovědností nazýváme stav, kdy vznikne nová odpovědnostní povinnost (tj. 

nový právní vztah), a to tak, ţe nová povinnost vznikne a existuje paralelně s původní 

právní povinností (odpovědnost za škodu) nebo kdy v důsledku porušení primární 

právní povinnosti ta primární zanikne a nadále trvá pouze nově vzniklá povinnost 

odpovědnostní (sankční). Odpovědnost je vztahem vţdy odvozeným, který nemůţe 

existovat bez předchozího základního pracovněprávního vztahu. Zároveň je vztahem 

relativně samostatným, který můţe existovat i po zániku tohoto primárního vztahu. 

             

Specifika pracovněprávní odpovědnosti 

 

Při konstruování legislativních řešení pracovněprávní odpovědnosti je 

zohledňována ekonomická nerovnost subjektů vztahu, proto se na straně zaměstnavatele 

jedná především o objektivní odpovědnost, zaměstnavatel nese rizika vyplývající 

z provozu jím řízeného procesu. 

        Naopak na straně zaměstnance se jedná vţdy o odpovědnost za zavinění, 

doplněné o stanovení limitu nejvýše poţadovatelné náhrady škody. Tento limit je však 

prolomen v případech, kdy by ochrana zaměstnance byla vnímána jako nespravedlivá 

(úmyslné jednání, jednání pod vlivem alkoholu apod.).  

         Porušení pracovněprávní povinnosti můţe způsobit i vznik jiné neţ 

pracovněprávní odpovědnosti – např. správněprávní odpovědnosti, trestněprávní  

odpovědnosti apod.). Na druhé straně pracovněprávní odpovědnost můţe vzniknout 

porušením i jiných norem neţ pouze norem pracovněprávních. 

             

Pracovněprávní odpovědnosti se v obecné poloze člení zejména na:  

 

 hmotnou odpovědnost – odpovědnost za škodu - a jinou neţ hmotnou odpovědnost 

(mimohmotnou odpovědnost),  

 závazkovou odpovědnost a mimozávazkovou odpovědnost – v současném 

pozitivním  pracovním právu je však toto rozlišení nevýznamné, 

 subjektivní odpovědnost a objektivní odpovědnost, 

 individuální odpovědnost a kolektivní odpovědnost,  
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 odpovědnost realizovanou účastníky primárního pracovněprávního vztahu  

a odpovědnost realizovanou jinými účastníky neţ účastníky primárního 

pracovněprávního vztahu.  

 

Odpovědnost za škodu  

 

Odpovědnost za škodu je odpovědnostní vztah, jehoţ členění je třeba věnovat 

s ohledem na další strukturu této práce vyšší pozornost. Účelem této odpovědnostní 

normy je především odstranění vzniklé majetkové újmy (případně poskytnutí 

satisfakce) – tzv. reparační funkce, zároveň však plní funkci represivní a funkci 

výchovnou. Odpovědnost zaměstnavatele je vţdy odpovědností objektivní (tím je 

reparační funkce ještě zvýrazněna). Naproti tomu odpovědnost zaměstnance je důsledně 

odpovědností za zavinění s některými omezeními ve výši poţadovatelné  náhrady 

škody, coţ vede k posílení funkce preventivně-výchovné na úkor funkcí ostatních.   

       Škoda bývá definována jako majetková újma vyčíslitelná v penězích. Určitou 

zvláštní povahu má újma způsobená bolestí a ztíţeným společenským uplatněním. Zde 

je odškodnění fakticky odčiněním za nemajetkovou újmu, tj. satisfakcí. 

  

Škoda se člení na:  

 

 skutečnou škodu – tato škoda spočívá ve zmenšení hodnoty existujících věcí nebo 

majetku;    

 jinou škodu – tato škoda spočívá v ušlém zisku; její podstatou je tedy skutečnost, ţe 

v důsledku škodné události nedošlo k nárůstu majetku poškozeného; určitým 

specifikem je ušlý výdělek, který je s ohledem na jeho vyţivovací funkci povaţován 

za škodu a nikoli jinou škodu, přestoţe splňuje její uvedené znaky. 

Škoda se hradí především v penězích, pokud ji ten, kdo za ni odpovídá, neodčiní 

uvedením v předešlý stav. 

     Pojmovým znakem pracovněprávní odpovědnosti je vazba na plnění pracovních 

úkolů. V souladu s pracovněprávními předpisy nastupuje pracovněprávní odpovědnost 

pouze v případech, kdy ke škodě došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s nimi (samozřejmě při splnění dalších zákonem poţadovaných podmínek). 

Pokud tato základní podmínka není splněna, nejedná se o odpovědnostní vztah dle 



 Disertační práce 

Závazkové právní vztahy v oblasti pracovního práva  61/257  JUDr. Antonín Havlík 
   

pracovněprávních předpisů, ale např.o občanskoprávní vztah, na nějţ nedopadají 

pracovněprávní specifika.  

      Dle současné právní úpravy je účelné pracovněprávní odpovědnosti za škodu 

členit zejména v závislosti na povaze odpovědného subjektu, a to: 

 

Odpovědnost zaměstnavatele: 

 

 obecná odpovědnost zaměstnavatele,  

 odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech 

z povolání,  

 odpovědnost zaměstnavatele za škodu na odloţených věcech. 

 

Odpovědnost zaměstnance: 

 

 obecná odpovědnost zaměstnance, 

 odpovědnost zaměstnance za nesplnění povinností k odvracení škody,  

 odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen 

vyúčtovat, 

 odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů. 

       Na pomezí institutu pracovněprávní odpovědnosti je bezdůvodné obohacení, 

resp. povinnost bezdůvodné obohacení vrátit. Tato problematika však přesahuje rámec 

této práce. Podrobnější rozbor současné legislativní úpravy a návrhy de lege ferenda 

týkající se úpravy odpovědnosti za škodu jsou zpracovány v části C  této práce.  

 

5.7 Metoda kogentní úpravy v individuálním a kolektivním pracovním právu – 

způsoby stanovení mezí smluvní svobody subjektů vztahů  

 

  Základním specifikem pracovního práva je ochranné zúţení prostoru smluvní 

svobody účastníků vztahů (oproti obecnému občanskoprávnímu standardu). Kogentní 

limity svobody jednání stran jsou do legislativního textu promítány různými 

metodami. Na vhodnosti či nevhodnosti aplikace těchto metod závisí efektivita 

působení regulativních norem i míra interpretačních a aplikačních obtíţí. Typickým 

příkladem významu volby vhodné metody legislativní úpravy byly vleklé diskuse nad 
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povahou kogentní úpravy předcházejícího zákoníku práce, jak bylo uvedeno výše. 

V právní teorii trvale panovaly pochybnosti o rozhraní mezi jeho kogentními  

a dispozitivními normami. Příčina obtíţí tkvěla v přenosu původních pracovněprávních 

norem (zejména v zákoníku práce) do zcela odlišného právního prostředí. Původní 

metoda úpravy měla ambici úplným způsobem popsat pracovní vztahy v systému 

státního hospodářství a neodpovídala novému ústavnímu pořádku. Ţádné systematické  

a interpretační změny nedokázaly problémy odstranit. Metoda úpravy se promítá do 

struktury nejniţších jazykových jednotek a změny na vyšší úrovni textu na původní 

stylistiku stále naráţejí. Jedinou důslednou nápravou je komplexní přeformulování textu 

s vyuţitím metody odpovídající aktuální situaci – o coţ se pokusil nový zákoník práce.  

       Způsob kogentní úpravy je různorodý. Domnívám se, ţe je moţné jej 

charakterizovat uţitím tří základních metod. Popsání a rozlišení těchto metod je 

důleţité – omezí riziko chybných interpretací legislativních textů, v nichţ není 

kogentnost nebo dispozitivnost konkrétní normy vyjádřena explicitně (a je nutné při její 

interpretaci zhodnotit kontext daného ustanovení). Obvykle se jedná o výrazně jemnější 

interpretační distinkci, neţ je výše zmíněný případ aplikace obecné zásady „co není 

zakázáno, je dovoleno.“  

      Jednotlivé kogentní metody ovšem nejsou při konkrétní úpravě aplikovány 

samostatně, ale obvykle se prolínají. Není tedy samozřejmě moţné jednotlivé konkrétní 

pracovněprávní instituty charakterizovat výhradním uţitím jedné z uvedených metod, 

ale lze obvykle určit dominantní vliv některé z nich.   

 

Základní typy metod kogentní úpravy:  

 úplný popis práv a povinností subjektů vztahů neposkytující prostor k rozhodnutí  

o variantách jednání;  

 úplný popis variant práv a povinností subjektů vztahů s ponecháním moţnosti volby 

mezi jednotlivými variantami jednání;  

 popis minimálních garantovaných práv a povinností.  

 

       Pro předchozí zákoník práce bylo charakteristické významné uţití kogentní 

metody úplného popisu práv a povinností a metody popisu variant jednání. Metoda 

popisu minimálních garantovaných práv byla aplikována jako doplňková. Autoři 

nového zákoníku práce měli ambici vystavět text na principu minimálních 
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garantovaných práv a povinností doplňovaném metodami ostatními. Rozbor  úspěšností 

tohoto úsilí  zahrnuje  část C této práce.       

       Jak výše uvedeno, zmíněné členění nemá význam pouze pro právní teorii, ale 

jeho znalost má přímý dopad na aplikační praxi. Právě nedostatečné rozlišení uţitých 

metod je dosud  jednou z příčin výkladové nejistoty v pracovněprávní oblasti. V krajním 

případě můţe dojít aţ k takovému nedorozumění, ţe dojde k záměně v pracovním právu 

velmi frekventovaně uţité kogentní metody úplného popisu práv a povinností (bez 

ponechání prostoru k variantnímu jednání) a metody úplného popisu variant práv  

a povinností subjektů s obecným principem celé právní úpravy –  jak tomu bylo 

v období platnosti předchozího zákoníku práce (aţ do zásadních ústavních změn 

v období navazujícím na události roku 1989). Právě to byla příčina výkladových 

problémů předchozího zákoníku práce. Nedostatečné rozlišení jednotlivých metod můţe 

být ale příčinou nedorozumění i v mnohem jemnějších problémech, neţ je exemplární 

případ výkladu zásady „co není zakázáno, je dovoleno“ při interpretaci předchozího 

zákoníku práce.   

 

5.7.1 Vztah mezi metodou kogentní úpravy a ratiem legis legislativního textu 

  

V předchozí pasáţi jsem se zabýval zkoumáním metod uţitých při formulaci 

kogentních ustanovení zákoníku práce a zkoumáním důsledků uţití kaţdé konkrétní 

metody pro vymezení (resp. omezení) prostoru smluvní svobody účastníků 

individuálních pracovněprávních vztahů. Metoda sama ovšem není příčinou pro 

stanovení hranic kogentního prostoru. Je-li v legislativním textu uţita správně, je její 

konkrétní volba pouze optimálním nástrojem k vystiţení legislativního cíle. Důvodem 

pro rozhodnutí o stanovení konkrétních mezí mezi prostorem smluvní svobody  

a prostorem kogentně stanovených práv a povinností (tj. pro stanovení konkrétního 

legislativního cíle) je optimálnost předmětné úpravy. Vhodné uţití metody je tedy 

pouze prostředkem k realizaci optimálního řešení. Rozhodnutí o tom, co je moţné za 

optimální řešení povaţovat, musí samozřejmě předcházet rozhodnutí o konkrétní 

zvolené metodě úpravy.  

       K naplnění cíle pracovněprávních norem, tudíţ k vyššímu zabezpečení 

významných zájmů účastníků pracovních vztahů (a jak jsem uvedl výše – zejména  

k posílení postavení zaměstnance) je tedy nutné zvolit zvláštní metodu úpravy odlišující 

se od metody obecné uţité v právu občanském (ostatních soukromoprávních oblastech). 
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Obecnou charakteristikou této odlišnosti je vyšší míra kogentními normami 

garantovaných práv a povinností na úkor prostoru svobodně uplatňované vůle stran, a to 

obvykle ve prospěch jedné ze stran pracovního vztahu – zaměstnance. Pro nalezení 

optimální úpravy je tedy nezbytné rozhodnout, které zájmy účastníků pracovněprávních 

vztahů jsou natolik významné, ţe je nutné je kogentní normou zajistit (a řádně toto 

zjištění odůvodnit), a kde se nalézá hranice, za níţ je zuţování prostoru svobodné 

dispozice stran nedůvodné 

 

5.7.2 Kogentní limity smluvní svobody subjektů individuálních 

pracovněprávních vztahů stanovené kolektivními smlouvami  

 

Zcela výjimečným specifikem pracovního práva je institut kolektivních smluv. 

Jak uvedeno na jiném místě této práce, jedná se o historicky vyvinutý, zcela specifický 

právní institut, jehoţ prostřednictvím se obsah smluvního ujednání mezi 

institucionalizovanými kolektivy zaměstnanců a zaměstnavatelů (případně na 

podnikové úrovni mezi institucionalizovaným kolektivem zaměstnanců a 

zaměstnavatelem) stává pramenem práva vedle pracovněprávních a dalších právních 

předpisů. Kolektivní smlouvy mohou zastupovat jak kogentní ustanovení zákona, tak 

ustanovení individuálních pracovních smluv. Z hlediska zkoumání limitů smluvní 

svobody stran pracovněprávního vztahu nelze jednoznačně stanovit, zda se jedná  

o nástroj slouţící k omezení svobodného prostoru subjektů nebo o nástroj prostor 

smluvní svobody rozšiřující.  

 

 Na straně jedné: 

Jsou-li ustanovení kolektivní smlouvy formulovány způsobem vylučujícím 

odchylku v individuální smlouvě (pokud takovou moţnost právní přepisy 

připouštějí), jedná se nepochybě o zúžení svobody účastníků pracovního poměru.  

 

 Na straně druhé: 

Kolektivní smlouvy, jakoţto smlouvy institucionalizovaných kolektivů, tj. 

uskupení, která jsou méně vystavena tlakům ekonomické závislosti, neţ je vystaven 

individuální zaměstnanec (viz výše), mohou vykrývat i část prostoru, který by 

byl s ohledem na optimální zabezpečení ochrany zaměstnance předmětem kogentní 

zákonné úpravy zcela vylučujícím participaci účastníků vztahů na formování jejího 
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obsahu. Převzetí úpravy tohoto prostoru kolektivními subjekty, na tvorbě jejichţ 

vůle se více či méně zprostředkovaně podílí člen kolektivu tvořeného subjekty 

individuálních smluv, je z tohoto pohledu nepochybně posílením smluvní svobody 

individuálního subjektu pracovního poměru. Legitimitu tohoto pohledu posiluje také 

praktická zkušenost. V závislosti na míře rozvinutosti kultury kolektivního 

vyjednávání v konkrétní oblasti se zmenšuje či zvětšuje zákonem kogentně 

upravený prostor práv a povinností účastníků vztahů ve prospěch prostoru 

spoluupravovaném kolektivními smlouvami. Je-li tedy moţné sledovat tendenci 

státu přenechávat co moţná nejvyšší prostor ujednáním kolektivních smluv na úkor 

kogentní zákonné úpravy, a to v závislosti na míře rozvinutosti kultury kolektivního 

vyjednávání (v konkrétním prostředí), je moţné institut kolektivních smluv 

jednoznačně klasifikovat jako nástroj rozvoje svobody disponovat s právy  

a povinnostmi účastníků pracovněprávních vztahů.  

       S ohledem na výše uvedené je zřejmé, ţe ochrana veřejného zájmu 

v pracovněprávních vztazích prostřednictvím posílení autority kolektivních smluv je 

jednou z metod ochrany subjektů pracovněprávních vztahů vedle metody stanovování 

mezí smluvní svobody stran přímo kogentními ustanoveními zákonného textu. 

      De lege ferenda by měla být metoda ochrany veřejných zájmů prostřednictvím 

kolektivních smluv posilována na úkor limitů stanovených zákonem. 

 

5.8 Význam veřejnoprávní sankce v pracovním právu 

 

  Specifický význam společenských vztahů regulovaných (případně zakládaných) 

pracovním právem – zvýšený veřejný zájem na bezporuchovosti vede i k zvláštnímu 

způsobu veřejnoprávního trestání deliktního chování účastníků. Soukromoprávní oblast 

práva představuje vyváţený samoregulativní systém přirozeně zabezpečený strukturou 

právních norem (individuálních i jejich kodifikovaných komplexů) – hypotéza, 

dispozice a sankce, přičemţ sankce je nástrojem do obnovení rovnováhy stran 

(především v majetkové oblasti) narušené v důsledku porušení dispozice normy. 

V soukromoprávní oblasti má sankce především reparační funkci (funkce represí – 

odstrašující, satisfakční, didaktická apod. – je minoritní; z této kategorie je asi 

nejvýznamnější funkce odstrašující). Tím se soukromoprávní sankce významně 

odlišuje od oblasti veřejnoprávní, jejíţ normy přistupují k soukromoprávní úpravě 

z „vnějšku“ - ustanovení kopírují kontury zvýšeného veřejného zájmu a stanovují napříč 
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soukromoprávních (i veřejnoprávních úprav) skutkové podstaty jednání, která jsou 

natolik závaţná, ţe nepostačuje pouze reparační sankce soukromoprávní povahy, ale je 

nutné zasáhnout veřejnoprávní represí (u níţ naopak převládá funkce satisfakční 

odstrašující a didaktická apod.). Tak by tomu mělo být i v pracovním právu (zcela 

v oblasti individuálního pracovního práva a převáţně v oblasti práva kolektivního)  

a v období od účinnosti zákona o zaměstnanosti (1. února 1991) č. 9/1991 Sb.  

o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti. 

 

Citace dle výše uvedeného: 
 

„§ 9 

  

  (1) Orgán kontroly je oprávněn ukládat zaměstnavatelům za zaviněné porušení povinností 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů uvedených v § 8 odst. 3 pokuty až do částky 250 000 

Kčs a při opětovném porušení povinností, za jejichž nedodržení byla již pokuta uložena, až do částky 1000 

000 Kčs. Pokutu lze uložit ve lhůtě do jednoho roku ode dne, kdy se orgán kontroly dozvěděl o porušení 

povinností podle věty první, nejpozději však do tří let ode dne, kdy je zaměstnavatel porušil. Za stejných 

podmínek je oprávněn uložit orgán kontroly pokutu tomu, kdo zprostředkovává zaměstnání v rozporu se 

zákonem nebo porušuje dohodu uzavřenou podle § 5 odst. 2 a 3 a § 6 odst.3. 

  

  (2) Při ukládání pokuty podle odstavce 1 se přihlíží k závažnosti porušení, k míře zavinění a k 

okolnostem, za nichž k porušení povinnosti došlo. 

  

  (3) Pokutu podle odstavce 1 nelze uložit, byla-li zaměstnavateli již za totéž porušení obecně 

závažných právních předpisů uložena pokuta nebo jiná majetková sankce jiným orgánem podle zvláštních 

předpisů.“ 
 

Tato norma však byla v oblasti sankcí příliš obecná a orgány sankci aplikující volali po 

více návodné úpravě. Tou v  období od účinnosti zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 

Sb., byla i nově formulovaná sankční pasáţ. Následně však tuto úpravu „převálcovala“ 

nová, ale ji jiţ dříve připravená (a na čas pozastavená) komplexní zvláštní právní norma 

– zákon o inspekci práce č. 251/2005 Sb., jedná s o úpravu legislativně velmi 

nešťastnou, zcela nadbytečně dublující formulace téměř shodné textace pro přestupky 

a správní delikty, vnitřně nevyváţnou apod. Podstatné je, ţe přetrvávající (a částečně 

oprávněné) vnímání pracovního práva (i individuálního) jako oblast na pomezí 

veřejného a soukromého vedlo k vytvoření normy, která natolik detailně navazuje ze 

své skutkové podstaty na soukromoprávní normy zákoníku práce, ţe de facto doplňuje 

soukromoprávní normu o sankci veřejnoprávní povahy. Přesahuje zaměření této práce 

zabývat se problematikou detailnější. V následujících pasáţích naváţi (a ocituji) na 

závěr jednotlivých kapitol příslušnou úpravou zákona o inspekci práce, která stanoví 

sankci pro danou oblast. Podrobnější výklad prováţi v části D této práce, která se 

zabývá kolektivním pracovním právem. To jednak proto, ţe veřejnoprávní prvek je 
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v této oblasti pracovního práva (kolektivního pracovního práva) významnější a zároveň 

proto, ţe sankce za porušení povinností nevyplývá pouze přímo z jedné příslušné části 

zákona o inspekci práce, ale porušení povinností v oblasti součinnosti se zaměstnanci je 

nepřímo sankcionováno prostřednictvím svých důsledků zasahujících do skutkových 

podstat formulovaných pro další oblasti – problematika je tedy komplikovanější  

a výkladově zajímavější.  
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Část C – Pozitivní právní úprava a návrhy de lege 

ferenda – individuální pracovní právo   

 

Kapitola 6: Právní regulace závislé práce a její specifikace, 

vznik změna a zánik individuálních pracovněprávních 

závazků – hodnocení přiměřenosti smluvní svobody stran  

 

Obsah kapitoly : 

6.1  Právní regulace závislé práce a její specifikace  

6.2  Zaloţení individuálního pracovního závazku 

6.2.1  Institut pracovní smlouvy 

6.2.2  Institut jmenování   

6.3  Změna individuálního pracovního závazku 

6.4  Omezení smluvní svobody při sjednání období trvání pracovního poměru 

(pracovní poměr na dobu určitou) 

6.5  Omezení svobody stran při ukončení pracovního poměru sjednaného na 

nelimitované období (případně před uplynutím sjednaného limitu u smluv 

uzavřených na dobu určitou)  

6.6  Omezení smluvní svobody sjednat limity pro výkon práce po ukončení 

 pracovního poměru zaměstnance   

6.7  Veřejnoprávní sankce    

 

6.1 Právní regulace závislé práce a její specifikace  

 

   Zákoník práce definuje závislou práci v § 2 odst. 4 (zákoníku práce) a deklaruje 

pracovní poměr jako jeden ze tří základních pracovněprávních vztahů, v němţ je 

výhradně moţné vykonávat závislou práci – závislou práci je moţné vykonávat pouze 

v pracovněprávním vztahu. Kritériem určujícím, zda se na konkrétní vztah aplikuje 

obecná občanskoprávní regulace (případně jiná zvláštní soukromoprávní úprava) nebo 

regulace pracovněprávní, je tedy povaha předmětu vztahu – zda splňuje znaky závislé 

práce, či nikoli. Způsob jejich definování zaznamenal od devadesátých let (minulého 

stolení) značnou proměnu. Pro pochopení současného řešení a predikaci vývoje de lege 
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ferenda je vhodné zhodnotit celý kontext, jehoţ vyústěním je současná úprava. Pracovní 

poměr byl jiţ v koncepci původního zákoníku práce vymezen jako vztah, na jehoţ 

základě (v jehoţ rámci) se zaměstnanec podle pokynů zaměstnavatele podílí na 

plnění jeho povinností. Takto byl vymezen pouze pojem pracovní poměr, nikoli ale 

předmět vztahu – závislá práce. 

 

Citace původního zákoníku práce:  

 

 „§ 27 původního zákoníku práce  

 
      (1) Zaměstnanec v  pracovním poměru se  podílí svou prací  za 

mzdu podle pokynů zaměstnavatele na plnění jeho úkolů.“ 

 

Pokud by účastníci konkrétního právního vztahu sjednali práva a povinnosti tvořící jeho 

obsah v rozporu s uvedeným definičním znakem, nejednalo by se o pracovní poměr, 

ale o odlišný pracovněprávní vztah nebo zcela jiný právní vztah za hranicemi 

pracovního práva (to ovšem vše za předpokladu, ţe by nedošlo k rozporu s kogentními 

ustanoveními způsobujícími úplnou neplatnost právního úkonu). Toto řešení bylo 

dostatečným pro vymezení vlastního pracovněprávního prostoru z „vnitřku“– vylučující 

z pracovněprávní regulace jiné svou povahou odlišné soukromoprávní vztahy. Tím 

ovšem nebylo stanoveno, ţe v dalším vztahu, mimo regulaci zákoníkem práce (např. dle 

explicitní dohody stran), v prostoru soukromoprávní smluvní svobody by nemohl být 

obdobný vztah zaloţen. Zákonodárce se nepokusil více rozvinout specifikaci závislé 

práce (jako práce konané dle pokynů),  pojmout ji jako definiční znak a předepsat pro ni 

povinnou regulaci dle zákoníku práce. Proto musela přistoupit ještě regulace zákonem  

o zaměstnanosti č. 1/1991 Sb., který v § 1 odst.4  ve znění novely č. 578/1991 Sb. 

(později odst. 5 a následně 6) vymezil případy, kdy musí být konkrétní vztah zaloţen 

výhradně dle zákoníku práce. Regulace byla tedy z pohledu zákoníku práce dvojí: jedna 

„vnitřní“) povaha samotného vztahu (práce podle pokynů – náznak definice závislé 

práce v § 27 předchozího zákoníku práce), druhá „vnější“ prostřednictvím zákona  

o zaměstnanosti zakazující v případech (situacích) v něm specifikovaných aplikovat jiné 

neţ pracovněprávní normy. Zákon o zaměstnanosti přitom nevzal za základní kritérium 

povahu práce ani předmět vztahu, ale okolnosti, v nichţ se vztah realizuje – (je-li 

předmět vztahu realizací činnosti, která je pro subjekt vztahu běţnou apod.). Ţádný 

výčet kritérií se dlouhodobě nejevil uspokojivý – nepostihl podstatu vztahu, a tak byly 
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znaky postupně rozšiřovány. Aţ ve velmi pozdní novelizaci zákona o zaměstnanosti - 

zák. č 202/2005 Sb. se jiţ objevila formulace zákaz zastřeného pracovněprávního 

vztahu - tedy jiţ krok směrem k obsahovému vymezení závislé práce. (Novelizaci zák.  

č 202/2005 Sb. označuji za pozdní ve vztahu k historii metody věcného řešení přijatého 

jiţ v roce 1993, byť převzatého do dvou vzájemně navazujících zákonů o zaměstnanosti 

- 1/1991 Sb. a 435/2004. Sb.) 

  Zákon o zaměstnanosti č. 1/1991 Sb. ve znění novel, platný do 30.10.2004, 

určoval okolnosti – typ ekonomických vztahů (vztahy z běţné činnosti, vyplývající 

z předmětu činnosti…), při nichţ je nutné postupovat pouze podle pracovněprávních 

předpisů, a to takto: 

 

Citace výše uvedeného předchozího zákona o zaměstnanosti:  

 

§ 1 odst.6 

  

…Právnická nebo fyzická osoba  je povinna plnění běžných  úkolů vyplývajících  z předmětu  její činnosti 

zajišťovat svými  zaměstnanci, které  k  tomu  účelu zaměstnává  v pracovních vztazích podle zákoníku 

práce; ……Běžnými úkoly vyplývajícími z předmětu  činnosti se pro tyto účely rozumí zejména  úkoly 

přímo související se  zajištěním výroby nebo poskytováním  služeb  a  obdobnou  činností  při  podnikání  

podle zvláštních  předpisů, které  právnická nebo  fyzická osoba provádí v zařízeních určených pro tyto  

činnosti nebo na místech obvyklých pro jejich  výkon, pod vlastním  jménem a na  vlastní odpovědnost.“  

 

Následná nová úprava zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. převzala dosavadní 

koncepci a promítla ji do § 13 (odstavec 3 pís. c)) – ustanovení bylo následně upraveno 

novelou 202/2005 Sb.  

 

Citace výše uvedeného zákona o zaměstnanosti:  

 

„§ 13 

 

(1) Právnická nebo fyzická osoba je povinna plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu její 

činnosti zajišťovat svými zaměstnanci, které k tomu účelu zaměstnává v pracovněprávních vztazích 

podle zákoníku práce. 

 

(2) Běžnými úkoly vyplývajícími z předmětu činnosti právnické nebo fyzické osoby se rozumí úkoly 

přímo související se zajištěním výroby nebo poskytováním služeb a obdobnou činností podle zvláštních 

právních předpisů,
16

 které právnická nebo fyzická osoba provádí v zařízeních určených pro tyto činnosti 

nebo na místech obvyklých pro jejich výkon, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.  

 

(3) Povinnost stanovená v odstavci 1 neplatí v případech, kdy plnění běžných úkolů  

a) zajišťuje fyzická osoba sama nebo s pomocí svého manžela nebo dětí, nebo právnická 

osoba prostřednictvím svých společníků nebo členů, 

b) zajišťuje právnická nebo fyzická osoba dočasně přidělenými zaměstnanci agentury 

práce (§ 66), nebo  
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c) právnická nebo fyzická osoba svěří 

1. jiné právnické nebo fyzické osobě, která má činnosti, které jí mají být svěřeny, zahrnuty  

v předmětu své činnosti a bude je zajišťovat svými zaměstnanci, nebo 

2. jiné fyzické osobě, která má činnosti, které jí mají být svěřeny, zahrnuty v předmětu činnosti  

a nebude svěřené úkoly zajišťovat v zastřeném pracovněprávním vztahu. 

 Provozování svěřené činnosti musí naplňovat znaky podnikání ve smyslu § 2 odst. 1 obchodního 

zákoníku . Ustanovení písmene a) zde platí obdobně.“ 

  ------------------- 
        16)

Například  živnostenský zákon.“ 

 

Jiţ sama potřebnost novel, kterou byla neúspěšně hledána ţádoucí ostrost 

rozhraní mezi oblastí regulovanou zákoníkem práce a ostatními obecnými normami 

soukromoprávního prostoru, naznačuje, ţe pochybení byla v koncepci řešení.  

Nová právní úprava ustoupila od vnější regulace zákonem o zaměstnanosti  

a nahradila ji rozvinutím vnitřní regulace v zákoníku práce. Současný platný text tedy 

definuje závislou práci v § 2 odst. 4 zákoníku práce a deklaruje pracovní poměr jako 

jeden ze tří právních vztahů, v němţ je výhradně moţné závislou práci vykonávat. 

Specifikace povahy závislé práce navázala na výše zmíněnou původní definici v § 27 

předcházející úpravy (formulace z předchozího zákoníku práce byla doplněna o další 

skupinu znaků s cílem stanovit jednoznačná kritéria pro určení povahy práce, protoţe 

právě povaha této práce převzala napříště úlohu kritéria.  

 

Citace § 2 odst. 4 zákoníku práce:  

 
„(4) 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. 

  (5) Za závislou práci podle odstavce 4 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.“ 

 

Domnívám se, ţe obsahové vymezení povahy (závislé) práce jako kritéria pro odlišení 

zvláštní právní oblasti regulované zákoníkem práce vůči obecnému občanskému právu 

je cesta správná. Tím se stala nadbytečná vnější regulace zákonem o zaměstnanosti. 

De lege ferenda je však třeba znovu promyslet definiční znaky závislé práce. Současná 

úprava je zcela chybná tím, ţe smísila znaky závislé práce a důsledky závislé práce, tj.  

 nadřízenost a podřízenost zaměstnance 
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 výlučně osobní výkon  

 práce podle pokynů  

 jménem zaměstnavatele  

 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 

a navíc jako podmínku pro podřazení pod pojem závislá práce stanovovala splnění 

všech znaků.  

Výše uvedené znamená, ţe v případě porušení povinnosti zaměstnavatele 

vyuţívat pracovní síly pro závislou práci na své náklady nebo v pracovní době nebo za 

mzdu apod. by se nejednalo o závislou práci a tudíţ by se nejednalo ani o porušení 

povinnosti (rozpor se zákonem zanikne). Praxe velmi často chybu zákonodárce ani 

nezaregistrovala a pracuje se znaky jako s demonstrativním výčtem, z něhoţ je dle 

konkrétních okolností (jednotlivých případů) moţné vyvodit, ţe se jedná o závislou 

práci. To je samozřejmě postup v dané situaci jedině moţný, ale ne správný. Jiţ 

v přípravných legislativních pracích bylo navrhováno oddělení znaků závislé práce od 

jejích důsledků, tedy o definování závislé práce jako takové, zakládající pro 

zaměstnavatele důsledky v podobě regulativních poţadavků pracovněprávních předpisů. 

Uvedené je krokem správným směrem. Není však jednota v názorech, které znaky jsou 

skutečně těmi esenciálními a kde leţí hranice oddělující je od důsledků závislé práce. 

Domnívám se, ţe de lege ferenda je optimální rezignovat na úsilí o kasuistické 

postiţení skutečnosti a navrátit se k původní jednoduché charakteristice § 27 

předchozího zákoníku práce (s dílčím doplněním). Domnívám se, že závislou prací je 

práce (činnosti) druhově vymezená, vykonávaná fyzickou osobou, podle pokynu 

uživatele pracovní síly, který pokyny určuje (v mezích vymezeného druhu) způsob 

a cíle této (vykonávané) práce. Toto jsou dle mého názoru definiční znaky závislé 

práce. Takováto závislá práce musí být vykonávána v pracovním poměru dle zákoníku 

práce a jde (jako důsledek závislé skutečnosti, ţe se jedná o závislou práci) o práci 

vykonávanou ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti; musí být vykonávána jménem 

zaměstnavatele 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.    
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S výše uvedeným souvisí de lege ferenda nezbytné zrušení zcela 

nesystémových institutů dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti 

(společně také „dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr“). Jedná se sice  

o v praxi zaţité právní instituty, které v současné úpravě byly dokonce povýšeny na dva 

ze tří základních zaměstnaneckých vztahů, jde však z teoretického hlediska  

o neobhájitelné řešení – vzniklé politickými tlaky na legislativní proces. Dochází zde  

k účelovému „ţonglování“ s pojmy – zákoník práce v současné době rozeznává 

zaměstnanecké vztahy ke konání závislé práce ve variantách práce v pracovním poměru 

a práce konaná mimo pracovní poměr. Jedná se o zavádějící posunutí významu pojmů 

vztah – poměr (toto nevhodné řešení by bylo s výhradami přijatelné, pokud by pojem 

vztah – poměr byl pro tento zvláštní případ samostatně definován odlišně od ustáleného 

významového standardu – řešení sice zavádějící, ale právně akceptovatelné; 

samostatnou definici pojmů však zákon neobsahuje). Pojmy vztah, poměr, pouto apod. 

jsou v závazkovém právu synonyma. Pokud zaměstnavatel a zaměstnanec sjednají 

pracovní vztah - poměr pro omezený rozsah činností se zjednodušenou ochranou 

regulací, není moţné zároveň označovat tento vztah jako práci konanou mimo pracovní 

poměr – tj. mimo vztah. Právě konání práce pro zaměstnavatele je pracovním 

poměrem – vztahem, opačné řešení je při uţití ustáleného pojmosloví lapsus. 

Rozostření uţívaných pojmů v zákoníku práce má řadu negativních praktických dopadů 

nejenom právních (nedorozumění v ekonomickém výkaznictví, nesrozumitelnost 

zahraničním zaměstnavatelům apod.). De lege ferenda je nezbytné vadný institut prací 

konaných mimo pracovní poměr odstranit a stanovit kritéria, pro jejichţ splnění nebude 

nutné pro pracovní poměr uplatnit celý rozsah regulativních ustanovení tak, jak je tomu 

nyní v institutu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

      

6.2 Založení individuálního pracovního závazku  

 

Soukromoprávní závazky nedeliktního charakteru by měly být (z podstaty 

soukromého práva)  zakládány výhradně smlouvou. To odpovídá charakteru 

soukromoprávní sféry, v níţ mohou subjekty realizovat svoji autonomní vůli 

(svobodnou na subjektech ostatních a veřejné moci), sjednat práva a povinnosti 

v závazkovém vztahu (samozřejmě v mezích právní regulace). Jednostranný úkon je 

přijatelný v odůvodněných případech – kdy nositelem převaţujícího břemene 
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povinnosti je především strana činící právní úkon, jímţ je závazek zakládán – obvykle 

v zájmu strany ze zaloţeného právního vztahu převáţně oprávněné.  

Jednostrannost právního úkonu je vlastní vztahu, v němţ je jeden subjekt 

oprávněn jinému subjektu zaloţit práva a povinnosti nezávisle na jeho vůli, tedy i proti 

ní. Je tedy zřejmé, ţe k jednostrannému zaloţení práv a povinností by mělo docházet ve 

sféře veřejnoprávní. Totéţ platí i pro ukládání povinností k činnosti závislé povahy 

v případě zaměstnanců veřejné správy. V ní býval tradičně smluvní princip aplikován 

pouze v omezeném rozsahu a práce byly vykonávány v správněprávním hierarchickém 

postavení – typickým případem je oblast ozbrojených sil (jak armáda, tak policie).  

Důvody zakotvení zvláštního reţimu pro závislou práci (činnost) vykonávanou 

pro veřejnou sféru jsou zřejmé. Veřejná správa je povinna zajistit všechny nezbytné 

veřejné potřeby, a to za vynaloţení přiměřených nákladů z veřejných prostředků, které 

má k dispozici. Tuto povinnost musí splnit bez ohledu na poptávku na trhu práce,  

v krajním případě stanovením občasné povinnosti (typické u armády). Tyto činnosti 

tedy obvykle zajišťuje skupinou občanů v různých formách služebních poměrů 

(míněno včetně mobilizovaných vojáků), s jejichţ pracovním potenciálem stát disponuje 

v stanovených mezích jednostrannými úkony dle konkrétních potřeb. V ostatních 

sférách je nutné pracovní sílu najmout – vyjednat s uţitím metod soukromoprávní 

oblasti. Jak výše uvedeno v tradičních evropských právních řádech (jakoţ tomu bylo  

i v původní tradici na našem území) jsou úkoly státu – veřejné správy zajišťovány ve 

sluţebním vztahu. Jedná se tedy o úpravu správně-právní s posílenou dispoziční 

pravomocí „zaměstnavatele“ (státu) s „úředníkem“ (zaměstnancem). Ten se nalézá  

i z právního hlediska v podřízeném postavení na základě veřejnoprávních 

(správněprávních) norem. Tento stav je kompenzován výhodami státních zaměstnanců 

(ztíţené propuštění apod.). Právní úprava v zákoníku práce (obdobně jako úprava 

předchozího zákoníku práce v období posledních 20ti let) je nedůsledná; sluţební 

zákon, který měl standardizovat státní sluţbu v souladu s evropskou tradicí dosud 

nevstoupil v platnost (a není navíc příliš šťastným řešením). Fungující sluţební vztahy 

jsou zaloţeny pouze u ozbrojených sloţek. (Na státní zaměstnance byla vztaţena 

soukromoprávní úprava s některými redukcemi, avšak bez zmíněných kompenzací 

typických pro státní správu v kontinentální Evropě). Jde především o moţnost 

jmenování zaměstnance dle současného § 33 odst. 3 zákoníku práce a s tím související 

moţnost jejich odvolání dle § 73 zákoníku práce. Naopak na zaměstnance 

soukromoprávní byly aplikovány veřejnoprávní (správněprávní) cizorodé prvky – 
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zakládání vztahu jmenováním bylo odstraněno aţ s účinností nového zákoníku práce  

k 1. 1. 2007.  

 

6.2.1 Institut pracovní smlouvy  

 

Pracovní smlouva je z obecného občansko-právního pohledu jedním 

z pojmenovaných smluvních typů – smlouvou o výkonu závislé práce (klasickou 

občanskoprávní terminologií by se jednalo o smlouvu o pronájmu pracovní síly). Jak jiţ 

bylo uvedeno na jiném místě této práce, specifikem tohoto smluvního typu – vztahu 

zaloţeného pracovní smlouvou, je zaostření na vlastní výkon práce a  odsunutí do 

pozadí (alespoň dle zaměření regulace) vlastního účelu práce. Účelem v daném vztahu 

je pracovní výkon sám nikoli jeho produkt. Důsledkem je nezbytnost detailně vymezit 

časová období provádění práce a další pravidla regulující vztah (interakci) v těchto 

časových úsecích (to je významná odlišnost od jiných občanskoprávních smluvních 

typů) a samozřejmě v potřebném rozsahu i mimo ně.  

U subjektu, který jako zaměstnanec do vztahu vstoupí, se významně mění 

sociální postavení. V časových úsecích, v niţ je zavázán vykonávat práci, ztrácí 

moţnost jakékoli další ekonomické aktivity a v případě – standardního tj. nezkráceného 

pracovního úvazku fakticky (vyčerpávající celý pracovní den) se dostává do postavení 

ekonomické závislosti na zaměstnavateli. K tomu přistupuje i obvyklá ekonomická 

nerovnost mezi subjekty. Důsledkem specifické povahy pracovního závazku je právní 

úprava omezující smluvní svobody stran tak, aby bylo vyloučeno sjednání 

nevyváženého vztahu v důsledku tlaku silnějšího partnera. Regulace omezující smluvní 

svobodu stran je součástí všech právních institutů, včetně institutu pracovní smlouvy. 

Zákoník práce předepisuje pro pracovní smlouvu 3 povinné obsahové 

náleţitosti: druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce.  

 

Citace zákoníku práce:  

  

 „(1) Pracovní smlouva musí obsahovat 

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

 b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána, 

 c) den nástupu do práce. 

 

  (2) Není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, je 

pravidelným pracovištěm místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Jestliže je však místo výkonu 
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práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji 

začínají pracovní cesty zaměstnance. 

 

  (3) Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně. 

 

  (4) Jedno vyhotovení písemné pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci.“ 

 

Jde o shodnou koncepci s řešením, které zakotvoval předchozí zákoník práce v § 29 

s níţe uvedenými znaky: 

 

 Ad druh práce, na který je zaměstnanec přijímán:  

Jedná se o odlišnost od ostatních soukromoprávních odvětví, v nichţ je jádrem 

smlouvy přesné sjednání jejího předmětu. Předmět smlouvy v tomto smyslu slova 

je v případě pracovní smlouvy dán jiţ její podstatou – podílení se na plnění úkolů 

zaměstnavatele výkonem práce dle jeho požadavků – dle předchozího zákoníku 

práce § 27 odst. 1 zákoníku práce – současný zákoník práce vymezuje v § 2 odst. 4 

zák. práce. Sjednáním druhu výkonu práce jsou pouze stanovovány meze 

pracovních povinností (druhem činnosti) – rozsah úkolů, které můţe zaměstnavatel, 

resp. vedoucí zaměstnanec, po podřízeném zaměstnanci poţadovat. Stanovení 

druhu výkonu práce je projevem smluvní svobody stran limitované kogentně 

stanovenou povinností určitým, tj. nepochybným, způsobem druh práce vymezit.    

 

 Ad místo výkonu práce:  

Prostor, v němţ je zaměstnanec povinen konat práci, musí být určitým způsobem 

specifikován. Jedná se rovněţ o zákonem nelimitované dispoziční právo stran 

vzájemným ujednáním tento prostor určitým, tj. nepochybným, způsobem vymezit. 

Jakékoliv kogentní normy určující pracovní povinnost zaměstnance k práci  

(v určitém prostoru) mimo období mimořádných událostí státu (kvalifikovaných 

veřejnoprávními normami) jsou nepřijatelné (v minulosti jsme měli s takovýmito 

zásahy zkušenost v masivním rozsahu). Z těchto důvodů bylo i vysílání zaměstnance 

na sluţební cestu při tzv. Euronovele zákoníku práce z roku 2000 podmíněno 

předchozím souhlasem vyjádřeným v pracovní smlouvě. Sjednání místa výkonu 

práce se tedy nalézá v prostoru smluvní svobody stran omezeném pouze kogentní 

povinností konkrétní místo ve smlouvě sjednat. 
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 Ad den nástupu do práce: 

Obdobně jako u dvou výše uvedených kogentně stanovených podstatných náleţitostí 

pracovní smlouvy je sjednání konkrétního data nástupu do práce výrazem smluvní 

svobody stran, omezené pouze kogentním poţadavkem konkrétní den nepochybným 

způsobem sjednat. Zvýšený důraz na povinnost sjednat den nástupu do práce, a tím 

stanovit nepochybným, od kdy je zaměstnanec zapojen do činnosti, za niţ mu bude 

vyplácena mzda, je dán výjimečným významem zařazení zaměstnance do 

pracovního poměru pro zabezpečení jeho obţivy. Okamţikem, kdy zaměstnanec 

ztrácí nárok na odměnu (mzdu, plat) v důsledku vyřazení ze zaměstnání  pracovního 

poměru, vstupuje do veřejnoprávní ochranné sociální sítě, která nahrazuje zdroj 

příjmu přirozeně plynoucí zaměstnanci z  jeho zařazení u některého ze 

zaměstnavatelských subjektů (samozřejmě za předpokladu, ţe se nejedná o osobu 

s dostatečnými příjmy ze samostatné výdělečné činnosti). Z hlediska rozsahu 

smluvní svobody stran je toto ustanovení neutrální – jedná se pouze o specificky 

pracovněprávní obdobu ujednání o účinnosti smlouvy, jak jej známe z dalších 

právních odvětví.  

 

Pro pracovní smlouvu je příznačné, ţe díky celkově užšímu prostoru svobodné 

dispozice stran při sjednávání obsahu pracovního poměru (tj. základní formy smluvního 

pracovněprávního vztahu), jsou poţadavky na obsahové náleţitosti pracovní smlouvy co 

do rozsahu nižší, neţ je běţné v jiných soukromoprávních oblastech.  

 V pracovních smlouvách je zjednodušeně sjednáván předmět plnění zaměstnance, 

neboť předmět plnění je jiţ předurčen samým smluvním typem, tj. pracovní 

smlouvou. Smluvní specifikace se omezuje pouze na sjednání druhu výkonu práce, 

místa výkonu práce a dne nástupu do práce. 

 Povinné sjednání dalších náleţitostí pracovní smlouvy, a to i tak zásadních, jako 

jsou pracovní podmínky nebo odměna zaměstnanci zaměstnavatelem (tj. fakticky 

cena plnění), je nahrazeno kogentně stanovenými minimálními právy předepsanými 

v jednotlivých institutech zákoníku práce nebo v kolektivních smlouvách (a není 

kogentně stanovenou podmínkou platnosti pracovní smlouvy). Samo vyloučení 

těchto významných otázek z rozsahu kogentních ustanovení pracovní smlouvy, tedy 

těch, bez nichţ by smlouva nebyla platná, je z úzkého pohledu pouze na právní 

institut pracovní smlouvy rozšířením prostoru svobodné dispozice stran - strany se 

mohou svobodně rozhodnout, zda budou ve smlouvě sjednávat tato práva  
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a povinnosti nebo ne, aniţ by ohrozily samu platnost daného právního úkonu.  

U většiny jiných smluv v soukromoprávní oblasti by se nepochybně jednalo  

o neurčitě vymezený předmět smlouvy způsobující její neplatnost. Z hlediska celé 

pracovněprávní oblasti se samozřejmě jedná o opak, neboť samo stanovení 

minimálních standardů, které nelze svobodně dohodou omezit (a tím o odstranění 

nezbytnosti o těchto otázkách ve smlouvě vůbec jednat) je výrazným omezením 

prostoru svobodné dispozice účastníků vztahu.   

 

6.2.2 Institut jmenování   

 

Nová právní úprava správně výrazně omezila institut jmenování; jak výše 

uvedeno  - v soukromém právu se jedná o prvek cizorodý. Jiţ v předchozím zákoníku 

byl v soukromém sektoru zachován pouze pro moţnost jmenovat a odvolat významnou 

skupinu vedoucích zaměstnanců s vysokým vlivem na řízení zaměstnavatelského 

subjektu. Pro zaměstnance veřejného sektoru (odměňované platem) byl institut 

jmenování zachován, přestoţe se jejich pracovní vztah jinak převáţně řídí 

soukromoprávními pravidly. V soukromoprávní sféře (zaměstnavatelé vyplácející 

mzdu) byl novým zákoníkem práce zrušen a nahrazen rozšířenou svobodou stran 

sjednat s vedoucími zaměstnanci zařazenými na řídících funkcích specifikované úrovně 

(dvou řídících linií pod statutárním orgánem) moţnost odvolání (a odstoupení). Pokud 

by však bylo postupováno systematicky, potom by pro oblast individuálního 

pracovního práva (představující zvláštní právní obor k obecném občanskému právu) měl 

legislativec vystačit s tradičními soukromoprávními pojmy. Odvolání je pojem 

principiálně veřejnoprávní a implikuje moţnost jednostranného jmenování, coţ jiţ 

v soukromém sektoru neodpovídá právní úpravě.  

K hodnocení úpravy de lege lata a k hledání cesty de lega ferenda je nutné 

sledovat celý vývoj posledních 20 let.  

Jak výše uvedeno, pracovní poměr byl dle původního zákoníku práce zakládán nejen 

pracovní smlouvou, ale také dalším právním úkonem, a to jmenováním podle § 27 odst. 

5 zákoníku práce (navíc také volbou – jednalo se ovšem o specifickou záleţitost). 

 



 Disertační práce 

Závazkové právní vztahy v oblasti pracovního práva  79/257  JUDr. Antonín Havlík 
   

Citace § 27 odst. 5 předchozího zákoníku práce: 

  

„Vedoucími funkcemi, do nichž u zaměstnavatele, který je právnickou osobou, jmenuje statutární orgán, 

 a u zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, zaměstnavatel, jsou funkce vedoucích zaměstnanců 

 

a) v přímé řídicí působnosti 

   1. statutárního orgánu, je-li zaměstnavatelem právnická osoba, 

   2. zaměstnavatele, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, 

 

b) v přímé řídicí působnosti vedoucího zaměstnance přímo 

   podřízeného 

   1. statutárnímu orgánu, je-li zaměstnavatelem právnická osoba, 

   2. zaměstnavateli, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, 

   za podmínky, že tomuto  vedoucímu zaměstnanci je podřízen další  vedoucí zaměstnanec, 

 

c) na ústředních orgánech.“ 

 

Podstatou uvedeného řešení byla ale dohoda mezi stranami pracovněprávního vztahu. 

Jednalo se o nesystémové řešení zvolené pro vedoucí pracovníky strategického typu, 

pro něţ je uplatňování všech ochranných prvků pracovního poměru nadbytečné. 

Nesystémovost spatřuji především ve zvolené terminologii pro daný institut.  

V pracovněprávních vztazích dochází k zařazení zaměstnance do podnikové struktury 

zaměstnavatele na základě dohody z právního hlediska rovných partnerů. To, ţe se 

zaměstnanec svým smluvním závazkem zaváţe zaujmout konkrétní pozici v nějakém 

hierarchicky rozvrstveném pracovním týmu, na této skutečnosti nic nemění. Z tohoto 

soukromoprávního principu by mělo být vybočováno pouze ve zvláště odůvodněných 

případech. V případě institutu jmenování dle § 27 odst. 5 předchozího zákoníku práce se 

ovšem o ţádný naléhavý důvod ke zvýraznění hierarchičnosti nejednalo. Ke vzniku práv 

a povinností z pracovního poměru byl nutný nejenom akt jmenování zaměstnance 

zaměstnavatelem v předepsané formě (písemnost, rozhodnutí statutárního orgánu, 

povinnost doručit apod.), ale také přijetí této funkce zaměstnancem, coţ nebylo 

explicitně vyjádřeno. Zvolený pojem „jmenování“, který měl vyjádřit zvláštní charakter 

pracovního poměru jmenovaných zaměstnanců se sníţeným rozsahem jejich ochrany  

a zvýrazněným postavením zaměstnavatele, je zavádějící a odkazuje k prostoru práva 

veřejného. Specifikum daného institutu nebylo v posílení principu jmenování 

(jednostrannosti) na úkor principu kontraktačního, ale pouze ve snížení rozsahu 

ochrany zaměstnance před faktickou ekonomickou převahou zaměstnavatele (vedoucí  

k nepřiměřené osobní závislosti). Zvolený pojem „jmenování“ neodpovídal ani 

kaţdodenní praxi. Pro ni byl charakteristický pravý opak toho, co pojem „jmenování“ 

naznačuje. O podmínkách, za nichţ bude zaměstnanec zařazen do jmenované 
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(manaţerské) funkce, bylo obvykle velmi tvrdě vyjednáváno, nepochybně více neţ na 

úrovni běţných pracovních smluv. Protoţe bylo velmi nepraktické obsah těchto dohod 

připojovat jako přílohu k dokumentu vyjadřujícímu rozhodnutí o jmenování (obvykle 

jednostránkový formulář), sjednávaly se tyto podmínky ve zvláštní smlouvě, pro niţ se 

vţil název manažerská smlouva. Jednalo se o praxí prosazený „smluvní typ“, s nímţ 

zákon původně nepočítal, a který v praxi zmírňuje koncepční nedostatky výše 

uvedeného institutu jmenování. V situaci, kdy v pracovním právu zákonodárce 

nepřipouštěl smluvní ujednání o jiných skutečnostech, neţ těch, které výslovně umoţnil, 

byla manaţerská smlouva interpretována jako forma tzv. „jiné smlouvy“, ve smyslu § 4 

odst. 3) zákon o mzdě č. 1/1992 Sb. [smyslem tohoto ustanovení ovšem byly dohody 

s uţším smluvním předmětem neţ je manaţerská smlouva – cituji: „Mzda se sjednává 

především v pracovní smlouvě nebo jiné smlouvě 
3)

 (dále jen „pracovní smlouva“) nebo 

v kolektivní smlouvě.“ Uvedený číselný odkaz zpětně ovšem odkazoval na § 244 

původního zákoníku práce – obsahující restrikci ve volbě smluvních typů, coţ jenom 

dokazovalo určité interpretační pnutí při výkladu manaţerských smluv]. Obsahem 

manaţerské smlouvy byly podmínky pracovního poměru, které by z logiky institutu 

jmenování měly být obsahem přílohou jednostranného rozhodnutí o jmenování. Praxe si 

v tomto případě prorazila vlastní cestu. Obvykle totiţ nejdříve probíhalo k vyjednávání 

o podmínkách výkonu práce sjednaných v manaţerské smlouvě a teprve následně, po 

předběţném souhlasu stran, docházelo  ke jmenování. Skutečnost, ţe byla manaţerská 

smlouva podepisována aţ následně nebyla í důleţitá. Nový zákoník práce zrušením 

zákazu sjednávat jiná smluvní ujednání neţ výslovně povolená a odstraněním 

jmenování v soukromé sféře této problém vyřešil. Vţitá praxe samostatných smluv, 

označovaných jako manaţerské, však zůstala zachována. Jejím předmětem bývají 

důvěrné další smluvně zakotvené podmínky pracovního poměru nezahrnuté do pracovní 

smlouvy. 

V návrhu textu nového zákoníku práce bylo počítáno se zrušením institutu 

jmenování (spolu s odvoláním a odstoupením) pro zaměstnance soukromoprávní sféry 

zcela (pro zaměstnance odměňované mzdou) a institut jmenování byl nechán pouze pro 

sféru zaměstnanců odměňovaných platem (resp. vymezenou skupinu těchto 

zaměstnanců – vedoucí zaměstnanci dle § 33 odst. 3 zákoníku práce). Pro 

soukromoprávní oblast se předcházející řešení (institut jmenování) správně jevilo 

nepřijatelné. Zároveň se však jednalo o nedostatečně promyšlené promítnutí 

soukromoprávních principů do specifické oblasti pracovního práva, které by spolu 
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s pracovněprávními ochrannými prvky (ochrana pracovního poměru před jeho 

ukončením, povinnost přidělovat práci apod.) vytvořili pro ekonomické subjekty zcela 

neřešitelnou situaci. Zaměstnavatel by nebyl schopen řádně spravovat svůj (nebo 

spravovaný) majetek, neboť by nebyl schopen vyměnit jednou instalovaného 

vrcholového vedoucího zaměstnance. V průběhu připomínkového řízení tedy došlo 

v časové tísni k ústupku a k opětovnému částečnému vztaţení veřejnoprávního institutu 

upravujícího odvolání (odstoupení) také na soukromoprávní sféru. Legislativci si však 

byly vědomi oprávněných výhrad proti předcházející úpravě a takto vztaţená 

veřejnoprávní pravidla pro soukromoprávní sféru výrazně modifikovali. Neaplikuje se 

ustanovení o jmenování ale pouze o moţnosti odvolání vedoucího zaměstnance 

specifikovaného stupně a jeho odstoupení, vše je však podmíněno předchozí dohodou s 

dotčeným zaměstnancem (obvykle zároveň se uzavřením pracovní smlouvy nebo změny 

pracovní smlouvy podmiňující zařazení vedoucího zaměstnance do pracovní pozice, 

z níţ následně můţe být zaměstnanec odvolán nebo z ní odstoupit).  V časové tísni jiţ 

nebyl čas na vypracování korektní soukromoprávní terminologie.  

 

Úvaha de lege ferenda – ad zaloţení pracovního poměru  

 

Jak bylo uvedeno v oblasti soukromoprávní – právní úprava postoupila 

správným směrem, tím ţe zrušila institut jmenování vedoucích zaměstnanců 

specifikovaných v § 73 odst. 3 zákoníku práce. Zároveň zakotvila nezbytou možnost 

ukončit činnost manaţerů této manaţerské úrovně odvoláním nebo odstoupením na 

základě předchozí dohody. Uvedené řešení, které je výsledkem komplikované polemiky 

v průběhu připomínkového řízení splnilo účel. De lege ferenda by bylo vhodné upravit 

terminologii adekvátně soukromoprávnímu prostoru. Název institutu odvolání  

a odstoupení odkazuje do veřejnoprávního prostoru a jeho uţití není důvodné, neboť 

zde svou podstatou jde o smluvně sjednanou moţnost okamţitého ukončení vztahu 

případně pozastavení činnosti či o jinou obdobnou skutečnost. Jak je na mnoha místech 

této práce uvedeno, pracovní vztahy mají hybridní povahu. V případě velkých korporací 

se označení odvolání pro ukončení činnosti vrcholového manaţera vnucuje, je však 

třeba být důsledný a v pracovním prostoru by terminologie měla odpovídat právní 

podstatě a vystačit si se soukromoprávním pojmoslovím. Veřejnoprávní názvy jsou 

zavádějící, neboť v soukromém sektoru nepřicházejí v úvahu situace obdobné 

sluţebnímu vztahu vojáka – ten můţe být do funkce v legitimních případech jmenován 
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bez ohledu na svoji vůli a tomu odpovídajícím způsobem z této funkce odvolán (záleţí 

pouze na správněprávní úpravě zakotvující legitimní důvody k takovému postupu 

respektující základní lidská práva vojáka). Současná úprava je výsledkem překotnosti, 

jakým byl modifikovaný veřejnoprávní institut na soukromoprávní sféru opět vztaţen. 

De lege ferenda je třeba rovněţ sladit reţim § 52 písm. c) zákoníku práce, v němţ byla 

přijetím nového zákoníku práce odstraněna nabídková povinnost zaměstnavatele jako 

jedna z podmínek výpovědi zaměstnance (původní § 46 odst. 2 původního zákoníku 

práce), s reţimem vedoucího zaměstnance, který byl odvolán nebo ze své funkce 

odstoupil. § 73 odst. 6 zákoníku práce nesystémově ponechal nabídkovou povinnost 

zaměstnavatele jako podmínku výpovědi z nadbytečnosti (de facto quasi nadbytečnosti) 

dle § 52 písm. c), přestoţe pro obecnou výpověď z nadbytečnosti dle § 52 písm. c) jiţ 

tato povinnost vyţadována není. 

De lege ferenda je třeba dále přehodnotit i reţim veřejné sféry. V této skupině 

zaměstnanců a osob ve sluţbě býval tradičně smluvní princip aplikován pouze 

v omezeném rozsahu a práce byly vykonávány v deklarovaném hierarchickém 

postavení – typickým případem je oblast ozbrojených sil (jak armáda, tak policie) – jde 

o rozhraní mezi správním právem a pracovním právem. Domnívám se však, ţe nové 

řešení musí být komplexní a není správné pouze okleštit některá zaměstnanecká práva 

a jinak ponechat vztah nedotčený. Je proto třeba promyslet, v kterých oblastech je 

veřejnoprávní metoda vůbec důvodná a ve kterých oblastech jde pouze o setrvačnost. 

Tam, kde pádné důvody existují, měla by být úprava vybudována na sluţebním principu 

s adekvátními kompenzacemi zaměstnancům (a osobám ve sluţbě), tam kde nutná není, 

měly by práce být vykonávány ve standardním pracovním poměru, shodném se 

soukromou sférou - pouze s výjimkou pro odměňování. Důvody zvláštní povahy práce 

pro veřejnou sféru byly naznačeny jiţ výše. Veřejná sféra je povinna zajistit všechny 

nezbytné veřejné potřeby, a to za přiměřené prostředky, které má k dispozici. Tuto 

povinnost musí splnit bez ohledu na poptávku na trhu práce, v krajním případě 

stanovením obecné občasné povinnosti k sluţbě (typické u armády). Tyto činnosti stát 

tedy obvykle zajišťuje skupinou občanů v různých formách sluţebních poměrů (míněno 

včetně mobilizovaných vojáků), s jejichţ pracovním potenciálem stát disponuje 

v stanovených mezích jednostrannými úkony dle momentálních potřeb. Jednostranné 

stanovení povinností (např. vojenská povinnost) je společensky odůvodnitelná jen ve 

výjimečných případech. V ostatních situacích je nutné pracovní sílu najmout – 

vyjednat. To znamená, ţe v těchto ostatních případech je moţné osobu jmenovat do 
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státní sluţby jen v souladu s jeho vůlí - dobrovolného uchazeče o sluţbu – jde tady de 

facto také o stejný vztah obdobně jako v případě soukromé sféry. Úkonem jmenování je 

však deklarována specifická  povahu vztahu. V něm stát (zaměstnavatel) má mít ve 

srovnání se soukromou sférou zvýšenou moţnost jednostrannými úkony zakládat  

a měnit pravidla vztahu a toto by mělo být zaměstnanci adekvátně kompenzováno. 

Jestliţe v soukromé sféře by vývoj měl směřovat k maximálnímu uvolnění smluvní 

svobody a rovnosti subjektů, aţ na hranice dané hierarchickou povahou uţívání nájemní 

síly a faktickou a ekonomickou nerovností subjektů (oba tyto faktory – více však druhý 

neţ první, se mění – měnit se bude tedy i právní úprava), v oblasti veřejné správy je 

žádoucí trend opačný. Je třeba zajišťovat veřejnou sluţbu s co nejnižším počtem osob, 

s co moţná nejširším rozsahem jejich vyuţití dle konkrétní situace. Tedy naopak  

v posilování hierarchičnosti a práv zaměstnavatele. Patrné jsou i další konsekvence. 

Otevírání prostoru soutěţi v soukromé sféře je cestou k zvyšování efektivnosti nástroji, 

které hospodářská soutěţ poskytuje. Tyto nástroje ve státní sféře nejsou příliš 

uplatnitelné – nejde zde ani o hledání a proráţení nových cest, ale o zajištění standardní 

obvyklé služby za adekvátní, tj. poskytnuté sluţbě přiměřené náklady. 

V závislosti na výše uvedeném by tedy bylo vhodné de lege ferenda přehodnotit, 

které pracovní vztahy, včetně vztahů vedoucích zaměstnanců, by měly být realizovány 

v reţimu veřejné služby („státní armády“) a v kterých případech se jedná o standardní 

vyuţívání pracovní síly, o jejíţ nájem stát jako zaměstnavatelé soutěţí na pracovním 

trhu shodně se subjekty soukromé sféry. Pokud jde o případ uvedený na druhém místě 

je naprosto nesprávné redukovat (bez náhrady) zaměstnanecká práva a vytvářet 

jakékoli quasi sluţební vztahy. Neobstojí ani argument, ţe nelze plýtvat veřejnými 

prostředky na ukončování pracovních poměrů zaměstnanců cestou organizačních změn 

(často umělých), či argumentovat tím, ţe není moţné vynakládat veřejné prostředky na 

odstupné jen pro to, ţe není moţné vyměnit vedoucího zaměstnance z důvodu ochranné 

regulace. Shodné argumenty by bylo nutné uplatnit i pro soukromou sféru – to, co není 

obhájitelné ve vztahu k veřejným prostředkům, není obhájitelné ani ve vztahu 

k soukromým prostředkům individuálních zaměstnavatelů. Pokud dojde k určité redukci 

ochranných norem pro soukromou sféru, bude situace ve veřejné správě vykonávané ve 

zmíněném obecném zaměstnaneckém reţimu rovněţ jednodušší.  
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Shrnutí úvahy de lege ferenda a další návrhy 

 

Prostor smluvní svobody by měl být kogentními normami zúţen pouze v míře 

nezbytné pro ochranu účastníka vztahu (případně veřejného zájmu). Specifikem 

pracovněprávních vztahů je ekonomicky oslabené postavení jednoho z účastníků vztahu 

– zaměstnance. Cílem kogentní úpravy by mělo být eliminování tohoto oslabení 

(závislosti) kogentně stanovenými právy a povinnostmi s ochrannou funkcí. Míra 

ochrany by se měla měnit v závislosti na konkrétní úrovni ekonomiky (struktura 

pracovního trhu apod.) tak, aby ochrana nebyla nejen nedostatečná, ale také 

nadbytečná (dochází tím k zbytečnému narušování efektivity procesů). Prostor smluvní 

svobody v institutu individuální smlouvy je novým zákoníkem práce jiţ otevřen 

dostatečně – kogentní limity vyplývají z jednotlivých dalších institutů upravujících 

specifické skupiny práv a povinností, které tvoří obsah pracovního poměru. To 

znamená, ţe existuje úzký vztah mezi institutem pracovní smlouvy vztah zakládající 

(případně další jiné smlouvy sjednané v prostoru smluvní svobody stran)  

a navazujícími normami regulujícími obsah vztahu. Liberalizace v oblasti 

jednotlivých institutů nutně znamená rozšíření smluvní svobody stran v okamţiku 

sjednávání (nebo změny) pracovní smlouvy. Liberalizační podněty v úpravě de lege 

ferenda v těchto institutech budou předmětem dalších pasáţí této práce. Na tomto místě 

pouze upozorňuji na provázanost institutu pracovní smlouvy a dalších regulativů 

zákoníku práce. V závislosti na míře rozvinutosti kultury kolektivního vyjednávání by 

prostor zákonné kogentní úpravy měl být zužován ve prospěch prostoru krytého 

normami vyjednanými v kolektivních smlouvách všech úrovní. 

 

6.3 Změna individuálního pracovního závazku  

 

V obecné občanskoprávní úpravě je změna závazku upravena v § 516 a násl. 

občanského zákoníku. V úvahu přichází modifikace na straně obsahu závazku i jeho 

subjektů. Závazek zaloţený smlouvou je moţné měnit opět dohodou stran, změna 

závazku z mimosmluvních příčin je věcí spíše výjimečnou. Rovněţ při změně 

pracovního závazku přichází v úvahu jak změna na straně obsahu tak subjektu 

závazků. Změna na straně subjektů je moţná však pouze v případě zaměstnavatele 

nikoli zaměstnance, a i tato změna podléhá ve srovnání s obecnou občanskoprávní 

úpravou značné restrikci. V pracovním právu je změna pracovního poměru tradičně 
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upravena ve stejnojmenném institutu zakotveném v § 36 a násl. předcházejícího 

zákoníku práce a v § 40 a násl. nového zákoníku práce. Dohodou stran jsou měněny 

především ty prvky pracovního závazku – poměru, které, byly smluvními stranami 

sjednány v prostoru smluvní svobody stran, zejména pokud  se týkají nepovinných 

prvků pracovní smlouvy (sjednány při uzavírání pracovního poměru nebo jeho 

předcházející změně). Regulací je však významně omezena změna práv a povinností 

pracovního závazku vyplývajícího z ujednání a tvořící podstatné náleţitosti pracovní 

smlouvy. Cílem regulace je přiměřené (a mimosmluvní) omezení vzájemných 

(smlouvou zaloţených) práv a povinností stran v důsledku právní události nebo 

protiprávního jednání.  

Podmínky, které byly sjednané v prostoru smluvní svobody stran, je tedy moţné 

zásadně (obecně) měnit pouze novou dohodou účastníků vztahu. V případě změny 

skutečností sjednávaných v pracovní smlouvě jako její povinné náleţitosti (podstatné 

náleţitosti pracovní smlouvy dle § 34 zákoníku práce) je smluvní svoboda stran 

omezena následujícím způsobem. Regulace se týká 3 typů situací, kdy: 

 zaměstnanec nemůţe ze zdravotních důvodů konat některé práce zařaditelné do 

rozsahu sjednaného druhu práce a provozní situace zaměstnavatele umoţňuje 

přidělit zaměstnanci jinou práci splňující znaky sjednaného druhu; 

 zaměstnanec nemůţe konat ţádné práce zařaditelné do rozsahu sjednaného druhu 

práce nebo zaměstnavatel nemá moţnost zaměstnance na jinou druhově shodnou 

práci přeřadit;  

 zaměstnavatel nemůţe přidělovat práci zaměstnanci dle sjednaného druhu z důvodů 

na své straně (v současné době jiţ minimalizováno);  

 z objektivních důvodů na straně zaměstnance by bylo nepřiměřeně tvrdé nutit 

zaměstnavatele  k přidělování práce zaměstnanci po určité omezené období. 

 

Kogentní normy stanovují okolnosti, za nichţ je zaměstnanec povinen konat 

práce jiného druhu či práce v jiném místě, neţ je mezi stranami sjednáno a případy, 

kdy je zaměstnavateli uloţeno přeřadit zaměstnance na jinou neţ sjednanou práci. Jde 

však o masivní zásah do prostoru smluvní svobody stran a je namístě pečlivě hledat 

optimalitu takového řešení. Dosavadní úprava, při nichţ je moţné, případně nutné, 

jednostranně překročit hranice smluvně sjednaných podmínek výkonu práce (v případě 

druhu výkonu práce nebo místa výkonu práce), je stále typickým příkladem 
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nepřiměřeného zásahu do smluvní svobody stran. Současná právní úprava je, jak výše 

uvedeno, zaloţena na § 40 a násl. zákoníku práce. 

 

Citace zákoníku práce:  

 

„§ 40 zákoníku práce:  

 

 (1) Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel  

a zaměstnanec na jeho změně. Změnu pracovní smlouvy je nutné provést písemně. Za změnu pracovního 

poměru se považuje také jmenování na vedoucí pracovní místo podle § 33 odst. 3, k němuž dojde po 

vzniku pracovního poměru. 

 

  (2) Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je 

zaměstnanec povinen jen v případech uvedených v tomto zákoně. 

 

(2) Ustanovení § 37 platí přiměřeně i zde. 

 

 Převedení na jinou práci, pracovní cesta a přeložení 

 

Citace § 41 zákoníku práce  

 

Převedení na jinou práci 

  

(1) Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, 

a) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného 

zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek 

přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci, 

b) nesmí-li podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí 

příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro 

pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na 

pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné 

expozice 19), 

c) koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce 

devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle 

lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství, 

d) jestliže to je nutné podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo 

rozhodnutí příslušného správního úřadu v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním 

onemocněním, 

e) jestliže je toho třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního 

orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku, 

f) je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného zařízením závodní 

preventivní péče uznán nezpůsobilým pro noční práci, 

g) požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce 

devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci. 

 

(2) Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci, 

a) dal-li zaměstnanci výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. f) a g), 

 b) bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při 

plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, a to na dobu 

do pravomocného skončení trestního řízení, 

c) pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy pro výkon 

sjednané práce, avšak v tomto případě nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním roce. 

  

(3) Není-li možné dosáhnout účelu převedení podle odstavců 1 a 2 převedením zaměstnance 

 v rámci pracovní smlouvy, může ho zaměstnavatel převést v těchto případech i na práci jiného druhu, než 

byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil. 
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 (4) Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na 

jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo 

jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu. 

  

(5) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené 

nepříznivými povětrnostními vlivy, může ho zaměstnavatel převést na jinou práci, než byla sjednána  

v pracovní smlouvě, jen v případě, že zaměstnanec s převedením souhlasí. 

  

(6) Při převedení zaměstnance na jinou práci podle odstavců 1 až 3 je zaměstnavatel povinen 

přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem 

a pokud možno i k jeho kvalifikaci. 

 

 (7) Zaměstnavatel je povinen předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na jinou práci 

a dobu, po kterou má převedení trvat; dochází-li převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy, je 

zaměstnavatel povinen vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání, 

s výjimkou případů uvedených v odstavci 2 písm. c) a v odstavci 4.“ 

 

   Ustanovení § 40 zákoníku práce deklaruje standardní soukromoprávní smluvní 

princip, který je prolomen pouze výslovnými ustanoveními zákona. V platné úpravě se 

především jedná o ustanovení § 41 odst. 1 zákoníku práce. V citovaném odstavci je 

uloţeno zaměstnavateli převedení zaměstnance na jinou práci, pokud nastanou okolnosti 

specifikované v ustanoveních označených písmeny a) aţ g). Jedná se především  

o ochranu zaměstnance. Je nesporné, ţe za splnění výše uvedených podmínek nelze od 

zaměstnance poţadovat konání prací. Tato skutečnost by však neměla být důvodem pro 

stanovení povinnosti zaměstnance konat práce, ke kterým se smluvně nezavázal. Na 

základě tohoto zákonného ustanovení se tedy zužuje vyjednané právo zaměstnavatele 

ukládat zaměstnanci úkoly v celé šíři specifikovaného druhu práce. Zákonodárce zde 

sleduje v § 41 zákoníku práce dvě  značně odlišné situace: 

 situaci, kdy zaměstnanec nemůţe konat pouze některé práce v rámci sjednaného 

druhu práce, v takovém případě zaměstnavatel musí zaměstnance převést na jinou 

práci v rámci sjednaného druhu (praktické zvláště v dělnických profesích), pokud 

takovou prací disponuje 

 a dále situaci, kdy zaměstnanec nemůţe konat ţádnou práci v rozsahu sjednaného 

druhu práce.    

        V § 41 odst. 2 zákoníku práce je situace poněkud odlišná. Kogentními 

ustanoveními je chráněn zaměstnavatel, po němţ není spravedlivě moţné poţadovat, 

aby ponechal za podmínek specifikovaných pod písmeny a) aţ c) zaměstnance na 

dosavadním pracovišti (v případě ustanovení ad c) to navíc ani není přípustné). Rovněţ 

to však de lege ferenda není dostatečným důvodem k tomu, aby byl zaměstnanec nucen 

konat práce, k nimţ se nezavázal. 
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       Za dostatečně odůvodněné, pro kogentní zaloţení povinnosti zaměstnance konat 

práce bez řádného smluvního podkladu, je moţné povaţovat pouze případy 

specifikované v ustanovení § 41 odst. 4. zákoníku práce. Opačné řešení by bylo pro 

zaměstnance tvrdé a v rozporu se zásadou zákazu nucené práce. 

 

Úvaha de lege ferenda – souhrn 

 

Navzdory postupným modernizačním novelizacím zůstávají základní principy 

institutu od roku 1989 nezměněny. Kogentní normy stanovují okolnosti, za nichţ je 

zaměstnanec povinen konat práce jiného druhu, neţ je mezi stranami sjednáno  

a zaměstnavateli je uloţeno přeřadit zaměstnance na jinou neţ sjednanou práci. Jde 

však o masivní zásah do prostoru smluvní svobody stran a je správné  pečlivě hledat 

optimalitu takového řešení. Jak uvedeno výše, dosavadní  úprava kogentních podmínek 

v § 41odst. 3 zákoníku práce ve spojení s ustanovením § 41 odst.1 písm. a) aţ g) 

zákoníku práce, při nichţ je moţné, případně nutné, jednostranně překročit hranice 

smluvně sjednaných podmínek výkonu práce (v případě druhu výkonu práce nebo místa 

výkonu práce), je stále typickým příkladem nepřiměřeného zásahu do smluvní 

svobody stran. Jedná se o úpravu „zděděnou“ z předchozího právního období, která 

nebyla zahrnuta do novelizačních změn. De lege ferenda je vhodné úpravu 

modifikovat:  

 Nastane-li situace specifikovaná v § 41 odst. 1 zákoníku práce, není důvod limitovat 

smluvní strany v moţnosti sjednat změnou pracovní smlouvy vhodný druh výkonu 

práce. Zaměstnance však není možné k takové práci nutit. Z hlediska ochrany 

základních lidských práv je zde tedy přijatelným řešením zakotvení nabídkové 

povinnosti zaměstnavatele namísto povinnosti převedení na jinou práci. Toto řešení 

bylo předmětem legislativních návrhů. Domnívám se však, ţe z věcného hlediska 

ani toto není správné a jde o nedůvodný zásah do prostoru smluvní svobody stran. 

Jestliţe smluvní strany sjednali určitý druhově vymezený okruh prací, které je 

zaměstnanec dle rozhodnutí zaměstnavatele povinen konat (za sjednaných 

podmínek, případně i mzdových), potom je zcela nesprávné připustit moţnost 

jednostranného zúţení povinnosti jedné smluvní strany – zaměstnance a zároveň 

nutit druhou stranu k setrvání ve vztahu, který v této podobě nesjednala. Tedy  

i zakotvení nové nabídkové povinnosti povaţuji z hlediska obecných 

soukromoprávních principů za nesprávné a přenášení ochrany zajišťované veřejnou 
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správou na zaměstnavatele bez řádné kompenzace. Není tedy správné nutit 

k nesjednané práci (a to zakotvením nabídkové povinností) jak zaměstnance tak 

zaměstnavatele – nic samozřejmě nebrání jejich dohodě v prostoru smluvní svobody 

stran. Pro případ, ţe nedojde-li k dohodě o novém pracovním zařazení zaměstnance, 

měly by být případy zde uvedené kvalifikovány jako překážka na straně 

zaměstnance a pro další postup je nutné provést jemnější distinkci jednotlivých 

důvodů. V jedné skupině případů se bude jednat o výpovědní důvod (dlouhodobá 

nezpůsobilost), ve druhé skupině (krátkodobá nezpůsobilost) se nebude jednat  

o výpovědní důvod, zaměstnavatel by ale neměl být zatěţován povinností 

poskytovat náhradu mzdy zaměstnanci déle, neţ by tak činil po dobu výpovědní 

doby a ve třetí skupině případů, kdy dlouhodobá nezpůsobilost v práci byla 

zapříčiněna specifickou povahou práce (dosaţení nejvyšší moţné expozice 

škodlivých látek apod.), by se v případě dlouhodobé nezpůsobilosti mělo rovněţ 

jednat o výpovědní důvod, zaměstnanci by však ze strany zaměstnavatele měla 

náleţet přiměřená kompenzace. Ta by však neměla být řešena jednorázovým 

odstupným u posledního zaměstnavatele, u něhoţ byl zaměstnanec vystaven 

expozici zdraví škodlivých vlivů, ale tak jako v případě nemoci z povolání.   

 Pokud by zaměstnanec nepřijal nabízenou vhodnou práci, přestoţe ji zaměstnavatel 

má k dispozici a byla mu nabídnuta (aniž by to bylo předmětem nabídkové 

povinnosti), mělo by dojít ke sníţení výše náhrady mzdy. Za přiměřenou bych 

povaţoval sníţení o 1/3. 

 Nastane-li situace specifikovaná v § 41 odst. 2 a zaměstnanec nepřijme nabídku 

zaměstnavatele na výkon pro něho jiné vhodné práce, měla by být náhrada mzdy 

redukována výrazněji. Za přiměřenou bych povaţoval sníţení o ½. 

 

Poznámka k judikatuře: 

  

Pro postižení rozdílu mezi změnou pracovních úkolů zaměstnance v rámci pracovní smlouvy a jeho 

převedením na jinou práci za hranice sjednaného druhu výkonu práce je užitečné věnovat pozornost  

např. judikátu 6Cz 8/85 NS ČR.  

Soud dovodil, že v rámci pracovní smlouvy může zaměstnavatel převést zaměstnance na jinou práci 

podle svých provozních potřeb, aniž by k tomu potřeboval zaměstnancův souhlas. Toto převedení  

přichází v úvahu zejména tam, kde byl v pracovní smlouvě sjednán výkon více druhů práce, nebylo-li 

současně ujednáno, že některý z těchto druhů práce bude zaměstnanec vykonávat za dalších sjednaných 

podmínek v určitém ročním období. Tímto ujednáním by byla dispoziční pravomoc zaměstnavatele 

omezena, v daném případě časově.  

       Z úvahy soudu je zřetelný velký význam přesného vymezení druhu výkonu práce (toto ujednání se 

nalézá v prostoru smluvní svobody stran) pro stanovení mezí řídící pravomoci zaměstnavatele; za 
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hranicemi sjednaného druhu výkonu práce lze zaměstnanci přidělovat práci pouze cestou změny pracovní 

smlouvy nebo na základě kogentích ustanovení, které smluvní svobodu stran prolamují (omezují). 

 

6.4 Omezení smluvní svobody při sjednání období trvání pracovního poměru 

(pracovní poměr na dobu určitou)  

 

Obecná občanskoprávní úprava zakotvuje pravidla pro ukončování závazků 

v ustanovení § 559 a násl. občanského zákoníku a v institutech upravujících jednotlivé 

smluvní typy. Vyloučení smluvní svobody sjednat limit v trvání závazku je však obecné 

občanskoprávní úpravě v zásadě cizí. Nejmarkantnějšími výjimkou je úprava závazků 

k uţívání bytů a částečně nájmů pozemků. V těchto případech je však bráněno ukončení 

vztahu sjednaného na neurčitou dobu proti vůli stran nikoli kontraktační právo omezit 

délku trvání vztahu dohodou. S ohledem na výjimečný význam stability pracovního 

poměru pro uspokojování ţivotních potřeb zaměstnance (viz výše text této práce), je 

zřejmé, ţe není možné připustit neomezené sjednávání tohoto závazku na dobu určitou 

pouze v závislosti na momentální situaci na pracovním trhu - stav nabídky a poptávky. 

Regulace byla zakotvena v § 30 původního zákoníku práce a ta byla přenesena do § 38 

zákoníku práce. Historicky kolísala mezi omezením vyplývajícím pouze ze zásady 

respektování dobrých mravů (původně ideologické formulace - pravidla socialistického 

souţití) a stanovením různých variant „tvrdých limitů“. Současný způsob omezení 

smluvních stran při sjednání časového limitu pro trvání pracovního poměru přijatý jiţ 

novelou původního zákoníku práce účinnou k 1.3. 2004 byl vykročením správným 

směrem. Tato úprava byla následně přenesena v nezměněné podobě i do nového 

zákoníku práce. 

 

Citace zákoníku práce: 

 

„§ 39 

 

Pracovní poměr na dobu určitou 

 

 (1) Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání. 

 

(2) Trvání pracovního poměru mezi týmiž účastníky je možné sjednat celkem na dobu nejvýše 2 let ode 

dne vzniku tohoto pracovního poměru; to platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou 

sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na 

dobu určitou uplynula doba alespoň 6 měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi 

týmiž účastníky se nepřihlíží. 

 

 (3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na případy, kdy dochází k pracovnímu poměru na dobu 

určitou 
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a) podle zvláštního právního předpisu nebo kdy zvláštní právní předpis stanoví pracovní poměr na dobu 

určitou jako podmínku pro vznik dalších práv, 

b) z důvodu náhrady dočasně nepřítomného zaměstnance na dobu překážek v práci na straně 

zaměstnance. 

 

 (4) Jsou-li dány vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele nebo důvody spočívající ve 

zvláštní povaze práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, nepostupuje se podle odstavce 2 za podmínky, 

že v písemné dohodě zaměstnavatele s odborovou organizací budou tyto důvody blíže vymezeny; 

ustanovení § 51 občanského zákoníku v tomto případě není možné použít. Písemnou dohodu s odborovou 

organizací je možné nahradit vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová 

organizace. 

 

 (5) Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na dobu určitou, ačkoliv 

nebyly splněny podmínky stanovené v odstavcích 2 až 4, a oznámil-li zaměstnanec před uplynutím 

sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná  

o pracovní poměr na dobu neurčitou. Návrh na určení, zda byly splněny podmínky uvedené v odstavcích 2 

až 4, může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl 

pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby. 

 

  (6) Ustanovení odstavců 2 až 5 se nevztahují na pracovní smlouvu zakládající pracovní poměr na 

dobu určitou sjednanou mezi agenturou práce 18) a zaměstnancem za účelem výkonu práce u uživatele  

(§ 2 odst. 5, § 308 a 309). 

__________________  

18) § 66 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“ 

 

Zvolené řešení je výsledkem snahy promítnout do platné právní úpravy zároveň dva 

poněkud protichůdné požadavky – zajistit ochranu zaměstnance před řetězením 

pracovních poměrů na dobu určitou (vynucených ekonomickým tlakem zaměstnavatele) 

a zároveň podpořit na pracovním trhu nabídku dílčích limitovaných pracovních 

úvazků. Řešení bylo přijato v rámci harmonizačního procesu souvisejícího se vstupem 

do Evropské unie. I bez tohoto vnějšího podnětu, bylo by ale nutné se právní úpravou 

zabývat. Právní reţim v období bezprostředně před novelou z roku 2004 byl variantou 

nestanovující ţádný konkrétní limit, potřebná judikatura však nebyla pro danou oblast 

vytvořena, kaţdé prodlouţení termínovaného pracovního poměru bylo tedy ohroţeno 

ţalobou domáhající se určení neplatnosti stanoveného omezení s odvoláním na 

obcházení zákona (prokazováním „pravé povahy“ konkrétního pracovního poměru jako 

právního vztahu na dobu neurčitou – dovozováno z obecných principů) ve spojitosti 

s rozporem s principem dodrţování dobrých mravů.  

        Tvůrci nové právní úpravy přistoupili k zadání dle mého názoru velmi dobře. Při 

posuzování zvoleného řešení povaţuji za kritérium míru svobody smluvních stran – 

jako nejvyšší hodnotu. Tuto svobodu je moţné limitovat pouze v odůvodněných 

případech vyţadujících ochranu jednoho ze subjektů vztahu. Nezbytnost zabezpečení 

stability pracovního poměru je právě takovýmto případem. Faktické ekonomické 

postavení zaměstnavatele by mohlo přivést zaměstnance k ochotě přistoupit na 
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neomezené prodluţování časově limitovaných pracovních kontraktů i v době, kdy pro to 

jiţ neexistují dostatečně závaţné důvody. Tedy i v době, kdy by zaměstnavatel měl jiţ 

dostatek času prověřit kvalitu zaměstnance a zaměstnanec by v důsledku výhradní 

orientace na jednoho zaměstnavatele ztratil kontakt s pracovním trhem, tudíţ 

nezávislost na zaměstnavateli. Je tedy zcela na místě, omezit kogentním ustanovením 

prostor smluvní svobody stran, v němţ by zaměstnavatel mohl ekonomickým tlakem 

vynucovat jednání zaměstnance, jeţ by bylo pro zaměstnavatele nedůvodné a pro 

zaměstnance nevýhodné. Proto byla stanovena časová mez oddělující období, v němţ 

není nutné svobodnou vůli stran limitovat od období, v němţ je vhodné zaměstnance 

přiměřeně chránit. Zákonodárce tuto mez stanovil lhůtou dvou let od uzavření 

pracovního poměru. Praxe potvrdila, ţe princip daného řešení je správný. Otevřely se 

ale některé další podněty k řešení, bude o nich pojednáno níže v úvaze o řešení de 

lege ferenda. Předmětem legislativních návrhů je prodlouţení této lhůty na období tří 

let. Domnívám však, ţe uvedená lhůta byla zvolena uváţlivě, zkušenost z praxe mi 

potvrzuje, ţe dva roky jsou právě tím obdobím, kdy by zaměstnavatel měl jiţ mít 

dostatečnou moţnost efektivnost činnosti zaměstnance prověřit a zároveň obdobím, kdy 

zaměstnanec jiţ ztrácí na zaměstnavateli nezávislost. Kromě toho, je moţné vhodným 

nastavením odůvodněných výjimek vytvořit dostatečný prostor pro sjednání přiměřené 

délky pracovního poměru, pokud to vyplývá z provozních potřeb zaměstnavatele 

(případně z povahy práce, oba tyto důvody se však věcně překrývají). V současné době 

je moţné prolomit lhůtu 2 let při splnění podmínek specifikovaných v § 39 zákoníku 

práce  postihující situace, kdy by se omezení jevilo neúčelné.  

 

Citace zákoníku práce:  

 

„§ 39 odst. 3 písm. a) a b) a odstavec 4   

 

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na případy, kdy dochází k pracovnímu poměru na dobu 

určitou 

a) podle zvláštního právního předpisu nebo kdy zvláštní právní předpis stanoví pracovní poměr 

na dobu určitou jako podmínku pro vznik dalších práv, 

b) z důvodu náhrady dočasně nepřítomného zaměstnance na dobu překážek v práci na straně 

zaměstnance. 

 

  (4) Jsou-li dány vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele nebo důvody spočívající ve 

zvláštní povaze práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, nepostupuje se podle odstavce 2 za podmínky, 

že v písemné dohodě zaměstnavatele s odborovou organizací budou tyto důvody blíže vymezeny; 

ustanovení § 51 občanského zákoníku v tomto případě není možné použít. Písemnou dohodu s odborovou 
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organizací je možné nahradit vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová 

organizace….“ 

 

Zvolenou strukturu je moţné povaţovat prozatím za vyhovující, de lege ferenda by 

byla vhodná drobná modifikace. Důvodné je zrušit výjimku specifikovanou pod 

písmenem a) – vazba na zvláštní právní předpis. Jednalo se o zvláštní reţim úpravy 

pravidel pro poţivatele starobního důchodu, kdy bylo právo na toto plnění podmíněno 

tím, ţe oprávněná osoba neuzavřela pracovní poměr na dobu neurčitou nebo na dobu 

určitou delší jednoho roku. Tato úprava dle zvláštního zákona byla s účinností od 

1.1.2010 zrušena a ustanovení § 39 odst. 3 písm. a) pozbyla významu. Vhodná by 

rovněţ byla modifikace ustanovení § 39 odst. 4) zákoníku práce, kdy je zcela 

nedůvodné vázat moţnost s jednat pracovní poměr na dobu určitou nad limitní období 2 

let z důvodů spočívajících v provozní potřebě nebo povaze práce na dohodu 

s odborovou organizací. V tomto případě by bylo adekvátní zakotvení reţimu informace 

nebo projednání, neboť jádro výjimky nespočívá v dohodě zaměstnavatele a zástupce 

zaměstnanců, ale v samotné povaze práce (nezávislé na jakékoli dohodě). Tedy ve 

skutečnosti objektivní, nevyplývající z volního rozhodnutí vyjednávajících stran, tudíţ 

přezkoumatelné v rámci soudního řízení. Naopak je důvod rozšířit prostor smluvní 

svobody pro kolektivní vyjednání. V kolektivní smlouvě by mohlo být moţné rozšířit 

nebo zúţit období pro sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou obecně pro 

všechny zaměstnance případně sjednat další okruhy výjimek na rozsah stanovený § 39 

odst. 2). Jednalo by se o další krok správným směrem – sniţování rozsahu kogentní 

zákonné normativní vrstvy ve prospěch kolektivních smluv. V takovém případě by však 

porušení sjednané povinnosti nemělo být důvodem pouze pro spor o plnění z kolektivní 

smlouvy mezi smluvním stranami, ale mohlo by takové porušení způsobit přímé 

hmotněprávní důsledky pro sjednané pracovní poměry (pracovní poměr by byl chráněn 

tak, jako by byl sjednán na dobu neurčitou). De lege ferenda by bylo vhodné mezi 

zákonné výjimky § 39 doplnit rovněţ moţnost neomezeného řetězení pracovního 

poměru na dobu určitou u osoby, která je zároveň (v době uzavření smlouvy) 

poţivatelem starobního důchodu. Současná situace je typickým příkladem negativních 

dopadů nevhodně zvolené míry ochranné regulace pro skupinu, která má být regulací 

chráněna. V současné situaci si odpovědný zaměstnanec středně velkého zaměstnavatele 

nedovolí zatíţit zaměstnavatele závazkem k pracovnímu poměru na dobu neurčitou 

k zaměstnanci důchodového věku, přestoţe po předcházející dva roky zaměstnanec ještě 

udrţel potřebný pracovní výkon, s nímţ byl zaměstnavatel spokojen a ještě by měl 
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z provozních důvodů zájem vztah prodlouţit. Takto nadbytečně chránění zaměstnanci 

jsou z pracovního trhy nedůvodně vytlačováni. De lege ferenda by bylo vhodné 

jednoznačně stanovit, zda lhůta pro období, v němţ je moţné období trvání pracovního 

poměru řetězit, plyne pouze od vzniku pracovního poměru nebo i od jeho změny 

(změny z doby neurčité na určitou) tj. tak, aby zaměstnanec v pracovním poměru 

přetrvávajícím stanovené období, v němţ je řetězení moţné (v současnosti 2 roky) mohl 

změnou pracovní smlouvy modifikovat období, na něţ je pracovní poměr sjednán 

v rozsahu nově plynoucí lhůty od okamţiku této změny pracovního poměru z neurčitého 

období na období určité. Kloním se k prvnímu řešení. 

 

Poznámka k judikatuře 

  

  V důsledku dosavadní úpravy byly soudy nuceny stanovit kritéria pro posouzení, v kterých 

případech se jedná o pracovní poměr skutečně uzavřený na dobu určitou, a v kterých případech se 

fakticky jedná o pracovní poměr uzavřený na dobu neurčitou, přestože tak není označen. Např. v judikátu 

R 16/1078 se mimo jiné dovozuje, že již z pojmu pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou vyplývá, 

že takový pracovní poměr má být zpravidla krátkodobý a má být sjednán na dobu časově dohlednou. O 

pracovní poměr na dobu určitou půjde především v případech, kdy je třeba zajistit výkon prací jen na 

určitou dobu, např. sezónní páce, nárazové práce, přechodně obsazovaná pracovní místa za dočasně 

chybějící zaměstnance apod.      

       Nová právní úprava sice zcela neodstraní riziko sporů nad zastřenými právními úkony 

(pracovními poměry na dobu neurčitou označenými za pracovní poměry na dobu určitou), podstatně však 

sníží motivaci k takovýmto úkonům. Navíc osvobodila formu pracovního vztahu (jeho časovou omezenost) 

od objektu vztahu - vykonávaných prací a jejich povahy. Dokazování dle výše uvedeného (o jakou povahu 

prací ve skutečnosti jde)  bude ve většině případů bezpředmětné. Jedná se o typický příklad, kdy přesně 

vymezené meze smluvní svobody stran (v značně liberální úrovni) sníží riziko sporů. 

 

6.5 Omezení svobody stran při ukončení pracovního poměru sjednaného na 

nelimitované období (případně před uplynutím sjednaného limitu u smluv 

uzavřených na dobu určitou)  

 

Velmi významnou skupinu kogentních norem představují normy limitující 

smluvní svobodu stran při ukončování pracovního poměru na dobu neurčitou, případně 

před uplynutím smluvně sjednaného období jeho trvání (u pracovního poměru 

sjednaného na dobu určitou). Jedná se o situaci natolik závaţnou, ţe ji i obchodněprávní 

úprava reguluje v ustanovení § 672a obchodního zákoníku  a v institutech upravujících 

některé další smluvní typy. Z předchozího výkladu je zřejmá nezbytnost regulace 

smluvní svobody stran při ukončování pracovních závazků v oblasti pracovního práva, 

a to ještě více než v jiných oblastech. Nepřípustná je ale regulace nedůvodná a tudíţ 

nadbytečná.  
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      Zaměstnanec pracující na základě pracovního poměru na dobu neurčitou (zejména, 

trvá-li vztah déle neţ dva roky) se jiţ nepochybně nalézá v situaci značné závislosti na 

zaměstnavateli. Tato závislost se zvyšuje se vzrůstající délkou období výkonu práce pro 

jednoho zaměstnavatele, věkovou hranicí zaměstnance, specializovaností jeho profese 

apod. Zároveň je však nezbytně nutné respektovat základní prioritu zaměstnavatele, 

která je vlastním důvodem k zaměstnavatelské činnosti, tj. ekonomickou účelnost 

zaměstnancem vykonávané práce.  

       Je zřejmé, ţe zaměstnance je nutné chránit nejen před přílišnou nestabilitou 

pracovního vztahu, ale i před nadměrně svazujícím závazkem. Není moţné připustit 

moţnost sjednat pracovní poměr na dobu určitou, v němţ by byl zaměstnanec zavázán 

setrvat proti své vůli nepřiměřeně dlouhou dobu .  

       Legislativou se stanovuje hranice mezi prostorem svobody stran sjednat 

podmínky, za nichţ bude pracovní poměr ukončen, a minimálními garantovanými právy 

stran v níţe uvedených právních institutech. Svobodný prostor je zde však velmi 

omezen.  

 

Instituty upravující ukončení pracovního poměru (§ 52 a násl. zákoníku práce):  

 dohoda o ukončení pracovního poměru (dvoustranný právní úkon)  

 výpověď (jednostranné právní úkony); 

o výpověď zaměstnavatele (jednostranný právní úkon)   

o výpověď zaměstnance (jednostranný právní úkon)  

 zrušení pracovního poměru (jednostranné právní úkony): 

o zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době   

o zrušení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době  

o okamţité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu 

pravomocného odsouzení pro trestný čin dle zákonné specifikace nebo 

zvláště hrubé porušení pracovní kázně   

o okamţité zrušení pracovního poměru zaměstnancem ze zdravotních důvodů 

specifikovaných v zákoně nebo pro nevyplacení mzdy zaměstnavatelem   

 odstoupení od smlouvy pokud zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, 

aniţ mu v tom bránila překáţka v práci nebo v případě, ţe do týdne neuvědomí 

zaměstnavatele o této překáţce.  
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Ad dohoda o ukončení pracovního poměru 

 

Jedná se o základní dvoustranný právní úkon vyjadřující shodnou vůli stran 

pracovní poměr ukončit. V dohodě není nutné uvádět důvod jeho ukončení. Pokud však 

zaměstnanec o uvedení důvodu poţádá, je nutné jej v textu dohody popsat. Specifikace 

důvodu ukončení pracovního poměru má význam především v případě, kdy zákoník 

práce, případně vnitřní předpisy společnosti, spojují vznik práva zaměstnance na 

odstupné dle § 67 zákoníku práce s konkrétním důvodem ukončení pracovního poměru 

(organizační důvody dle § 52 písm. a) aţ c) zákoníku práce, příp. ztráta způsobilosti 

zaměstnance dle § 52  písm. d) - vše  za podmínek stanovených v § 67 zákoníku práce. 

Vyjma uvedený případ, kdy zároveň zaměstnanci vzniká nárok na odstupné (nebo se 

jedná o jiný objektivní důvod), vychází koncepce platné úpravy dohody z předpokladu 

oboustranného zájmu na ukončení pracovního poměru. Úprava předcházejícího 

zákoníku práce zcela pomíjela skutečnost, ţe ukončení pracovního poměru obvykle 

iniciuje jen jedna ze stran vztahu, ta která má na ukončení touto formou primární zájem. 

Přistoupení druhé strany na předloţený návrh je poskytnutím konkrétního plnění – 

určitou reálnou hodnotou. (V podnikové praxi je toto velmi zřetelné. Zaměstnanci často 

uţívají při charakterizaci okolností ukončení svého pracovního poměru formulaci, ţe 

„zaměstnavatel s nimi ukončil dohodou pracovní poměr ……“). Bylo zcela nesprávné, 

ţe při konstrukci tohoto právního institutu nebylo počítáno s moţností sjednání 

adekvátního protiplnění zohledňujícího ochotu druhé strany na návrh dohody  

o ukončení pracovního poměru přistoupit. (Praxe si prorazila vlastní cestu - zaměstnanci 

je odstupné poskytováno obvykle některou ze mzdových forem, coţ je praxe všeobecně 

tolerovaná, konec konců věcně správná, ale z hlediska právní čistoty nepřijatelná; 

proto níţe navrhuji, aby byla tato umělá právní překáţka odstraněna). Nová právní 

úprava situaci zdánlivě napravila, neboť umoţňuje sjednat odstupné v libovolné výši v 

individuální nebo kolektivní smlouvě, a to v případech, kdy zákoník práce obecně právo 

na odstupné zakládá nebo sjednat jinou formu druhově nespecifikovaného plnění 

obvykle označovaného za odchodné. Překáţkou k optimálnímu vyuţití tohoto institutu 

ovšem zůstávají přetrvávající interpretační schémata postavená na neadekvátní 

interpretaci (pojetí) principu rovnosti. V oblasti odměny za práci zaměstnavatelé 

unikají negativním důsledkům této interpretace odkazem na individuální a nutně 

částečně subjektivní hodnocení pracovního výkonu zaměstnance, které je východiskem 

k zamýšlené diferenciaci v odměnění zaměstnance. Toto je v praxi řešitelné.  Striktní 
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oddělení odměny za práci od ostatních plnění vystavuje tato ostatní plnění – benefity  

tvrdému poţadavku na rovné podmínky pomíjející kauzální východiska poskytnutého 

plnění. Úzký výklad uvedené zásady je akceptovatelný v případě odstupného. 

V případě odchodného však v současné právní úpravě, vylučující jednostranné 

ukončení pracovního poměru bez splnění některého z kogentních zákonných důvodů, 

akceptovatelný není. Je zřejmé, že se nejedná o benefit (to znamená plnění 

zaměstnanci podmíněném jiţ samotnou existencí zaměstnaneckého vztahu jako součást 

sociálních podmínek  u konkrétního zaměstnavatele). Naopak jde o plnění, které je 

protihodnotou za projev vůle zaměstnance k uzavření  dohody o ukončení pracovního 

poměru. Intenzita zájmu zaměstnavatele na takovéto dohodě závisí na konkrétní situaci, 

a ta závisí a okolnostech kaţdého jednotlivého případu. De lege ferenda je třeba 

vytvořit maximální podmínky pro ukončování pracovního poměru dohodou. Vzhledem 

k nejednoznačnostem spojeným s výše uvedeným přeceněním zásady rovnosti navrhuji 

de lege ferenda explicitně stanovit, ţe si smluvní strany mohou dohodnout 

individuální kompenzaci zaměstnanci na ztrátu zaměstnání (se zohledněním 

specifičnosti kaţdé jedinečné, a tudíţ nesrovnatelné situace). Uvedená formulace by 

mohla přetrvat i po zakotvení moţnosti ukončit pracovní poměr se zaměstnancem 

výpovědí bez udání důvodů, protoţe takováto částka sjednaná v dohodě o ukončení 

pracovního poměru (nebo přímo v pracovní smlouvě) by vyjadřovala celkovou 

smluvními stranami stanovenou kompenzaci za ukončení vzájemného vztahu. 

       Zájem na ukončení pracovního poměru dohodou ovšem samozřejmě můţe mít  

i zaměstnanec – vyhne se tím nutnosti splnit povinnosti vyplývají z existence výpovědní 

lhůty. Systémově by tedy bylo správné umoţnit sjednání odstupného i pro zaměstnance. 

V praxi by se jednalo zejména o ty případy, kdy by za zaměstnance uhradil odstupné 

nový zaměstnavatel, mající zájem na jeho bezodkladném zařazení na své pracoviště. Pro 

tyto případy by mělo být umoţněno sjednat odstupné i pro zaměstnavatele. 

      Jak uvedeno ukončení pracovního poměru dohodou je tedy optimální právní formou 

vyjadřující rovné smluvní postavení stran sniţující riziko vzniku sporu. Proto je vhodné 

vytvářet právní prostor pro co nejširší moţnost vyjednávání stran při úsilí o dosaţení 

dohody. Je zřejmé, ţe nalezení optimální hranice tohoto svobodného prostoru tak, aby 

ani jedna ze stran nebyla ohroţena faktickým tlakem strany druhé, je klíčem k optimální 

úpravě. 
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      Další jednotlivé formy ukončení pracovního poměru (jednostranné úkony) by 

měly hrát roli pojistek pouze pro případ, kdy se dohody mezi stranami dosáhnout 

nepodaří.  

 

Ad výpověď ze strany zaměstnance  

 

Jedná se o typický jednostranný právní úkon, jímţ zaměstnanec vyjadřuje svoji 

vůli ukončit pracovní poměr. Svobodu smluvních stran má smysl limitovat pouze 

v moţnosti sjednat (v pracovní smlouvě) nepřiměřenou výpovědní lhůtu. Zákonem 

kogentně stanovené období dvou měsíců lze povaţovat za období vhodné, poskytující 

zaměstnavateli dostatečný prostor zabezpečit zaměstnancem vykonávané činnosti jiným 

způsobem.     

 

Ad výpověď ze strany zaměstnavatele  

 

  Jedná se rovněţ o řádný jednostranný právní úkon směřující k ukončení 

pracovního poměru, tentokrát vyjadřující vůli zaměstnavatele (označení úkonu za 

„řádný“ uţívám v protikladu k různým formám zákonem umoţněného zrušení 

pracovních poměrů, které povaţuji za nástroje mimořádné).  

       S ohledem na oslabené postavení zaměstnance, je zde na místě výrazněji omezit 

smluvní svobodu stran stanovením kogentních podmínek, za nichţ je jedině moţné 

jednostranně, tj. i proti vůli zaměstnance, ukončit s ním pracovní poměr, neţ je tomu 

v případě výpovědi ze strany zaměstnance. Nalezení systémového řešení je však velmi 

komplikované. 

Přestože pří hledání optimální ochrany zaměstnance probíhá obvykle diskuse na 

úrovni jednotlivých konkrétních důvodů, domnívám se, ţe základní důvod pro 

legitimní ukončení pracovního poměru vyplývá ze samotného smyslu 

zaměstnavatelské činnosti, tj. činnosti, při níţ se zaměstnanec za mzdu podílí podle 

pokynů zaměstnavatele na plnění jeho úkolů (vyjádřeno jazykem předchozího zákoníku 

práce). Je to tedy činnost, která nutně musí přinášet zaměstnavateli příjem převyšující 

náklady. Nemůţe-li se zaměstnanec podílet na plnění úkolů zaměstnavatele nebo není-li 

tato činnost efektivní (případně není tak efektivní, jak by mohla být), je zde vţdy 

legitimní důvod k ukončení pracovního poměru. Zákonodárce se pouze popisem dílčích 



 Disertační práce 

Závazkové právní vztahy v oblasti pracovního práva  99/257  JUDr. Antonín Havlík 
   

skutečností – dílčích důvodů – snaží vystihnout základní důvod (neúčelnost 

zaměstnance pro zaměstnavatele). Jedná se o tyto dílčí skupiny důvodů:  

 

Skupina důvodů na straně zaměstnavatele 

 

Souhrnně se níţe uvedené důvody označují za tzv. „důvody organizační“. 

Současná právní úprava přiznává zaměstnanci v těchto případech nejvyšší míru ochrany 

(pomíjím nesystémový § 52 písm. d) zákoníku práce), a z toho plynoucí výhody 

poskytnuté zaměstnavatelem (odstupné). Jedná se o tyto důvody:    

 zrušení zaměstnavatele nebo jeho části  

 přemístění se zaměstnavatele nebo jeho části  

stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo 

příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o sníţení stavu 

zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních 

změnách.  

 

Skupina důvodů vzniklých především na straně zaměstnance:  

 

 zaměstnanec můţe být nezpůsobilý k výkonu práce zejména ze zdravotních důvodů. 

Tato nezpůsobilost musí být samozřejmě prokázána zákonem specifikovaným 

způsobem   

 zaměstnanec můţe být nezpůsobilý k výkonu práce i z jiných neţ zdravotních 

důvodů. Zákon tyto důvody obecně člení na nezpůsobilost z důvodu nesplnění 

zákonných poţadavků, poţadavků zaměstnavatele včetně důvodu vyplývajícího 

z nedostatečné kvality práce   

 pro zaměstnavatele legitimně ztratí význam další zaměstnávání zaměstnance 

v případě jeho porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících 

se na zaměstnancem vykonávanou práci dosahující určité intenzity.  
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Zákonná citace a shrnutí   

 

Citace zákoníku práce:  

 

Výpověď daná zaměstnavatelem 

 

„§ 52 

 

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů: 

 a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, 

 b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, 

 c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu 

o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti 

práce nebo o jiných organizačních změnách, 

 d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo 

rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní 

práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li 

na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné 

expozice, 

 e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného 

zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek 

přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci, 

 f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo 

nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování 

těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát 

výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich 

odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil, 

 g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní 

poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se  

k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající  

z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v 

době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi.“  

 

Domnívám se, ţe (jak výše uvedeno) v platné právní úpravě aplikovaný postup 

zákonodárce není efektivní, tj. postup snaţící se cestou úplného výčtu jednotlivých 

dílčích důvodů (při jejichţ splnění je moţné jednostranné ukončení pracovního poměru 

zaměstnavatelem) postihnout celou skutečnost, tj. postihnout všechny situace, kdy 

můţe zaměstnavatel legitimně poţadovat ukončení pracovního poměru se 

zaměstnancem (tedy, kdy by bylo ze strany zákonodárce nepřiměřeně tvrdé poţadovat 

na zaměstnavateli další zaměstnávání dotčené osoby).  

 

Odůvodnění   

 

Není v moţnostech žádného kazuistického výčtu postihnout všechny případy, 

kdy je zaměstnavatelův poţadavek na ukončení pracovního poměru legitimní (tedy, kdy 

je zaměstnávání konkrétního zaměstnance neefektivní). Posouzení efektivnosti činnosti 
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zaměstnance je nutné ponechat pouze na zaměstnavateli. Není ani moţné zabránit 

účelovému postupu zaměstnavatelů při provádění organizačních změn nezřídka leţících 

na pomezí obcházení zákona (spojených s mrháním nákladovými prostředky). Takovýto 

postup zaměstnavatelům otevírá cestu k výpovědi zaměstnanci prostřednictvím dílčích 

výpovědních důvodů specifikovaných zákonem. Zdánlivě neefektivní organizační 

opatření jsou v konečném důsledku pro zaměstnavatele výhodnější neţ ponechání 

zaměstnance v dosavadním zařazení. Posouzení, kdy je takto vynucené rušení některých 

činností skutečně efektivnější (neţ ponechání dosavadní situace nezměněné), není 

schopen provést nikdo jiný neţ zaměstnavatel. Náklady vynaloţené na takovéto řešení 

ovšem při současné legislativní úpravě neznamenají příjem zaměstnance (který je 

situací nejvíce postiţen), ale neúčelně se promrhají (to, ţe je tyto náklady obtíţné 

vyčíslit, je problém jiný).  

 

Úvaha de lege ferenda: 

 

De lege ferenda by tedy bylo vhodné výše uvedené problémy odstranit. Uvedl 

jsem, ţe rozhodnutí, zda je pro zaměstnavatele efektivní ukončení pracovního poměru, 

musí být vţdy pouze jeho rozhodnutím. V případě, kdy se nebude jednat o konkrétní 

důvody specifikované v zákoně obdobným způsobem jako doposud (tj. o důvody 

natolik zřetelné a závaţné, ţe by bylo nespravedlivé zaměstnavateli klást větší překáţky 

v ukončení pracovního poměru), ale bude se jednat o jakékoliv jiné závaţné důvody, 

pro něţ zaměstnavatel vyhodnotí ukončení pracovního poměru za efektivní, vznikne 

zaměstnavateli povinnost poskytnout zaměstnanci zvýšené odstupné. V nové úpravě 

by tedy bylo vhodné zakotvit moţnost jednostranné výpovědi zaměstnavatelem bez 

udání důvodů, při současném poskytnutí přiměřeného odstupného. Minimální kogentně 

stanovená výše odstupného by měla být odstupňována v závislosti na dalších faktorech 

(zejména způsobu zařazení zaměstnance a délce trvání pracovního poměru apod.). 

  Optimální modifikací de lege ferenda současného textu § 52 zákoníku práce 

nespočívá v zakotvení principiálně odlišného řešení, ale v doplnění textu, který umoţní 

vyuţití dosavadní judikatury a praxe. Jiţ současný text prolamuje úplný výčet 

kogentních výpovědních důvodů v závěru ustanovení 52 písm. c) zákoníku práce 

odkazem na „…jiné organizační změny“. Formulace není jednoznačná a činí předchozí 

výčet důvodů organizačních změn demonstrativním. Ze struktury věty však vyplývá, 

ţe důvodem těchto organizačních změn nemusí být nutně ani zvýšení efektivnosti 
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práce… z kontextu ustanovení však vyplývá, ţe se nemůţe jednat o důvody zcela 

libovolné, jaké důvody jsou však legitimní ve smyslu citovaného ustanovení zcela 

zřetelné není. De lege ferenda by bylo vhodné podmínit legitimitu citované jiné 

organizační změny váţnými provozními důvody. Dále by bylo vhodné doplnit další 

samostatnou skutkovou podstatu – vyjádřenou relativně neurčitým pojmem jiné vážné 

důvody – přičemţ by bliţší specifikace byla ponechána judikatuře. Striktní vazba na 

organizační důvody neumoţňuje postihnout celé spektrum moţných závaţných důvodů, 

pro něţ je legitimní připustit jednostranné ukončení pracovního poměru. Navíc riziko 

vyplývající z právní nejistoty zaloţené relativně neurčitou normou by tíţilo 

zaměstnavatele – tedy toho, který by tuto zákonnou moţnost vyuţil. Právo zaměstnance 

na odstupné by mělo být shodné. Jedná se o změny, které pouze zpřesňují a rozšiřují 

výčet důvodů zařazeních v současném § 52 písm. c) zákoníku práce. Jde o kvalitativně 

shodné případy a diferenciace není důvodná. Kvalitativní změnou by bylo de lege 

ferenda zakotvení nového principiálně odlišného důvodu. Dosavadní výpovědní 

důvody jsou postaveny na objektivních ověřitelných skutečnostech. Kvalitativně novou 

skutečností by bylo zakotvení moţnosti výpovědi zaměstnance bez udání jakéhokoli 

důvodu. Toto řešení by otevřelo prostor pro legalizaci v praxi probíhajících 

personálních změn z důvodů subjektivních obvykle jako důsledek změny personální 

strategie zaměstnavatele (naplnění představy zaměstnavatele o ţádoucí zaměstnanecké 

struktuře – obměny zaměstnanců bez dalších podmínek). V takovémto případě by však 

bylo vhodné, aby bylo odstupné zaměstnance významně vyšší. Domnívám se, ţe 

optimální zvýšení by bylo od 50% do 100% (závisí na tom, zda dojde k navyšování 

odstupného v závislosti na délce trvání pracovního poměru, pokud by k tomuto zvýšení 

nedošlo, preferoval bych 100% zvýšení). Uvedené řešení by legalizovalo praxi, která je 

v současné době zakrývána formálními organizačními změnami. Napomohlo by to 

zprůzračnění soudních sporů, u nich by se posunul předmět rozhodování z oblasti 

posuzování platnosti výpovědi do posuzování druhu výpovědního důvodu a tím výše 

odstupného (případě dalších práv). 

 

Poznámka k judikatuře: 

 

 

Na kasuistický výčet výpovědních důvodů umožňující výpověď zaměstnance navazuje bohatá 

judikatura tyto důvody specifikující případně specifikující jejich vyjádření v právním úkonu (výpovědi). 

Např. v judikátu R 90/1967 soud vyvodil, že výběr,  který konkrétní zaměstnanec je nadbytečný, náleží 

výhradně zaměstnavateli a tato otázka není soudy přezkoumávatelná. Soud zkoumá pouze, zda se jedná 

opravdu o nadbytečnost. V judikátu R 57/1968 se soud přesně vypořádal s otázkou, které skutečnosti musí 
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být předmětem dokazování při přezkoumávání výpovědi z organizačních důvodů.  Judikát 94/1968 se 

soustředil na podmínky použitelnosti nadbytečnostního výpovědního důvodu – nadbytečnost a příčinná 

souvislost mezi organizačními změnami a nadbytečností. Judikát 17/1986 se zabývá specifikací 

nadbytečnosti a časové relace mezi rozhodnutím o organizační směně podáním výpovědi.  

V rozhodnutích soudů je spíše patrna snaha zjednodušit prekérní postavení zaměstnavatele – realizací 

výše uvedeného návrhu de lege ferenda k posílení smluvní svobody stran by se celá  problematika 

zásadně zjednodušila………“ 

 

     

Zrušení pracovního poměru (okamţité)  

 

Vedle dohody o ukončení pracovního poměru a výpovědi, zákon zavedl ještě 

další nástroje umoţňující mimořádné a bezodkladné ukončení pracovního poměru, a to 

jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Jedná se o:  

 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnancem nebo 

zaměstnavatelem. 

Jde o standardní nástroj ověřený praxí - limitovat svobodnou vůli stran; má smysl 

pouze co do délky zkušebního období. Období tří měsíců se jevilo samo o sobě 

nedostatečným. V kombinaci s rozšířením svobodného smluvního prostoru stran  

o moţnost doplnit tento nástroj ještě o opakované sjednání pracovního poměru na 

dobu určitou v rozsahu až dvou let, jeví se co do svého obsahu současná právní 

úprava jako vyhovující jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.  

 Okamţité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu pravomocného 

odsouzení pro trestný čin dle zákonné specifikace, případně za zvláště hrubé 

porušení pracovní kázně.  

Jde o standardní nástroj ověřený praxí. S velkými obtíţemi se ovšem zaměstnavatelé 

potýkají při splnění procesních povinností souvisejících s důkazním břemenem 

v případě soudního sporu. Je to věc, která více souvisí s problémy týkajícími se 

rozhodovací praxe soudů, neţ s problémy legislativního řešení. Z hlediska omezení 

svobody stran se kogentní limity chránící zaměstnance jeví jako přiměřené.  

 Okamţité zrušení pracovního poměru zaměstnancem ze zdravotních důvodů 

specifikovaných v zákoně nebo pro nevyplacení mzdy zaměstnavatelem. 

 

Zákonem nastavené limity se v současné úpravě jeví přiměřenými. Jak bylo 

uvedeno v předchozí pasáţi této práce, je de lege ferenda třeba zrušit nabídkovou 

povinnost v souvislosti se skutečnostmi uvedenými § 41 odst. 1 zákoníku práce. Bylo 

by třeba ale přijmout komplexní řešení provázané s institutem změny pracovní smlouvy.  
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Úvaha de lege ferenda – zrušení pracovního poměru   

 

De lege ferenda by bylo moţné zachovat stanovené důvody umoţňující 

bezodkladné ukončení pracovního poměru v dosavadním rozsahu; rozšíření smluvní 

svobody stran by mohlo vést k sjednávání dalších podmínek pro okamţité ukončení 

pracovního poměru, které by nedůvodně oslabily stabilitu pracovního poměru nebo by 

vedly k neţádoucímu prodluţování pracovního poměru ve zcela neefektivních 

případech. 

       Bylo by ovšem vhodné změnit formu úpravy. Domnívám se, ţe není důvodné 

členění jednostranných právních úkonů na výpověď, a různé další formy ukončování 

právních poměrů cestou jejich zrušení. Domnívám se, ţe jednostranně by se měl 

pracovní poměr ukončovat výhradně výpovědí s variantně odstupňovanými důsledky 

(okamţité ukončení pracovního poměru, počátek běhu výpovědní doby, různé délky 

výpovědní doby apod.), a to v závislosti na splnění konkrétních podmínek (délka 

pracovního poměru, pracovní zařazení apod.). Určitou výjimkou by mohlo být 

odstoupení od smlouvy v souladu s § 36 odst. 2 zákoníku práce (pokud zaměstnanec ve 

sjednaný den nenastoupí do práce, aniţ mu v tom bránila překáţka v práci, nebo do 

týdne neuvědomí zaměstnavatele o této překáţce), kde odlišná forma ukončení 

pracovního poměru adekvátně vyjadřuje specifičnost dané situace. I zde bych však 

preferoval jednotnou formu (ukončení cestou výpovědi) nebo zcela jiné řešení (např. 

zánik pracovního poměru přímo ze zákona se zachovaným právem zaměstnavatele na 

náhradu škody).  

 

6.6 Omezení smluvní svobody sjednat limity pro výkon práce po ukončení 

pracovního poměru zaměstnance     

 

Sjednání moţnosti vyloučit ekonomickou aktivitu konkurenční povahy i po 

ukončení konkrétního právního vztahu není v obecné občanskoprávní úpravě zásadně 

omezováno, výslovně je formulováno např. v ustanovení § 672a obchodního zákoníku 

(konkurenční doloţka) upravující obchodní zastoupení, odvoditelné je ale i z dalších 

ustanovení upravujících zakazující nekalosoutěţní jednání. V oblasti pracovního práva 

se ale jedná o významný právní institut. Střetávají se zde legitimní právo 

zaměstnavatele na ochranu proti zneuţití svého know-how bývalým zaměstnancem  

a ústavní Listinou základních práv a svobod zaručená práva kaţdého občana na 
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svobodnou volbu svého povolání (citováno shora této práce). Legislativní kolísání při 

formulování regulujících pravidel bylo výsledkem polemiky jak odborné veřejnosti, tak 

zápasu o prosazení zájmů jednotlivých parlamentních uskupení. Vývoj není ukončen  

a je tedy vhodné zohlednit celý dosavadní vývoj tak, aby bylo moţné kvalifikovaně 

predikovat  řešení de lege ferenda V právní úpravě platné do 1.1.2001 (před účinností 

zákona 155/2000 Sb. – tzv. Euronovela) nebyla problematika limitace smluvní svobody 

stran, sjednat omezení výkonu konkurenční činnosti zaměstnance po skončení 

pracovního poměru, vůbec řešena (dle některých interpretací však tím, ţe nebyla 

výslovně zákoníkem práce připuštěna, byla konkrétně vyloučena - viz diskutabilní 

zásada „co není povoleno, je zakázáno“). Otázka, zda takováto dohoda (o vyloučení 

konkurenčního jednání – tzv. „konkurenční doloţka“) je platným ujednáním  

(i z perspektivy přesahující pouze oblast pracovního práva), byla předmětem sporů  

a mnohdy i nejednoznačné judikatury.   

        Zakotvení konkurenční doloţky v novelizované právní úpravě zákoníku práce 

po 1.1.2001 (Euronovela - 155/2000 Sb.) bylo nezbytným krokem učiněným správným 

směrem. Přijatá novela učinila nepochybným, ţe úprava určitých konkrétních práv  

a povinností po ukončení pracovního poměru se jednoznačně nalézá v prostoru smluvní 

svobody stran a zároveň se pokusila stanovit i přiměřené meze této svobody. Co se týká 

těchto přiměřených mezí, byla nová právní úprava neúspěšná. Formulace zákona 

upravující vzájemná práva a povinnosti stran byla nevyvážená a textace navíc nebyla 

konzistentní s navazujícími pasáţemi (zřetelný důsledek okolností, za jakých byla 

úprava přijata; text nebyl součástí vládního návrhu a byl do zákona doplněn dodatečně 

aţ pod tlakem poslanecké sněmovny). 

 

Citace předchozího zákoníku práce ve znění výše uvedené Euronovely: 

 
„§ 29   

 
    (1)   V  pracovní   smlouvě  je   zaměstnavatel  povinen   se zaměstnancem dohodnout: 
 a) druh práce, na který je zaměstnanec přijímán, 

 b) místo  výkonu práce  (obec a  organizační jednotku  nebo jinak určené místo), 

 c) den nástupu do práce. 

 

     (2) Mimoto lze  v pracovní smlouvě  dohodnout další podmínky, na kterých mají účastníci zájem. Ve 

smlouvě lze písemně dohodnout, že zaměstnanec  nesmí po ustanovenou dobu,  nejdéle však jeden rok po 

skončení pracovního poměru, vykonávat pro jiného zaměstnavatele nebo  na  vlastní  účet  činnost,  která  

byla  předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo jinou činnost,  která by měla soutěžní povahu vůči 

podnikání zaměstnavatele,  a to za podmínek, za  nichž to lze od zaměstnance spravedlivě požadovat; za 

porušení takového závazku může  být sjednána  přiměřená smluvní  pokuta. Konkurenční doložka 

odporující uvedeným podmínkám je neplatná. 
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     (3)  Zaměstnavatel  může  sjednat  s  vedoucím  zaměstnancem, u něhož se pracovní poměr zakládá 

jmenováním nebo volbou, právo na odchodné pro případ, že vedoucí  zaměstnanec bude z funkce odvolán 

před  skončením  svého  funkčního  období,  je-li zároveň sjednána konkurenční  doložka.  Ujednání   

o  odchodném  odporující uvedeným podmínkám je neplatné.“ 

    

  

  Přeformulování pravidel konkurenční doloţky v novele účinné od 1.3.2004 bylo 

tedy druhým legislativním pokusem zakotvit v zákoně konkurenční doloţku. Nejednalo 

se tedy jiţ o prosazení zcela nové úpravy, ale o pokus vyváţit (minimální) kogentně 

stanovená práva a povinnosti vymezující prostor pro smluvní svobodu stran. Tato 

formulace byla v obsahově nezměněné podobě přenesena do nového zákoníku práce 

jako ustanovení § 310 zákoníku práce; oproti § 29a původního zákoníku práce (kam 

byla přenesena úprava této problematiky s účinností od 1.3. 2004 z § 29) došlo ve 

formulaci ke změnám jen formálním. 

 

Citace zákoníku práce: 

 

HLAVA VI 

 
„KONKURENČNÍ DOLOŽKA 

  

§ 310 

 

  (1) Byla-li sjednána dohoda, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení 

zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s 

předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, je součástí dohody 

závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši 

průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za 

měsíční období, pokud se účastníci nedohodli na jiné době splatnosti. 

 

 (2) Dohodu podle odstavce 1 může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít, jestliže to je možné 

od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a 

technologických postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití při činnosti uvedené 

v odstavci 1 by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost; jestliže byla se 

zaměstnancem sjednána zkušební doba (§ 35), je možné dohodu uzavřít nejdříve po uplynutí zkušební 

doby, jinak je dohoda neplatná. 

  

 (3) Byla-li v dohodě podle odstavce 1 sjednána smluvní pokuta, kterou je zaměstnanec 

zaměstnavateli povinen zaplatit, jestliže závazek poruší, zanikne závazek zaměstnance zaplacením smluvní 

pokuty. Výše smluvní pokuty musí být přiměřená povaze a významu podmínek uvedených v odstavci 1. 

  

 (4) Zaměstnavatel může od dohody podle odstavce 1 odstoupit pouze po dobu trvání pracovního 

poměru zaměstnance. 

  

 (5) Zaměstnanec může dohodu podle odstavce 1 vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil 

peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po uplynutí jeho splatnosti; dohoda zaniká prvním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

  

 (6) Dohoda podle odstavce 1 musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná; to platí obdobně pro 

odstoupení od dohody a pro výpověď dohody podle odstavců 4 a 5. 
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§ 311 

  Ustanovení § 310 není možné použít na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení 

zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, 

jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, a na pedagogické pracovníky v zařízeních 

sociálních služeb 89). 

  

____________________  

  

89) § 34 a § 115 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“ 

 
 

        V aktuálně platné právní úpravě (účinnost od 1.3.2004) je tedy jednoznačně 

potvrzena moţnost stran smluvně sjednat povinnost zaměstnance zdrţet se po ukončení 

pracovního poměru určitého (konkurenčního) jednání. Tato svoboda je zejména 

omezena třemi základními limity: obecnou specifikací činností, které lze smluvně 

vyloučit  kogentně stanovenou lhůtou, po jejímţ uplynutí dále bývalé zaměstnance jiţ 

limitovat nelze a povinností zaměstnavatele zavázat se v dohodě poskytnout 

zaměstnanci přiměřené vyrovnání. Podrobněji o těchto a dalších kogentních limitech, 

které institut konkurenční doloţky obsahuje, pojednám níţe (citovaná dohoda můţe být 

uzavřena aţ po uplynutí zkušební doby, je–li ve smlouvě sjednána; smluvním stranám je 

umoţněno sjednat peněţitou částku v přiměřené výši jako sankci pro případ porušení 

závazku zaměstnancem apod.). Domnívám se, ţe ani tato úprava není ještě zcela 

optimální.  

        Povaţuji tedy za nesporné, ţe se legislativa upravující tuto problematiku vyvíjí 

správným směrem, tj. k rozšiřování prostoru smluvní svobody stran pracovního poměru. 

Jiţ samo vytvoření příslušného institutu odstraňujícího pochybnosti o platnosti 

takovýchto ujednání stran pracovního poměru je posílením jejich smluvního postavení. 

Předmětem diskuse ovšem stále zůstávají meze této nově zabezpečené smluvní 

svobody.  

 

Současná právní úprava 

 

V současné úpravě zákon zakotvil tyto limity (některé jiţ byly zmíněny):  

 charakterizoval činnost, jiţ je moţné cestou smluvního ujednání vyloučit, a to jako 

činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by 

měla vůči němu soutěţní povahu  

 omezil moţnost sjednat pro zaměstnance příslušné limity činnosti pouze na závažné 

a důvodné případy, a to pouze na případy, kdy lze zaměstnance spravedlivě 
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limitovat s ohledem na povahu informací, poznatků a znalostí pracovních  

a technologických postupů, které získal v pracovním poměru u zaměstnavatele  

a jejichţ vyuţití by mohlo zaměstnavateli závaţným způsobem ztíţit jeho činnost   

 omezil období (po ukončení pracovního poměru), v němţ je moţné bývalého 

zaměstnance limitovat stanovením maximální moţné hranice jeden rok pro sjednání 

délky výluky; 

 omezil období, v němţ je moţné za trvání pracovního poměru konkurenční doloţku 

uzavřít tím, ţe vyloučil tyto dohody ve zkušební době zaměstnance     

 stanovil minimální výši poskytované náhrady, a to v úrovni průměrné měsíční 

mzdy za kaţdý měsíc výluky  splatné měsíčně zpětně  

 obecně limitoval výši částky, kterou je moţné sjednat jako povinnost zaměstnance 

pro případ porušení závazku - stanovením poţadavku přiměřenosti.  

 omezil možnost zaměstnavatele odstoupit od dohody (o omezení konkurenční 

činnosti zaměstnance) po ukončení pracovního poměru zaměstnance, a to tak, ţe 

výslovně kogentně stanovil moţnost jeho odstoupení „po dobu trvání pracovního 

poměru zaměstnance“  

 stanovil pravidla pro výpověď dohody zaměstnancem, a to tak, ţe zaměstnanec 

má právo dohodu vypovědět, pokud mu zaměstnavatel nevyplatí příslušné 

vyrovnání do 15 dnů od uplynutí jeho platnosti. 

 

Úvaha de lege ferenda 

 

Je tedy nesporné, ţe je správné ponechat smluvním stranám smluvní svobodu 

sjednat konkurenční doloţku a dále je správné omezit prostor smluvní svobody (aby 

v důsledku ekonomické nerovnosti subjektů nebyla tlakem vynucována ujednání 

nepřiměřeně tvrdá a odporující odůvodněným zájmům smluvních stran). Toto bylo 

v platné právní úpravě realizováno. Optimálního vyváţení kogentních práv  

a povinností však ještě dosud dosaženo nebylo. Věřím ovšem, ţe v této oblasti 

legislativa neučinila „konečné slovo“ a současná úprava se bude dále zkvalitňovat. 

Nasvědčuje tomu výše zavedený zřetelný kvalitativní posun i mezi oběma přijatými 

novelami.  

       Euronovelou byla tato oblast svobodné vůle smluvních stran teprve otevřena  

zákonná kogentní pravidla však byla nevyvážená. Zejména ochrana zaměstnance byla 
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nedostatečná, bez garantované adekvátní náhrady za újmu způsobenou smluvně 

přijatým omezením. Zákon sice v § 29 odst. 2) zákoníku práce podmiňoval moţnost 

uzavření konkurenční doloţky „okolnostmi, za nichţ to je moţné spravedlivě 

poţadovat“  bez bliţšího vodítka však bylo toto ustanovení neinterpretovatelné  

a v podnikové praxi nebylo pochopeno jako povinnost zaměstnavatele sjednat se 

zaměstnancem konkrétní přiměřenou náhradu. (Argumentovalo se nadstandardní mzdou 

dotčených zaměstnanců, která je zárukou citovaných spravedlivých podmínek apod).  

        Nová právní úprava však zašla v omezení smluvní svobody do druhého 

extrému. Nejprve nebyla svoboda stran sjednat či nesjednat přiměřenou kompenzaci 

limitována vůbec; současná úprava kogentně předepisuje zaměstnavateli povinnost 

poskytnout zaměstnanci vyrovnání nejméně ve výši průměrné mzdy za celé období 

výluky - to je druhá krajní moţnost. Takováto povinnost zcela vylučuje prostor pro 

svobodné vyjednávání mezi smluvními stranami. Poskytnutí náhrady mzdy ve výši 

průměrného výdělku je nejvyšší částka, kterou by bylo moţné na zaměstnavateli 

spravedlivě poţadovat při svobodném vyjednávání stran. Jestliţe předchozí úprava byla 

nedostatečná (v ochraně zaměstnance), neboť umoţňovala ospravedlňování 

konkurenční doloţky pouze nadstandardní mzdou zaměstnance, jeho postavením na trhu 

práce apod., je současné řešení krajním opakem. Jde zde o naprosté pominutí 

skutečnosti, ţe dotčený zaměstnanec obvykle opravdu vykonává práce za vysoce 

nadstandardních podmínek. Pokud tomuto zaměstnanci je zaměstnavatel povinen po 

celou dobu, kdy nevykonává práci vůbec žádnou (pro původního zaměstnavatele), platit 

odměnu ve výši vyšší neţ je běţná měsíční mzda (průměrná mzda je pro zaměstnance 

výhodnější), angaţuje se zákonodárce za přijatelnou mez. (Tj. za hranicí ochrany 

nutných zájmů zaměstnance, které není moţné svěřit smluvním stranám, aniţ by bylo 

vyloučeno nebezpečí, ţe slabší ze stran bude ekonomickým tlakem zatlačena do 

podmínek pod minimální přijatelnou hranici danou legitimními zájmy). Domnívám se, 

ţe zde kogentní úprava významně překročila přiměřenou hranici a ze zákona 

„vyjednala“ jedné ze smluvních stran (zaměstnanci) a priori silnější postavení.  

       Na druhé straně byly jiţ v odborném tisku publikovány námitky odborníků proti 

kogentně zakotvenému právu zaměstnavatele odstoupit od dohody (o zákazu 

konkurenčního ujednání) během celého období trvání pracovního poměru. Optimálním 

řešením by zde bylo výraznější omezení zaměstnavatele - neumoţnit odstoupení od 

dohody ve výpovědní době, případně v období po uzavření dohody o ukončení 

pracovního poměru (tedy mezi dnem uzavření dohody a dnem, který byl sjednán jako 
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den ukončení pracovního poměru). Vyloučily by se tak situace, kdy zaměstnanec 

v období hledání nového zařazení odmítne výhodné nabídky s ohledem na existující 

závazek, a ten bude následně bezprostředně před ukončením pracovního poměru zrušen 

(včetně sjednaného vyrovnání). 

      Za nešťastné řešení rovněţ povaţuji vyloučení moţnosti sjednat konkurenční 

doloţku i pro období zkušební doby. Má-li získat zaměstnavatel i zaměstnanec jistotu  

o přiměřeném zařazení zaměstnance do pracovního procesu, a má-li být zkušebnímu 

období zachován jeho vlastní smysl, je nutné, aby po dobu jejího průběhu zaměstnanec 

vykonával činnosti, které bude vykonávat i po jejím uplynutí. Znamená-li výkon této 

činnosti zároveň nutně nabytí informací opravňující zaměstnavatele sjednat se 

zaměstnancem dohodu o uzavření konkurenční doloţky, je tedy nezbytné, aby bylo 

umoţněno uzavření této doloţky i ve zkušební době, respektive před zahájením činnosti 

(způsob stanoveného minimálního vyrovnání by v tomto případě byl adekvátně 

upraven). Opačné řešení je nesystémové a degraduje hodnotu celého institutu.  

       De lege ferenda bych za optimální povaţoval stanovení hranice měsíčního 

minimálního vyrovnání po dobu výluky někde v rozmezí mezi jednou polovinou  

a dvěma třetinami (preferoval bych spíše niţší hladinu) průměrné měsíční mzdy. Bylo 

by navíc vhodné odlišit i případy, kdy je pracovní poměr ukončen výpovědí 

zaměstnavatele a kdy výpovědí zaměstnance.  

 

6.7 Veřejnoprávní sankce  

 

Zákon o inspekci práce formuluje velmi obecnou skutkovou podstatu v § 25 

nazvanou: „Správní delikty právnických osob na úseku pracovního poměru nebo dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr“ – obdobně formulované ustanovení 

přestupkové v § 12 směřující k zaměstnavatelům fyzickým osobám. Jedná se  

o zavádějící název, jehoţ pojmovým obsahem by byly vykryty témě veškeré normy 

individuálního pracovního práva a je tudíţ i v rozporu se specifikací odstavce 1 

citovaného ustanovení – který skutkovou podstatu zuţuje na úkony (nebo jejich 

absenci) směřující k vzniku, změně nebo zániku zaměstnaneckého vztahu. 
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Citace zákona o inspekci práce:   
 

 

„§ 25 

 

 (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku pracovního poměru nebo dohod o 

pracích konaných mimo pracovní poměr tím, že poruší stanovené povinnosti při vzniku, změnách, 

skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. 

  

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.“ 

 

Jde jednoznačně o nejširší skutkovou podstatu zákona o inspekci práce a svým 

rozsahem je disharmonický k detailnosti skutkových podstat dalších. Postihuje širokou 

škálu porušení pravidel stanovených pro vznik pracovního poměru a dohod o pracích 

mimo pracovní poměr, včetně formy a obsahových náleţitostí, pro změnu těchto vztahů 

a jejich zánik (pravidla pro ukončení pracovního poměru výpovědí zaměstnavatele  

a s tím související povinnosti jsou typickou oblastí veřejného zájmu garantovanou 

veřejnoprávní sankcí § 25 a § 12 zákona o inspekci práce).  
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Kapitola 7: Pracovní poměr – vybrané právní instituty 

regulující významným způsobem jeho obsah – limity 

smluvní svobody subjektů vztahu       

 

Obsah kapitoly:  

7.1   Úprava pracovní doby – podstata a aktuální právní úprava základních institutů  

7.1.1  Pojem pracovní doby  

7.1.2  Rozvrţení pracovní doby pravidelné a nepravidelné a jiné formy realizace 

pracovní doby  

7.1.3  Nepřetrţitý odpočinek mezi směnami  

7.1.4  Práce přesčas  

7.1.5  Kratší pracovní doba a zkrácená pracovní doba 

7.1.6  Noční práce  

7.1.7  Pracovní pohotovost  

7.1.8  Konta pracovní doby    

7.1.9  Přestávky v práci  

7.1.10 Veřejnoprávní sankce 

7.2   Dovolená 

7.2.1  Veřejnoprávní sankce  

7.3  Mzda 

7.3.1  Způsoby stanovení mzdy 

7.3.2  Veřejnoprávní sankce 

7.4  Další podmínky výkonu práce 

7.5  Překáţky v práci 

7.5.1  Překáţky na straně zaměstnance  

7.5.2  Překáţky na straně zaměstnavatele  

7.6   Limity prostoru svobody zaměstnavatele při řízení zaměstnance a nástroje 

  zaměstnavatele k řízení zaměstnance v tomto prostoru; pracovní kázeň 

  (porušování právních povinností), pracovní řád a vnitřní předpisy 

  zaměstnavatele 

7.6.1 Řídící nástroje zaměstnavatele k řízení zaměstnance ve vymezeném prostoru 

(pro  řízení zaměstnance)  

7.7 Náhrada škody v  individuálních pracovněprávních vztazích  
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7.1 Úprava pracovní doby – podstata a aktuální právní úprava základních 

institutů 

 

Právní institut pracovní doby je esenciálně spojený se závislou prací a je 

jedním ze základních ochranných prvků pracovního práva vůbec. Jak shora této práce 

uvedeno, podstatou závislé práce je nájem pracovní síly. Jde o dynamický proces, 

realizovaný v čase, relativně nezávislý (ve srovnání např. se smlouvou o dílo) na 

dosaţení cíle, k němuţ byla pracovní síla uţita. Jiţ samo její uţívání ve vymezených 

časových úsecích je účelem právního vztahu. Pro normativní klasifikaci je však nutné 

spotřebu času exaktním způsobem kvantifikovat, proto právní řád – v § 78 a násl. 

zákoníku práce definuje základní pojmy postihující jednotlivé segmenty pracovní doby 

a časové úseky, které pracovní dobou nejsou. Rozsáhlá regulace vyuţívání pracovní 

doby je jedním z důsledků ochranné funkce pracovního práva. Je vynucena intenzivní 

interakcí mezi subjekty právního vztahu (rovnoměrně v celém období jeho trvání) 

nalézající se ve faktickém hierarchickém postavení, vybočující z úrovně obvyklé 

v ostatních soukromoprávních závazcích. I v případě tradičního včlenění právní úpravy 

závislé práce do obecné úpravy závazkového práva jako jedné ze smluvních typů, je 

úprava pracovní doby věcí nakolik normativně rozsáhlou, ţe by musela být upravena 

zvláštním zákonem mimo občanskoprávní kodex. V opačném případě by došlo 

k disproporci v rozsahu ustanovení jednotlivých smluvních typů (v závazkové – zvláštní 

části občanského zákoníku) obdobně tomu tak je např. v případě pojistného práva, které 

bylo v návaznosti na vzrůstající rozsah regulace (normativních ustanovení) vyčleněno 

z občanskoprávního kodexu do zvláštního zákona. Současná úprava vychází z  textace 

předchozího zákoníku práce, a to aţ na dílčí změny tak, jak ji formulovala rozsáhlá 

novela zákoníku práce č.155/2000 Sb. účinná k 1.1.2001 (dále také „Euronovela“). 

Euronovela především přenesla regulaci z podzákonného předpisu – nařízení vlády do 

pracovního kodexu a provedla i další dílčí harmonizační kroky – např. vyčlenila 

přestávky na jídlo a oddech v práci mimo rozsah směn a formálně zkrátila pracovní 

dobu na 40 hod. týdně apod.). Zaměstnanec – účastník pracovního poměru – je zejména 

chráněn před sjednáním pracovních podmínek způsobujících nepřiměřené pracovní 

přetíţení. Toto riziko vyplývající z ekonomické převahy zaměstnavatele (i z povahy 

samotného vztahu vytvářejícího zmíněné faktické hierarchické prvky) a nepochybně 

existuje i v současnosti, bez ohledu na rozvinutý pracovní trh a zmírnění převahy 

zaměstnavatele ve srovnání s obdobím starším. Institut pracovní doby je zajímavý  
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i z historického hlediska. Zákonné limity pracovního zatíţení zaměstnanců patřily 

mezi první typická omezení smluvní svobody subjektů pracovněprávních vztahů – 

důsledek stupňujících se poţadavků na zavedení ochranného  zákonodárství. 

       Relativně pevný vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se realizuje 

v určitých časových dimenzích. Zákonodárce z výše uvedených důvodů základní 

časové parametry pro výkon práce vyňal z prostoru svobodné smluvní dispozice stran, 

resp. tuto svobodu omezil (průlomovým – v opačném směru – je ovšem níţe zmíněné 

ustanovení 84a zákoníku práce). Dominujícími legislativními metodami úpravy 

v současném zákoníku práce jsou stále metody úplného popisu práv navzdory obrácení 

celkové koncepce zákoníku práce. Metoda stanovení minimálních garantovaných práv 

se uplatní při aplikaci ustanovení § 84a zákoníku práce – jak bude zmíněno níţe, bude 

uvedená teze platit aţ po doplnění úpravy de lege ferenda. Obecná právní úprava je 

jednotná pro všechny skupiny zaměstnanců (pouze s dílčími specifiky, např. pro více 

ohroţené skupiny, jakými jsou zejména těhotné ţeny, kojící matky a mladiství a pro 

zvláštní skupiny zaměstnanců – domácí zaměstnance). Zvláštní právní úprava je 

obsaţena v nařízení vlády č. 589/2006 Sb. v platném znění, kterým se stanoví odchylná 

úprava pracovní doby v dopravě a nařízení vlády č. 182/2007 Sb. v platném znění  

o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského 

záchranného sboru – v návaznosti na potřeby některých specializovaných profesních 

skupin.  

      

7.1.1 Pojem pracovní doby    

 

Zákon definuje pracovní dobu a stanovuje její segmenty a rozsah, a to ve dvou 

kategoriích – práce ve směně a mimo ni. 

 Směnou se rozumí – začátky a konci vymezený časový úsek, v němţ je zaměstnanec 

povinen pracovat, a to v předem stanoveném rozvrhu tak, aby zaměstnanec mohl 

svoji připravenost k práci zajistit;  

 Prací přesčas se rozumí – práce konaná zaměstnancem (při splnění ochranných 

podmínek) dle pokynu zaměstnavatele mimo rozvrţené směny. 

Vymezením pracovní doby, tj. doby, kdy je zaměstnanec povinen plnit pokyny 

zaměstnavatele k práci, je zároveň vymezen opak, tedy ta část dne, kdy zaměstnanec 

povinnost pracovat nemá. Pro uvedené časové úseky a dispozici s nimi jsou stanovena 

pravidla, včetně pravidel pro různé druhy těchto úseků. Právní úprava je detailní – jak 
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výše uvedeno, převaţuje úplný popis práv a povinností, doplněný metodou minimální 

standardů. Naděje pro otevření prostoru smluvní svobodě se otevírá cestou dohody, ale 

tuto oblast je ještě nutné de lege ferenda rozvinout. 

 

Citace zákoníku práce: 

 
„ § 78 zákoníku práce  

 

 (1) Pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je 

 a) pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž 

je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele, 

 b) dobou odpočinku doba, která není pracovní dobou, 

 c) směnou část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě 

předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat, 

 d) dvousměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 

2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, 

 e) třísměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 3 

směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, 

 f) nepřetržitým pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 

směnách v nepřetržitém provozu zaměstnavatele v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, 

 g) nepřetržitým provozem provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu, 

 h) pracovní pohotovostí doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle 

pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu 

pracovních směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, 

odlišném od pracovišť zaměstnavatele, 

 i) prací přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad 

stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná 

mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce 

přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. 

Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu 

pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost, 

 j) týdnem každé období na sebe navazujících 7 dnů, 

 k) noční prací práce konaná v noční době; noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou, 

 l) zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec, který během noční doby pravidelně odpracuje nejméně 

3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. 

   

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. d) až f) platí i v případě, kdy při pravidelném střídání 

zaměstnanců ve směnách dojde k souběžnému výkonu práce zaměstnanců navazujících směn, avšak jen po 

dobu nejvýše 1 hodiny. 

  

§ 79 

 

Stanovená týdenní pracovní doba 

 

 (1) Délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit 40 hodin týdně. 

   

(2) Délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit u zaměstnanců 

 a) pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských 

pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně, 

 b) s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně, 

 c) s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně. 

   

3) Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy pod rozsah stanovený  

v odstavcích 1 a 2 může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis. Zkrácení stanovené 

týdenní pracovní doby podle věty první nesmí však provést zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3. 

§ 79a 
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U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více 

pracovněprávních vztazích podle § 3 věty druhé nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu 

překročit 40 hodin týdně.“ 

       

Formulace základních ustanovení vymezujících pojmy, jejichţ prostřednictvím lze 

fenomén pracovní doby normativně uchopit, je srozumitelná a v zásadě vyhovující, de 

lege ferenda je třeba nově promyslet důsledky současné (relativně nové) definice 

pojmu pracovní doby, do jehoţ rozsahu je v souladu s evropskou judikaturou zahrnuta 

vedle výkonu práce i pouhá připravenost zaměstnance k práci na sjednaném 

pracovišti. Tento postulát je třeba akceptovat jako axiom, vhodné by bylo ale provázat 

pracovní dobu se sníţenou produktivitou s mzdovými právy – odůvodnitelná by byla 

moţnost sníţené odměny, na druhé straně je třeba respektovat legitimní zájmy 

zaměstnance. Ten obvykle nemůţe ovlivnit, zda bude zaměstnavatel přidělovat práci  

a neměla by být takovouto quasi pohotovostí obcházena překáţka na straně 

zaměstnavatele dle § 208 zákoníku práce.  

De lege ferenda by bylo vhodné zváţit faktický význam rozdílné délky 

pracovních směn v závislosti na formě směnného reţimu dle § 79 zákoníku práce. Niţší 

rozsah pracovní doby je jistě důvodný u prací na  významně zdravotně náročnějších 

pracovištích – tedy s náročnějšími zdravotními podmínkami pro výkon práce. Tyto 

důvody původně vedly i ke zkrácení pracovní doby při směnných provozech, v nichţ 

se zaměstnanci v cyklech vzájemně střídali. V podmínkách průmyslové výroby 60. let 

se jednalo o ostře odlišený výkon práce za náročnějších podmínek (odlišný od 

jednosměnných provozů). Odlišení reţimů mohlo být vedle zdravotních důvodů 

podpořeno i důvody etickými – vyrovnání podmínek – a praktickými – střídání 

pravidelných 8 hodinových cyklů (v té době včetně přestávek v práci). Při současné 

flexibilitě provozních potřeb se však hranice mezi typy provozů stírají a dochází 

naopak k nerovnosti pracovních podmínek v důsledku zákonné regulace. Zaměstnanci 

nezřídka pracují na jednom pracovišti ve směnách se vzájemně  posunutými začátky  

a konci, je pouze věcí náhody (případně spekulace zaměstnavatele), zda plní kritérium 

pouze hodinového překryvu dle § 78 odst.2 zákoníku práce, či nikoli. Navíc na 

pracovištích dochází dle provozních potřeb ke kolísání počtu zaměstnanců během 

pracovního dne a je nezřídka jen věcí interpretace, zda se zaměstnanci střídají 

vzájemně na pracovišti, nebo zda jde o pracoviště paralelní. Skutečnost, ţe navzdory 

kolísání právní úpravy (v míře specifikace směnného reţimu – zda zákoník práce 

upravoval nebo neupravoval délku překrytí směn) je věc stále předmětem kritiky  
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a prokazuje, ţe problém je hlubší. Domnívám se, ţe v současnosti ztratilo omezení 

délky pracovní doby v závislosti na formě rozvrţení pracovních směn svoji funkci. 

Není pochyb, ţe jsou práce a pracoviště, které kladou na zaměstnance zvýšené 

poţadavky (fyzické i psychické a moţná i sociální). Náročnost můţe být umocněna i 

specifickým rozvrţením směn - včetně jejich střídavého obsazení zaměstnanci. 

V takovém případě je na místě pracovní dobu zkrátit, tak jako je tomu dnes v § 79 odst. 

2 písm. a) zákoníku práce (práce pod zemí apod.). Nikoli však obecně pouze z důvodu 

střídání směn a bez vazby na další faktory. De lege ferenda je tedy vhodné zrušit 

obecnou vazbu mezi rozvržením směny a rozsahem týdenní pracovní doby. 

Samozřejmě prostor smluvní svobody pro sjednání zkrácené pracovní doby 

se zkrácením výše mzdy nebo při zachování nekrácené výše mzdy je plně v prostoru 

smluvní svobody stran (zkrácení pracovní doby bez zkrácení mzdy můţe být 

samozřejmě předmětem jednostranného rozhodnutí zaměstnavatele).    

 

7.1.2 Rozvržení pracovní doby pravidelné a nepravidelné a jiné formy realizace 

pracovní doby    

 

Úprava pracovní doby zakotvuje kogentní pravidla pro rozvrţení časových 

úseků, v nichţ je konána práce. Pro rozvrţení pracovních směn jsou stanoveny dva 

základní reţimy – pravidelně rozvrţená pracovní doba a pracovní doba rozvrţená 

nepravidelně – vhodná pro případy, kdy pravidelné rozloţení provozní potřeby 

zaměstnavatele neumoţňují (k těmto dvěma reţimům postupně přibývají reţimy další 

nebo odvozené, v závislosti na vývoji liberalizace institutu). Zákon stanoví základní 

limity a podmínky, za nichţ a v nichţ můţe být rozvrţení pracovní doby uplatněno. 

V případě nepravidelného rozvrţení pracovní doby má zákon na zřeteli zejména 

dosaţení stejného pracovního zatíţení zaměstnance jako v reţimu pravidelného 

rozvrţení, ale celkové maximální objemy pracovní doby nejsou dosahovány 

v konkrétních týdnech, ale aţ v průměru za stanovené rozvrhové období. Tím je 

umoţněno zaměstnavateli zabezpečit své specifické provozní potřeby (které neumoţňují 

pravidelné rozvrţení pracovní doby), aniţ by došlo ke znevýhodnění zaměstnanců 

pracujících v nepravidelném rozvrţení pracovní doby před zaměstnanci v reţimu 

pravidelném. 
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Citace zákoníku práce:  
 

„ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY 

  

Díl 1 

 

Základní ustanovení 

  

§ 81 

 

 (1) Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn. 

  

(2) Pracovní doba se rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního týdne. Při rozvržení 

pracovní doby je zaměstnavatel povinen přihlédnout k tomu, aby toto rozvržení nebylo v rozporu  

s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

  

(3) Zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po 

skončení směny. 

  

Díl 2 

Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a jiná úprava pracovní doby 

  

§ 82 

  

Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny nesmí délka směny přesáhnout  

9 hodin. 

  

§ 83 

  

(1) Průměrná týdenní pracovní doba bez práce přesčas nesmí při nerovnoměrném rozvržení 

pracovní doby na jednotlivé týdny v rozvrhu směn přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za 

období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto 

období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. 

  

(2) Při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin. 

 

 § 84 

  

(1) Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním 

zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je 

pracovní doba nerovnoměrně rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení. 

  

(2) Dojde-li v průběhu období, na které bylo konto pracovní doby rozvrženo, ke změně rozvrhu 

týdenní pracovní doby, nesmí být tato změna provedena tak, aby zahrnovala období kratší než 4 týdny po 

sobě jdoucí; zaměstnavatel je povinen zaměstnance se změnou seznámit ve lhůtě podle odstavce 1. 

  

 § 84a 

  

Byla-li sjednána jiná úprava pracovní doby, nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin.  

 

§ 85 

  

(1) Při pružném rozvržení pracovní doby si zaměstnanec volí sám začátek, popřípadě i konec 

pracovní doby v jednotlivých dnech v rámci časových úseků stanovených zaměstnavatelem (dále jen 

"volitelná pracovní doba"). Mezi dva úseky volitelné pracovní doby je vložen časový úsek, v němž je 

zaměstnanec povinen být na pracovišti (dále jen "základní pracovní doba"). 

   

(2) Začátek a konec základní pracovní doby určí zaměstnavatel. Volitelnou pracovní dobu určí 

zaměstnavatel na začátek a konec základní pracovní doby tak, že celková délka směny nepřesáhne  

12 hodin. 
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(3) Při pružném rozvržení pracovní doby musí být průměrná týdenní pracovní doba naplněna 

nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období. 

  

(4) Pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní zejména při pracovní cestě zaměstnanců, při 

nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve směně, jejíž začátek a konec je pevně stanoven, 

nebo brání-li jejímu uplatnění provozní důvody, a v době důležitých osobních překážek v práci, po kterou 

zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu podle § 192 nebo peněžité dávky podle předpisů  

o nemocenském pojištění; v takových případech platí pro zaměstnance předem stanovené rozvržení 

týdenní pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tento účel povinen určit.“ 

 

Základ současné právní úpravy je stále postaven na dvou výchozích historických 

schématech – primárního pravidelného rozvrţení pracovní doby („…Pracovní doba se 

rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního týdne …“) doplněného o moţnost 

zaměstnavatele rozvrhnout pracovní dobu dle svých provozních potřeb nepravidelně, 

tak aby byl objem pracovní doby zachován v průměru za stanovené vyrovnávací 

období. Systém vycházel z praxe průmyslové výroby 60. let, kdy vazba mezi pokynem 

zaměstnavatele ve vymezeném časovém období a konkrétním výkonem převáţně 

manuální práce byla významně uţší, neţ je tomu u intelektuálních profesí v současnosti. 

V nich je významněji akcentovaný výsledek práce (zajišťování určité agendy) a vazba 

na bezprostředně řídícího zaměstnavatele (vedoucího zaměstnance) je oslabena. 

Rovněţ faktická převaha nezřídka monopolního zaměstnavatele byla v předcházejícím 

období významnějším faktorem. 

Domnívám se, ţe tradiční formy rozvrţení směn neztratily význam, (zejména 

v případě nerovnoměrného rozvrţení pracovní doby). Rozšířila se ale škála profesí, kde 

je ochranná regulace nedůvodná a nadbytečně limituje zaměstnavatele. Podlamuje to 

jeho schopnost pruţně operovat na trhu svých produktů a v konečném důsledku se 

ochranná regulace obrací proti zaměstnanci. Velký rozvoj vyuţívání institutu pruţné 

pracovní doby je důkazem výše uvedeného trendu (zaměstnavatel ztrácí potřebu 

bezprostředně disponovat s pracovním výkonem zaměstnance). Pro zvýšení efektivity 

je však nutné tuto skutečnost promítnout do právních institutů posilujících manévrovací 

prostor zaměstnavatele. Takovýmto prvkem je institut kont pracovní doby, de lege 

ferenda je nutné tuto formu dále  rozvinout a doplnit o nový institut volné pracovní 

doby.  

Konstrukce dvou původních základních forem pravidelně a nepravidelně 

rozvrţené pracovní doby dle § 81 a násl. zákoníku práce je tady v zásadě vyhovující. 

Změny je třeba de lege ferenda provést v institutu pružné pracovní doby. Nový 

zákoník práce upravil pruţnou pracovní dobu v návaznosti na její pravidelnou  
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a nepravidelnou formu nedůvodně komplikovaně (zejména tím, ţe rozlišoval pruţnou 

pracovní dobu v reţimu pravidelného a nepravidelného rozvrţení). Následná 

zjednodušující novela, která toto rozlišení opustila byla krokem správným směrem. De 

lege ferenda je vhodné zrušit zbývající nadbytečnou regulaci v § 85 odst. 1 zákoníku 

práce upravující tzv. základní pracovní dobu (historický relikt). Zaměstnavatel zná své 

provozní podmínky a musí znát jaká míra flexibility pracovní doby je vzhledem k jeho 

provozním potřebám přijatelná. Pokud to provozní podmínky zaměstnavatele umoţní, 

není důvod mu předpisovat jinou povinnou regulaci, neţ tu, která slouţí k ochraně 

zaměstnance;  

 je třeba stanovit, ţe rozsah pracovní doby musí za období, které zaměstnavatel 

stanoví jako vyrovnávací, odpovídat stanovené, případně sjednané kratší pracovní 

době;  

 je na zaměstnanci, jak si ji (pracovní dobu) rozvrhne;  

 zda zaměstnavatel interními pravidly vloţí do pracovní směny pravidelný blok 

základní pracovní doby, v níţ má pracovní sílu zaměstnance předvídatelně 

k dispozici, je pouze věcí zaměstnavatele, který pravidla pracovní doby stanovuje);  

 je třeba stanovit, ţe zaměstnanec je oprávněn a povinen rozvrhovat si pracovní dobu 

libovolně (včetně jejího přerušení) tak, aby byly zachovány základní ochranné 

standardy – nepřetrţitý odpočinek mezi směnami 12 hod.,  nepřetrţitý odpočinek 

v týdnu 35 hod., přestávky v práci apod. Samozřejmě i na další ochranné regulativní 

prvky se tento reţim vztahuje jako je regulace přesčasové práce, mimořádné 

zkrácení nepřetrţitých odpočinků apod. Vzhledem k tomu, ţe však rozvrţením 

pracovní doby disponuje zaměstnanec, tudíţ i imperativnost pokynu zaměstnavatele 

je oslabena oproti standardnímu reţimu, není třeba klást na detailnost úpravy aţ 

takový důraz. Pokud zaměstnavatel potřebuje neprodlené splnění pracovního úkolu, 

právní úprava na tuto situaci jiţ dnes pamatuje – je třeba jednorázově vybočit 

z reţimu pruţné pracovní doby dle § 85 odst. 4 zákoníku práce. V takovém případě 

je zaměstnanec zařazen v reţimu klasického předvídatelného rozvrţení pracovní 

doby pro tento případ – dopředu zaměstnavatelem stanoveného – se všemi 

standardními ochranami.  

Mezi úpravu obou základních režimů pravidelně a nepravidelně rozvrţené 

pracovní doby v § 81 a násl. zákoníku práce a úpravou pružné pracovní doby v § 85 

zákoníku práce bylo patrně legislativním pochybením zákonodárce vloženo nové 
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ustanovení § 84a zdánlivě otevírající prostor neregulované dohodě mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Jde o mechanické přenesení ustanovení původního  

§ 86 odst. 2 předchozího zákoníku práce, které mělo  ovšem povahu zvláštního pravidla 

v rámci úpravy pravidelného rozvrţení pracovní doby (i v úpravě původního zákoníku 

práce se ale jednalo o v zásadě nesystémové ustanovení, navíc odstavec 3 citovaného  

§ 86 umoţňoval prolomení dvanáctihodinového limitu délky směny). V současné 

podobě, kdy bylo pravidlo přesunuto za oba předchozí reţimy, stalo se ustanovení 

obtíţně neinterpretovatelným a tudíţ neaplikovatelným s přiměřenou právní jistotou – 

dle jazykového výkladu by se jednalo o nelimitované otevření prostoru smluvní 

svobody stran sjednat si jakoukoli úpravu pracovní doby pouze s jediným kritériem – 

směna nesmí přesáhnout 12 hodin (limit – soulad s dobrými mravy a pravidla ochrany 

bezpečnosti práce samozřejmě zůstává zachován taktéţ). Takovéto rozsáhlé otevření 

smluvní svobody sjednat pravidla pracovní doby ovšem neobstojí v konfrontaci 

s dalšími interpretačními nástroji – nesoulad mezi přísnou regulací rozvrhování 

pracovní doby zaměstnavatelem a úplným otevřením smluví svobody je 

disharmonickým a jeví se spíše jako omyl zákonodárce. Současná úprava je ale 

nepochybně dobrým východiskem k jejímu rozvinutí a tím zakotvení samostatného  

(a vnitřně vyváţeného) institutu de lege ferenda – volné pracovní doby.  

Současná právní úprava ukládá zaměstnavatelům dodrţovat striktní ochranná 

pravidla pro rozvrhování a evidenci pracovní doby i pro zaměstnance v pracovních 

pozicích, u kterých je takovýto postup nadbytečný a nezřídka i nezabezpečitelný. 

Typickým příkladem jsou vysoké manaţerské pozice, vybrané pozice vědeckých 

pracovišť apod. Institut volné pracovní doby je právním institutem posilujícím prostor 

smluvní svobody stran pracovního poměru tím, ţe subjektům umoţňuje v individuální 

smlouvě vyloučit nebo omezit některé ochranné kogentní limity (reţimy) rozvrţení 

pracovní doby. Nezbytná ochrana zaměstnance však musí být zachována. De lege 

ferenda by tedy právní úprava v rámci institutu volné pracovní doby měla umoţnit 

stranám pracovněprávního vztahu sjednat si reţim, v němţ není pracovní doba 

rozvrhována a zaměstnavatelem evidována, a to u skupiny zaměstnanců, u nichţ je 

takováto ochrana nadbytečná. Prostor smluvní svobody by byl dostatečně limitován 

pouze kogentní povinností zaměstnavatele ukládat pracovní úkoly v rozsahu 

odpovídajícímu týdenní pracovní době (toto by mělo být v textu explicitně vyjádřeno) 

- bez další specifikace. Zákon musí ovšem zároveň vymezit ty okruhy zaměstnanců,  

u nichţ je uvedené sníţení ochrany vhodné.  



 Disertační práce 

Závazkové právní vztahy v oblasti pracovního práva  122/257  JUDr. Antonín Havlík 
   

      Typickou skupinou, u níţ by měla být posílena smluvní svoboda otevřením 

moţnosti sjednat volné rozvrţení pracovní doby (a tedy sníţena pracovněprávní 

ochrana), jsou vedoucí zaměstnanci, s nimiţ lze v obchodní sféře sjednat v souladu  

s § 73 zákoníku práce odvolání (odstoupení), zejména ti zařazení v první řídící linii pod 

statutárním orgánem zaměstnavatele. Tato skupina by mohla být zúžena dalšími 

podmiňujícími znaky. Dále by prostor smluvní svobody mohl být rozšířen přenesením 

rozhodovací pravomoci na sociální partnery, kteří by byli v kolektivních smlouvách 

oprávněni vymezit další skupiny zaměstnanců, s nimiţ by bylo moţné v individuální 

smlouvě sjednat tento reţim volné pracovní doby. Pokud by nedošlo k vymezení 

v kolektivní smlouvě, náleţela by tato moţnost zaměstnavateli, který by určil 

pracoviště, na kterých je to vzhledem k povaze práce vhodné při zajištění dostatečné 

ochrany zaměstnance. Zvláštní zákon by takovéto pravidlo mohl stanovit pro specifické 

skupiny vedoucích zaměstnanců vysokých škol a vědeckých pracovišť (se specifickými 

limity např. maximální počet výukových hodin v týdnu stanoveným zaměstnavatelem 

apod.).  To znamená, ţe by existovaly v zásadě dva druhy pracovní doby. Pracovní doba 

určená jednostranně zaměstnavatelem dle rozvrhových pravidel § 81 a násl. zákoníku 

práce  a pracovní doba smluvní, na jejímţ způsobu čerpání, rozvrhování a evidence by 

se smluvní strany v individuální nebo kolektivní smlouvě dohodly (obvykle by tyto 

povinnosti byly přeneseny na zaměstnance – pokud by ovšem byl liberalizován výše 

naznačeným způsobem reţim pruţné pracovní doby, bylo by toto řešení absorbováno jiţ 

tímto institutem). U vybraných skupin zaměstnanců by bylo moţné sjednat reţim, 

v němţ by výkon práce nebyl rozvrhován vůbec. V současné úpravě je alespoň nutné  

v § 84a zákoníku práce doplnit minimální garantovaná práva zaměstnance, která nebude 

moţné poodkročit (na rozdíl od současného stavu, kde z důvodů výše uvedených – 

okolnosti, jakými se ustanovení § 84a do zákonného textu zakotvilo, regulativní 

omezení byla redukována pouze na jedno). Přenesení kompetence při rozšiřování 

okruhu zaměstnanců zařaditelných do liberálních pracovních reţimů pracovní doby je 

vhodnou příleţitostí pro posilování sociálního dialogu při kolektivním vyjednávání. 

Jedná se  

o problematiku velmi významnou pro zaměstnavatele a dá se očekávat, ţe bude 

bezodkladně zařazena do škály pravidelně diskutovaných otázek při kolektivním 

vyjednávání.  

Zákoník práce vytvořil nesystémově mimo výše uvedené varianty rozvrţení 

pracovní doby ještě zvláštní reţim pracovní doby v § 317 zákoníku práce. Jedná se o 
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ustanovení navazující § 2 odst.4. zákoníku práce umoţňující smluvním stranám odchýlit 

se od obecného pravidla, ţe hmotné předpoklady pro výkon práce vytváří 

zaměstnavatel. Zákoník práv umoţnil sjednat závazek zaměstnance konat práci na jiném 

dohodnutém místě neţ je pracoviště zaměstnavatele. Tím však zaměstnavatel ztratil ve 

většině případů fyzickou moţnost (pokud se nejedná o situaci výjimečnou např. při 

výkonu činnosti v online aplikacích zaměstnavatele) řídit pracovní dobu zaměstnance. 

Proto byla přenesena povinnost rozvrhovat pracovní dobu zcela na zaměstnance za 

podmínek, které si strany v prostoru smluvní svobody sjednají. Zákonná úprava je zde 

více zvládnutá a kvalitnější neţ v případě § 84a zákoníku práce – formulace je zřetelná, 

regulativní ustanovení jsou prolomena pouze v oblasti rozvrţení pracovní doby, 

některých práv v oblasti odměňování (nedůsledně – např. zaměstnanci nenáleţí 

příplatek za přesčas, příplatek za práci v sobotu a neděli však ano, přestoţe se jedná 

o shodnou situaci) a překáţek v práci (resp. náhrad za období překáţek). Pokud by 

současná koncepce zůstala zachována je nutné, de lege ferenda ustanovení vyvážit – 

jestliţe zákonodárce nepřiznal zaměstnanci mzdu (nebo plat) nebo náhradní volno za 

práci přesčas ani náhradní volno nebo náhradu mzdy anebo příplatek za práci ve svátek, 

není moţné přiznat ani příplatek za práci v sobotu a neděli. Domnívám se však, ţe by 

byla de lege ferenda vhodnější zásadnější změna – řešit i tuto situaci reţimem volné 

pracovní doby tak, jak ji navrhuji výše.  

 

7.1.3 Nepřetržitý odpočinek mezi směnami  

 

Zákonodárce přísně chrání období nepřetrţitého odpočinku zaměstnance mezi 

rozvrţenými časovými úseky určenými pro výkon práce – pracovními směnami – a to 

zejména dvěma instituty: 

 nepřetrţitým odpočinkem mezi směnami v rozsahu 12 hodin s přesně stanovenými 

pravidly, za jakých podmínek lze do tohoto prostoru zaměstnavatelem zasáhnout, a  

 nepřetrţitým odpočinkem mezi směnami v délce 35 hodin, rovněţ s přesnými 

pravidly, za jakých podmínek jej lze prolomit.   
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Citace zákoníku práce:  

 

§ 90 

 

„(1) Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné 

směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po 

sobě jdoucích. 

 

 (2) Odpočinek podle odstavce 1 může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě 

jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu 

zkrácení tohoto odpočinku 

a) v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas, 

b) v zemědělství, 

c) při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména 

1. ve veřejném stravování, 

2. v kulturních zařízeních, 

3. v telekomunikacích a poštovních službách, 

4. ve zdravotnických zařízeních, 

5. v zařízeních sociálních služeb 22a), 

d) u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců, 

e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech. 

  

§ 90a 

 

 Odpočinek mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny, zkrácený v rozsahu podle  

§ 90 odst. 2, může být zaměstnanci staršímu 18 let nahrazen při sezónních pracích v zemědělství tak, že 

mu bude poskytnut v období následujících 3 týdnů od jeho zkrácení. 

  

Dny pracovního klidu 

 

§ 91 

  

(1) Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu, 

a svátky 23). 

 (2) Práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně. 

 (3) V den nepřetržitého odpočinku v týdnu může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon 

těchto nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech: 

a) naléhavé opravné práce, 

b) nakládací a vykládací práce, 

c) inventurní a závěrkové práce, 

d) práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu, 

e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech, 

f) práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, 

tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva, 

g) práce v dopravě, 

h) krmení a ošetřování zvířat. 

 

  (4) Ve svátek může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon prací, které je možné 

zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, práce v nepřetržitém provozu a práce 

potřebné při střežení objektů zaměstnavatele. 

 

  (5) U zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec koná práci v nočních směnách, začíná den 

pracovního klidu hodinou odpovídající nástupu zaměstnanců té směny, která v týdnu nastupuje podle 

rozvrhu směn jako první. Ustanovení věty první je možné použít též pro účely práva na mzdu nebo plat, 

odměnu z dohody a pro zjišťování průměrného výdělku. 

  

 Díl 3 

 

 Nepřetržitý odpočinek v týdnu 
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§ 92 

 

 (1) Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý 

odpočinek v týdnu během každého období 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů v trvání alespoň 35 hodin. 

Nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit u mladistvého zaměstnance méně než 48 hodin. 

 

 (2) Jestliže to umožňuje provoz zaměstnavatele, stanoví se nepřetržitý odpočinek v týdnu všem 

zaměstnancům na stejný den a tak, aby do něho spadala neděle. 

 

 (3) V případech uvedených v § 90 odst. 2 a u technologických procesů, které nemohou být 

přerušeny, může zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu zaměstnanců starších 18 let pouze tak, že doba 

nepřetržitého odpočinku v týdnu bude činit nejméně 24 hodin, s tím, že zaměstnancům bude poskytnut 

nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období 2 týdnů činila délka tohoto odpočinku celkem alespoň  

70 hodin. 

 

 (4) Jestliže to je dohodnuto, může být v zemědělství poskytnut nepřetržitý odpočinek tak, že bude 

tento odpočinek za období 

a) 3 týdnů činit celkem alespoň 105 hodin, 

b) 6 týdnů činit při sezónních pracích celkem alespoň 210 hodin.“ 
 

Současná úprava důrazně chrání období, které je dle rozvrhu pracovní doby 

vymezeno pro regeneraci a soukromý ţivot zaměstnance. Tento záměr je principiálně 

správný a i de lege ferenda je v zásadě vyhovující, je však třeba regulaci stupňovat. To 

platí o všech omezujících ustanoveních pracovní doby, nejenom pro nepřetrţitý 

odpočinek. Nejpřísnější regulace je namístě tam, kde je práce konána v konkrétním 

časovém úseku (směny, práce přesčas) plně určovaném zaměstnavatelem, její 

omezení je moţné zmírnit v reţimech, v nichţ je právo stanovovat začátky a konce 

směn, případně rozvrhovat pracovní dobu ve stanoveném období, přeneseno na 

zaměstnance. Pro kaţdou situaci je vhodné pečlivě zvaţovat, kde je regulace ještě 

smysluplná. Samozřejmě, dohoda v individuální smlouvě vyţaduje kogentní limitaci 

vyšší neţ dohoda ve smlouvě kolektivní. De lege ferenda je třeba explicitně vyjádřit, 

ţe ve všech formách (jiţ existujících nebo budoucích), v nichţ si rozvrhuje pracovní 

dobu zaměstnanec, je povinnost zachovávat regulativní pravidla výhradně zajišťována 

zaměstnancem – zaměstnavatel má pouze obecnou povinnost zadávat zaměstnanci 

úkoly v takovém rozsahu, aby měl faktickou moţnost tyto regulativní pravidla dodrţet.  

 

7.1.4 Práce přesčas  

 

Práce přesčas je prací vykonávanou v časových úsecích nalézajících se mimo 

standardně rozvrţené směny, zaměstnavatel ji je oprávněn nařídit pouze za kogentně 

stanovených pravidel. Zejména (a to je v praxi opomíjeno nejčastěji) musí jít o výkon 

z provozního hlediska mimořádný. Zákonodárce reflektuje skutečnost, ţe provozní 

potřeby zaměstnavatele není možno beze zbytku odhadnout tak, aby mohly být 
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zabezpečeny v rámci rozvrhu zaměstnaneckých směn. Pokud se tedy vyskytnou 

naléhavé provozní potřeby, z jejichţ povahy vyplývá, ţe je nebylo moţno pokrýt 

standardními směnami (zejména pro nepředvídanost), potom je zaměstnavatel oprávněn 

vyuţít zákonem svěřené kapacity 150 hod. přesčasové ročně k zajištění provozu. Práce 

přesčas nesmí v průměru za rozvrhové období překročit průměr 8 hod. týdně. V případě 

prodlouţení rozvrhového období cestou kolektivní smlouvy se zvyšuje i objem fondu 

přesčasové práce. K jeho uţití nad rozsah 150 hod. ročně je však nutné, aby si 

zaměstnavatel vyţádal souhlas zaměstnance. Doplňující ochranná regulace – § 91 

zákoníku práce (v návaznosti na § 93 odst. 2 zákoníku práce) – se týká práce nařízené 

přesčas v období nepřetrţitého odpočinku v týdnu; v odborné veřejnosti se však jiţ 

zcela jednoznačně prosadil výklad, ţe tato regulace se uplatní pouze v případě práce 

nařízené, nikoli v případě dohody zaměstnavatele se zaměstnancem. (Samozřejmě § 91 

se netýká jen práce přesčasové, ale i nařízené práce ve směně).    

 

Citace zákoníku práce: 

  
„§ 93 

 

 (1) Práci přesčas je možné konat jen výjimečně. 

 

 (2) Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to 

i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 

až 4 i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin  

v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. 

 

 (3) Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rozsah uvedený v odstavci 2 pouze na 

základě dohody se zaměstnancem. 

 

 (4) Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které 

může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 

52 týdnů po sobě jdoucích. 

 

 (5) Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas ve vyrovnávacím období podle odstavce 4 se 

nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno. 

  

§ 93a 

 

Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví 

 

 (1) Další dohodnutou prací přesčas ve zdravotnictví (dále jen „další dohodnutá práce přesčas“) 

se rozumí práce v nepřetržitém provozu spojená s příjmem, léčbou, péčí nebo se zajištěním 

přednemocniční neodkladné péče v nemocnicích, ostatních lůžkových zdravotnických zařízeních  

a zdravotnických zařízeních zdravotnické záchranné služby, kterou vykonává 

a) lékař, zubní lékař nebo farmaceut 23a), 

b) zdravotnický pracovník nelékařských zdravotnických povolání pracující v nepřetržitém pracovním 

režimu 23b), (dále jen „zaměstnanec ve zdravotnictví“). Další dohodnutá práce přesčas je práce 

konaná nad rozsah uvedený v § 93 odst. 4. 

 



 Disertační práce 

Závazkové právní vztahy v oblasti pracovního práva  127/257  JUDr. Antonín Havlík 
   

 (2) Zaměstnanec ve zdravotnictví, který nesouhlasí s výkonem další dohodnuté práce přesčas, 

nesmí být k jejímu sjednání nucen ani být vystaven jakékoli újmě. O uplatnění další dohodnuté práce 

přesčas je zaměstnavatel povinen písemně vyrozumět příslušný orgán inspekce práce. 

 

 (3) Další dohodnutá práce přesčas zaměstnanců ve zdravotnictví nesmí přesáhnout v průměru  

8 hodin týdně, a v případě zaměstnanců zdravotnické záchranné služby v průměru 12 hodin týdně,  

v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích; jen kolektivní smlouva může toto období 

vymezit na nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích. 

 

 (4) Dohoda o další dohodnuté práci přesčas 

a) musí být sjednána písemně, jinak je neplatná, 

b) nesmí být sjednána v prvních 12 týdnech ode dne vzniku pracovního poměru, 

c) nesmí být sjednána na dobu delší než 52 týdnů po sobě jdoucích, 

d) může být okamžitě zrušena, a to i bez udání důvodu v období 12 týdnů od sjednání; okamžité zrušení 

musí být provedeno písemně a doručeno druhému účastníku, 

e) může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu; výpověď musí být dána písemně 

a doručena druhému účastníku. Pokud nebyla výpovědní doba sjednána kratší, činí 2 měsíce a musí být 

stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance ve zdravotnictví. 

 

 (5) Zaměstnavatel vede aktuální seznam všech zaměstnanců ve zdravotnictví vykonávajících 

další dohodnutou práci přesčas. 

 

 (6) Pokud se v tomto ustanovení nestanoví něco jiného, platí pro další dohodnutou práci přesčas 

obdobně ustanovení zákoníku práce týkající se práce přesčas.“ 

 

 De lege ferenda je třeba v oblasti přesčasové práce sladit úpravu nařízení práce 

přesčas v období nepřetrţitého klidu mezi směnami a v týdnu. Zákonná formulace je 

v obou případech nešťastná, neboť § 93 odst. 2 zákoníku práce stanovuje, ţe práci 

přesčas je moţné nařídit i na období nepřetrţitého odpočinku mezi směnami a v týdnu. 

Dále se v § 90 odst. 2 pís. a) stanoví, ţe období nepřetrţitého odpočinku mezi směnami 

je moţné za vyjmenovaných podmínek zkrátit – jednou z těchto (vyjmenovaných) 

podmínek je práce přesčas. Dle doslovného výkladu by se ale o zkrácení období 

odpočinku mezi směnami v případě práce přesčas nejednalo, protoţe práce přesčas není 

směnou, tedy práce přesčas nemůţe zkracovat období mezi směnami. Tuto formulační 

nepřesnost v tomto případě odstraňuje zmiňovaná formulace § 90 odst.2 písm. a) 

zákoníku práce, v němţ je výslovně zakotveno, ţe období mezi směnami je moţné 

zkrátit také v případě práce přesčas. I na tuto situaci se tedy vztahuje povinnost 

zaměstnavatele následně období odpočinku adekvátně prodlouţit. Obdobná formulace 

ovšem chybí v případě nepřetrţitého odpočinku v týdnu v § 92 zákoníku práce. Při 

aplikaci doslovného jazykového výkladu formulace zmíněného § 92 zákoníku práce by 

bylo moţné „vyplnit“ období nepřetrţitého odpočinku mezi směnami prací přesčas. 

Přitom by nevznikla zaměstnavateli povinnost následného prodloužení (protoţe období 

mezi směnami zkráceno nebylo – práce přesčas není směna). De lege ferenda je tedy 

třeba specifikovat, ţe pro potřeby aplikace ustanovení o nepřetrţitém odpočinku se pro 
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potřeby sledování běhu lhůt pro nepřetrţitý odpočinek mezi směnami a v týdnu 

posuzuje výkon práce přesčas shodně jako výkon práce ve směně.  

       

7.1.5 Kratší pracovní doba a zkrácená pracovní doba  

 

Současná právní úprava kratší pracovní doby v § 81 zákoníku práce v zásadě 

vyhovuje praktickým potřebám. Délku úvazku sjednává zaměstnanec se 

zaměstnavatelem dle vzájemných potřeb v pracovní smlouvě v prostoru smluvní 

svobody, který není důvodné jakkoli limitovat. Odstranění obsolentních formulací 

předchozího zákoníku práce (§ 86 předchozího zákoníku práce) je zcela správným 

krokem (jednalo se o pozůstatek veřejnoprávního chápání pracovního práva z období 

před rokem 1989). 

Správným směrem se vyvíjí i omezení regulace § 83a odst. 2 předchozího 

zákoníku práce, týkající se zkrácené pracovní doby bez zkrácení mzdy. Nový zákoník 

práce svěřil tuto povinnost výhradně kolektivní smlouvě a pro případ, ţe by  

u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobila, svěřil tuto kompetenci 

zaměstnavateli cestou vydání vnitřního předpisu dle § 305 zákoníku práce. Následné 

rozhodnutí Ústavního soudu publikované jako č. 116/2008 Sb. Pl. ÚS 83/06 zrušilo (jak 

výše uvedeno) nedůvodnou vazbu vnitřního předpisu na korektní smlouvy, to znamená, 

ţe zkrácení pracovní doby je moţné bez vzájemné vazby, jak kolektivní smlouvou, tak 

vnitřním předpisem zaměstnavatele. De lege ferenda zbývá jiţ jen odstranit nedůvodný 

zákaz sjednat takového ujednání v individuální smlouvě. Pokud mají smluvní strany 

nelimitovanou svobodu sjednat kratší pracovní dobu dle § 80 zákoníku práce a zároveň 

nelimitovanou svobodu sjednat výši mzdy, můţe být ve výsledku dosaţeno stejných 

práv oběma cestami. (Odlišná situace je v platové oblasti, tam je současné řešení 

odůvodnitelné.)  

 

7.1.6 Noční práce  

 

       Současná právní úprava zakotvená v § 94 zákoníku práce je naprosto 

nevyhovující – jedná se o převzaté ustanovení z § 99 předchozího zákoníku práce 

(shodou okolností je číselné označení blízké). Jedná se o důsledek překotného 

harmonizačního procesu. Zákonodárce se snaţil vyhovět poţadavku směrnice 

93/104/ES na zvýšení ochranných standardů pro noční práci. Byl si vědom 
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nesplnitelnosti nových poţadavků u tuzemských zaměstnavatelů a zároveň si patrně 

nepovšiml moţnosti stanovit výčtem výjimky ze zpřísněných poţadavků (případně 

povaţoval zvolené řešení za méně riskantní, nevystavující zákonodárce riziku 

opomenutí některých významných oblastí). Zvolil proto poněkud alibistický přístup. 

Začlenil do § 94 zákoníku práce zpřísněné parametry, zároveň však umoţnil jejich 

rozmělnění umělou metodou výpočtu dle 94 odst. 1 zákoníku práce („…… přičemž při 

výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z pětidenního 

pracovního týdne.“), navíc se jedná pro běţnou praxi o zcela nesrozumitelnou formulaci 

zákona. 

       De lege ferenda je nutné neproblematickým způsobem stanovit zpřísněná 

pravidla pro práci v noci tak, jak je poţaduje směrnice a zároveň vymezit oblasti, 

v nichţ jsou cestou výjimky prolomena, např. u zaměstnanců v nepřetrţitém provozu, 

v zemědělství, v cestovním ruchu apod. V duchu směrnice je nutné definovat 

odpovídající ochranu zaměstnancům splňujícím podmínky ochrany, např. stanovením 

povinných bezpečnostních přestávek, případně jiných ochranných ustanovení (nárokové 

pracovní volno apod.).    

 

7.1.7 Pracovní pohotovost  

 

Zákonodárce bere v úvahu situace, kdy provozní potřeby zaměstnavatele 

vyţadují připravenost zaměstnance k práci, skutečná potřeba pracovního výkonu je však 

nejistá. Je tedy moţné, aby zaměstnanec trávil čas mimo pracoviště zaměstnavatele, 

přičemţ jeho nepřetrţitý odpočinek není natolik omezen, aby narušoval jeho podstatu. 

Současná úprava oproti předchozímu zákoníku práce je posunem správným směrem. 

Zaměstnavatel je povinen se zaměstnancem takový způsob angaţovanosti dohodnout 

(nelze ji jednostranně poţadovat), pro pracovní pohotovost je stanovena minimální 

úroveň odměny (příplatek kompenzující omezení způsobu vyuţití volného času).  

 

Citace zákoníku práce: 
 

„§ 95 

  

(1) Pracovní pohotovost může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat, jen jestliže se o tom se 

zaměstnancem dohodne. Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna podle § 140. 

 (2) Za výkon práce v době pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci mzda nebo plat; odměna 

podle § 140 za \tuto dobu nepřísluší. Výkon práce v době pracovní pohotovosti nad stanovenou týdenní 

pracovní dobu je prací přesčas (§ 93). 

  

(3) Pracovní pohotovost, při které k výkonu práce nedojde, se do pracovní doby nezapočítává.“ 
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Novým prvkem v úpravě dané v této věci je posun na úrovni evropské 

judikatury. Tou byla přítomnost zaměstnance na pracovišti ztotoţněna s výkonem práce, 

a tudíţ s čerpáním pracovní doby. Tento výklad je logický, pokud pohotovost na 

pracovišti zaměstnavatele je natolik zásadní zásah do obdobní odpočinku zaměstnance, 

ţe tím je popřena jeho podstata. Započítání připravenosti k práci do pracovní doby (bez 

bliţšího zkoumání její povahy) je v současné době axiom a není reálně moţné očekávat 

změnu. Na druhé straně je de lege ferenda třeba zohlednit skutečnost, ţe v jednotlivých 

profesích se jedná o značně odlišné situace a v některých případech se úhrada odměny 

ve shodné výši s odměnou za reálný výkon práce zdá nepřiměřená (k diferenciaci 

odměny rovněţ judikatura otevírá cestu). Na druhé straně definováním této formy 

pracovní doby (pracovní připravenosti s niţší odměnou) by nesměly být obcházeny 

standardní překáţky v práci na straně zaměstnavatele, při nichţ vzniká zaměstnanci 

právo na náhradu mzdy. Věc je politicky velmi citlivá (a změny obtíţně prosaditelné). 

Proto bylo vhodné de lege ferenda v prvním kroku otevřít prostor smluvních stran 

v kolektivní smlouvě pro sjednání pravidel pro odlišný reţim odměňování ve 

v sjednaných časových úsecích výše uvedeného specifického čerpání fondu pracovní 

doby. De lege ferenda by bylo moţné uvaţovat i o řešení situace přesným definováním 

prostoru, který se při splnění určitých standardů komfortu nepovaţuje za pracoviště.  

 

7.1.8 Konta pracovní doby 

 

Zakotvení institutu kont pracovní doby bylo jedním z mála modernizačních 

prvků včleněných do nového zákoníku práce (jak v obecné části této práce uvedeno, 

tento nový kodex znamenal modernizaci metodologickou a legislativně technickou, 

nikoli však institucionální). Konta pracovní doby jsou novým institutem posilujícím 

smluvní svobodu stran snížením kogentní ochrany zaměstnanců ve specifických 

případech. Nejde však o tak zásadní průlom do ochranného reţimu pracovní doby jako 

v případě institutu volné pracovní doby. Nejedná se o významné vykročení mimo dva 

standardní reţimy (rovnoměrně a nerovnoměrně rozvrţené pracovní doby), ale pouze 

o zvláštní případ nerovnoměrně rozvrţené pracovní doby (není to úplně přesná 

formulace – jde spíše o další typ reţimu velmi blízkého nerovnoměrně rozvrţené 

pracovní době). Jeho uplatnění je vhodné v situaci, kdy zaměstnavatel není z provozních 

důvodů schopen dostát povinnosti stanovené ve výše uvedeném § 84 odst. 1 zákoníku 

práce – seznámit zaměstnance s rozvrţením směn na celé rozvrhované období 



 Disertační práce 

Závazkové právní vztahy v oblasti pracovního práva  131/257  JUDr. Antonín Havlík 
   

s 14denním předstihem, neboť v té době vzhledem ke specifickým provozním 

podmínkám nezná rozloţení své potřeby na pracovní výkon zaměstnanců (zejména u 

zaměstnavatele, u něhoţ objem potřebné práce závisí na kolísajícím objemu zakázek). 

        Podstatou reţimu pracovních kont je moţnost výkonu práce v nepravidelně 

rozložených pracovních směnách nasazovaných dle aktuálních provozních potřeb po 

celé stanovené vyrovnávací období, nezávisle na rozvrhu směn (na rozdíl od 

nerovnoměrně rozvrţené pracovní doby, kde směny jsou obsazovány přesně dle 

rozvrhu). Povinnost dodrţovat rozvrh je v případě pracovních kont nahrazeno 

povinností zaměstnavatele vést měsíční účet pracovní doby zaměstnance a měsíční 

účet mzdy zaměstnance. Zaměstnanec je vyplácen pravidelnou měsíční mzdou – tzv. 

stálá mzda dle § 120 dle odst. 1 zákoníku práce odpovídající výši 80 % průměrného 

výdělku, bez ohledu na skutečný objem odpracovaných hodin. Na konci vyrovnávacího 

období (nebo při ukončení pracovního poměru zaměstnance) dojde ke zúčtování 

vyplacené mzdy ke skutečně odpracované pracovní době. Kladný rozdíl, tedy převis 

skutečně odpracované pracovní doby nad pracovní úvazek, je prácí přesčas. Záporný 

rozdíl, tedy deficit skutečně odpracované pracovní doby oproti pracovnímu úvazku, je 

povaţován za překáţku v práci na straně zaměstnavatele, za kterou přísluší zaměstnanci 

náhrada mzdy v souladu s § 208 zákoníku práce. Samozřejmě celková výše mzdy 

(náhrady mzdy), na níţ má zaměstnanec právo, se zúčtuje proti jiţ vyplacené (výše 

specifikované) stálé mzdě.  

        Ze systémového hlediska by bylo ţádoucí svěřit sjednání reţimu kont pracovní 

doby subjektům pracovního poměru. Takovéto řešení by však nebylo optimální 

z praktických (provozních) důvodů a je zde vhodné uvolnit kogentní zákonné limity 

pouze částečně, cestou přenesení kompetence na kolektivní smluvní partnery (pokud u 

zaměstnavatele působí odborová organizace – i po rozhodnutí Ústavního soudu  

č. 116/2008 Sb. by bylo správné tento původní princip m, zachovat - pokud ne, je nutné 

rozhodnutí svěřit zaměstnavateli prostřednictvím vnitřního předpisu). Smluvní partneři 

v kolektivní smlouvě vymezují skupiny pracovních pozic, u nichţ je zaměstnavatel 

oprávněn uplatnit reţim kont pracovní doby. Na rozdíl od reţimu de lege ferenda 

navrhované volné pracovní doby jiţ není moţné výhradně vyţadovat sjednání reţimu 

v pracovní smlouvě se zaměstnancem. Reţim kont pracovní doby je často uţit u skupin 

zaměstnanců kooperujících hromadně v pracovním procesu. V případě, ţe by v rámci 

jedné takovéto skupiny zaměstnanců nedošlo k dohodě o reţimu kont pracovní doby se 

všemi zaměstnanci, činilo by to obtíţně řešitelné provozní obtíţe (v rámci směny, např. 
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na výrobní lince by byli vedle sebe zařazeni zaměstnanci s nestejnou pracovní dobou). 

Ochranu zaměstnance před faktickým ekonomickým tlakem, který by jej mohl přinutit 

k podmínkám neodpovídajícím jeho zájmům by mělo zajistit kolektivní vyjednávání  

o skupinách zaměstnanců, kteří budou v tomto reţimu zařazeni. U zaměstnavatele,  

u nějţ nepůsobí odborová organizace, je správné přenesení kompetence ke stanovení 

okruhu zaměstnanců pracujících v reţimu pracovních kont na zaměstnavatele (vnitřním 

předpisem) de lege ferenda by měla ale být doplněna podmínka – váţné provozní 

důvody (tj. objektivní skutečnost přezkoumatelná soudem).  

 

Citace zákoníku práce:   
 

„§ 86 

 

 (1) Konto pracovní doby je jiný způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, který může 

obsahovat jen kolektivní smlouva, popřípadě vnitřní předpis. 

 

 (2) Konto pracovní doby nesmí být uplatněno u zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3. 

 

 (3) Jestliže je uplatněno konto pracovní doby, nemůže vyrovnávací období přesáhnout 26 týdnů 

po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva však může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě 

jdoucích. 

  

§ 87 

 

  (1) Při uplatnění konta pracovní doby je zaměstnavatel povinen vést účet pracovní doby 

zaměstnance a účet mzdy zaměstnance. 

 

 (2) Na účtu pracovní doby zaměstnance se vykazuje 

a) stanovená týdenní pracovní doba, popřípadě kratší pracovní doba, 

b) rozvrh pracovní doby na jednotlivé pracovní dny včetně začátku a konce směny a 

c) odpracovaná pracovní doba v jednotlivých pracovních dnech a za týden. 

 

 (3) Zaměstnavatel je povinen vykazovat každý týden rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní 

dobou a odpracovanou pracovní dobou. 

 

 (4) Jestliže se při uplatnění konta pracovní doby použije kratší období, než je uvedeno v § 86 

odst. 3, posuzuje se rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní dobou, popřípadě kratší pracovní dobou a 

odpracovanou pracovní dobou po ukončení tohoto kratšího období.“ 

 

   De lege ferenda by bylo vhodné zakotvit ještě další prvek. V tuto chvíli je konto 

pracovní doby de facto nerovnoměrně rozvrţenou pracovní dobou bez závazného 

rozvrhu směn. Je třeba umnoţit sjednání flexibilního rozsahu fondu pracovní doby. To 

znamená, ţe by mohlo být moţné sjednat se zaměstnancem pracovní úvazek v rozpětí 

30 aţ 40 hod. týdně, to znamená, ţe by právo na doplatek do průměrné mzdy vzniklo 

zaměstnanci aţ v případě nepřidělení práce pod sjednanou minimální úroveň úvazku. 

Domnívám se, ţe by se jednalo o řešení ekonomicky významné a z právního hlediska 

přijatelné, pouze nezvyklé. Pokud legislativa neproblematicky připouští, aby si smluvní 
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strany mohly sjednat kratší pracovní úvazek (doba, kdy zkrácený pracovní úvazek měl 

být zaměstnavatelem „povolen“ především na ţádost zaměstnance, je jiţ minulostí)  

a zároveň jiţ je politicky prosazen institut kont pracovní doby, není ţádný důvod proč 

by nebylo moţné sjednat flexibilní rozsah pracovní doby. Tím je míněn zkrácený 

úvazek s moţností jeho pruţného navýšení aţ do rozsahu stanovené pracovní doby 

v kombinaci s kontem pracovní doby. Vzhledem k tomu, ţe zaměstnanec je vázán ve 

svých dalších ekonomických aktivitách potenciální potřebou zaměstnavatele na vyuţití 

celého rozsahu stanovené pracovní doby, je třeba stanovit kogentní meze smluvní 

svobody stran. Ty bych povaţoval za optimální v rozsahu ¾ stanovené pracovní doby. 

Jako alternativa by mohlo být stanoveno právo zaměstnance na odměnu za pohotovost 

v rozsahu rozdílu mezi stanovenou pracovní dobou a pracovní dobou, po níţ byla 

zaměstnanci skutečně přidělována práce a byl odměňován mzdou. Sjednání pruţného 

rozsahu pracovního úvazku by však mělo být podmíněno individuální dohodu (na rozdíl 

od obecné podoby konta).  

 

7.1.9 Přestávky v práci  

 

Vedle rozsáhlých časových úseků mezi jednotlivými směnami (a jeden 

prodlouţený úsek v týdnu – nepřetrţitý odpočinek v týdnu), současná právní úprava 

zakotvuje přestávky v práci. Jde především o jednu obecnou přestávku v práci po  

6 hodinách výkonu práce a dále o zvláštní bezpečností přestávky vyţadované 

specifickou povahou konkrétní práce (stanovují zvláštní předpisy).  

Současná právní úprava přestávek v práci je vyhovující, de lege ferenda by však 

měl být upraven jejich vztah k rozsahu pracovní doby. Obě přestávky, obecná  

i bezpečnostní, nemají v ţádném případě charakter zaměstnaneckého benefitu, ale mají 

striktně zdravotní a bezpečnostní podstatu. Přestávka v práci dle § 88 zákoníku práce 

(po 6 hodinách nepřetrţité práce) není součástí pracovní doby, tím se odlišuje od 

bezpečnostní přestávky, která je přestávkou vynucenou povahou práce. Jeví se pro 

zaměstnance nepřiměřeně tvrdé vyčleňovat tuto přestávku (bezpečnostní), jejíţ 

nezbytnost vynucují pracovní podmínky, které zaměstnanec nemůţe ovlivnit, mimo 

pracovní dobu. Pokud provozní podmínky umoţní její sloučení s přestávkou v práci dle 

§ 88 odst. 1), není k započtení do pracovní doby ţádný důvod, protoţe v tomto 

okamţiku zaměstnanec tuto přestávku čerpá ve zcela shodném postavení s  ostatními 

zaměstnanci. Je tedy nezbytné de lege ferenda stanovit, ţe v případě sloučené 
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bezpečností přestávky s přestávkou obecnou na jídlo a oddech dle § 88 odst. 1 (pokud to 

provozní podmínky umoţní) se její rozsah do pracovní doby nezapočítává. To znamená, 

ţe v případě, kdy dojde k přerušení práce plnícímu účel bezpečnostní přestávky, 

povinnost k jejímu nařízení odpadá.  

 

Citace zákoníku práce:  

 

„Přestávky v práci a bezpečnostní přestávka  

 

§ 88 

 

  (1) Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce 

přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci musí být tato 

přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Jde-li o práce, které nemohou být 

přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech 

a jídlo; tato doba se započítává do pracovní doby. Mladistvému zaměstnanci musí vždy být poskytnuta 

přestávka na jídlo a oddech podle věty první. 

 

  (2) Byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň jedna její část činit 

nejméně 15 minut. 

 

  (3) Přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby. 

 

  (4) Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby. 

 § 89 

  (1) Má-li zaměstnanec při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávku podle zvláštních 

právních předpisů, započítává se tato přestávka do pracovní doby. 

 

  (2) Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, započítá se 

přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby.“ 

       

Hodnocení  

 

V institutu pracovní doby je v zásadě správné zachovat současnou (dominující) 

metodu kogentní úpravy – metodu úplného výčtu práv a povinností a metodu popisu 

variant chování – pouze v situacích, kdy se jedná o pracovní dobu stanovovanou 

jednostranně zaměstnavatelem. V takovém případě je nutné stanovit přesná pravidla 

pro časový rámec (a jeho strukturu), v němţ je zaměstnanec v pracovněprávním vztahu 

povinen pro zaměstnavatele pracovat. Měla by však být zároveň rozvinuta moţnost 

smluvního ujednání stran bez nadbytečných limitů v těch případech, kdy ochrana před 

faktickou nerovnostní není důvodná. V tomto reţimu bude na místě důsledně 

aplikovaná metoda popisu minimálních garantovaných práv. 

Současný text je však v důsledku převzetí institutů předcházejícího zákoníku práce cílen 

na převaţující typ práce vykonávané v 60. letech v průmyslu – v  době vzniku dosud 
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platného zákoníku práce. V textu tedy není reagováno na vývoj nových pracovních 

postupů, ani není rozlišena míra ochrany pro odlišné skupiny zaměstnanců. 

V některých případech zákon ukládá současnému zaměstnavateli v praxi 

nezabezpečitelné povinnosti (rozvrţení pracovní doby a její evidence u vrcholového 

managementu).   

 

7.1.10 Veřejnoprávní sankce  

 

K formulaci skutkových podstat přestupků a správních deliktů v oblasti pracovní 

doby je moţné konstatovat to, co bylo vytčeno celé sankční normě. Zcela nadbytečné 

opakování právní úpravy pro přestupky a správní delikty (proto je níţe citováno jen 

ustanovení týkající se správních deliktů); kasuističnost – zcela nedůvodná detailnost 

úpravy navazující veřejnoprávní normy na detailními skupiny ustanovení 

soukromoprávních institutů – se všemi negativními v důsledky. V případě níţe 

uvedených skutkových podstat bych navíc upozornil na: 

 obsolentnost legislativních odkazů směřujících k předchozímu zákoníku práce.  

 v odstavci 1 písm. a) je odkaz na zvláštní právní předpis – nařízení vlády  

č. 589/2006 Sb. v platném znění, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby 

a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě;. Z takto formulovaného ustanovení by 

vypadla obecná pravidla regulující pracovní dobu v § 78 a násl. zákoníku práce - 

vůči nimţ mají pravidla stanovená ve výše uvedeném nařízení vlády povahu 

pravidel zvláštních. Tuto skutkovou postatu je tedy třeba interpretovat v širokém 

slova smyslu a podřadit pod její rozsah i pravidla obecné normy – zákoníku práce 

(navzdory legislativnímu odkazu). 

 Pravidla odstavce 1 písm. c) jsou rovněţ obsolentní, neboť nový zákoník práce 

zaměstnavateli jiţ povinnosti stanovit v pracovním řádu sankcí garantované 

skutečnosti neukládá.       

Z uvedeného vyplývají i základní podněty k řešení de lega ferenda, detailní 

rozbor přesahuje svým rozsahem moţnosti této práce. 
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Citace zákona o inspekci práce: 

 
„§ 28 

 

Správní delikty právnických osob na úseku pracovní doby 

 

 (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku pracovní doby tím, že 

a) nestanoví jednotlivým zaměstnancům pracovní dobu podle režimu jejich práce nebo nedodrží délku 

směny, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu 45), 

b) nezajistí splnění podmínek při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, ačkoli k tomu má povinnost 

podle zvláštního právního předpisu 46), 

c) uplatňuje-li pružnou pracovní dobu, nestanoví v pracovním řádu 47) podmínky pro její uplatňování, 

d) započte překážky v práci na straně zaměstnance při pružné pracovní době v rozporu se zvláštním 

právním předpisem 48), 

e) nestanoví začátek a konec pracovní doby a rozvrh pracovních směn, 

f) nepřihlédne při zařazení zaměstnanců do směn k potřebám zaměstnanců pečujících o děti, 

g) neposkytne zaměstnancům přestávku v práci na jídlo a oddech nebo bezpečnostní přestávku, 

h) odečte u prací, které nemohou být přerušeny, z pracovní doby dobu na jídlo a oddech, 

i) nezajistí rozvržení pracovní doby tak, aby měl zaměstnanec stanovený nepřetržitý odpočinek mezi 

dvěma směnami, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu 49) , 

j) nařídí zaměstnanci výkon práce ve dnech pracovního klidu v jiných než stanovených případech 50), 

k) zahrne nesprávně svátky do pracovní doby, 

l) nezajistí rozvržení pracovní doby tak, aby měl zaměstnanec stanovený nepřetržitý odpočinek v týdnu, 

ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu 51), 

m) nevede evidenci pracovní doby, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu 52), 

n) nařídí zaměstnanci pracovní pohotovost v rozporu s § 95 zákoníku práce, kolektivní smlouvou, 

popřípadě se nařízením vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku 

zaměstnanců v dopravě 45), 

o) nařídí zaměstnanci práci přesčas v rozporu s § 93 odst. 2, § 241 odst. 3 věta druhá zákoníku práce, 

p) nařídí zaměstnanci práci přesčas ve vyšším rozsahu, než je její týdenní nebo roční rámec vyplývající ze 

zákoníku práce 53), 

q) vyžádá nebo umožní, aby byla práce přesčas konána nad rámec vyplývající ze zákoníku práce, 

r) poruší zákaz zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas, 

s) zaměstná mladistvé zaměstnance 3) prací přesčas 53), 

t) zaměstná mladistvé zaměstnance 3) prací v noci 54), 55), nejde-li o jejich výchovu k povolání, 

u) nezajistí, aby pracovní doba zaměstnance pracujícího v noci nepřekročila stanovenou hranici, ačkoli 

 k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu 54), 

v) nezajistí, aby zaměstnanec pracující v noci byl ve stanovených případech vyšetřen lékařem 56) , 

w) neprojedná s příslušným odborovým orgánem nebo zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a organizaci práce v noci, 

x) nevybaví pracoviště, na kterém se pracuje v noci, prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně 

zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc. 

  

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 

a) písm. c), d), f) a w) lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč, 

b) písm. m), n), u) a x) lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč, 

c) písm. g), i), j), k), l), q), r), t) a v) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč, 

písm. a), b), e), h), o), p) a s) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč. 

 

7.2 Dovolená  

 

S institutem pracovní doby úzce souvisí úprava dovolené. Dominující 

aplikovanou legislativní metodou je i nadále v novém zákoníku práce popis práv  

a povinností stran vztahu vykrývající celý prostor upravované problematiky. Byť 
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novým zákoníkem práce došlo k nespornému rozšíření prostoru pro smluvní svobodu 

stran (zejména moţnost sjednání v podnikatelské sféře libovolného rozsahu práva na 

dovolenou při respektu k minimálním standardům). Současná úprava je přenesena (tak 

jako v případě konkurenční doloţky) z předchozího zákoníku práce v podobě zakotvené 

§ 100 a násl. předchozího zákoníku práce. Kogentní úprava § 211 a násl. nového 

zákoníku práce stanovuje právo na základní výměru dovolené zaměstnanců v rozsahu 

4 týdnů v roce (v nepodnikatelské sféře zvýšeno o 1 týden), případně na její poměrnou 

část (dle odpracovaných dní v souladu s podrobnými pravidly stanovenými zákonem). 

Dále přísluší zaměstnancům pracujícím ve specifikovaných profesích (zejména zvýšeně 

zdravotně náročných) další 1 týden dodatkové dovolené (specifická kompetence je zde 

svěřena Ministerstvu práce a sociálních věcí, ve shodě s Ministerstvem zdravotnictví). 

Zaměstnancům v podnikatelské sféře mohou být kolektivní smlouvou nebo vnitřním 

předpisem stanovena rozsáhlejší práva na dovolenou. 

       Čerpání dovolené je oprávněn zaměstnanci nařídit zaměstnavatel v souladu 

s plánem čerpání dovolené stanoveným s předchozím souhlasem odborové organizace. 

Zaměstnavatel můţe nařídit dovolenou s předstihem minimálně 14 dní. Zákon dále 

stanovuje minimální rozsah čerpání dovolené v roce a velmi sloţitá pravidla pro 

převádění zůstatků dovolené, jejich dočerpání dle určení zaměstnavatele (nebo přímo na 

základě zákona), případně jejího proplacení.  

        Současná koncepce institutu dovolené na zotavenou si zaslouţí zásadní 

přehodnocení, a to jak s ohledem na základní hodnotící kritérium – přiměřenost 

omezení smluvní svobody stran, tak i s ohledem na praktičnost a jednoduchou 

aplikovatelnost zákonných pravidel. Významným limitem je však evropská legislativa.  

       De lege ferenda by bylo vhodné provést změny jak koncepční, tak další dílčí, 

jejichţ povaha je však spíše technická, zvyšující účelnost úpravy – na šíři smluvní 

svobody smluvních stran však nemají zásadní dopad.  

  

Úvaha de lege ferenda  

 

V současném řešení je výběr období pro čerpání dovolené zaměstnance chápáno 

jako právo zaměstnavatele. Zákon tedy zabezpečuje zaměstnavateli rozsáhlý prostor 

pro (jednostranné) řídící rozhodnutí. Vše je poněkud znejasněno povinností určovat 

čerpání dovolené dle plánů dovolených předem schválených odborovou organizací. 

Jedná se o zcela nesystémové řešení – není jednoznačné, jaký bude reţim čerpání 
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dovolené, pokud odborová organizace plán dovolených neschválí, přičemţ 

zaměstnavateli zůstává povinnost dovolenou určit alespoň v rozsahu minimálních 

standardů. Je to důsledek zásadnějšího rozporu v koncepci normy. Zákon obsahuje  

v § 217 odst. 4 zákoníku práce ustanovení o náhradě nákladů zaměstnanci vyvolané 

odvoláním z dovolené zaměstnavatelem nebo změnou jejího čerpání – odvolat 

zaměstnance z dovolené nebo změnit dobu jejího čerpání je tedy právem zaměstnavatele 

(přestoţe to nebylo zahrnuto v plánu dovolené). Jestliţe má zaměstnavatel právo 

zaměstnance odvolat z dovolené nebo mu změnit určený termín jiţ stanoveného čerpání, 

je v tomto nutně implicitně obsaţeno i právo zaměstnanci určit termín čerpání odlišný 

od plánu dovolených. První, kogentně znějící věta § 217 odst. 1 zákoníku práce, toto 

však nepřipouští. De lege ferenda by na tomto místě nepochybně mělo být ustanovení  

o pouhém projednání plánů dovolených s příslušným odborovým orgánem. 

       De lege ferenda by však bylo vhodné postoupit ve změně koncepce ještě dále. 

Dosavadní řešení nebere v úvahu výrazné vyrovnání faktického postavení stran 

pracovněprávního vztahu a reálné rozšíření prostoru smluvní svobody při praktickém 

naplňování obsahů pracovních vztahů. U mnoha zaměstnavatelů je velmi rozšířená 

praxe, při níţ si datum čerpání dovolené fakticky volí zaměstnanec, ten také navrhuje 

svůj roční plán čerpání dovolené. Zaměstnavatel tuto volbu pouze schvaluje a předkládá 

odborové organizaci. Většina poţadavků na čerpání v odlišném termínu (neţ je 

plánováno) iniciuje zaměstnanec (jiţ judikát R 11/1969 konstatoval, ţe praxe 

schvalování návrhů zaměstnance není v rozporu s § 108 zákoníku práce – je tedy 

zřejmé, ţe jiţ v té době, na konci 60. let, se praxe začala odklánět od stavu 

předpokládaného zákonodárcem). Celkový rozsah dovolené, na níţ má zaměstnanec 

v současné době právo, převyšuje zdravotní potřeby zaměstnance, jde o reálný „benefit“ 

poskytnutý zaměstnanci a ten se cítí oprávněn s tímto „benefitem“ disponovat. V praxi, 

zejména v administrativních profesích, je zaměstnavatel nucen vyjednat se zaměstnanci 

termíny čerpání dovolené v nezbytném zákonném rozsahu. Přistoupí-li zaměstnavatel 

k jednostrannému určení čerpání bez zjevného a všeobecně akceptovaného důvodu, 

dojde vţdy ke konfliktům na pracovišti a ke sníţení pracovního výkonu. Samozřejmě je 

třeba vzít v úvahu odlišnou povahu různých pracovních procesů (a i výše uvedená 

zkušenost můţe být v některých výrobních procesech značně odlišná). Domnívám se 

však, ţe odpovědnost za řádné naplánování a čerpání dovolené v zákonném rozsahu by 

měla být plně přenesena na zaměstnance (dle výše uvedené praxe). Zaměstnavatel by 

návrh zaměstnance pouze schvaloval. Plán zaměstnance by zaměstnavatel měnil pouze 
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v případě naléhavé povozní potřeby, a to za dosavadních podmínek a po projednání 

s odborovou organizací (zde by za určitých okolností mohl být i předepsán její souhlas). 

Toto řešení by bylo jak ţádoucím rozšířením prostoru smluvní svobody stran, tak  

i řešením účelným.  

 

Ad stanovení výše práva na dovolenou  

       

Dosavadní úprava stanovuje v § 213 a násl. zákoníku práce právo na dovolenou 

v týdnech (a nepřímo ve dnech). Jedná se o nepraktické řešení. De lege ferenda by 

bylo vhodné umožnit vypočítání práva na hodiny. Současný stav vyvolává problémy, 

zejména při změně délky úvazků v průběhu období, za nějţ je dovolená stanovována  

a v případě nepravidelně rozvrţené pracovní doby, kdy zaměstnanec pracuje ve 

směnách s rozdílnou délkou. Moţnost čerpání dovolené by samozřejmě zůstala nejméně 

v rozsahu celé směny nebo její poloviny. Pokud by zůstala zachována současná úprava 

v rozsahu dnů a týdnů, bylo by vhodné právo na dovolenou přepočítat buď na 

kalendářní dny nebo hodiny alespoň v případě zaměstnanců zařazených v nestejně 

dlouhých směnách. 

 

Ad řešení převodů, čerpání a proplácení nevyčerpané dovolené   

       

  Současná právní úprava usiluje o zabránění alternativního vyplácení finanční 

náhrady na místo čerpání dovolené. Zvolené řešení, které dělí právo na dovolenou na 

„standardní“ a „nadstandardní“ sloţku se samostatnými reţimy čerpání, je však zcela 

nevhodné a navíc formulačně nejednoznačné. De lege ferenda by se nová úprava měla 

vyvarovat řešení, v němţ by docházelo k čerpání dovolené přímo na základě zákona  

a řešení, jeţ by vedlo k vytvoření dvou kategorií nároku s odlišnými reţimy. Za 

optimální bych povaţoval variantu, na jejímţ základě by veškerá nevyčerpaná dovolená 

byla převáděna do následujících období. To znamená, ţe zaměstnavatel by byl povinen 

(tak jako je tomu jiţ v současnosti) poskytnout (určit) zaměstnanci čerpání dovolené 

v rozsahu 4 týdnů v roce (v souladu s evropskou legislativou) následně by však 

zbývající dovolená neomezeně převáděla do následujícího období. Pokud by 

zaměstnavatel nemohl z objektivních důvodů (např. překáţka na straně zaměstnance, za 

určitých okolností by bylo moţné připustit i naléhavé provozní důvody) zajistit čerpání 

v rozsahu minimálních 4 týdnů dovolené navýšil by se objem „povinné“ dovolené 
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v následujícím roce nad 4 týdny o tuto nevyčerpanou část 4 týdnů z roku 

předcházejícího. Poskytnutí finanční náhrady („proplacení“) by bylo moţné pouze při 

ukončení pracovního poměru. Domnívám se, ţe by se jednalo o řešení jednoduché, 

vyvíjející dostatečný tlak k zabezpečení čerpání na zaměstnavatele i zaměstnance. 

Tímto by samozřejmě nebyla dotčena povinnost k čerpání dovolené v zákonném 

rozsahu. Předmětem přípravných legislativních prací byla i méně „ambiciózní“ řešení 

částečně zachovávající současný stav, ale odstraňující její nejkřiklavější nedostatek – 

zahájení čerpání „standardní“ (čtyřtýdenní) části dovolené z minulého roku od 

1.listopadu roku následujícího přímo na základě zákona, pokud její čerpání nestanovil 

zaměstnavatel. Předmětem úvahy bylo přenesení práva na stanovení období čerpání 

dovolené ze zaměstnavatele na zaměstnance. Pokud by ji z důvodů na své straně 

nevyčerpal, legitimně by se prekludovala, pokud by jejímu čerpání zabránil 

zaměstnavatel, byl by to vedle veřejnoprávních sankcí za porušení právní povinností 

zároveň důvod k náhradě škody zaměstnanci. Toto řešení by však neodstranilo pluralitu 

reţimů čerpání různých částí dovolené, které je pro zaměstnavatele i jen z technického 

hlediska obtíţně zabezpečitelné.  

 

7.2.1 Veřejnoprávní sankce  

 

 Formulace veřejnoprávní sankce je v zásadě jednoduchá, není ji nutné 

samostatně komentovat, obecné výhrady uvedené k celému zákonu o inspekci práce 

nejsou tímto dotčena. 

 

Citace zákona o inspekci práce: 
 

„§ 29 

 

Správní delikty právnických osob na úseku dovolené 

 

 (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku dovolené tím, že poruší stanovené 

povinnosti vztahující se k délce dovolené za kalendářní rok, k dovolené za odpracované dny, k dodatkové 

dovolené nebo další dovolené, čerpání dovolené nebo určení jejího nástupu. 

  

 (2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.“ 
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7.3 Mzda  

       

       Mzda je odměnou za prováděnou práci v pracovněprávním vztahu. Je jednou ze 

základních pracovních podmínek, za nichţ se tento vztah uskutečňuje. V logice 

soukromoprávní úpravy by úvaha o mzdových (cenových) pravidlech měla být v této 

práci zařazena bezprostředně za pojednáním o vzniku pracovního poměru. Je ovšem 

specifikem pracovního poměru, ţe se na úroveň stejného významu dostávají další 

podmínky, za nichţ se vztah uskutečňuje - tento vztah je sám cílem smlouvy. Stejného 

významu jako otázka finanční protihodnoty za vykonávanou práci nabyla především 

problematika pracovní doby, v jejímţ rámci jsou práce vykonávány. Ta je s ohledem na 

ochranu zaměstnance upravena kogentními ustanoveními v ještě větším rozsahu neţ 

problematika mzdová. 

       Na rozdíl od výše uvedené kogentní úpravy pracovní doby umoţňuje mzdová 

problematika ponechat více prostoru pro smluvní svobodu stran. Metoda úplného 

popisu práv (především typické pro oblast platu) a povinností s metodou popisu variant 

chování je výrazně kombinována s metodou stanovující minimální standardy.  

        Jak jiţ bylo uvedeno v předchozích částech této práce, přestoţe se jedná  

o základní pracovní podmínku, za níţ je práce vykonávána, není její sjednání ani tzv. 

podstatnou náležitostí pracovní smlouvy (tj. povinnou součástí). Jiţ okamţikem 

vzniku pracovního poměru vzniká zaměstnanci právo na mzdu odpovídající nejméně 

výši minimální úrovně zaručené mzdy.  

 

7.3.1 Způsoby stanovení mzdy  

   

       a. Hromadné stanovení mzdy  

a.a Mzda sjednaná hromadně v kolektivní smlouvě   

       Při tomto způsobu stanovení mzdy jsou pravidla pro určování konkrétní mzdy 

zaměstnanců jako výsledek kolektivního vyjednávání zakotvena do kolektivní smlouvy. 

Teoreticky lze sjednat pro konkrétní funkce přesné mzdové hladiny. V praxi je takovýto 

postup vhodný pouze výjimečně. Obvykle jsou v mzdovém řádu sjednány zvýšené 

spodní hranice nejniţší úrovně zaručené mzdy dle § 112 zákoníku práce  

a pravidla, za nichţ je dále mzda konkrétnímu zaměstnanci zaměstnavatelem 

jednostranně určována v prostoru nad dolní hranicí příslušné nejniţší úrovně zaručené 

mzdy odpovídající zaměstnancem vykonávané práci.  
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a.b Mzda je stanovena vnitřním předpisem zaměstnavatele 

      Mzda je stanovena vnitřním předpisem zaměstnavatele, a to za předpokladu, ţe 

mzda nebyla stanovena individuálně ani sjednána v kolektivní smlouvě. Normativní 

metodika je obdobná jako v případě výše uvedených norem, pokud jsou zahrnuty do 

kolektivní smlouvy. Mzda musí být stanovena minimálně ve výši spodní hranice 

příslušné úrovně (rozpětí) zaručené mzdy dle § 112 odst. 2 zákoníku práce  

a navazujícího nařízení vlády 567/2006 Sb. odpovídajícího druhu výkonu práce 

(nejniţší úroveň odpovídá minimální mzdě). 

      

       b. Individuální stanovení mzdy  

b.a Smluvní sjednání mzdy  

      Nejběţnějším individuálním způsobem stanovení mzdy je dohoda stran v pracovní 

smlouvě nebo jiné individuální smlouvě. Mzda musí být sjednána minimálně ve výši 

spodní hranice příslušné úrovně (rozpětí) zaručené mzdy dle § 112 odst. 2 zákoníku 

práce a navazujícího nařízení vlády 567/2006 Sb. odpovídajícího druhu výkonu práce 

(nejniţší úroveň odpovídá minimální mzdě). 

 

b.b Mzda stanovená jednostranným rozhodnutím zaměstnavatele 

       Kogentní ustanovení zákona přiznávají zaměstnanci mzdu ve výši odpovídající 

nejméně příslušné úrovni zaručené mzdy odpovídající vykonávanému druhu práce (ad 

výše). Není-li mzda sjednána v pracovní či kolektivní smlouvě ani není upravena 

vnitřním předpisem zaměstnavatele, je ji zaměstnavatel oprávněn stanovit jednostranně, 

v prostoru nad výše uvedenou minimální hladinou.   

       V podmínkách stabilní ekonomiky se však ve své podstatě vţdy jedná o smluvní 

mzdu, protoţe zaměstnanec svým nástupem do práce svobodně přijme mzdové 

podmínky daného zaměstnavatele, s nimiţ je před nástupem do práce seznámen; pokud 

by byl dodatečně výrazně nespokojen, pracovní poměr by nepochybně ukončil. 

Samozřejmě, situace se výrazně mění v okamţiku ekonomických poruch – pokud by se 

zaměstnavatel dostal do nekontrolovatelného monopolního postavení – v takových 

případech ovšem běţné limity smluvní svobody stran beztoho nepostačují a stát je 

nucen zasáhnout podstatnou regulací svobody jedinců v rozsahu převyšujícím běţnou 

úroveň v pracovněprávní oblasti. 

    Domnívám se, ţe výše uvedené řešení pravidel pro stanovení mzdy, včetně řešení, 

kdy je zaměstnavatel oprávněn stanovit mzdová pravidla vnitřním předpisem, je 



 Disertační práce 

Závazkové právní vztahy v oblasti pracovního práva  143/257  JUDr. Antonín Havlík 
   

správné, přestože limituje smluvní svobodu stran (zároveň však rozšiřuje prostor 

svobody řízení zaměstnavatele - ad níţe uvedená pasáţ této práce). 

 

Úvaha de lege ferenda - pojem mzdy a jeho aplikační konsekvence  

 

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda (plat nebo odměna z dohody) za 

podmínek stanovených zákoníkem práce nebo zvláštními právními předpisy jinak. 

Mzda je peněţité plnění a plnění peněţité hodnoty (naturální mzda) poskytované 

zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, není-li v zákoníku práce stanoveno jinak. 

 

Citace zákoníku práce: 

 
„§ 109 

 

Mzda, plat a odměna z dohody 

 

 (1) Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody za podmínek 

stanovených tímto zákonem, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak39). 

  

(3) Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované 

zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.“ 

 

Domnívám se, ţe vymezení pojmu mzdy je v zásadě správné. Judikaturou a navazující 

interpretační praxí byla však prosazena příliš úzká interpretace tohoto ustanovení. 

Z hodnotících kritérií bylo např. zcela vyňato dodrţování pracovní kázně (v novém 

zákoníku práce neprakticky označované jako porušení povinností souvisejících s prací 

vykonávanou zaměstnancem), přestoţe se nesporně jedná o jeden z faktorů 

spoluvytvářejících kvalitu práce v širším slova smyslu. Dodrţování (dle současné 

textace dodrţování povinností vyplývajících z právních předpisů souvisejících s prací 

vykonávanou zaměstnancem ) by mělo být jedním z hodnotících kritérií pro stanovení 

mzdy; interpretační praxe však při postihování porušení povinností a zásadních 

kvalitativních nedostatků odkazuje na jiné nástroje (např. § 52 písm. f) a g) – tyto 

nástroje jsou však vhodné pro reakci na masivní excesy a neumoţňují adekvátně 

ohodnotit kvalitativní rozdíly u jednání jednotlivých zaměstnanců). Současná 

interpretace pojmu mzdy je tedy příliš svazující, neboť zaměstnavateli neumoţňuje 

mzdovým nástrojem ohodnotit kvality zaměstnance, které s pracovním výkonem 

nedílně souvisejí. Moţnost sjednat dodrţování pracovní kázně jako jeden z faktorů 

mzdového ohodnocení je kvůli restriktivní interpretaci pojmu mzdy vyloučeno 
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z prostoru smluvní svobody. Z tohoto důvodu bych povaţoval de lege ferenda za 

vhodné rozšířit definici mzdy – např. tímto způsobem: „Mzdou se rozumí peněţitá 

plnění nebo plnění peněţité hodnoty (naturální mzda) poskytovaná zaměstnavatelem 

zaměstnanci za práci, a to podle její sloţitosti, odpovědnosti a namáhavosti, podle 

obtíţnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti, dosahovaných pracovních 

výsledků, podle individuálního přístupu zaměstnance ke svěřeným úkolům a k 

dodrţování pracovní kázně (pokud by nebyl znovu zaveden pojem pracovní kázně, tak 

adekvátní formulace) stanovené zaměstnavatelem, to vše při zohlednění ceny práce na 

místním trhu práce.“ 

 

Zásada stejné mzdy za stejnou práci a za práci stejné hodnoty v současné úpravě  

a úvaha de lege ferenda   

 

Jedním ze základních legislativních principů uplatněných pří konstrukci 

právních institutů upravujících mzdu je zásada, ţe zaměstnanci stejného zaměstnavatele 

mají nárok na stejnou mzdu za srovnatelnou práci. 

 

Citace zákoníku práce:   
 

 

„§ 110 

 

 (1) Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele 

stejná mzda, plat nebo odměna z dohody. 

  

 (2) Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při 

stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. 

 

 (3) Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdělání a praktických znalostí 

a dovedností potřebných pro výkon této práce, podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle 

organizační a řídící náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, podle fyzické, 

smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce. 

 

 (4) Pracovní podmínky se posuzují podle obtížnosti pracovních režimů vyplývajících z rozvržení 

pracovní doby, například do směn, dnů pracovního klidu, na práci v noci nebo práci přesčas, podle 

škodlivosti nebo obtížnosti dané působením jiných negativních vlivů pracovního prostředí a podle 

rizikovosti pracovního prostředí. 

 

 (5) Pracovní výkonnost se posuzuje podle intenzity a kvality prováděných prací, pracovních 

schopností a pracovní způsobilosti a výsledky práce se posuzují podle množství a kvality.“ 

 

. 

Jedná se o zásadu, která správně reflektuje specifickou etickou hodnotu lidské práce, 

na niţ nelze pohlíţet pouze jako na pouhé zboţí vystavené všem ekonomickým tlakům 
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a hodnototvorným principům. Pokud byla tato myšlenka prosazována pouze 

v teoretické rovině, jako protiváha  dominujícího, výhradně ekonomického pojetí, 

jednalo se o vývoj správným směrem. V okamţiku, kdy se však dostala izolovaně do 

zákonné formulace, bez vyváţeného zřetele ke zboţní povaze práce, jedná se o 

nesprávné, zcela jednostranné pojetí, které ignoruje ekonomickou realitu. Pomíjí se 

tím skutečnost, ţe pracovní síla je prodávána na pracovním trhu, a tudíţ zůstává  

i přes svou specifičnost především zbožím. Proto je zde tak významná ochranná funkce 

pracovního zákonodárství, které svými limity vylučuje určité okruhy práv a povinností 

z prostoru svobodné dispozice smluvních stran (a dále administrativními nástroji 

reguluje trh práce). Příkladem z praxe je např. stanovení minimální mzdy a nejniţší 

úrovně zaručené mzdy pro konkrétní typy prací, bez ohledu na momentální hodnotu 

pracovní síly dané kvalifikace na pracovním trhu v konkrétním místě a čase.  

       Domnívám se, ţe současnou situaci, kdy je v právních předpisech nevyváţeně 

deklarována zásada „stejné mzdy“, je moţné interpretovat jako rezignaci na schopnost 

státní moci skutečně účinně regulovat ekonomické procesy. Zákonná úprava má pouze 

funkci jakési protiváhy, která má prostřednictvím excesní jednostrannosti formulací 

(opřených o sankci) napomoci udrţet v „mezích“ reálné procesy mající dle tohoto pojetí 

nekontrolovatelnou tendenci ignorovat jakékoliv etické principy. Jedná se o naprosto 

nesprávný přístup. Zákonná úprava musí ve svých ustanoveních vyváženě postihnout 

popisovaný jev a stanovit přiměřené minimální ochranné standardy. Zároveň musí být 

vytvořeny takové kontrolní nástroje, které dodrţení standardů zajistí. Záměrné 

uzákonění nereálných ochranných ustanovení (s vědomím, ţe nebudou dodrţeny) proto, 

aby bylo dodrţeno alespoň „něco“, je naprosto nepřijatelné. 

       Je tedy zřejmé, ţe pro stanovení výše mzdy je rozhodující ekonomický 

hodnototvorný činitel – taková je realita a nemůţe být jiná – vyplývá to z povahy mzdy 

jako ekonomické veličiny. Pro zaměstnavatele je při stanovování výše mzdy rozhodující 

cena vyhledávané práce na pracovním trhu v okamţiku, kdy uzavírá se zaměstnancem 

pracovní smlouvu – jedná se o výslednici nabídky a poptávky na místním trhu, neboť 

pracovní síla je velmi málo flexibilní činitel. Je-li tedy pro pracovní sílu rozhodující stav 

nabídky a poptávky na místním trhu, je významným faktorem pro stanovení mzdy 

regionální umístění konkrétního pracoviště zaměstnavatele. To je první nejdůleţitější 

prvek zcela znemoţňující bezvýhradnou aplikaci zásady stejné mzdy za stejnou práci u 

jednoho zaměstnavatele. Racionálně uvaţující zaměstnavatel ani nemůže ignorovat 

reálnou hodnotu mzdy, neboť se nejedná o izolovanou veličinu bez navazujících 
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konsekvencí. Např. nadregionální zaměstnavatel by byl nucen upravit mzdy všech 

zaměstnanců dle hodnoty práce v místě s nejnevýhodnějším poměrem nabídky a 

poptávky, protoţe při opačném přístupu by pracovní místa v této lokalitě vůbec nebyl 

schopen obsadit a na druhé straně by se v regionu dostal do nerovného postavení 

v ekonomické soutěţi s regionálními soutěţiteli, kteří by byli ve sloţkách mezd méně 

nákladově zatíţeni, neboť by pracovní sílu nakupovali za její reálnou hodnotu.  

        Druhým, i kdyţ ne jiţ tak kategorickým faktorem omezujícím moţnost aplikace 

zásady stejné mzdy za stejnou práci je okamžik, kdy zaměstnavatel pracovní sílu na 

místním trhu nakupuje. Úroveň nabídky a poptávky v průběhu času kolísá. Mzdy jsou 

však jako velmi nepruţný činitel velmi obtíţně sníţitelné v jiţ exitujícím vztahu. Je-li 

pro zaměstnavatele nezbytné obsadit pracovní místo, je nucen přizpůsobit (navýšit) 

nabídku nejméně úrovni mzdové hladiny dané profese na pracovním trhu, bez ohledu na 

mzdovou hladinu svých dosavadních zaměstnanců vykonávajících srovnatelnou činnost. 

V opačném případě by pracovní místo neobsadil. Bylo by však z ekonomického 

hlediska zcela nemoţné automaticky navýšit mzdu všem dosavadním zaměstnancům na 

tuto momentální úroveň (aby bylo dodrţeno pravidlo „stejné mzdy za stejnou práci“). 

V opačném případě, kdy klesne poptávka po dané profesi, je také z praktických důvodů 

nemoţné sníţit adekvátním způsobem mzdy dosavadních zaměstnanců (v tomto případě 

ovšem příčina není ekonomická, ale psychologická). 

      Je zároveň nepochybné, ţe praxe si s touto zjevnou chybou zákonné úpravy 

dokázala poradit – naprostá shodnost hodnoty práce dle parametrů § 110 zákoníku práce 

je jen obtíţně prokazatelná, a tak se přirozená diferenciace podmíněná výše uvedenými 

ekonomickými faktory „skrývá“ za kvalitativními parametry. Jedná se ovšem  

o degradaci právní úpravy. 

       De lege ferenda je tedy nutné tyto obecné principy upravit odlišně. Je nutné 

počítat se mzdou jako s reálnou ekonomickou veličinou na straně jedné, na straně 

druhé je třeba vzít v úvahu, ţe mzda – cena lidské práce - má i významný etický 

rozměr s dopadem na sociální smír ve společnosti. Nabízejí se dva moţné přístupy – 

záleţí na politické orientaci v pravolevém spektru, ke které se zákonná úprava přikloní. 

Dnes je samozřejmě moţné brát v úvahu nejen legislativní úroveň národní, ale i úroveň 

evropskou. 

      1. Ustoupit od zásady stejné mzdy za stejnou práci s tím, ţe se jedná  

o nedůvodné vnášení etických pravidel do prostoru kogentní úpravy minimálních 

standardů – etická pravidla by se měla realizovat pouze v prostoru smluvní svobody 



 Disertační práce 

Závazkové právní vztahy v oblasti pracovního práva  147/257  JUDr. Antonín Havlík 
   

stran. Úkolem zákonné úpravy je stanovování minimální mzdové hladiny pro konkrétní 

kategorii daného druhu výkonu práce; případně stanovení pouze hladiny jediné – 

minimální mzdy. Tato pozice vychází z přesvědčení, ţe jediným důvodem pro zásah do 

prostoru smluvní svobody stran je zajištění funkce mzdy jako zdroje obţivy 

zaměstnanců a jejich rodin. Je tedy nutné stanovit kogentní limity minimální ceny práce, 

za niţ mzda můţe ještě plnit svoji funkci (tedy také ekonomické kritérium). 

       2. Trvat na začlenění etické zásady do prostoru kogentní ochrany, ovšem ve 

skutečně realizovatelném rozsahu. To znamená zakotvit povinnost zaměstnavatelů 

poskytovat zaměstnancům stejnou mzdu za stejnou práci, ale při zohlednění průměrné 

mzdové hladiny v regionu místa výkonu práce a v čase uzavření pracovního 

poměru.  

       Výše uvedené tedy znamená, ţe při uplatnění druhého přístupu, na rozdíl od 

přístupu prvního, by zaměstnavatel byl vázán povinností poskytnout dvěma či více 

zaměstnancům přijímaným do zaměstnaneckého vztahu ve stejnou dobu a na stejném 

místě stejnou mzdu (přesněji - nejen ve stejnou dobu a na stejném místě, ale vţdy, 

pokud hodnota konkrétní práce na pracovním trhu je u dvou nebo více zaměstnanců 

stejná – to je ovšem pouze teoretická formulace). Kogentním ustanovením je zde tedy 

bráněn nejen zájem ekonomický – schopnost mzdy plnit vyţivovací schopnost -, ale  

i zájem etický – zabezpečit v odměňování zaměstnanců maximálně možnou míru 

spravedlnosti, aniž by to vedlo k popření principů ekonomických. 

      S vědomím, ţe výše uvedené podněty jsou v současné době politicky 

neprosaditelné, bylo by de lege ferenda vhodné alespoň odstranit stupnici nejniţší 

úrovně zaručené mzdy dle nařízení vlády č. § 567/2006 Sb. v návaznosti na § 112 

zákoníku práce. Důvody jsou dva: jeden principiální – v kontextu výše uvedeného – 

úkolem státu není stanovovat hodnotu mzdy, ale určovat minimální ochranné 

standardy zabezpečující její vyţivovací funkci (a ta je u všech typů činností stejná); 

druhý je technický – praxe prokázala, ţe není moţné postihnout pestrou škálu funkcí  

u různých zaměstnavatelů jednotnou kategorizací; situace je nepřehledná a pracovními 

úřady nekontrolovatelná.  

       Zákonná úprava stanovuje pravidla pro poskytování mzdy a náhradního volna za 

práci přesčas, mzdy za práci ve ztíţeném pracovním prostření a za práci v noci; mzdy 

při výkonu jiné práce, mzdy při vadné práci; pravidla pro splatnost mzdy, výplatu mzdy, 

provádění sráţek ze mzdy, naturální mzdu, odměnu za pracovní pohotovost a pravidla 

pro stanovování průměrného výdělku. De lege ferenda by bylo v řadě případů vhodné 
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provést technické změny v současné úpravě. Změny by však neměly bezprostřední 

dopad na rozsah šíře smluvní svobody stran, navíc úvaha nad touto problematikou se 

svým rozsahem vymyká moţnostem této práce.  

  Rozbor platové problematiky, přestoţe se jedná s ohledem na zcela zásadní 

změny principů od 1.1.2011 o atraktivní téma, přesahuje svým rozsahem moţnosti této 

práce. 

 

7.3.2 Veřejnoprávní sankce  

 

  K jiţ uvedeným výhradám k zákonu o inspekci práce v tomto případě poukazuji 

na zvláště nápadnou disharmonii ve výši sankce za porušení povinnosti v oblasti mezd  

a náhrady mezd, které jsou rozdílné, přestoţe chrání právní zájem stejné povahy. 

  

Citace zákoníku práce:  

 
„§ 26 

 

Správní delikty právnických osob na úseku odměňování zaměstnanců 

 

 (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku odměňování zaměstnanců tím, že 

a) neposkytne zaměstnanci za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejnou mzdu nebo plat jako jinému 

zaměstnanci, 

b) neposkytne zaměstnanci mzdu 6) nebo plat 7), alespoň ve výši minimální mzdy 40), popřípadě 

minimálního mzdového tarifu 41) nebo plat ve stanovené výši, 

c) neposkytne zaměstnanci ve stanoveném termínu mzdu 6) nebo plat 7) nebo některou její složku, 

d) neposkytne zaměstnanci mzdu 6) nebo plat 7) nebo náhradní volno za práci přesčas, 

e) neposkytne zaměstnanci náhradní volno za práci ve svátek nebo mzdu za práci přesčas anebo příplatek 

k platu za takovou práci, 

f) neposkytne zaměstnanci příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za 

práci v noci 41), 

g) neposkytne zaměstnanci příplatek k platu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního 

předpisu, 

h) poskytne zaměstnanci složku platu 7), kterou právní předpisy neupravují, nebo mu poskytne složku 

mzdy 6) nebo platu 7), na kterou mu nevznikl nárok, anebo ji poskytne způsobem, který právní předpisy 

nedovolují, 

i) provede ze mzdy 6) nebo platu 7) zaměstnance bez dohody o srážkách ze mzdy 6) nebo platu 7) jiné než 

stanovené srážky, 

j) neposkytne zaměstnanci odměnu za pracovní pohotovost 42) nebo ji neposkytne ve stanovené výši, 

k) nezajistí podmínky stanovené pro normování práce, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního 

právního předpisu, 

l) odmění zaměstnance v rozporu s § 103 odst. 1 písm. k) zákoníku práce, 

m) neposkytne zaměstnanci odměnu 42) za vykonanou práci podle dohody o práci konané mimo pracovní 

poměr. 

 

 (2) Za správní delikt podle odstavce 1 

a) písm. a) a j) lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč, 

b) písm. d), e), h) a k) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč, 

c) písm. b), c), f), g), i), l) a m) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.“ 
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7.4 Další podmínky výkonu práce  

 

Jak bylo uvedeno v předchozích pasáţích, pracovní poměr je závislý vztah mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, v němţ se zaměstnanec podílí na plnění úkolů 

zaměstnavatele podle jeho pokynů (§ 2 odst. 4 zákoníku práce). To vše v rámci druhu 

a místa výkonu práce sjednaného v pracovní smlouvě a dále za podmínek sjednaných 

individuálně nebo kolektivně (pokud se nalézají v prostoru smluvní svobody stran) 

nebo za podmínek stanovených kogentními normami právních předpisů nebo 

jednostranným rozhodnutím zaměstnavatele ve smluvně nebo zákonem stanovených 

mezích.  

       Základní kogentně stanovené podmínky (nalézající se mimo prostor smluvní 

svobody stran), za nichţ je pracovní poměr uskutečňován, jsou vymezeny v relativně 

stejnorodých a obsáhlých právních institutech zákoníku práce. Jedná se zejména  

o instituty upravující časové meze pro výkon práce (pracovní doba, doby odpočinku, 

dovolená, překáţky v práci apod.), instituty upravující pravidla pro stanovení mzdy, pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pro pracovněprávní odpovědnost atd. Vedle 

norem koncentrovaných do zmíněných právních institutů však existuje „zbytková“ sféra 

různorodých pravidel, která stanoví také podmínky pro výkon práce. Současná právní 

úprava soustřeďuje tuto oblast do jednotlivých hlav v části desáté zákoníku práce – 

souhrnně označené jako  „Péče o zaměstnance“ (§ 224 a násl. zákoníku práce) s názvy 

jednotlivých hlav „Odborný rozvoj zaměstnanců“ a „Pracovní podmínky ţen  

a mladistvých“ apod. Metoda kogentní úpravy je různorodá, v závislosti na konkrétní 

řešené oblasti.  

Jiţ zařazení výše uvedených norem v části zákoníku práce nazvaném „Péče  

o zaměstnance“ nedůvodně odkazuje současnou zákonnou úpravu mimo prostor 

kogentně garantovaných minimálních práv. Kogentní úprava by se měla v této oblasti 

důsledně zabývat pouze minimálními standardy, které je nutné ve veřejném zájmu 

prosadit, bez ohledu na konkrétní ujednání smluvních stran. I další ustanovení 

současného zákonného textu otevírají prostor k nedůvodným zásahům do prostoru 

smluvní svobody stran (nedůvodných pod zorným úhlem zkoumání této práce). Např. se 

jedná o formulace o povinnosti zaměstnavatele zlepšovat zařízení pro zaměstnance, 

včetně vzhledu a úpravy pracovišť a obecnou povinnost zaměstnanců k prohlubování 

kvalifikace. V pozitivní úpravě jsou rovněţ systematické nedostatky - ustanovení  

o závodně-preventivní péči náleţí do jiné části zákoníku práce, případně do zvláštních 
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právních předpisů - jedná se o standardní součást úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a nikoli do části koncentrující normy, které tematicky vybočují 

z přecházejících částí zákoníku práce.   

 

Citace zákoníku práce:   

 

„§ 224 

 

 (1) Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují 

bezpečný výkon práce; za tím účelem zajišťují zejména 

 a) zřízení, údržbu a zlepšení zařízení pro zaměstnance, 

 b) zlepšení vzhledu a úpravy pracovišť, 

 c) vytváření podmínek pro uspokojování kulturních, rekreačních a tělovýchovných potřeb a zájmů 

zaměstnanců, 

 d) závodní preventivní péči.“ 
 

Citace zákoníku práce:   
 

„§ 230 

 

(4) Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. 

Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k 

prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby prohlubování kvalifikace 

absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby.“ 

 

Obecná úvaha de lege ferenda  

 

Je-li cílem zákonné úpravy nezbytně omezit smluvní svobodu subjektů 

stanovením minimálních standardů tam, kde to veřejný zájem vyţaduje, je moţné 

povaţovat za důvodné pouze stanovení  povinnosti zaměstnavateli zabezpečit 

zaměstnanci přiměřené pracovní podmínky pro výkon práce (podle pracovní smlouvy), 

nikoli povinnosti dle současné dikce § 224 odst. 1 písm. a) aţ c) zákoníku práce. Prostor 

nad minimálními kogentními limity by v této oblasti „doplňkových“ pracovních 

podmínek měl být zcela otevřen smluvní svobodě stran. Způsob, jakým tento prostor 

bude stranami pracovněprávních vztahů vyuţíván, však neovlivní tolik právo pracovní, 

jako spíše právo finanční. Míra, jakou budou sjednané zaměstnavatelské benefity 

zatěţovány finančními břemeny, je věcí finančního práva s bezprostřední vazbou na 

politickou koncepci vlády.  

Současná právní úprava je v řadě případů krokem správným směrem (ve 

srovnání s původním zákoníkem práce). Je třeba jednoznačně oddělit prostor 

minimálních standardů - sluţeb, které je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout 

(ukládání svršků, umoţnit stravování apod.) od odlišného prostoru dalších 
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zaměstnaneckých výhod – tzv. sociálního programu. Nový zákoník práce některé 

nedůvodné povinnosti zaměstnavatele zrušil, pro jiné naopak prostor otevřel aplikací 

nové legislativní metodiky zpracování textu (vycházející ze zásady „co není zakázáno, 

je dovoleno“). Provedené změny mají však spíše okrajový charakter: v oblasti dopravy 

zaměstnance do zaměstnání je nyní moţnost nastavení práva a povinností stran zcela 

v prostoru smluvní svobody stran (zabezpečení dopravních prostředků) – byla zrušena 

nadbytečná úprava předchozího zákoníku práce; v oblasti stravování byla zachována 

dosavadní úprava ukládající povinnost zaměstnavateli pouze umožnit zaměstnanci 

stravování a tato povinnost nebyla rozšířena přímo na zabezpečení stravování – 

dosavadní praxe je, jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli, kladně hodnocena pro svoji 

flexibilitu; v oblasti zvýšených minimálních standardů pro oslabené skupiny 

zaměstnanců (těhotné ţeny, matky a mladiství) byl po provedení drobných úprav 

vylučujících nebezpečí diskriminace zachován současný stav, který je moţné povaţovat 

za vyhovující; v oblasti o mateřské a rodičovské dovolené nebyly provedeny zásadní 

změny  

a institut byl správně systematicky začleněn do institutu upravujícího překáţky v práci; 

v oblasti úpravy pravidel pro případ návratu na pracoviště po odpadnutí překáţek  

v práci dle § 44 a násl. zákoníku práce zůstala dosavadní koncepce - de lege ferenda by 

bylo vhodné minimálně odstranit ustanovení o povinnosti zařadit zaměstnance na stejné 

pracoviště (dle § 47 zákoníku práce) - jedná se o nedůvodné ustanovení - domnívám se, 

ţe celá úprava je nadbytečná. Povinnost přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní 

smlouvy po odpadnutí překáţky na straně zaměstnance je zcela dostatečná; původní 

institut nazvaný zabezpečení péče ve stáří byl jiţ z rozsahu zákoníku práce vypuštěn. 

Dotčená problematika není předmětem pracovního práva, ale veřejnoprávního 

sociálního zákonodárství. Nejzajímavější tematikou zařazenou do části 10 zákoníku 

práce je oblast odborného rozvoje zaměstnanců – níţe jí proto věnuji samostatnou 

pasáţ (začlenění v zákoníku práce do části 10 je nesprávné – měla by být zařazena 

v kapitole 8 zákoníku práce: překáţky v práci – navazovat na § 205 zákoníku práce).   

        

Úvaha de lege ferenda - zvyšování a prohlubování kvalifikace  

 

Nesporně je důvodné stanovit zaměstnanci povinnost podle pokynů 

zaměstnavatele udržovat si kvalifikaci v úrovni umoţňující mu vykonávat práci, k níţ 

je zavázán dle pracovní smlouvy (nedůvodná je současná formulace § 230 odst.2 
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zákoníku práce věta první ukládající obecnou povinnost zaměstnanci prohlubovat si 

kvalifikaci – zaměstnanec je pouze povinen konat práce sjednané druhem práce, a tudíţ 

udrţovat si na své straně nutné předpoklady pro plnění této povinnosti - coţ můţe 

obsahovat i její prohlubování, je li to nutné k splnění smluvní povinnosti; de lege 

ferenda by bylo pouze vhodné stanovit, ţe výkonem práce je i studium vedoucí  

k udrţování /prohlubování/ kvalifikace, dle pokynu zaměstnavatele, nezbytné pro výkon 

práce). Je-li to k plnění smluvních povinností nutné, měl by být zaměstnavatel povinen 

umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace (případně získání kvalifikace nové), tak aby 

zaměstnanec neztratil způsobilost k výkonu práce. De lege ferenda by měl mít 

zaměstnavatel právo tuto povinnost zaměstnanci i uložit. Uvedené platí samozřejmě za 

podmínky, ţe je získání takové kvalifikace moţné dosáhnout v období, které odpovídá 

provozní potřebě zaměstnavatele (není moţné ukládat zaměstnanci povinnost získat 

vysokoškolské vzdělání, jestliţe změna provozních potřeb vyţaduje zvýšenou 

kvalifikaci v období několika měsíců). Důvodná je i kogentní garance přiměřeného 

zaučení a zaškolení zaměstnance. Současná úprava je však zatíţena významnými 

nedostatky.  

Právní konstrukce dvou základních forem vzdělávání cestou zvyšování nebo 

prohlubování kvalifikace by mohla být zachována i de lege ferenda. Přijetím nového 

zákoníku práce byla odstraněna zcela obsolentní úprava vyhlášky č. 140/1968 Sb., 

v platném znění, která naprosto neodpovídala současným poţadavkům a byla dle 

všeobecně sdíleného názoru neaplikovatelná. Její text byl konstruován v době, kdy 

zaměstnavatel schvaloval ţádost zaměstnance o studium jako faktickou podmínku 

k jeho zahájení (studia). Na druhé straně - v případě, ţe zaměstnanci bylo studium 

povoleno (schváleno), vyhláška kogentně ukládala (sice metodou minimálních 

standardů) tak rozsáhlé povinnosti zaměstnavatele, ţe se úprava fakticky blíţila metodě 

úplného popisu práv a povinností. Zaměstnavatel byl v té době chráněn před poţadavky 

zaměstnance, protoţe schválení ţádosti ke studiu nemělo nárokovatelnou povahu; 

v případě schválení byl však zaměstnavatel povinen poskytnout zmíněné vysoké 

standardy – de facto se jednalo o dohodu stran s kogentně stanoveným obsahem. Pro 

období před rokem 1989 se jednalo o přijatelné řešení, později však nikoli. Zmíněná 

vyhláška byla zrušena, její obsah však byl v modifikované podobě přenesen do 

zákoníku práce. Tato dosavadní úprava ovšem není výhodná  pro zaměstnavatele, ale 

ani pro zaměstnance - ten v praxi není schopen své nároky v plné míře na 

zaměstnavateli uplatnit (bez dohody se zaměstnavatelem by došlo k tak zásadnímu 
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narušení pracovněprávního vztahu, ţe by to nepochybně vedlo k jeho ukončení). 

Z pojmu zvyšování kvalifikace (obdobné platí i pro prohubování kvalifikace) lze sice 

dovodit, ţe stále o právu zaměstnance „čerpat“ pracovní úlevy rozhoduje zaměstnavatel 

- v § 231 odst. 2 zákoníku práce je zvyšování kvalifikace vymezeno jako „…studium, 

vzdělávání, školení nebo jiná forma přípravy k dosaţení vyššího stupně vzdělání, 

jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele…“ – posouzení potřeby 

zaměstnavatele, a tedy podřazení studia pod reţim zvyšování kvalifikace je výsledkem 

subjektivního hodnocení výhradně kontrolovaného zaměstnavatelem, rozsah kogentních 

práv zaměstnance je však pro zaměstnavatele zcela neakceptovatelný. Jeho aplikace by 

znamenala zastavení vzdělávacích programů, navíc se jedná o práva obvykle pro 

zaměstnance nadbytečná. V praxi aplikované před účinností nového zákoníku práce,  

a tedy za účinnosti výše uvedené zcela obsoletní vyhlášky 140/1968 Sb. si zaměstnanci 

a zaměstnavatelé upravovali rozsah  závazků zaměstnavatele dohodou zcela nezávisle 

na uvedené – neaplikovatelné - vyhlášce. Přenesení konstrukčního principu (kogentně 

stanovených práv zaměstnance spojených zejména se zvyšováním kvalifikace) do 

zákoníku práce vyloučilo zmíněnou praxi, a jak bylo uvedeno, zákonodárce nyní 

zatěţuje zaměstnavatele břemenem, které v naprosté většině případů zaměstnavatel není 

schopen nést. Praxi napomáhá alternativní řešení - zaměstnavatelé v kvalifikačních 

dohodách dle § 234 zákoníku práce deklarují práva zaměstnanců v plném rozsahu, 

zaměstnanec však prohlašuje, ţe po prostudování studijních plánů přepokládá nezbytné 

čerpání pracovního volna v rozsahu niţším. Čerpání pracovního volna (například) je 

právo, nikoli povinnost. Pokud by však zaměstnanec poţadoval uspokojení svých práv 

v rozsahu širším (aţ do zákonných mezí), neţ odpovídá ve smlouvě deklarovanému 

odhadu, nemůže zaměstnavatel poţadavku odporovat. 

      De lege ferenda je třeba stanovit kogentně garantovaná práva zaměstnance 

pouze v případě pracovních úlev pro kvalifikační rozvoj, k němuţ je zaměstnanec 

povinen dle pokynu zaměstnavatele. (Jak bylo výše uvedeno, důvodné  by  bylo 

rozšíření moţnosti uloţit zaměstnanci povinnosti k zvýšení kvalifikace  -  jako je tomu 

nyní u prohloubení kvalifikace). V ostatních případech by neměly být kladeny smluvní 

svobodě stran ţádné limity. Pouze zaměstnanec, který se dobrovolně (nikoli z pokynu 

zaměstnavatele) připravuje ke studiu, můţe dle konkrétních podmínek odhadnout rozsah 

potřebného pracovního volna a dalších plnění zaměstnavatele a ta v jednání konfrontuje 

s moţnostmi zaměstnavatele. Krokem správným směrem je ustanovení § 230 odst. 4 

zákoníku práce umoţňující sjednat se zaměstnancem moţnost jeho podílu na úhradě 
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nákladů na prohlubování kvalifikace, pokud zaměstnanec prohlásí, ţe požadoval 

poskytnutí studia v kvalifikačně náročnější formě. Jedná se o v praxi velmi 

frekventovanou situaci a přijaté řešení zohledňuje nespornou skutečnost, ţe kvalitní 

studium k prohloubení kvalifikace znamená na straně zaměstnance obohacení 

(zhodnotitelé na pracovním trhu) přesahující rámec konkrétního zaměstnaneckého 

vztahu.  

 

Citace zákona o inspekci práce:  

 

„§ 31  

 

Správní delikty právnických osob na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců 

 

 (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku zvláštních pracovních podmínek 

některých zaměstnanců tím, že 

a) nepřevede těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni do konce devátého měsíce po porodu nebo 

zaměstnankyni, která kojí, na jinou práci, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu, 

b) poruší postup při vysílání těhotné zaměstnankyně, zaměstnance pečujícího o dítě, zaměstnance, který 

prokázal, že převážně sám dlouhodobě pečuje o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního 

předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve 

stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) 3a), na pracovní cestu nebo postup při 

přeložení stanovený v § 240 zákoníku práce, 

c) neplní povinnost vyhovět žádosti zaměstnance pečujícího o dítě mladší než 15 let, těhotné 

zaměstnankyně, zaměstnance, který prokázal, že převážně sám dlouhodobě pečuje o fyzickou osobu, která 

se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni 

II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) 3a), o kratší 

pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, přestože jí v tom nebrání vážné provozní 

důvody, 

d) neposkytne mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou nebo ji poskytne v rozporu s § 195 až 

198 zákoníku práce, 

e) neposkytne přestávky ke kojení nebo je poskytne v rozporu s § 242 zákoníku práce, 

f) zaměstná mladistvé zaměstnance 3) nepřiměřenými pracemi v rozporu s § 244 až 246 zákoníku práce, 

g) nezabezpečí lékařské vyšetření mladistvého zaměstnance 3) v případech stanovených v § 247 zákoníku 

práce, 

h) při zaměstnávání mladistvých zaměstnanců 3) se neřídí lékařským posudkem. 

 

 (2) Za správní delikt podle odstavce 1 

a)  písm. c) a h) lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč, 

b) písm. b), d) a g) lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč, 

a) písm. a), e) a f) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.“ 



 Disertační práce 

Závazkové právní vztahy v oblasti pracovního práva  155/257  JUDr. Antonín Havlík 
   

7.5 Překážky v práci  

 

Institut překáţek v práci je rovněţ jedním ze specificky pracovněprávních 

institutů. V obecné občanskoprávní úpravě je této problematice nebliţší normativní 

úprava nemožnosti plnění vedoucí k zániku vztahu. Vynucený zánik vztahu je 

pracovnímu právu rovněţ  vlastní, navíc je zde ale třeba upravit práva a povinnosti stran 

při celé škále dalších situací, kdy jeden nebo druhý subjekt vztahu není schopen plnit 

své závazky a zároveň se nejedná o důvod k jeho ukončení. Vzhledem k „těsnosti“ 

vztahu (vázanosti stran trvalou interakcí nebo alespoň připravenosti k řešení podnětů, 

doplněné o povinnost plnit úkoly výhradně osobně) jsou tyto situace nevyhnutelné  

(v praxi trvale přítomné). Institut překážek v práci jednotlivé varianty specifikuje  

a stanoví pro ně pravidla (včetně zakotvení podmínek, jejichţ splnění vede k ukončení 

vztahu). 

Úpravu pravidel není možné zcela ponechat v prostoru smluvní svobody stran, 

neboť zaměstnanec v pracovním poměru je závislý na mzdě, kterou by měl být schopen 

při absenci dalších příjmů zabezpečit své vyživovací potřeby (v širokém slova smyslu - 

tj. ţivotní potřeby). Nemůţe-li tedy zaměstnanec konat práce z legitimních důvodů, je 

nutné mu poskytnout nezbytnou náhradu - buď od zaměstnavatele, nebo z jiných 

zdrojů.  

      Platná právní úprava člení překáţky v práci do několika skupin - pro tyto 

skupiny stanovuje samostatná pravidla. V současném zákoníku práce je oblast překáţek 

v práci systematicky lépe zpracována, neţ tomu bylo v předcházejícím zákoníku práce. 

Z legislativně technického hlediska správně převládá uplatnění metody minimálních 

práv a povinností s otevřeným prostorem smluvní svobodě stran. Správné je i omezení 

povinností zaměstnavatele k náhradě mzdy zaměstnanci po dobu překáţky v práci  

a přenesení úhrady na subjekt, pro nějţ je zaměstnanec po dobu překáţky činný. De lege 

ferenda je nutné učinit ještě další kroky tímto směrem.  

Překáţky v práci mají velmi různorodou povahu, proto je nutné je členit do 

několika kategorií. Jde  především o překáţky na straně zaměstnance a překáţky na 

straně zaměstnavatele. Překáţky na straně zaměstnance se dělí na důležité osobní 

překáţky, stupňované na ty, které jsou označeny za důležité osobní překáţky dle § 191 

a násl. zákoníku práce a jiné důležité osobní překáţky v práci dle § 199 zákoníku práce 

a navazující nařízení vlád,  dále o překáţky na straně zaměstnance z důvodu obecného 

zájmu dle § 200 a násl. zákoníku práce. Ty se člení na překáţky k výkonu veřejných 
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funkcí, občanských povinností (vedle povinností dle § 202 zákoníku práce do této 

skupiny patří i specifické povinnosti dle § 204 zákoníku práce) a jiných úkonů 

v obecném zájmu. Překáţky na straně zaměstnavatele se člení na prostoje a přerušení 

práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy a tzv. jiné překážky na straně 

zaměstnavatele.    

 

7.5.1 Překážky na straně zaměstnance  

 

Důležité osobní překážky na straně zaměstnance a jiné důležité překážky 

 

Právní úprava tzv. důležitých osobních překáţek v práci je včleněna přímo do  

§ 191 a násl. zákoníku práce, tím se odlišují od tzv. jiných důležitých osobních 

překáţek v práci, které jsou z legislativního zmocnění v § 199 zákoníku práce 

upravovány nařízením vlády 590/2006 Sb., tedy nástrojem sekundární legislativy. 

Označení je zde zavádějící, neboť právní úprava přistupuje pouze k regulaci vztahů  

s „důleţitými“ obsahy (jinak by byly ponechány v mimoprávních normativních 

systémech), navíc označení za důležité a jiné důležité překáţky nevyjadřuje nespornou 

hierarchii významu důvodů překáţek. Ta je zřetelná i v míře právní garance 

zakotvených práv. Jestliţe tzv. osobní důleţité překáţky jsou přímo zakotveny 

v pracovním kodexu, je jejich stabilita (neměnnost) úpravy nesporně vyšší neţ v případě 

práv specifikovaných zakotvených pouze v nařízení vlády (jako je tomu v případě 

zmíněných jiných důleţitých osobních překáţek). De lege ferenda by bylo vhodné v 

označení distinkci posílit uţitím pojmů jako základní osobní překáţky a další  osobní 

překáţky apod.   

 

Citace zákoníku práce:  

 

„PŘEKÁŽKY V PRÁCI 

 

HLAVA I 

  

PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE 

 

 Díl 1 

 

 Důležité osobní překážky 

 

§ 191 
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 Zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní 

neschopnosti podle zvláštních právních předpisů 58), po dobu karantény nařízené podle zvláštního 

právního předpisu 59), po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího 

než 10 let nebo jiného člena domácnosti podle § 115 občanského zákoníku v případech podle § 25 zákona 

o nemocenském pojištění zaměstnanců nebo podle § 39 zákona o nemocenském pojištění 60) a po dobu 

péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 25 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců 

nebo v § 39 zákona o nemocenském pojištění 60) nebo 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.“ 

        

Výše uvedené vymezení je vyhovující. V uvedených situacích zaměstnanec není 

chopen konat práce, je nezbytné jej chránit před ukončením pracovního poměru a 

hmotně jej zabezpečit. Tradičně se tak činí prostřednictvím veřejného pojištění, z čehoţ 

se vymyká pouze institut rodičovské dovolené nad období stanovené pro mateřskou 

dovolenou matky dítěte. Naopak za zcela nesprávnou povaţuji zásadní změnu systému 

zakotvenou v §  192 zákoníku práce, kterou byla přenesena povinnost k nesení nákladů 

na zabezpečení zaměstnance v době nemoci (po omezené období) na zaměstnavatele 

výměnou za sníţení odvodu do zabezpečovacího systému (v ad hoc úpravě pro rok 2011 

dokonce i bez této kompenzace). Jedná se o krok zcela nesprávným směrem. Tlakem 

na zaměstnance prostřednictvím zaměstnavatele je suplován nefunkční kontrolní 

mechanismus způsobu poskytování dávek nemocenského pojištění. Způsob a rozsah 

zabezpečení minimálních alternativních dávek je nutné nechat v prostoru veřejnoprávní 

kogentní úpravy. Pokud jiţ k přenesení břemena na zaměstnavatele dojde a praxe 

prokazuje, ţe soukromá sféra je schopna vyvinout efektivní tlak tam, kde selhal 

regulérní veřejnoprávní kontrolní systém, je zcela nepřijatelná konstrukce náhrady 

mzdy pro zabezpečení zaměstnance  zvláštním způsobem výpočtu kopírujícím 

metodiku kalkulace výpočtu nemocenské dávky. V takovém případě by de lege ferenda 

bylo nutné zakotvit zcela nový druh plnění zaměstnavatele se zvláštním reţimem 

aplikace, na nějţ nebudou dopadat další pravidla regulující náhradu mzdy.  

 

Překážky na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu   

 

V této kategorii se nalézají různorodé druhy překáţek v práci na straně 

zaměstnance, které vznikají v důsledku zabezpečování veřejného zájmu. Tyto typy 

překáţek se tradičně člení do tří skupin – překáţky způsobené výkonem veřejné 

funkce, plněním občanské povinnosti a překážky po období tzv. jiných úkonů 

v obecném zájmu.  
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Citace zákoníku práce:   

 

 „Překážky v práci z důvodu obecného zájmu 

  

§ 200 

 

 Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu 

veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, pokud tuto činnost nelze 

provést mimo pracovní dobu. Náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele v těchto případech nepřísluší, 

není-li dále v tomto zákoně stanoveno jinak, nebo není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno 

jinak. Zvláštní právní předpisy upravující překážky v práci z důvodu obecného zájmu tím nejsou dotčeny. 

  

 

§ 201 

 

 Výkon veřejné funkce 

 

 (1) Výkonem veřejné funkce se pro účely tohoto zákona rozumí plnění povinností vyplývajících z 

funkce, která je 

a) vymezena funkčním nebo časovým obdobím a 

b) obsazovaná na základě přímé nebo nepřímé volby nebo jmenováním podle zvláštních právních 

předpisů. 

 

 (2) Výkonem veřejné funkce je například výkon funkce poslance Poslanecké sněmovny 

Parlamentu, senátora Senátu Parlamentu, člena zastupitelstva územního samosprávného celku nebo 

přísedícího. 

 

 (3) Zaměstnanci, který vykonává veřejnou funkci vedle plnění povinností vyplývajících z 

pracovního poměru, může být z důvodu výkonu veřejné funkce poskytnuto pracovní volno v rozsahu 

nejvýše 20 pracovních dnů (směn) v kalendářním roce.“ 

 

 

Úprava § 200 a § 201 zákoníku práce – výkon veřejných funkcí - je srozumitelná, de 

lege ferenda je nezbytné přeformulovat pouze § 201 odst. 3 zákoníku práce. Formulace 

tohoto ustanovení je přenesením legislativní techniky předchozího zákoníku práce. 

Ustanovení by mělo zakotvit právo zaměstnance na 20 dní pracovního volna v roce, 

nebude-li dohodnuto nebo zaměstnavatelem stanoveno odlišně.  

 

Překáţky z důvodu výkonu občanských povinností  

 

Jde o různorodou skupinu aktivit, kterou je třeba umoţnit i v případě, ţe se 

dostanou do střetu s pracovní dobou zaměstnance. Jiţ přenesení veřejného břemene 

zajistit bez kompenzace své provozní potřeby navzdory absenci uvolněného 

zaměstnance je ze soukromoprávního hlediska nesprávné (zde jsou zřetelné hybridní 

prvky pracovního práva). Zcela nepřijatelné je však ukládat zaměstnavateli povinnost 

k náhradě mzdy zaměstnanci tak, jako tomu je v § 203 odst. 2 písm. d) a e) zákoníku 

práce. Je nutné ale ocenit významný posun proti úpravě předchozího zákoníku práce.  
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7.5.2 Překážky v práci na straně zaměstnavatele 

 

       Zaměstnanec v pracovním poměru má povinnost konat ve vymezeném časovém 

období práce pro zaměstnavatele dle jeho pokynů – pracovní síla zaměstnance je 

zaměstnavateli ve stanovených časových úsecích k dispozici. Nejedná se ovšem pouze  

o povinnost, ale zároveň i o právo. Za výkon práce záleţí zaměstnanci mzda.  Zajištění 

nezbytných podmínek pro přidělování práce zaměstnanci (především tedy zajištění 

dostatečné pracovní náplně) je věcí zaměstnavatele. Obecně tedy je přijatelné, aby 

v případě, kdy zaměstnanec nemůţe konat práce z důvodů nespočívajících na jeho 

straně (ale na straně zaměstnavatele), byl vyplácen náhradou mzdy, a to k tíţi 

zaměstnavatele. To je nutné upravit v prostoru kogentních ustanovení. I v současné 

právní úpravě je však respektováno, ţe poţadovat na zaměstnavateli zajištění plné 

náhrady pro zaměstnance po celé období překáţky v práci je v některých případech 

nadměrně tvrdé.  

Jak bylo uvedeno, výše překáţky na straně zaměstnavatele lze dělit na kategorie:  

a. překáţky v práci pro konkrétní zákonem stanovený důvod  

a.a pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení,  

a.b jako důsledek přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními 

vlivy nebo ţivelní událostí  

a.c pro dočasné omezení odbytu jeho výrobků   

– pro kaţdou z uvedených situací jsou stanovena samostatná pravidla pro moţné sníţení 

výše náhrady mzdy; 

b. pro všechny ostatní situace, které vytvářejí zaměstnavateli důvodnou překáţku 

v přidělování práce zaměstnanci – v těchto případech zaměstnanci správně náleţí 

náhrada mzdy v plném rozsahu.  

 

Citace zákoníku práce:  

 

„§ 207 

 

Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy 

 

Nemůže-li zaměstnanec konat práci 

  

a) pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce 

surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami, jde  

o prostoj, a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 % 

průměrného výdělku, 
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b) v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí a nebyl-

li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného 

výdělku. 

  

Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele 

 

§ 208 

  

Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsou uvedeny v § 207, 

poskytne mu zaměstnavatel náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku; to neplatí, bylo-li 

uplatněno konto pracovní doby (§ 86 a 87). 

  

§ 209 

  

(1) O jinou překážku v práci na straně jiného zaměstnavatele, než uvedeného v § 109 odst. 3, jde také 

tehdy, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu 

dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách 

(částečná nezaměstnanost). 

(2) Upraví-li v případech podle odstavce 1 dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací výši 

poskytované náhrady mzdy, která přísluší zaměstnanci, může náhrada mzdy činit nejméně 60 % 

průměrného výdělku. 

(3) Zaměstnavatel, u kterého nepůsobí odborová organizace, má v případech podle odstavce 1 právo 

podat návrh, aby úřad práce rozhodl na základě podkladů zaměstnavatele o tom, zda jsou dány důvody 

pro poskytování náhrady mzdy v nižší částce. Jestliže úřad práce o existenci důvodů částečné 

nezaměstnanosti rozhodne, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku po 

dobu, kterou úřad práce v rozhodnutí určí, nejdéle však po dobu 1 roku. 

  

§ 210 

 

Doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních 

úkolů, která spadá do pracovní doby, se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které 

se zaměstnanci mzda nebo plat nekrátí. Jestliže však zaměstnanci v důsledku způsobu odměňování mzda 

nebo plat ušla, poskytne mu zaměstnavatel náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.“ 

 

Současnou úpravu povaţuji za principiálně správnou. De lege ferenda by měly být 

rozvíjeny další příčiny překáţek v práci na straně zaměstnavatele, při nichţ by 

nevznikal nárok na plnou náhradu mzdy. Spolu s novými instituty v oblasti úpravy 

pracovní doby by tak právní úprava měla reagovat na stále méně stabilní  postavení 

zaměstnavatelů  na  trzích  svých produktů,  coţ je nutí  ke  zvyšování  flexibility. Na 

druhé straně rozdílná výše náhrady mzdy v případě § 207 písm. a) a b) není systémová, 

de lege ferenda by náhrada mzdy měla být ve shodné výši. De lege ferenda by bylo 

vhodné nelimitovat moţnost dohody zaměstnavatele a odborové organizace  

o poskytované výši náhrady mzdy ani co do důvodu překáţky v práci. Jak bylo uvedeno 

v jiných pasáţích této práce, kolektivní vyjednávání (v širokém smyslu slova) by mělo 

garantovat dostatečnou smluvní nezávislost zaměstnanců. Svoboda smluvní strany 

v rovnoprávném postavení je tedy zabezpečena dostatečně a není  nutné navyšovat 

státní kogentní regulaci.  

       Překáţky v práci, tak jak byly výše zkoumány, vycházejí ze systematické 

struktury zákoníku práce. Pro úplnost je třeba dodat, ţe některými autory jsou pod 
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pojem překáţky v práce zahrnovány i některé další situace výše uvedeným překáţkám 

v práci blízké - např. přestávky na jídlo a oddech, odpočinek po pracovní cestě, 

přestávky ke kojení, období stávky dle zákona o kolektivním vyjednávání, období 

výluky ze zákona o kolektivním vyjednávání atd. 

 

7.6 Limity prostoru svobody zaměstnavatele při řízení zaměstnance a nástroje 

zaměstnavatele k řízení zaměstnance v tomto prostoru; pracovní kázeň 

(porušování právních povinností), pracovní řád a vnitřní předpisy zaměstnavatele  

 

V základním pracovněprávním vztahu – pracovním poměru – se zaměstnanec 

smluvně zařazuje do hierarchicky podřízeného postavení (závislého postavení – odtud 

také označení „závislá práce“) vůči zaměstnavateli. Jedná se o specifický znak 

pracovního poměru, jehoţ smyslem je právě vytvoření vztahu, v jehoţ rámci je konána 

práce dle sjednaného druhu, a to podle pokynů řídícího subjektu – zaměstnavatele. 

Hierarchické postavení je tedy pojmovým znakem závislé práce a skutečnost, ţe do 

daného vztahu vstupují právně rovnoprávné subjekty, nemůţe na této skutečnosti nic 

změnit. Samozřejmě rovněţ v oblasti občanskoprávní a obchodněprávní jsou vytvářeny 

vztahy s obdobnými znaky závislosti (příkazní smlouva, mandátní smlouva apod.), 

v pracovněprávní rovině se však jedná o závislost kvalitativně vyšší. Je-li tato práce 

zaměřena  na zkoumání prostoru svobody smluvních stran v pracovněprávních 

vztazích (mino jiné), je třeba také věnovat pozornost prostoru zaměstnavatele 

svobodně řídit výkon práce zaměstnance a svobodě smluvních stran vzájemným 

ujednáním tento prostor vytvořit a stanovit jeho meze .  

       Prostor svobody zaměstnavatele jednostrannými pokyny řídit výkon práce 

zaměstnance je ohraničen dvěma, resp. třemi typy limitů: 

 zákonnými limity vyjádřenými v kogentních ustanoveních (omezení působící 

z „vnějšku“ právního vztahu);  

 limity sjednanými v individuálních smlouvách mezi stranami vztahů při 

dojednávání jejich obsahu - zejména ostrosti vymezení druhu práce - to vše  

v prostoru smluvní svobody stran nevyloučeném kogentními normami (omezení 

stanovené v rámci právního vztahu – „zevnitř“ vztahu ); 

 limity sjednanými v kolektivních smlouvách – jedná se o přechodný typ mezi 

dvěma výše uvedenými typy.   
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       Zbývající prostor – tedy prostor nevyloučený kogentními ustanoveními zákona 

ani smluvenými mezemi, je prostorem řídící působnosti (svobody) zaměstnavatele, 

resp. vedoucího zaměstnance. Čím více smluvní strany detailním výčtem a popisem 

činností vykryjí oblast sjednaného druhu výkonu práce zaměstnance, tím užší prostor je 

ponechán zaměstnavateli pro konkrétní zadávání úkolů (řízení) v mezích zmíněného 

druhu výkonu práce. A obráceně samozřejmě zároveň platí, ţe čím méně detailní je 

popis činnosti zaměstnance, tím více svobody je ponecháno zaměstnavateli k zadávání 

konkrétních úkolů (k soustavnému řízení zaměstnance v prostoru daného druhu výkonu 

práce). 

 

7.6.1 Řídící nástroje zaměstnavatele k řízení zaměstnance ve vymezeném 

prostoru (pro  řízení zaměstnance)  

 

Kaţdý zaměstnavatelský subjekt si vytváří pro svoji činnost strukturu 

obecných (psaných i nepsaných) norem upravujících činnost podnikového organismu. 

Vytváří si také celou škálu individuálních nástrojů k řízení konkrétních zaměstnanců. 

Některé nástroje mají povahu právních úkonů, jiné nikoli. V praxi tato problematika 

nebývá obvykle reflektována z právního hlediska a ani textace zákoníku práce tomu 

příliš nenapomáhá (nejsou dostatečně definovány pojmy). Neţ se pokusím zhodnotit 

současnou úpravu a navrhnout změny de lege ferenda, pokusím se o klasifikaci 

nástrojů v tomto prostoru. Jedná se o oblast s nejednoznačnou povahou jednotlivých 

úkonů – pokusím se naznačit i varianty přístupů.  

       

Nástroje neformálního řízení  

 

Základním nástrojem řízení je spontánní komunikace na pracovišti mezi 

nadřízenými a podřízenými a v týmu zaměstnanců navzájem. Účelové zaměření bývá 

rozmanité (analýza problémů, koordinace činnosti apod.). Sofistikovanější nástroje této 

komunikace - zejména pro práci v týmu - vypracovává teorie řízení, personalistika  

a případně další psychologizující obory. Sama aplikace těchto nástrojů nepůsobí právní 

důsledky, tj. vznik nových práv a povinností zaměstnanců (samozřejmě ovšem jejich 

aplikace je výkonem práce, který zakládá právo zaměstnance na mzdu, a v tomto 

smyslu tedy ani tyto nástroje nejsou zcela právně nevýznamné). V zásadě se však 

nejedná o postupy regulované právem. Jde o výkon práva na svobodné jednání, 
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realizované v prostoru svobody zaměstnavatele vymezeném zákonnými nebo smluvními 

normami, ovládaný především mimoprávními normativními systémy (etické povahy).  

 

Akty řízení  

 

Výše uvedená právně neutrální komunikace, více či méně sofistikovaná, nabývá 

právního významu v okamţiku, kdy projev vůle zaměstnavatele (resp. vedoucího 

zaměstnance na místě zaměstnavatele) nabude povahu pokynu ve smyslu citovaného  

§ 2 odst. 4  zákoníku práce. Mezi pracovní (tvůrčí nebo jinak koordinační) komunikací  

a zmíněným pokynem je velmi úzká hranice a rozlišení vyplývá z obsahu vůle 

vyjádřené v konkrétním projevu zaměstnavatele. Pro zaměstnavatele (resp. vedoucího 

zaměstnance) je proto více neţ smysluplné, aby byli o těchto zdánlivých právních 

nuancích poučeni tak, aby byli schopni právní aspekt svých jednání reflektovat. Jen tak 

bude projev jejich vůle jednoznačný a právně snadno kvalifikovatelný, coţ v případě 

neadekvátního jednání zaměstnance na tento podnět umoţní zvolit přiměřený  

a neproblematizovaný postup. Akt řízení můţe mít povahu individuální i obecnou – 

normativní. Řídící akt zakládá konkrétní práva a povinnosti zaměstnance v mezích  

a na základě smluvně sjednaného druhu výkonu, jedná se tedy o specifický typ 

právního úkonu.  

 

Vnitřní předpisy  

 

Pokud je obsahem pokynu zaměstnavatele stanovení obecné normy, jedná se  

o normativní akt zaměstnavatele, pro nějţ se obecně vžil pojem vnitřní předpis  

(v širším slova smyslu). Je to označení zavádějící, neboť svým názvem odkazuje 

k písemné formě, ta je ovšem zákonem předepsána pouze pro vnitřní předpis určitého 

druhu.  

Ve věci kvalifikace normativních úkonů zaměstnavatele panuje v  praxi velká 

nejistota. Je to do značné míry způsobeno nedůslednou právní úpravou. Novelizace 

předchozího zákoníku práce v § 21 (předchozího zákoníku práce) reagovala na zánik 

mnoha odborových organizací tím, ţe umoţnila zaměstnavateli zasáhnout vnitřním 

mzdovým předpisem do prostoru původně v zásadě svěřeného kolektivním smlouvám,  

a to v případě, ţe u zaměstnavatele nepůsobila odborová organizace. Bliţší specifikaci 

tohoto pojmu (vnitřní předpis – v uţším slova smyslu) však zákonodárce nedoplnil, 



 Disertační práce 

Závazkové právní vztahy v oblasti pracovního práva  164/257  JUDr. Antonín Havlík 
   

pouze tímto novým ustanovením deklaroval, ţe s existencí dalších vnitřních předpisů 

mimo ty, s nimiţ v textu jiţ dříve pracoval (mzdový vnitřní předpis, pracovní řád, 

organizační předpisy), principiálně počítá. Vnitřní předpis (v uţším slova smyslu) dle 

§ 21 předchozího zákoníku práce má však znaky odlišující jej významně od zmíněných 

normativních řídících aktů (vnitřní předpis v širším slova smyslu).  

Nový zákoník práce s účinností od 1. 1. 2007 svázal v § 305 zákoníku práce 

moţnost vydání všech vnitřních předpisů u zaměstnavatele, kde působí odborová 

organizace, s ujednáním v kolektivní smlouvě. Jednalo se tedy jednoznačně o rozšíření 

vazby vnitřního předpisu na kolektivní smlouvu. Uvedený reţim posunul regulaci oproti 

předchozímu zákoníku práce (omezení zaměstnavatele) významně dále a vztáhl tuto 

vazbu i na vnitřní mzdový předpis, který byl dle § 21 předchozího zákoníku práce 

„osvobozen“. Nové řešení bylo zcela ţivota neschopné a vedlo nutně k reakci – 

v podobě podání ústavní ţaloby a k rozhodnutí Ústavního soudu publikovanému pod  

č. 116/2008 Sb. Ústavní soud zrušil vazbu vnitřního předpisu na kolektivní smlouvu 

zcela a pro všechny vnitřní přepisy (ve smyslu § 305 zákoníku práce – vnitřní předpis 

v uţším slova smyslu), tedy postoupil dále, neţ tomu bylo v původním zákoníku práce 

(dle  § 21 předchozího zákoníku práce). Na tomto místě je však třeba zdůraznit, jak 

potřebné by bylo de lege ferenda odlišovat pojem vnitřního předpisu dle § 305 

zákoníku práce (vnitřní předpis v uţším slova smyslu) od dalších hromadných  

a normativních řídících aktů, pro které je v praxi zaţité rovněž označení vnitřní předpis 

(vnitřní předpis v širším smyslu). Právní úprava je v tomto případě nešťastná a vyvolala 

např. velké nedorozumění v době přijetí nového zákoníku práce, kdy docházelo v praxi 

při interpretaci kodexu k záměnám pojmů a značným zmatkům.  

       S ohledem na uvedené skutečnosti je moţné vnitřní předpisy rozčlenit  

(s určitými nuancemi) na dvě skupiny: 

Jednou skupinou vnitřních předpisů jsou tedy normativní akty zaměstnavatele 

dopadající na všechny zaměstnance nebo jejich obecně definovanou (větší či menší) 

část, vydané zaměstnavatelem v prostoru svobody pro řízení práce zaměstnanců 

(vnitřní předpisy v širším smyslu). Je tedy zřejmé (v souladu s jiţ výše uvedeným), ţe 

není moţné vydat vnitřní předpis stanovující práva a povinnosti zaměstnanců mimo 

prostor svobody řízení vymezený zaměstnavateli (to znamená mimo prostor omezený 

kogentními zákonnými normami na jedné straně a kolektivními a individuálními 

smlouvami na straně druhé; přesněji: kolektivní smlouvy se nalézají kdesi uprostřed 

mezi uvedenými formami). Takovéto předpisy splňují znaky řídícího aktu směřujícího 
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vůči obecně definovanému počtu zaměstnanců. Tyto předpisy (interní akty – pojem, 

který se uţívá stále častěji – potřeba praxe si řešení nezřídka vynutí i bez pomoci 

legislativy) je třeba odlišit od druhé skupiny vnitřních předpisů, tj. předpisů ve smyslu 

§ 305 zákoníku práce (vnitřní předpisy v uţším smyslu). Tyto předpisy zakládají práva 

zaměstnanců na místě kolektivní smlouvy (pokud nepůsobila u zaměstnavatele 

odborová organizace) v původním řešení a v situaci po ústavním rozhodnutí  

č. 116/2008 Sb. jde o předpisy, které mohou stát i vedle kolektivní smlouvy. Ty mají 

povahu pramene práva tak, jak tomu je v případě norem kolektivní smlouvy, a jejich 

vydání je nesporně právním úkonem. Určitou distinkci je třeba zachovat pro vnitřní 

mzdové přepisy, neboť je pro ně zachována určitá, byť významně menší, procedurální 

odlišnost (neuplatňuje se roční garance neměnnosti pravidel dle § 305 zákoníku práce). 

Domnívám se, ţe určitý význam má pojmové odlišení vnitřních organizačních 

předpisů (např. organizační řád), které jsou určitým způsobem specifické (obsahují 

prvky zmocnění). Nový zákoník však tento pojem neuţívá.  

       V praxi jsme svědky běţného zaměňování pojmů - za vnitřní předpis jsou velmi 

často vydávány jakékoli písemné i individuální příkazy či nařízení a zároveň forma 

pokynu (příkazu) se běţně uţívá i pro normativní úkony, a to i v případě, kdy  

u zaměstnavatele existuje v podnikových normativních systémech formalizovaný 

nástroj, jakým jsou směrnice nebo nástroje jiné, svým názvem normativnímu obsahu 

pokynu vlastní.    

       

Alternativní výklad   

 

Tradičnější interpretace by nepřiznala povahu právního úkonu řídícímu aktu. 

Vydávání řídících aktů i následná jednání zaměstnance v souladu s nimi je 

klasifikováno jako jednání dle smlouvy, tedy výkon smluvně sjednaných práv  

a povinností. Výše uvedené rozlišení na jednání právně nevýznamné a akty řízení nemá 

v této interpretaci smysl, protoţe v obou případech se jedná o výkon smluvních práv  

a povinností bez rozdílných právních dopadů. Domnívám se ovšem, ţe tento výklad 

nepostihuje celou skutečnost. Smluvně sjednaný druh výkonu práce a hierarchická 

struktura vztahu, daná povahou pracovního poměru, ještě neurčuje všechna konkrétní 

práva a povinnosti zaměstnance, které je v prostoru smluveného druhu výkonu práce 

povinen činit. Domnívám se, ţe řídící akty (jak individuální, tak normativní) zakládají 

také konkrétní povinnosti zaměstnance, jejichţ porušení rovněţ působí konkrétní 
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právní následky (odpovědnost za škodu, moţnost ukončení pracovního poměru 

výpovědí nebo jeho zrušením apod.). Tyto konkrétní povinnosti neexistovaly před 

vydáním řídícího aktu, až s jeho vydáním zákon spojuje vznik práv a povinností. 

Nejenom pracovní smlouva je zdrojem povinností, neboť moţnost řízení zaměstnance 

nevyplývá pouze ze vzájemného dispozitivního ujednání stran, ale jiţ z povahy 

zákonem definovaného smluvního typu – pracovní smlouvy, na jejímţ základě vzniká 

vztah, v němţ zaměstnanec podle pokynu zaměstnavatele vykonává práci. Proto se 

tedy domnívám, ţe se jedná sice o právní úkony svého druhu, povahu právních úkonů 

jim však nelze upřít.  

Rovněţ v případě klasifikace vnitřního předpisu (v širším slova smyslu, mimo 

předpis vydaný dle § 305 zákoníku práce) by se tradičnější výklad zdráhal přiznat 

označení právní úkon jakýmkoliv normativním aktům řízení. V logice výše uvedeného 

výkladu by i takovýto řídící akt byl pouhým výkonem práv a povinností dle pracovní 

smlouvy s tím specifikem, ţe se vztahuje na celou skupinu zaměstnanců individuálně 

neurčených (podle znaků v hypotéze normy však individualizovatelných). Vnitřním 

předpisem by v tomto případě byl nazýván pouze normativní akt zaměstnavatele vydaný 

v souladu s § 305 zákoníku práce a pracovní řád dle § 306 zákoníku práce. S uvedeným 

úzce souvisí i další níţe uvedená problematika - zdroje autority pro vydání vnitřních 

předpisů. Jedná se rovněţ o oblast, kde také neexistují všeobecně přijatá interpretační 

pravidla.  

       

Klasifikace vnitřních předpisů podle zdroje autority zaměstnavatele 

 

       Domnívám se, ţe obecně není nutné zaměstnavatele vybavovat k vydání 

vnitřního předpisu (v širším i uţším slova smyslu), předmětem diskuse můţe být pouze 

vnitřní předpis dle § 306 zákoníku práce – pracovní řád) ţádným samostatným 

zákonným zmocněním. V tomto výkladu uţívám pojem „vnitřní předpis“ ve smyslu, 

který jsem vyloţil výše na prvním místě – tj. ve smyslu širším. Povaţuji tedy za vnitřní 

předpis kaţdý normativní akt zaměstnavatele určený pouze druhově vymezené skupině 

zaměstnanců (případně všem zaměstnancům). Postavení zaměstnavatele (nadřízeného) 

v pracovněprávním vztahu (jak vyplývá jiţ z výše uvedeného § 2 odst. 4 zákoníku 

práce) je dostatečným zdrojem autority k vydání vnitřního předpisu. Ve specifických 

případech však zákonodárce vybavuje zaměstnavatele ještě další dodatečnou autoritou, 

a to jeho výslovným zmocněním v textu zákona k vydání vnitřního předpisu určitého 
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druhu. Je otázkou, v jakých konkrétních případech je tato zákonná praxe důvodná. 

Přestoţe zákonodárce obecně vnitřní předpis nedefinoval, zabýval se některými  

významnými příklady, a to i značně detailně (pracovní řád, v předchozím zákoníku 

práce organizační předpisy a mzdové předpisy – členění je aktuální i v současné době, 

přestoţe formální distinkce byla oslabena). 

 

Pracovní řád – současné problematické zakotvení a návrhy de lege ferenda   

 

Pracovní řád je vnitřním předpisem zaměstnavatele, jemuţ zákoník práce přiznal 

výjimečné postavení. Je příkladem vnitřního předpisu, jehoţ závaznost je navíc posílena 

zákonným zmocněním zaměstnavatelů zakotveným do § 306 zákoníku práce.  

 

Citace zákoníku práce: 

 

„§ 306 

 

Pracovní řád 

  

 (1) Pracovní řád je zvláštním druhem vnitřního předpisu; rozvádí ustanovení tohoto zákona, 

popřípadě zvláštních právních předpisů podle zvláštních podmínek u zaměstnavatele, pokud jde  

o povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance vyplývající z pracovněprávních vztahů. Pracovní řád však 

nesmí zakládat nové povinnosti zaměstnanců. 

  

 (2) Pracovní řád nemůže obsahovat úpravu podle § 305 odst. 1. 

  

 (3) Zaměstnavatelé uvedení v § 303 odst. 1 jsou povinni pracovní řád vydat. 

  

 (4) Zaměstnavatel, u kterého působí odborová organizace, může vydat nebo změnit pracovní řád 

jen s předchozím písemným souhlasem odborové organizace, jinak je vydání nebo změna neplatné. 

  

 (5) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá v dohodě s Ministerstvem práce  

a sociálních věcí vyhlášku, kterou stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení 

zřizovaných Ministerstvem školství,  

mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí.“   

 

Textace výše uvedeného § 306 zákoníku práce, zejména odstavce 2, v zásadě převzatá 

z předchozího zákoníku práce je výrazně ovlivněná dobou jeho vzniku (období před 

rokem 1989). Zákoník práce byl především, jak je uvedeno v přecházejících částech, 

veřejnoprávním předpisem (klasifikováno současnou terminologií – nepouţívanou 

v socialistické legislativě) a byl, a to nejen základním, ale často spolu s pracovním 

řádem i vyčerpávajícím, pramenem práv a povinností účastníků pracovněprávních 

vztahů. Pracovní smlouvou bylo do obsahu práv a povinností zasahováno jen 

minimálně (s trochou nadsázky lze říci, ţe plnila pouze funkci zařazovacího 
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dvoustranného aktu, jímţ byl občan zařazován do ekonomického systému). Bylo tedy 

nezbytné, aby zákon definoval nástroj, jímţ byly přece jen obecné (i kdyţ ze 

současného pohledu nadbytečně konkrétní) normy zákoníku práce adaptovány na 

zvláštnosti jednotlivého podniku. Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k právní 

nerovnosti mezi zaměstnanci a zaměstnavateli byla pravomoc zaměstnavatelů rozvádět 

ustanovení zákoníku práce dle specifických potřeb systémově zvolenou kompetencí. 

V současném právním prostředí (mezi zaměstnavateli a zaměstnanci je právní rovnost, 

kterou nemůţe nijak zneváţit skutečnost, ţe se účastníci vztahu smluvně zaváţí 

k vytvoření vztahu charakteristického organizační nadřízeností a podřízeností), v němţ 

došlo k navrácení pracovního práva do soukromoprávní oblasti, vyvolává zejména 

formulace výše uvedeného odstavce značné otazníky:  

 Můţe zaměstnavatel rozvádět ustanovení zákoníku práce? 

 Není normotvorná činnost zaměstnavatele (v prostoru ponechaném jeho řídící 

svobodě) vţdy svým způsobem rozváděním zákoníku práce, a ještě dále – není 

kaţdá individuální smlouva uzavřená v prostoru smluvní svobody stran 

„rozváděním“ mimo jiné i ustanovení zákoníku práce?  

       Situace je samozřejmě zcela odlišná od té původní (v době vzniku současného 

zákoníku práce). Ustanovení zákoníku práce stanoví právní rámec (meze) svobody 

účastníků smluvního vztahu. Základním zdrojem práv a povinností zaměstnaneckého 

vztahu je individuální smlouva (z výkladových důvodů odhlédneme nyní od specifik 

jmenovaných zaměstnanců, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr apod.). 

Smluvní volnost stran je z důvodů výše uvedených limitována kogentními ustanoveními 

pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv. Je věcí svobodné úvahy smluvních 

stran, jak si specifikují předmět činnosti a podmínky, za nichţ bude vykonávána, 

samozřejmě v prostoru ponechaném stranám kogentními normami. Jak bylo uvedeno 

výše, je zřejmé, ţe čím detailnější popis činnosti bude individuální smlouva obsahovat, 

tím menší prostor zůstane zaměstnavateli pro jednostranná řídící rozhodnutí.  

Z výše uvedené perspektivy formulace § 305 odst. 1 zákoníku práce o tom, ţe 

pracovní řád je zvláštním druhem vnitřního předpisu, který rozvádí ustanovení 

zákoníku práce, je zcela obsolentní. Samozřejmě, ţe zaměstnavatelé v individuální 

dohodě se zaměstnancem nebo zaměstnavatelé jednostranně v prostoru ponechaném 

k řídícím rozhodnutím svým způsobem „dotvářejí“ zákoník práce. V současné době to 

ovšem nelze takto formulovat, protoţe není úkolem zákoníku práce (či dalších 

pracovněprávních předpisů) obsahovat úplný výčet práv a povinností stran 
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zaměstnaneckého vztahu, ale je jeho úkolem minimálním způsobem upravit ta práva  

a povinnosti, které z veřejného zájmu nelze svěřit k dojednání stranám ani kolektivním 

zástupcům stran. 

       Domnívám se, ţe institut pracovního řádu v současné právní úpravě je  

i z dalšího hlediska nevyvážený – pro nedůvodnost zásahu do smluvní svobody stran. 

Moţnost vydat pracovní řád je podmíněna souhlasem odborové organizace. Je-li 

smluvní svoboda v pracovněprávních vztazích zvýšeně omezena kogentními 

ustanoveními zákoníku práce a kolektivních smluv, neexistuje žádný další důvod 

zasahovat do zbývajícího svobodného prostoru. Zaměstnavatel i zaměstnanec jsou 

oprávněni nerušeně vykonávat svá práva a povinnosti v tomto prostoru se nacházející. 

(Jednalo by se o další kolektivní vyjednávání nad souhlasem k vydání pracovního řádu a 

to je zcela neorganické s institutem kolektivních smluv.)  

        Paradox platné úpravy je podtrţen právem zaměstnavatele v podnikatelské sféře 

pracovní řád vůbec nevydat. Tedy na jedné straně je zde nedůvodná moţnost 

ingerence odborové organizace do svobodného prostoru k řízení a na druhé straně je 

zde moţnost tuto pravomoc obejít nevydáním takto základního předpisu a jeho 

nahrazením méně formálními řídícími rozhodnutími, to vše umocněno tím, ţe k vydání 

pracovního řádu je třeba souhlasu odborové organizace, ale k jeho zrušení nikoli. 

Stejně tak je legislativně nedomyšlená situace, kdy je zaměstnavatel povinen vnitřní 

předpis vydat dle § 306 odst. 3 zákoníku práce, ale odborová organizace bude toto 

vydání blokovat. Rovněž je zcela nedůvodné a praxi odporující vyloučení souběhu 

norem vnitřního předpisu v širším i uţším smyslu v jednom formálním dokumentu, jak 

nyní vylučuje § 306 odst. 2 zákoníku práce. 

      Sporné je i samo odlišení vnitřního předpisu označeného za pracovní řád od 

ostatních vnitřních předpisů vydávaných na základě řídící autority zaměstnavatele. 

Ustanovení naznačuje veřejnoprávní zmocnění k ukládání práv a povinností třetím 

osobám, v současné soukromoprávní úpravě to není normativně dotaţeno a ani tomu tak  

být nemůţe. 

      De lege ferenda je ovšem samozřejmě vhodné zakotvit právo projednání 

s odborovou organizací, případně pouţít jiné právní instituty zabezpečující 

informovanost odborových funkcionářů, protoţe jen tak je odborová reprezentace 

schopna věcně formulovat své poţadavky při kolektivním vyjednávání. Jakékoliv další 

oprávnění zasahovat do řídících aktů vydávaných v prostoru spoluvymezeném platnou 

kolektivní smlouvou je nesprávné. Má-li být pracovním řádem zavázán pouze 
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zaměstnavatel a zaměstnanec, domnívám se, ţe je zákonné zmocnění zaměstnavatelů 

k jeho vydávání nadbytečné a zavádějící, je vhodné jej de lege ferenda odstranit. 

Význam zákonného zmocnění by vzrostl v případě, ţe by byly nalezeny důvody, pro 

něţ je nezbytné vybavit zaměstnavatele právem stanovit pravidla chování např. na 

pracovišti  

i pro jiné osoby neţ zaměstnance, jak je uvedeno výše Tím by se pracovní právo ovšem 

opět dostalo mimo prostor soukromého práva. De lege ferenda je třeba odstranit i další 

nedostatky specifikované v předchozím odstavci.  

 

Vnitřní předpis stanovující pracovněprávní práva v souladu s § 305 zákoníku práce  

- nástroj byl specifikován výše. 

 

Vnitřní mzdový předpis 

 

Vnitřní mzdový přepis stanovuje mzdová práva zaměstnance. Účinností nového 

zákoníku práce však ztratil svoji specifickou odlišnost oproti ostatním vnitřní předpisům 

zakládajícím práva zaměstnance (aţ na drobnost dle §  305 odst. 2 zákoníku práce). 

S účinnosti 1.1.2007 byl společně s ostatními vnitřními předpisy (v uvedeném úzkém 

slova smyslu) podmíněn dohodou v kolektivní smlouvě (pokud odborové organizace  

u zaměstnavatele působila). Rozhodnutím Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. byl 

společně s dalšími vnitřními předpisy vyvázán. Zákon zde tedy kogentně chrání značně 

odváţně prostor řídící svobody zaměstnavatele (mzdové nástroje jsou nesporně jedním 

z nejdůleţitějších řídících – cestou motivace - nástrojů zaměstnavatele). Rovněţ se 

domnívám, ţe dosavadní úprava se zdá přiměřená, chybou je nedostatečná odlišenost 

pojmů. 

 

Klasifikace nástrojů v současné právní úpravě – shrnutí  

 

Domnívám se, ţe je moţné z existujících nástrojů zaměstnavatele k řízení 

zaměstnanců ve svobodném prostoru vytvořit určitou hierarchii; v logice výkladu 

postupuji nejen podle míry formálnosti a významu jednotlivých aktů, ale zejména 

podle míry svobody, jíţ disponuje zaměstnavatel při jejich uţití:  

a. Úkony – normativní i individuální -, pro něţ zákon nepředepisuje zaměstnavateli 

další zákonná omezení: 
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a.a Na základním stupni se nalézají neformální úkony (koordinační, 

analytické apod.).  

a.b Na vyšší rovině se nalézají úkony, které mají povahu pokynu ve smyslu  

§ 2 odst. 4 zákoníku práce. Jedná se jiţ o právní úkon zakládající konkrétní 

práva a povinnosti smluvních stran (zaměstnanec je povinen konat práce 

v mezích sjednaného druhu výkonu práce „podle pokynů 

zaměstnavatele“); pokyn tedy formuluje konkrétní práva a povinnosti 

v mezích obecněji sjednaného druhu výkonu práce. Jedná se jak o úkony 

normativní, tak i individuální povahy, a to v libovolné formě. Pravomoc 

zaměstnavatele vyplývá z nadřízeného postavení – jak jej charakterizoval 

předchozí zákoník práce v § 27 - z povinnosti zaměstnance „podílet se na 

činnosti …….. podle pokynů zaměstnavatele“ – nyní v podobě § 2 odst. 4 

zákoníku práce.  

 

b. Normativní úkony, pro něž zákon předepisuje písemnou formu a další omezující 

podmínky, k jejichţ vydání je zaměstnavatel v zákoně navíc více či méně zřetelně 

(vedle obecné kompetence vyplývající z řídícího postavení) výslovně zmocněn, 

nebo zákon s jejich existencí alespoň explicitně počítá:  

 

b.a Vnitřní předpisy dle § 305 zákoníku práce (nyní bez odlišení mzdového 

předpisu od ostatních vnitřních předpisů v uţším slova smyslu) - 

pravomoc zaměstnavatele vyplývá nejen z jeho nadřízeného postavení  

a z definice pracovního poměru, ale i ze zmocnění v § 305 zákoníku práce 

(formulace není zcela jednoznačná, jde spíše o deklaraci neţ zmocnění). 

Jeho vydání není jiţ nadále vázáno pouze na podmínku neexistence 

odborové organizace u zaměstnavatele.  

b.b Pracovní řád - základní normativní předpis rozvádějící ustanovení 

zákoníku práce pro konkrétní podnikovou situaci – k jeho vydání je 

zaměstnavatel samostatně zmocněn § 306 zákoníku práce a jeho vydání je 

vázané předchozím souhlasem odborové organizace. Jedná se ovšem  

o překonanou konstrukci, jak bylo uvedeno výše.   
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Úvaha de lege ferenda  

 

       Domnívám se, ţe by bylo účelné samostatně definovat řídící akt 

zaměstnavatele, jímţ je rozhodnutí, které má povahu pokynu ve smyslu § 2 odst. 4 

zákoníku práce. Řídící akt můţe mít charakter individuální nebo normativní. Pojem 

vnitřního předpisu by se mohl pouţívat i pro tento normativní řídící akt za předpokladu, 

ţe byl vydán v písemné formě. Obsahem rozhodnutí zaměstnavatele můţe být vedle 

povinností zaměstnance i stanovení práv zaměstnance -  pracovních podmínek – právní 

předpis v širším smyslu. V takovém případě, kdy je předpisem  vázán i zaměstnavatel, 

je správné, ţe nový zákoník práce stanovil v § 305 odst. 2 zákoníku práce minimální 

období jeho platnosti. (Jde o krok správným směrem oproti předchozímu zákoníku 

práce). De lege ferenda je třeba terminologicky odlišit vnitřní normativní předpis dle 

§ 305 zákoníku práce (vnitřní předpis v uţším smyslu) od vnitřního přepisu s povahou 

hromadného písemného normativního řídícího aktu (vnitřní předpis v širším smyslu).   

       Rozhodnutí Ústavního soudu reagovalo na ústavní stíţnost vyprovokovanou 

mimo jiné i  v praxi naprosto neřešitelným vázáním vydání vnitřního mzdového přepisu 

na kolektivní smlouvu (v případě, ţe u zaměstnavatele působí odborová organizace). 

Pokud by totiţ tato původně zákoníkem práce stanovená vazba zůstala zachována, byli 

by zaměstnanci častěji vytlačováni do prostoru, v němţ určuje mzdu zaměstnavatel 

individuálním rozhodnutím. Pokud by totiţ došlo k průtahům v uzavření kolektivní 

smlouvy nebo by došlo k uzavření kolektivní smlouvy bez dohody  

o mzdových otázkách, nezbyla by zaměstnavateli (v případě, ţe nesjednává mzdu se 

zaměstnanci individuálně v pracovních smlouvách) jiná alternativa, neţ stanovit mzdu 

svým individuálním rozhodnutím, v prostoru jeho svobody ohraničeném pouze 

neostrými mezemi zásady rovného odměňování a minimálními mzdovými tarify. Tím 

by se prosazoval do praxe postup, který dnes není ţádoucí a v současnosti ani příliš 

obvyklý. Zrušením části § 305 zákoníku práce byla zcela správně přerušena nejen vazba 

mezi kolektivní smlouvou a mzdovým předpisem, ale zrušena byla i vazba mezi 

kolektivní smlouvou a jakýmkoli vnitřním předpisem (nikoli jen mzdovými předpisy, 

jak tomu bylo v reţimu § 21 předchozího zákoníku práce). To je krok správným 

směrem a musí být de lege ferenda promítnut do textu zákoníku práce – po ústavním 

rozhodnutí  ztrácí dosavadní dikce § 305 smysl. Skutečnost, ţe zaměstnavatel můţe 

vydat vnitřní předpis ve výše uvedeném smyslu slova, není nutné v zákoně deklarovat – 

vyplývá to z postavení zaměstnavatele. Formulace o zákazu ukládání povinností také 
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není přesná (obdobně jako u kolektivních smluv), zaměstnavatel samozřejmě povinnosti 

zaměstnancům ukládat může, a to i vnitřním předpisem v uţším slova smyslu – a také 

to nutně v praxi dělá, zejména kdyţ je podmíněno nabytí práv splněním určitých 

předpokladů (povinností). 

       Povaţuji za jednoznačné, ţe by se pracovní řád neměl z právního hlediska 

principiálně odlišovat od ostatních běžných vnitřních předpisů v širším slova smyslu 

(mám na mysli řídící akt normativní povahy). K vydání těchto předpisů není nutno 

poskytovat zaměstnavateli ţádné konkrétní zmocnění.  

U zaměstnavatelských subjektů je obvykle praktické vydávat dva druhy 

základních předpisů (v širším smyslu) - jeden zaměřený na organizační struktury  

a druhý na základní pracovněprávní vztahy – pracovní řád; k tomu přistupuje kolektivní 

smlouva nebo vnitřní předpis zakládající práva zaměstnance - vnitřní předpis v uţším 

smyslu. Není to ale nezbytné. Společný by pro ně měl být jeden základní znak: 

nemohou překročit svobodný prostor pro řízení poskytnutý zaměstnavateli, jak byl 

vymezen dříve; tyto vnitřní předpisy jsou formou realizace svobody zaměstnavatele 

řídit výkon práce zaměstnance. Je zřejmé, ţe je zcela nedůvodné vázat moţnost vydání 

pracovního řádu na souhlas odborového orgánu (na místě je samozřejmě povinnost 

informovat odborovou organizaci, případně s ní věc projednat). Povinný konsenzus 

s odborovou organizací je věcí kolektivního vyjednávání a to je zcela odlišná rovina – 

kolektivním vyjednáváním se především stanovují práva zaměstnance a hranice 

svobodného prostoru zaměstnavatele; vydáváním vnitřních předpisů zaměstnavatel 

tento prostor realizuje (další omezování je tady zcela nelogické). Obdobně by to mělo 

platit i pro vnitřní organizační předpis. 

       Nová úprava by samozřejmě měla přesně definovat obsahy všech uţívaných 

pojmů.   

 

7.7 Náhrada škody v  individuálních pracovněprávních vztazích  

 

Kogentní úprava náhrady škody v zákoníku práce má formálně povahu velmi 

detailní zvláštní právní úpravy k obecné úpravě občanskoprávní zakotvené v § 415  

a násl. občanského zákoníku. Jedná se ovšem o tak důslednou aplikaci metody úplného 

popisu práv a povinností, ţe zde reálně prostor pro subsidiaritu není ponechán (text ani 

nebyl pro aplikaci subsidiarity formulován, koncepce byla převzata z předchozího 
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zákoníku práce a přeformulována s předpokladem reţimu delegace – subsidiarita byla 

zaloţena aţ rozhodnutím Ústavního soudu publikovaným pod č. 116/2008 Sb.). 

       V předchozích pasáţích jsem se zabýval zkoumáním prostoru svobody subjektů 

pracovněprávních vztahů při formování pracovněprávních závazků a v jejich rámci 

(v mezích pracovního poměru – tj. základního pracovněprávního vztahu). V této 

kapitole věnuji pozornost zkoumání téhoţ jevu v prostoru odpovědnostních vztahů (tj. 

vztahů souvisejících se základním pracovněprávním vztahem) – konkrétně 

odpovědností za škodu.  

       Právní úprava současného zákoníku práce vychází z většinového pojetí podstaty 

odpovědnostního vztahu, tak jak je charakterizována  na jiných místech této práce. 

Obecně odpovědností tedy nazýváme situaci, kdy dochází ke vzniku nové 

odpovědnostní povinnosti porušením povinnosti primární. Nová povinnost existuje 

buď paralelně, vedle původní právní povinnosti (typické v případě odpovědnosti za 

škodu zkoumané touto kapitolou), nebo v důsledku porušení primární právní povinnosti, 

tato původní povinnost zanikne a nadále trvá pouze nově vzniklá povinnost sankční. 

      Pracovněprávní odpovědnost za škodu je vztahem vţdy odvozeným, který 

nemůţe existovat bez předchozího základního pracovněprávního vztahu. Zároveň je 

závazkem relativně samostatným, který naopak můţe existovat i po zániku vztahu 

primárního.  

      V teorii pracovního práva není kladen důraz na klasické občanskoprávní 

rozlišení mezi odpovědností smluvní a zákonnou, neboť odpovědnostní vztahy byly 

z prostoru smluvní svobody aţ na výjimky vytěsněny. Domnívám se však, ţe i v oblasti 

odpovědnosti za škodu legislativní trend směřuje k rozšiřování prostoru smluvní 

svobody, a tudíţ i toto teoretické rozlišení nabude praktického významu. 

       Základním předpokladem vzniku pracovněprávní odpovědnosti za škodu je 

vznik škody při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. V případě 

odpovědnosti zaměstnance se vţdy vyţaduje zavinění. Odpovědnost zaměstnavatele 

je však vždy objektivní (coţ je jeden ze specifických prvků pracovněprávní 

odpovědnosti respektující předpokládanou nerovnost postavení stran pracovněprávního 

vztahu). Princip odpovědnosti zaměstnance za zavinění je oslaben v případě 

odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách k vyúčtování a odpovědnosti za 

ztrátu svěřených předmětů. Pro tyto případy je ustanovena vyvratitelná právní 

domněnka, ţe k zavinění zaměstnance v daném případě došlo. 
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       Pro případ nedbalostního zavinění škody zaměstnancem stanovuje právní 

úprava ochranné omezení rozsahu povinnosti zaměstnance k náhradě škody, a to 

v úrovni  4,5násobku průměrného výdělku. Tento limit se neuplatní v případě 

úmyslného způsobení škody či způsobení škody pod vlivem alkoholu nebo jiných 

návykových látek. Limit je modifikován také v případě odpovědnosti zaměstnance za 

nesplnění povinností k odvrácení škody (limit je stanoven v úrovni 3násobku 

průměrného výdělku), v případě zpřísněné odpovědnosti dle § 252 a § 255 se neuplatní 

vůbec.  

       Pozitivní úpravu náhrady škody je účelné členit, jak podle povinného subjektu 

– zaměstnavatele nebo zaměstnance, tak podle míry obecnosti ustanovení, a to: 

 

Odpovědnost zaměstnance: 

 obecná odpovědnost zaměstnance, 

 odpovědnost zaměstnance za nesplnění povinností k odvrácení škody,  

 odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen 

vyúčtovat,  

 odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů. 

 

Odpovědnost zaměstnavatele: 

 obecná odpovědnost zaměstnavatele,  

 odpovědnost zaměstnavatele při odvracení škody  

 odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech 

z povolání,  

 odpovědnost zaměstnavatele za škodu na odloţených věcech. 

 

      Kogentní ustanovení § 248 zákoníku práce upravující prevenční povinnosti 

zaměstnanců a zaměstnavatelů je moţné povaţovat za osvědčené a je vhodné je 

v prostoru kogentních norem ponechat.  
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Citace zákoníku práce:  

 

„§ 250 

 (1) Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením 

povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 

 

  (2) Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany zaměstnavatele, odpovědnost 

zaměstnance se poměrně omezí 

. 

  (3) Zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění zaměstnance, s výjimkou případů uvedených  

v § 252 a 255.“  
     

Dle výše uvedeného § 250 odst. 1 je obecná odpovědnost zaměstnance za škodu 

vystavěna na principu zavinění, které musí být zaměstnanci prokázáno, to je koncepce 

odlišná od úpravy občanského zákoníku, která je obecně rovněž vybudována na 

principu zaviněného porušení povinnosti, ale důkazní břemeno zatěţuje poškozeného 

pouze v případě prokazování porušení právní povinnosti, zavinění je presumováno 

(vyvratitelná domněnka). Domnívám se, ţe absolutní princip zavinění, jak je uplatněn 

v zákoníku práce, je pro zaměstnavatele příliš tvrdý a není ani v soudní praxi důsledně 

naplňován Přítomnost subjektivní sloţky zavinění je dokazována nepřímo a konkrétní 

aplikace se od té občanskoprávní mnohdy příliš neliší. De lege ferenda by tedy bylo 

vhodné i v pracovním právu subjektivní sloţku zavinění presumovat (vyvratitelně).  

Posunem správným směrem bylo nezařazení pravidla pro náhradu škody za zmetek 

do nového zákoníku práce, jednalo se o zcela obsolentní ustanovení i v předchozím 

zákoníku práce. 

 

Dohody o odpovědnosti  

 

I v oblasti odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je 

zaměstnanec povinen vyúčtovat dle § 252 zákoníku práce, a odpovědnosti za ztrátu 

svěřených předmětů dle § 255 zákoníku práce by bylo vhodné de lege ferenda rovněţ 

přikročit ke změnám.  

 

 

Citace zákoníku práce: 

 

„Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat  

a odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů 

 

 Oddíl 1 
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Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat 

 

§ 252 

  

 (1) Byla-li se zaměstnancem uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených 

zaměstnanci k vyúčtování (dále jen "dohoda o odpovědnosti"), za které se považují hotovost, ceniny, 

zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má 

zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny, odpovídá za schodek 

vzniklý na těchto hodnotách. 

  

 (2) Dohoda o odpovědnosti smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let 

věku. 

  

 (3) Dohoda o odpovědnosti musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. 

  

 (4) Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl 

zcela nebo zčásti bez jeho zavinění, zejména, že mu bylo zanedbáním povinnosti zaměstnavatele 

znemožněno se svěřenými hodnotami nakládat. 

  

§ 253 

  

 (1) Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o odpovědnosti, může od ní odstoupit, vykonává-li jinou 

práci, je-li převáděn na jinou práci nebo na jiné pracoviště, je-li překládán, nebo pokud zaměstnavatel  

v době do 15 kalendářních dnů od obdržení jeho písemného upozornění neodstraní závady v pracovních 

podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami. Při společné odpovědnosti může 

zaměstnanec od dohody o odpovědnosti také odstoupit, jestliže je na pracoviště zařazen jiný zaměstnanec 

nebo ustanoven jiný vedoucí nebo jeho zástupce. Odstoupení musí být oznámeno zaměstnavateli písemně. 

  

 (2) Dohoda o odpovědnosti zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem, kdy bylo 

odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den 

pozdější. 

  

§ 254 

  

 (1) Inventarizace se provádí při uzavření dohody o odpovědnosti, při jejím zániku, při výkonu 

jiné práce, při převedení zaměstnance na jinou práci nebo na jiné pracoviště, při jeho přeložení a při 

skončení pracovního poměru. 

  

 (2) Na pracovištích, kde pracují zaměstnanci se společnou odpovědností, se inventarizace 

provádí při uzavření dohod o odpovědnosti se všemi společně odpovědnými zaměstnanci, při zániku všech 

těchto dohod, při výkonu jiné práce, při převedení na jinou práci nebo na jiné pracoviště nebo přeložení 

všech společně odpovědných zaměstnanců, při změně na pracovním místě vedoucího zaměstnance nebo 

jeho zástupce a na žádost kteréhokoliv ze společně odpovědných zaměstnanců při změně v jejich 

kolektivu, popřípadě při odstoupení některého z nich od dohody o odpovědnosti. 

  

 (3) Jestliže zaměstnanec se společnou odpovědností, jehož pracovní poměr skončil, nebo který 

vykonává jinou práci, nebo který byl převeden na jinou práci, nebo který byl převeden na jiné pracoviště 

nebo přeložen, nepožádá zároveň o provedení inventarizace, odpovídá za případný schodek zjištěný 

nejbližší inventarizací na jeho dřívějším pracovišti. Jestliže zaměstnanec, který je zařazován na 

pracoviště, kde pracují zaměstnanci se společnou odpovědností, nepožádá zároveň o provedení 

inventarizace, odpovídá, pokud od dohody o odpovědnosti neodstoupil, za případný schodek zjištěný 

nejbližší inventarizací. 

  

 Oddíl 2 

  

Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů 

 

§ 255 
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 (1) Zaměstnanec odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných 

podobných předmětů, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení. 

  

 (2) Předměty podle odstavce 1, jejichž cena převyšuje 50 000 Kč, mohou být zaměstnanci 

svěřeny jen na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. 

  

 (3) Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů smí být uzavřena nejdříve v den, kdy 

fyzická osoba dosáhne 18 let věku. 

  

 (4) Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů musí být uzavřena písemně, jinak je 

neplatná. 

  

 (5) Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů zcela nebo zčásti, jestliže 

prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění. 

  

 (6) Vláda může nařízením zvýšit částku podle odstavce 2. 

  

§ 256 

  

 (1) Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, může od ní 

odstoupit, jestliže mu zaměstnavatel nevytvořil podmínky k zajištění ochrany svěřených předmětů proti 

jejich ztrátě. Odstoupení musí být oznámeno zaměstnavateli písemně. 

  

 (2) Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů zaniká dnem skončení pracovního 

poměru nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli, není-li v odstoupení od 

této dohody uveden den pozdější.“ 

 

       Dikce nového zákoníku práce nesporně znamenala zkvalitnění textu, byly 

odstraněny nejnápadnější terminologické nedostatky (ústřední orgány apod). Domnívám 

se, ţe de lege ferenda by však bylo vhodné pravidla ještě dále upravit. V případě   

§ 252 zákoníku práce (odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je 

zaměstnanec povinen vyúčtovat) je třeba zkvalitnit terminologii - jiţ sám název 

institutu je zcela stylisticky nevhodný, byť věcně přesný. Správné by bylo přílišnou 

kazuističnost (hotovosti, ceniny, zboţí apod.) nahradit adekvátnějšími, obecnějšími 

pojmy. Nová úprava se pokusila sladit ustanovení o odpovědnosti za schodek dle  

§ 252 zákoníku práce s odpovědností za svěřené předměty dle § 253 zákoníku práce, 

nezdařilo se jít to ale úplně. Byly sice zakotveny dva samostatné smluvní typy, ale 

v případě odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů je předepsána dohoda se 

zaměstnancem pouze v případě předmětů v hodnotě vyšší 50 tisíc. U předmětů nižší 

hodnoty je vyţadováno pouze  písemné potvrzení. Domnívám se, ţe se jedná  

o závaţný právní lapsus, neboť podpisem převzetí zmíněného písemného potvrzení 

(nebo i jen jeho konkludentní akceptací) zaměstnancem nutně musí dojít rovněž 

k dohodě o svěření předmětu zaměstnanci za zpřísněných podmínek stanovených  

§ 252 zákoníku práce. Zákonodárce tedy moţná mimoděk zakotvil obecnou povinnost 

smluvního ujednání v případě svěřeného předmětu, ale s různou mírou formálních 

poţadavků. U hodnotnějších předmětů je poţadována dohoda s vyššími formálními 
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náleţitostmi, to se jeví důvodné. Ani to se však zákonodárci nezdařilo legislativně 

realizovat, neboť u jednodušší formy – potvrzení - je stanovena podmínka písemnosti 

pod sankcí neplatnosti, coţ u dohody pro hodnotnější předměty zakotveno není. 

Navíc není ani zřejmé, zda se hodnotové kritérium vztahuje na kaţdý jednotlivý 

předmět samostatně nebo na skupinu předmětů (někdy není snadné odlišit, zda se jedná 

o jednu věc se součástmi a příslušenstvími nebo o skupinu předmětů), o to je to 

komplikovanější, pokud jsou předměty svěřovány zaměstnanci postupně. V případě 

situace specifikované v § 252 a 255 zákoníku práce se kauzálně jedná o identický 

vztah. Konkrétní hodnoty nebo konkrétní předměty se poskytují zaměstnanci za 

přísnějších podmínek, neţ je tomu při ostatních manipulacích s věcmi zaměstnavatele. 

V prvém případě se jedná pouze o předměty určené genericky, vyjádřené hodnotově, 

zatímco v druhém případě se jedná o předměty konkrétně individualizované. Z toho 

plyne, ţe by de lege ferenda bylo účelné buď precizovat úpravu obou variant 

(především však druhého případu, protoţe v prvním se jedná spíše o terminologickou 

otázku) a symetricky je sladit, nebo obecně upravit tento vztah nejprve v jednom 

obecném ustanovení zahrnujícím obě varianty a teprve v navazujících ustanoveních 

upravit odlišnosti. Nejedná se pouze o věc legislativní techniky – sladění úpravy posílí 

vnímání rovnocennosti obou právních reţimů v podnikové praxi. Dohoda o hmotné 

odpovědnosti za schodek na hodnotách svěřených k vyúčtování dle § 252 zákoníku 

práce je podstatně více vţitým institutem v právním vědomí neţ režim svěřených 

předmětů dle § 255 zákoníku práce. Zákoník práce oproti předcházejícímu zákoníku 

práce jiţ učinil krok vpřed, úpravu je však třeba de lege ferenda ještě zkvalitnit.  

       Výše uvedené návrhy úprav de lege ferenda nemají sice přímý dopad na rozsah 

smluvní svobody subjektů vztahů, směřují však k vyšší efektivitě legislativy.   

 

Limity odpovědnosti       

 

       Zásadnější změny by de lege ferenda byly ţádoucí i v případě ustanovení  

o rozsahu náhrady škody, a to nejenom v optimalitě formulací nalézajících se pouze 

v prostoru kogentních ustanovení, ale i v přesunu některých prvků  z rigidního prostoru 

do prostoru smluvní svobody stran.  
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Citace zákoníku práce:  

 

„Rozsah náhrady škody 

 

§ 257 

 

 (1) Zaměstnanec, který odpovídá za škodu podle § 250 je povinen nahradit zaměstnavateli 

skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav. 

 

 (2) Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého 

zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením 

povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, 

nebo po zneužití jiných návykových látek. 

 

 (3) Jde-li o škodu způsobenou úmyslně, může zaměstnavatel požadovat, kromě částky uvedené v 

odstavci 2, i náhradu ušlého zisku. 

  

 (4) Způsobil-li škodu také zaměstnavatel, hradí zaměstnanec jen poměrnou část škody podle 

míry svého zavinění. 

  

 (5) Odpovídá-li za škodu více zaměstnanců, hradí každý z nich poměrnou část škody podle míry 

svého zavinění. 

  

§ 258 

  

 Při určení výše náhrady škody podle § 251 se přihlédne zejména k okolnostem, které bránily 

splnění povinnosti, a k významu škody pro zaměstnavatele. Výše náhrady škody však nesmí přesáhnout 

částku rovnající se trojnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. 

  

§ 259 

  

 Zaměstnanec, který odpovídá za schodek na svěřených hodnotách nebo za ztrátu svěřených 

předmětů, je povinen nahradit schodek na svěřených hodnotách nebo ztrátu svěřených předmětů v plné 

výši. 

  

§ 260 

  

 (1) Při společné odpovědnosti za schodek se jednotlivým zaměstnancům určí podíl náhrady 

podle poměru jejich dosažených hrubých výdělků, přičemž výdělek jejich vedoucího a jeho zástupce se 

započítává ve dvojnásobné výši. 

  

 (2) Podíl náhrady stanovený podle odstavce 1 nesmí u jednotlivých zaměstnanců, s výjimkou 

vedoucího a jeho zástupce, přesáhnout částku rovnající se jejich průměrnému měsíčnímu výdělku před 

vznikem škody. Neuhradí-li se takto určenými podíly celá škoda, jsou povinni uhradit zbytek vedoucí a 

jeho zástupce podle poměru svých dosažených hrubých výdělků. 

  

 (3) Zjistí-li se, že schodek nebo jeho část byla zaviněna některým ze společně odpovědných 

zaměstnanců, hradí schodek tento zaměstnanec podle míry svého zavinění. Zbývající část schodku hradí 

všichni společně odpovědní zaměstnanci podíly určenými podle odstavců 1 a 2. 

  

 (4) Při určování podílu náhrady jednotlivých zaměstnanců, kteří odpovídají za schodek společně, 

se vychází z jejich hrubých výdělků zúčtovaných za dobu od předchozí inventury do dne zjištění schodku. 

Přitom se započítává výdělek za celý kalendářní měsíc, v němž byla tato inventura provedena, a nepřihlíží 

se k výdělku za kalendářní měsíc, v němž byl zjištěn schodek. Jestliže byl však zaměstnanec zařazen na 

pracoviště během tohoto období, započítává se mu hrubý výdělek dosažený ode dne, kdy byl na pracoviště 

zařazen, do dne zjištění schodku. Do hrubého výdělku se nezapočítává náhrada mzdy nebo platu. 

  

 Díl 5 

 Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance za škodu 
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§ 261 

  

 (1) Zaměstnanec, který je stižen duševní poruchou, odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li 

schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. 

  

 (2) Zaměstnanec, který se uvede vlastní vinou do takového stavu, že není schopen ovládnout své 

jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu v tomto stavu způsobenou. 

  

 (3) Za škodu odpovídá i zaměstnanec, který ji způsobil úmyslným jednáním proti dobrým 

mravům. 

  

§ 262 

  

 Výši požadované náhrady škody určuje zaměstnavatel; způsobil-li škodu vedoucí zaměstnanec, 

který je statutárním orgánem nebo jeho zástupce, sám nebo společně s podřízeným zaměstnancem, určí 

výši náhrady škody ten, kdo statutární orgán nebo jeho zástupce na pracovní místo ustanovil. 

  

§ 263 

  

 (1) Výši požadované náhrady škody je zaměstnavatel se zaměstnancem povinen projednat a 

písemně mu ji oznámit zpravidla nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že 

za ni zaměstnanec odpovídá. 

  

 (2) Uzavřel-li zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodu o způsobu náhrady škody, je její součástí 

výše náhrady škody požadované zaměstnavatelem, jestliže svůj závazek nahradit škodu zaměstnanec 

uznal. Dohoda podle věty první musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. 

  

 (3) Výši požadované náhrady škody a obsah dohody o způsobu její úhrady s výjimkou náhrady 

nepřesahující     1 000 Kč je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou organizací. 

  

§ 264 

  

 Z důvodů zvláštního zřetele hodných může soud výši náhrady škody přiměřeně snížit.“ 

 

       Jiţ v prvním odstavci § 257 zákoníku práce zdánlivě kogentně (a samozřejmě 

nedůvodně) je předepisován způsob náhrady škody, navíc tímto ustanovením je 

rozhodnutí ponecháno na zaměstnanci. Jde o typické ustanovení, které by mělo být 

ponecháno v prostoru smluvní svobody.  § 252 zákoníku práce však s dohodou stran 

počítá, jedná se tedy spíše o legislativní neobratnost. De lege ferenda by bylo vhodné 

jednoznačně upřednostnit dohodu stran o způsobu náhrady škody a pouze v případě, ţe 

k dohodě nedojde, by nastoupilo kogentní pravidlo o úhradě v penězích. 

       Odstavec druhý § 257 zákoníku práce obsahuje velmi důležité ustanovení  

o ochranném limitu pro nejvýše moţnou po zaměstnanci poţadovatelnou náhradu 

škody, pokud ji zaměstnanec způsobil nedbalostně. Princip kogentně stanoveného limitu 

je v zásadě správný a jeho potřebnost vyplývá ze samotné podstaty pracovního práva. 

Domnívám se však, ţe je nutné dostatečně docenit změněnou ekonomickou situaci. 

V pracovním poměru jsou čím dál více vykonávány vztahy charakterově velmi odlišné 

(rozdílná povaha práce, rozdílné ekonomické postavení účastníků vztahů, výše mzdy 

apod.). Není proto možné nalézt obecně spravedlivou hranici pro stanovení 
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jednotného kogentního ochranného limitu. Jediným moţným řešením je částečné 

přenesení této problematiky do prostoru smluvní svobody, v němţ budou nastavena 

pravidla  adekvátní konkrétní situaci. Je třeba uváţit, ţe např. velmi dobře placený 

manaţer středně velkého zaměstnavatele - fyzické osoby – můţe nedbalostním 

jednáním (hranice mezi nepřímým úmyslem a nedbalostí je však nezřídka velmi úzká) 

způsobit škodu, jeţ představuje pro podnikatele neřešitelnou situaci do konce jeho 

ţivota. Ustanovení o 4,5násobku mzdy je v takovém případě nepřiměřeně ochraňující. 

V pracovním právu není zaţitý poţadavek zvýšené odpovědnosti. Je však třeba 

zohlednit, ţe v tzv. svobodných profesích, např. advokacii (a dalších profesích 

vykonávaných osobami samostatně výdělečně činnými), je samozřejmostí osobní 

ručení veškerým majetkem. Přitom tento typ činnosti se velmi často neodlišuje od práce 

manaţera. Na druhé straně existují činnosti, kde riziko související s rozhodovací 

činností manaţera je vysoké a v praktickém ţivotě neeliminovatelné a jiţ 4,5násobek,  

navíc násobený za kaţdý případ je příliš tvrdý. De lege ferenda bych povaţoval za 

vhodné částečně ponechat stanovení ochranného limitu dohodě smluvních stran 

v pracovní smlouvě (např. vysoké manaţerské pozice), nebo ustanovením kolektivní 

smlouvy. Výše limitu by se tedy stala jedním z prvků nabídky pracovních podmínek 

zaměstnavatele. Pro ochranu zaměstnance by měly být ve zvýšené míře vyuţívány 

nástroje komerčního pojištění. Samozřejmě celá problematika by musela být 

provázána s řešením otázek daňových (struktura nákladových poloţek – především 

moţnost zahrnout náklady na pojištění rizik z pracovního poměru do nákladů, 

odpočitatelných poloţek atd.). V konkrétním případě je vţdy nutné zohledňovat otázku 

rovnosti – rovných pracovních podmínek, zejména pokud bude odpovědnostní limit 

řešen v individuální smlouvě. To znamená, ţe zvolené ujednání musí být adekvátní 

specifickým podmínkám výkonu práce – v tomto případě specifickým rizikům 

s výkonem práce spojeným (a to obdobně pro všechny zaměstnance pracující za 

shodných nebo obdobných podmínek). Zjevná potřeba prolomit ochranné limity  

u vysokých manaţerských pozic byla asi jedním z psychologických faktorů, který vedl 

k vytvoření judikatury vylučující souběh pracovního poměru a funkce jednatele ve 

společnosti s ručením omezeným (judikatura velmi problematická – jedná se ale  

o téma přesahující rámec této práce). 
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Odpovědnost zaměstnavatele za škodu  

 

Zásadnější změny de lege ferenda bych navrhoval i v případě odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu.   

 

Citace zákoníku práce  

 
„Odpovědnost při odvracení škody 

 

§ 266 

  

 (1) Zaměstnavatel odpovídá za věcnou škodu, kterou utrpěl zaměstnanec při odvracení škody 

hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí hrozící životu nebo zdraví, jestliže škoda nevznikla úmyslným 

jednáním zaměstnance a zaměstnanec si počínal způsobem přiměřeným okolnostem. Ustanovení věty 

první se vztahuje i na účelně vynaložené náklady. 

  

(5) Právo na náhradu škody podle odstavce 1 má i zaměstnanec, který takto odvracel nebezpečí 

hrozící životu nebo zdraví, jestliže by za škodu odpovídal zaměstnavatel.“ 

  

     Odpovědnost zaměstnavatele za škodu je kogentně koncipována jako odpovědnost 

objektivní, u níţ se nepoţaduje zavinění. Domnívám se, ţe toto řešení opět nerespektuje 

rozmanitost pracovněprávních vztahů, a to jak co do jejich objektu, tak  do jejich 

subjektů. Jedná se o obdobnou situaci jako v případě nadměrné ochrany zaměstnance 

obecně stanoveným ochranným limitem pro náhradu škody. Je třeba vzít v úvahu, ţe 

navrţená úprava se vztahuje jak na rozsáhlé zaměstnavatelské celky s výraznou 

ekonomickou nerovností mezi smluvními stranami, tak na individuální drobné 

zaměstnavatele, kde můţe být faktické ekonomické postavení zaměstnavatele  

a zaměstnance téměř vyrovnané. Uvědomuji si, ţe se nejedná o bezprostřední návrh de 

lege ferenda, ale spíše o podnět k zamyšlení nad novými přístupy. Domnívám se, ţe by 

bylo moţné uvaţovat o odlišném reţimu objektivní odpovědnosti pro malé a velké 

zaměstnavatele. Právní úprava by mohla obsahovat určité minimální limity náhrady 

škody s moţností smluvně sjednat v kolektivní nebo individuální smlouvě zvýšení 

standardů. Ochrana nad touto hranicí by mohla být řešena komerčním (dobrovolným) 

pojištěním zaměstnanců s daňově uznatelným pojistným. Jsem si vědom, ţe můţe být 

variantně navrhováno přenést povinnost k pojištění na zaměstnavatele, rovněţ 

s moţností zahrnout pojistné do nákladů. První varianta by ovšem byla průhlednější.  
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Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání upravená § 365  

a násl.  

 

Uvedený institut zákoníku práce je v zásadě úpravou vyhovující a je moţné ji 

aplikovat, a to aţ do účinnosti samostatného zákona o úrazovém pojištění jiţ mimo 

zákoník práce.  

 

Odpovědnost za škodu ve zvláštních případech  

 

Citace zákoníku práce: 

  
„Odpovědnost na odložených věcech 

 

§ 267 

  

 (1) Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu na věcech, které se obvykle nosí do práce 

 a které si zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu 

určeném nebo obvyklém. 

  

 (2) Právo na náhradu škody zanikne, jestliže její vznik neohlásí zaměstnanec zaměstnavateli bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl. 

  

 Díl 4 

 Rozsah náhrady škody při obecné odpovědnosti, odpovědnosti při odvracení škody  

a odpovědnosti na odložených věcech 

 

§ 268 

  

 (1) Zaměstnavatel je povinen uhradit zaměstnanci skutečnou škodu. Jde-li o škodu způsobenou 

úmyslně, může zaměstnanec požadovat náhradu i jiné škody. 

  

 (2) Za věci, které zaměstnanec obvykle do práce nenosí a které zaměstnavatel nepřevzal do 

zvláštní úschovy, odpovídá zaměstnavatel do částky 10 000 Kč. Jestliže se zjistí, že škodu na těchto věcech 

způsobil jiný zaměstnanec nebo došlo-li ke škodě na věci, kterou zaměstnavatel převzal do zvláštní 

úschovy, uhradí zaměstnavatel zaměstnanci škodu v plné výši. 

  

 (3) Právo na náhradu škody podle odstavce 2 zanikne, jestliže její vznik neohlásí zaměstnanec 

zaměstnavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl. 

  

(6) Vláda může zvýšit nařízením částku podle odstavce 2.“ 

 

        V případě zvláštní odpovědnosti za věci odloţené se domnívám, ţe by de lege 

ferenda měl být při úpravě této oblasti prostor smluvní svobody rovněţ více otevřen. 

Především otázka řešená odstavcem 2 výše uvedeného § 268 odst. 2 zákoníku práce, 

pokud se týká předmětů, které se do zaměstnání obvykle nenosí a které zaměstnavatel 

nepřevzal do zvláštní úschovy, je řešena neadekvátně současným podmínkám. Povaţuji 

za nedůvodné, aby bylo na zaměstnavatele přenášeno přirozené riziko leţící na 

zaměstnanci (vlastníku nebo drţiteli), pokud nedošlo k přinesení předmětů z důvodů 



 Disertační práce 

Závazkové právní vztahy v oblasti pracovního práva  185/257  JUDr. Antonín Havlík 
   

leţících na straně zaměstnavatele. Není však zároveň ţádný důvod bránit stranám 

vztahu ve sjednání individuálních pravidel.  

       Ustanovení týkající se odpovědnosti při odvracení škod dle § 266 zákoníku 

práce je moţné vyuţít v současné podobě i v úpravě de lege ferenda.  
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Část D – Kolektivní pracovní právo - pozitivní právní 

úprava a návrhy de lege ferenda 

 

Kapitola 8: Kolektivní pracovní právo  

 

Obsah kapitoly: 

 

8.1 Odlišnost v úpravě individuálních a kolektivních pracovních závazků  

8.2 Součinnost v úzkém a širokém smyslu slova de lege lata a de lege ferenda –  

 klasifikace prostřednictvím zákoníku práce a zákona o inspekci práce  

8.3 Institut kolektivní smlouvy  

8.4 Kolektivní spory 

8.5 Rozšiřování kolektivní smlouvy 

 

 

8.1 Odlišnost v úpravě individuálních a kolektivních pracovních závazků  

 

  Jak je uvedeno v obecné části této práce, kolektivní pracovní právo je oblast 

pracovního práva, v němţ jsou znaky práva veřejného a soukromého přítomny zároveň 

v relativně vyrovnaném rozsahu. Liší se tím od individuálního pracovního práva, 

které je svou povahou a historickými východisky jednoznačně právem soukromým, 

byť se silnou ingerencí práva veřejného (v rozsahu podstatně vyšším, neţ je 

v soukromoprávní oblasti obvyklé).  

  Pro právo soukromé je typické, ţe závazky jím upravované zakládají smluvní 

strany obvykle dobrovolně (neplatí samozřejmě např. pro odpovědnostní vztahy apod.), 

to znamená, ţe se jedná o chování v prostoru autonomie vůle subjektů (v právním 

řádem regulované komunitě) k realizaci jejich soukromých (individuálních) zájmů.  

  Pro právo veřejné je (mimo jiné) typické, ţe zakládá či reguluje vztahy 

(veřejnoprávní) mezi členem komunity s veřejnými (veřejnou mocí nadanými) orgány 

(komunity) k realizaci zájmů komunity jako celku. Nevznikají dobrovolně v prostoru 

autonomie vůle, ale naopak jsou zakládány k realizaci veřejných zájmů jako celku bez 
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ohledu na vůli povinného nebo oprávněného subjektu (i kdyby při správné klasifikaci 

určitého zájmu jako zájmu veřejného mělo ve svém důsledku jít také obvykle o zájem 

povinného subjektu jako člena komunity, neplatí to však bezvýhradně).  

  Jak bylo uvedeno výše, v kolektivním pracovním právu jsou smíšeny znaky 

obou sfér významněji neţ v oblasti práva individuálního, nejedná se ovšem o 

rozvrstvení rovnoměrné, ale mění se podle jednotlivých oblastní kolektivního 

pracovního práva.  

  Kolektivní pracovní právo se dělí do dvou velkých celků. V právním povědomí 

je nejvíce zakotveno kolektivní vyjednávání o uzavření kolektivní smlouvy, podstatně 

četnější jsou však vztahy vznikající v oblasti kooperace mezi zaměstnavatelem  

a zástupci zaměstnanců, případně přímo zaměstnanci, označované jako součinnost 

v užším slova smyslu.  

  V institutu kolektivní smlouvy převažují soukromoprávní prvky - to znamená, 

ţe jde o smlouvu, která je výsledkem autonomní a shodné vůle dvou nebo více stran, 

směřující k zaloţení závazkového vztahu zavazujícího účastníky smlouvy. 

Veřejnoprávním prvkem v institutu kolektivní smlouvy je především přenesení 

autority veřejné moci vytvářet normy závazné pro neúčastníky smluvního vztahu. 

Kolektivní smlouva je tedy závazná nejen pro účastníky vztahu, jak uvedeno výše v této 

práci, ale rovněţ pro všechny zaměstnance (případně zaměstnavatele  u vyšší 

kolektivní smlouvy), za něţ je uzavřena. Jedná se pouze o částečné přenesení 

právotvorné kompetence, neboť účelem kolektivní smlouvy je především zakládat 

práva zaměstnanců nad úroveň stanovenu zákonem jako minimální, nikoli ukládat 

individuální povinnosti. Zákonodárce se to snaţil vyjádřit neobratnou formulací § 23 

odst. 1 poslední větou zákoníku práce „…. Kolektivní smlouva nemůţe ukládat 

povinnosti jednotlivým zaměstnancům.“ Není to ale přesně vystihující stav, protoţe 

kolektivní smlouva samozřejmě ukládá zaměstnanci povinnosti - a nemůţe to být ani 

jinak; není moţné stanovit zaměstnanci oprávnění, aniţ by bylo zároveň moţné se zcela 

vyhnout uloţení povinnosti, byť třeba i jako podmínky k nabytí sjednaného práva. Na 

kolektivní zástupce zaměstnanců je také přenesena pravomoc k sjednání podmínek pro 

výkon práce (pravidel), které kladou na zaměstnance nesporné nároky – zatěţují je 

povinnostmi (které je před uzavřením kolektivní smlouvy netíţily), např. sjednání 

delšího rozvrhového období pro vyrovnání práce přesčas nebo pro sjednání reţimu kont 

pracovní doby apod. Jak bylo uvedeno i v předchozí pasáţi této práce: funkce 

kolektivních zástupců je naplněna, pokud je moţné na ně legislativně převést (jsou-li 
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schopni převzít) kompetence k sjednání podmínek práce (pravidel, za nichţ bude práce 

konána), které není vhodné ponechat svobodné vůli smluvních stran (pro riziko 

nedostatečné nezávislé vůle zaměstnance), ale lze je svěřit kolektivnímu zástupci, u nějţ 

lze předpokládat dostatečnou nezávislost (vyjednavačskou sílu) vyplývající z rozsahu 

kolektivu, v jehoţ zájmech jedná. To znamená, ţe není nutné individuální pracovní a 

jiné smlouvy regulovat či suplovat kogentními ustanoveními zákona (veřejné moci) 

v rozsahu regulace sjednané v kolektivní smlouvě. Je ale zároveň zřejmé, ţe kolektivní 

smlouva nemůže stanovit zaměstnanci jakékoliv povinnosti, ale pouze pokud jsou 

výslovně stanoveny zákonem jako povinnosti, které je moţné sjednat v kolektivní 

smlouvě (také v kolektivní smlouvě nebo výhradně v kolektivní smlouvě). Tímto 

omezením se reţim povinností sjednávaných v kolektivní smlouvě odlišuje od reţimu 

sjednaných práv, jejich rozsah v kolektivních smlouvách není limitován (na rozdíl od 

povinností). Shodné platí i pro povinnosti stanovené jako podmínky k výkonu práv.   

Poněkud odlišná je situace u pravidel upravujících výše zmíněnou součinnost 

(v uţším slova smyslu – to znamená nezahrnující kolektivní vyjednávání o kolektivní 

smlouvě – ad níţe) odborových organizací (příp. přímo zaměstnanců) a zaměstnavatele. 

V této normativní vrstvě je přítomnost veřejnoprávních prvků vyšší (neţ v případě 

kolektivního vyjednávání a kolektivní smlouvy). Účelem součinnosti (v uţším smyslu) 

není realizace zájmů stran vztahu prostřednictvím autonomně formulované vůle, ale 

ochrana zájmů zaměstnanců zabezpečovaná státní regulací. Přestoţe odborové 

organizace jsou sdruţeními – subjekty zaloţenými dle soukromoprávních pravidel  

a jejich zřízení je ponecháno soukromé iniciativě, jsou na ně zároveň přeneseny 

kompetence veřejného svazu (svazu zaměstnanců) s konkrétními ochrannými 

funkcemi. Jsou zde zřetelně přítomny znaky soukromoprávního spolku (zákon  

o sdruţování občanů) i veřejného orgánu – zastupuje ze zákona všechny subjekty 

splňující určité podmínky bez ohledu na jejich členství ve sdruţení. S ohledem na výše 

uvedené lze vztahy mezi zaměstnavateli a odbory při realizaci součinnosti klasifikovat 

buď jako mimosmluvní soukromoprávní závazky, nebo jako práva a povinnosti 

z norem veřejnoprávní povahy. Pravidla o součinnosti dle zákoníku práce (zejména 

dle kap. části 12 zákoníku páce) jsou však v podnikové praxi úzce spojená 

s kolektivním vyjednáváním (součinností v širším smyslu) k uzavření kolektivní 

smlouvy - ta je v ideálním případě vyústěním celé škály kooperace mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnanci. Zařazuji proto do této práce (zaměřené na 

pracovněprávní závazky individuální i kolektivní povahy) celou sféru součinnosti, tedy 
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součinnost v uţším slova smyslu i širším smyslu - součinnost dle části 12 zákoníku 

práce (a dalších dílčích pasáţí, které je moţné také chápat jako součinnost) a kolektivní 

vyjednávání vrcholící kolektivním smluvním závazkem (kolektivní smlouvou).  

Sloučení obou částí do jednoho soukromoprávního celku přináší ţádoucí 

impulsy. Jak bylo zmíněno v předchozích partiích této práce, zatřídění určité 

normativní úpravy do soukromé nebo veřejné sféry vede k žádoucí aplikaci legislativní 

metody - k vyšší důslednosti při práci s hybridními nebo cizorodými prvky 

(soukromoprávními prvky ve veřejnoprávních předpisech, s veřejnoprávními prvky 

v soukromoprávních předpisech), vede k uváţlivějšímu odůvodňování vhodnosti či 

nezbytnosti jejich včlenění do předpisu.  

Celý vývoj pracovního práva od roku 1989 je cestou ze sféry veřejnoprávní do 

sféry soukromoprávní. Po první skokové změně (v důsledku ústavních změn) je další 

vývoj velmi pozvolný a není ve všech oblastech pracovního práva realizovatelný ve 

shodné míře. Řízení pracovního trhu a zaměstnanosti musí zůstat ze své podstaty vţdy 

ve veřejnoprávní sféře – coţ samozřejmě nebrání implementaci soukromoprávních 

prvků – např. soukromé agentury práce; u individuálního pracovního práva je situace 

opačná – jde o jednoznačně soukromoprávní obor, byť s významným mnoţstvím 

veřejnoprávních prvků; kolektivní pracovní právo je možné i přes jeho hybridnost 

interpretovat jako soukromoprávní obor a je tedy třeba jej podřídit zásadám této sféry 

– v případě volby moţností je vţdy vhodné preferovat soukromoprávní řešení – 

soukromoprávní prostor je prostorem vyšší míry svobody jedince, má tedy vyšší 

kvalitu etickou, a zároveň se v něm realizuje soutěž, která je stimulem efektivnosti, 

má tedy i kvalitu ekonomickou. Veřejné právo je nutným regulátorem a ochráncem 

obecných zájmů tam, kde to je nezbytné, neboť toho nelze dosáhnout jinými prostředky 

- svobodu však omezuje a efektivnost postrádá. Legislativní začlenění hybridního 

kolektivního pracovního práva do soukromoprávní sféry je vhodnější i s ohledem na 

subjekty vystupující v kolektivních vztazích a k porozumění některým negativním 

jevům. Subjekty vztahů jsou především zaměstnavatelé soukromé osoby (případně 

veřejné korporace a jimi zřízené subjekty) a odborové organizace, které jsou 

soukromými občanským sdruţeními, byť na ně jsou přenášena veřejnoprávní ochranná 

oprávnění. Nedůsledné uplatňování soukromoprávní metody (tj. připouštějící 

veřejnoprávní prvky nejen v argumentačně podloţených případech – k zajištění cílů, 

které nelze jinak zajistit) můţe vést k podvazování funkcionality daného právního 

institutu. Typickým příkladem je přenesení práva na odborové organizace jednat za 
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všechny zaměstnance konkrétného zaměstnavatelského subjektu – jde o typický 

pozůstatek kompetence veřejnoprávního orgánu; v textaci původního zákoníku práce se 

dokonce pracovalo s veřejnoprávním pojmem „orgán“ (odborový).  

Legislativní snahy o zrušení neodůvodněné veřejnoprávní kompetence bývají 

politicky napadány politickými, nikoli právními argumenty, zejména ţe zrušení 

nepřinese zásadní změnu v důsledku aplikace zásady rovnosti a odbory jsou sociálně 

politickou institucí k zajištění všeobecné ochrany zaměstnanců – a tato kompetence 

tomu odpovídá. Jde o markantní příklad chybné argumentace – pokud je některá změna 

fakticky zbytečná, protoţe její odstranění nebude mít zásadní dopady, jde  

o nejpádnější důvod k odstranění cizorodého prvku. Pokud je nezbytá veřejnoprávní 

instituce k prosazení všeobecné ochrany, je to pádný důvod k zřízení veřejnoprávního 

orgánu, v současné době však v této oblasti působí jiţ úřady práce a inspekce práce. 

Nepřiměřené přenášení veřejnoprávní role na soukromoprávní subjekty – právnické 

osoby narušuje jejich funkcionalitu. Pokud  by se jevilo účelným např. vytvořit 

veřejnoprávní funkci ombudsmana pro hájení zájmů zaměstnanců u zaměstnavatelských 

subjektů (taková instituce samozřejmě potřebná není), šlo by o veřejnoprávní ochranu 

veřejným orgánem personálně obsazovaným veřejnou správou. Pokud je ale tento 

orgán zaměněn se soukromoprávním sdruţením zaloţeným k ochraně hospodářských 

a sociálních zájmů svých členů, vede to k zásadnímu narušení činnosti tohoto  

sdruţení. Veřejná role přiznaná odborovým organizacím rozrušuje jejich původní a jim 

vlastní společenstevní charakter. Členská základna vzniká ze spontánní potřeby sdruţit 

se k dosaţení společného cíle (v případě odborového sdruţení – organizace – k hájení 

hospodářských a sociálních zájmů u zaměstnavatelů). Z členské základny sdruţení 

se rekrutuje legitimní reprezentace, která právě svou legitimitou  

a výsledky své aktivity činnosti motivuje členskou základnu a generuje její růst. 

V současné situaci odborová reprezentace plní veřejné úkoly - zákonné cíle (nikoli cíle 

vyplývající ze zadání členské základny) bez ohledu na svou základnu, byť v jejím 

zájmu. Podvazuje se tím motivace k formování této základny, z níţ by se následně 

ustavovala legitimní reprezentace (jejíţ kvalitu zajišťuje volební soutěţ). Uvedené 

akceleruje pokles legitimity reprezentace napomáhající poklesu členské základny –  

a kruh se uzavírá - reprezentace ztrácí legitimitu i kvalitu a sdruţení základnu. 

Netvrdím, ţe se jedná o všeobecně platný jev a jediný důvod k poklesu odborové 

organizovanosti, ale rozhodně jde o všeobecně platnou tendenci.  
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  Vzhledem k výše uvedenému budou nadále normy kolektivního pracovního 

práva nahlíţeny převáţně ze zorného úhlu soukromého práva, tedy jako  smluvní nebo 

mimosmluvní soukromoprávní závazky a v případě kolektivních smluv jako smluvní 

závazky se svěřenou quasi právotvornou kompetencí jako nástroj k realizaci cíle, k 

němuţ konkrétní odborové sdruţení vzniklo.    

  Pro srovnání: oblast BOZP dle § 101 a násl. zákoníku práce má tak významný 

veřejnoprávní charakter, ţe by bylo nepřirozené vykládat ji jako kogentní část 

individuálního pracovněprávního vztahu – tj. kogentní soukromoprávní normy nebo 

jako mimosmluvní individuální soukromoprávní závazky (např. závazky mezi 

zaměstnavateli, jejichţ zaměstnanci se pohybují na jednom pracovišti). V tomto případě 

jiţ soukromoprávní nahlíţení ztrácí funkci. (Domyšleno ad absurdum, bylo by moţné 

celé veřejné právo vykládat jako prostor soukromého práva a v něm vznikající vztahy 

jako mnoţinu mimosmluvních závazků – zcela by zanikl charakter soukromého práva 

jako prostoru ochrany autonomní vůle subjektu). Jde tedy o veřejnoprávní normy,  

u kterých se z legislativně technických důvodů jevilo zákonodárci účelným jejich 

včlenění do soukromoprávního předpisu.  

Jedním z charakteristických prvků českého pracovního práva současnosti je jeho 

úzké provázání s veřejnoprávní sankcí. Přestupkové a správní trestání v této oblasti 

není samostatným systémem s relativně nezávisle formulovanými skutkovými 

podstatami, jak je to běţné v jiných oblastech veřejnoprávních sankcí. Do oblasti 

soukromého práva veřejnoprávní trestání vstupuje jako systém doplňkových sankcí 

bránících právem chráněné zájmy zvýšeného významu – ty, pro jejichţ ochranu nelze 

ponechat pouze zajištění soukromoprávními sankcemi (s především reparační funkcí). 

V pracovním právu veřejnoprávní sankce nepostihují pouze skupiny nejzávaţnějších 

poruch v dodrţování soukromoprávních norem, ale sankční normy jsou velmi úzce 

navázány na jednotlivé instituty zákoníku práce, přičemţ nepřistupují zvnějšku 

k integrálnímu soukromoprávnímu systému jako výběrová doplňková sankční norma 

chránící zájmy, které svým významem překročily soukromou oblast, nýbrţ  plošně 

kopírují celou normativní vrstvu. Navíc svým důrazem zcela překrývají hrozbu 

soukromoprávní sankce (a tím částečně i podlamují iniciativu subjektů k jejich vyuţití). 

Pokud některé oblasti zůstaly mimo dosah sankčních norem, není to důsledek 

racionálního výběru, ale spíše nedůslednost při formulování veřejnoprávního sankčního 

předpisu. V praktickém vnímání adresátů soukromoprávních norem propůjčuje 

veřejnoprávní norma zákona o inspekci práce sankce svých veřejnoprávních norem jako 
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součást soukromoprávní normy pracovněprávní (jiţ bylo zmíněno výše, ţe sankční 

dopady za porušení pracovněprávních pravidel ze zákona o inspekci práce jsou 

nepoměrně citelnější pro trestané subjekty a snadno „uplatnitelné“ poškozeným 

prostřednictvím podnětu inspekčním orgánům). Subjekty vztahů vnímají moţnost 

uplatit veřejnoprávní sankci prostřednictvím podnětu inspekčnímu orgánu jako primární 

nástroj řešení poruchy. Analýza pracovněprávních závazků musí nutně zahrnovat  

i tuto sféru veřejnoprávních norem, jinak by jakýkoliv rozbor nebyl úplný. Komplikace 

činí rozdílná formální struktura zákoníku práce a zákona o inspekci práce. V oblasti 

kolektivního pracovního práva je kopírování hmotněprávních ustanovení 

veřejnoprávními sankcemi podstatně méně důsledné neţ v individuálním pracovním 

právu.  

 

8.2 Součinnost v úzkém a širokém smyslu slova de lege lata a de lege ferenda – 

klasifikace prostřednictvím zákoníku práce a zákona o inspekci práce  

 

Jednotlivé formy součinnosti, de lege lata tak, jak s nimi počítá právní úprava zákoníku 

práce 

    

  Za součinnost v úzkém slova smyslu je povaţováno pouze informování  

a projednávání (zákonem stanovených důleţitých skutečností dotýkajících se 

zaměstnanců). Při širší interpretaci je pod pojem součinnost moţné podřadit i právo 

odborové organizace na hmotné zajištění, právo na spolurozhodování se 

zaměstnavatelem a právo kontroly. Právo uzavřít kolektivní smlouvu a vyjednávat 

o jejím obsahu, tedy jak uvedeno, nejvyšší forma sociálního dialogu, je někdy 

povaţováno za věc překračující hranice pojmu součinnost nebo za součinnost v širším 

smyslu. Jde však pouze o konvenci a i toto právo je moţné podřazovat pod extenzivně 

vykládaný obsah pojmu součinnost. V této práci bude právo kolektivně vyjednávat 

o obsahu kolektivní smlouvy zahrnuto pod pojem součinnost v širším slova smyslu, ale 

pouze v případě, kdy dohoda v kolektivní smlouvě je podmínkou (případně alternativní 

podmínkou) pro přijetí určitého řešení.  

Součinnost v širokém smyslu slova zahrnuje: 

 vytváření hmotných podmínek pro činnost odborových organizací; 

 informování o skutečnostech specifikovaných v zákoníku práce;  

 projednávání otázek specifikovaných v zákoníku práce;  
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 spolurozhodování o otázkách svěřených zákoníkem práce k dělené kompetenci;  

 kontrolu;  

 kolektivní vyjednávání k uzavření kolektivní smlouvy.  

 

Klasifikace součinnosti dle zákona o inspekci práce a zákoníku práce  

 

  Normy regulující nebo zakládající vztahy označované za součinnost (se zástupci 

zaměstnanců, případně se zaměstnanci přímo, pokud u zaměstnavatele kolektivní 

zástupce zaměstnanců nepůsobí) nejsou v zákoníku práce zpracovány systematicky. 

Jedná se o původní úpravu převzatou z předchozího zákoníku práce ve formě 

postupných harmonizačních doplňků navazujících na evropskou legislativu. 

V současnosti je základem kapitola 12 zákoníku práce, na niţ navazují drobné úpravy 

připojené k jednotlivým institutům (hromadné propouštění, přechod práv a povinností  

apod.) To vše úzce provázané s veřejnoprávními sankcemi zákona o inspekci práce 

strukturované dle vlastní systematiky tohoto zákona.  

 Jestliţe v oblasti individuálního pracovního práva bylo vhodné postupovat dle 

systematiky zákoníku práce a na závěr připojit krátkou glosu o veřejnoprávní sankci 

v této oblasti (norem upravujících součinnost), povaţuji za vhodné postupovat obráceně 

a podřídit výklad systematice třídění sankcí dle zákona o inspekci práce – tímto klíčem 

klasifikovat jednotlivé skupiny norem zákoníku práce.  

  Základní ustanovení zákoníku práce regulující tuto sféru součinnosti jsou  dle 

klasifikace § 10 a § 23 zákona o inspekci práce  § 62, § 277, § 279, § 280, § 287  

a § 339 odst. 1 zákoníku práce, tedy ustanovení, která jsou v zákoníku práce upravena 

souhrnně v části 12 zákoníku práce (informování, projednávání v pracovněprávním 

vztahu a oprávnění odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - § 276 a násl.), nebo v souvislosti 

s hromadným propouštěním (v zákoníku práce upraveno společně s tématem 

ukončování pracovních poměrů) a v souvislosti s přechodem práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů. Za porušení těchto výslovně stanovených povinností zákon 

o inspekci práce ukládá sankci přímo (tj. přímo za nesplnění součinnosti, na rozdíl od 

některých jiných případů - ad níţe).  

  Mimo výše uvedenou skupinu norem vybavených správní sankcí v § 10 a § 23 

zákona o inspekci existují další povinnosti k součinnosti, které jsou významně spojené 

s  konkrétními právními instituty zákoníku práce (např. ukončování pracovních poměrů, 
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dovolená apod.). Správní sankce je stanovena buď přímo za porušení těchto povinností, 

nebo nepřímo, tj. sankcí není přímo postihováno porušení povinnosti k součinnosti, ale 

aţ důsledek tohoto porušení, resp. aplikace určitého řešení, které  není moţné uplatnit, 

pokud není splněna některá procedura z oblasti součinnosti; sankce není tedy stanovena 

přímo za porušení povinnosti k součinnosti, ale např. aţ za pochybení v oblasti chybně 

vyplacené mzdy. Níţe uvádím i další, jemnější členění.  

   Při formulování skutkové podstaty postihující pochybení v oblasti součinnosti - 

součinnosti zakotvené § 10 a 23 zákona o inspekci práce -  došlo k zjevné koncepční 

chybě (v zákoně o inspekci práce), neboť na jeho základě je sankcionováno pouze 

porušení povinnosti k součinnosti se zástupci zaměstnanců; zcela z jeho zaměření 

„vypadly“ povinnosti k součinnosti se samotnými zaměstnanci, pokud formalizovaní 

zástupci zaměstnanců u zaměstnavatele nepůsobí.  

 

K jednotlivým formám součinnosti  

 

I Vytváření hmotných podmínek pro činnost odborových organizací - ad § 277 

zákoníku práce – sankce je zakotvena v ustanovení § 10 a 23 zákona o inspekci 

práce  

 

  Východiskem pro fungování sociálního dialogu – všech forem součinnosti - je 

vytvoření podmínek pro efektivní působení odborových organizací (případně dalších 

zástupců zaměstnanců). Právně je tato podmínka zabezpečena § 277 zákoníku práce. 

 Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, zatěţuje zaměstnavatele 

povinnost vytvořit jí na svůj náklad podmínky pro řádný výkon její činnosti, 

zejména jí poskytovat podle svých provozních moţností v přiměřeném rozsahu 

místnosti s nezbytným vybavením, hradit nezbytné náklady na údrţbu 

a technický provoz a náklady na potřebné podklady.  

 Rozhodnutí, jakou konkrétní podobu mají mít podmínky vytvořené odborové 

organizaci, závisí na individuálním posouzení situace zaměstnavatele 

a odůvodněných potřebách odborové organizace. 
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II Informování a projednávání – součinnost v užším smyslu slova  

 

Základním nástrojem k zajištění dialogu a nástrojem k ochraně zaměstnanců 

v pracovněprávních vztazích je právo na informace související s pracovněprávním 

vztahem. Nadstavbou, pro případ významnějších skutečností, je právo na jejich 

projednání mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Procedury informování  

a projednávání prošly určitým vývojem. Jiţ z obecného porozumění oběma pojmům je 

zřetelná jejich vzájemná odlišnost. Pojem informace implikuje jednostranný vztah 

mezi tím, kdo informuje, a tím, kdo je informován. Naopak podstatou projednání je 

vzájemný dialog. Bohuţel vývoj evropské normativní úpravy, na jejímţ základě byl 

novelizován § 278 zákoníku práce, narušuje srozumitelnost rozdílu mezi informováním 

a projednáním v právním slova smyslu. V § 278 zákoníku práce bylo výslovně 

zakotveno, jako součást práva na informování, právo zaměstnanců na vyjádření před 

realizací opatření, o němţ je informováno, a spolu s § 278 odst. 4 právo na dodatečné 

informace – tedy zárodek dialogické procedury – a dále právo poţadovat osobní jednání 

se zaměstnavatelem na příslušném stupni řízení, tedy pravidlo znamenající  faktickou 

konverzi mezi reţimem informování a projednání.  

Pojmy „informování“ a „projednání“ jsou v § 278 odst. 2 a 3 zákoníku práce vymezeny 

takto:  

 

Citace zákoníku práce:    

 

„§ 278 odst. 2 až 4  

 

(2) Informováním se rozumí poskytnutí nezbytných údajů, z nichž je možné jednoznačně zjistit stav 

oznamované skutečnosti, popřípadě k ní zaujmout stanovisko. Zaměstnavatel je povinen poskytnout 

informace v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby je zaměstnanci mohli posoudit, 

popřípadě se připravit na projednání a vyjádřit své stanovisko před uskutečněním opatření. 

 

(3) Projednáním se rozumí jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, výměna stanovisek 

a vysvětlení s cílem dosáhnout shody. Zaměstnavatel je povinen zajistit projednání v dostatečném 

předstihu a vhodným způsobem, aby zaměstnanci mohli na základě poskytnutých informací vyjádřit 

svá stanoviska a zaměstnavatel je mohl vzít v úvahu před uskutečněním opatření. Zaměstnanci mají 

při projednání právo obdržet na své stanovisko odůvodněnou odpověď. 

 

4) Zaměstnanci mají před uskutečněním opatření právo požadovat dodatečné informace a vysvětlení. 

Zaměstnanci mají rovněž právo požadovat osobní jednání se zaměstnavatelem na příslušné úrovni řízení 

podle povahy věci. Zaměstnavatel, zaměstnanci a zástupci zaměstnanců jsou povinni si poskytovat 

součinnost a jednat v souladu se svými oprávněnými zájmy.“ 
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II.1 Modifikace povinností zaměstnavatele v závislosti na tom, zda  

u zaměstnavatele působí zástupce zaměstnanců, zda je tímto zástupcem 

odborová organizace, a v závislosti na počtu zaměstnanců  

 

Působí-li u zaměstnavatele zástupce zaměstnanců (specifikováno dále), je 

povinnost zaměstnavatele splněna již součinností s tímto zástupcem – tím je úloha 

zaměstnavatele zjednodušena. Zástupci zaměstnanců jsou odborové organizace, rada 

zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v otázkách týkajících se této tematiky. Je-li však zástupcem zaměstnanců odborová 

organizace, okruh poskytovaných informací a projednávaných otázek je rozšířen. Toto 

rozšíření práv se ovšem nedotýká ostatních zástupců zaměstnanců - postavení 

odborové organizace je tedy posíleno. Posílené postavení odborové organizace zůstalo 

zachováno i po rozhodnutí Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. V  případech, kdy 

zákonodárce přiznává určité právo pouze odborovým organizacím, jsou proto níţe 

v textu výslovně odborové organizace jmenovány a není uţíván obecnější pojem 

„zástupce zaměstnanců“. 

Nepůsobí-li u zaměstnavatele zástupce zaměstnanců, je zaměstnavatel povinen 

informovat a jednat se zaměstnanci přímo. U práv a povinností specifikovaných v § 279 

odst. 1 písm. a) a b) a § 280 odst. 1 a) aţ c) zákoníku práce je povinnost zaměstnavatele 

k projednání významných skutečností podmíněna jeho velikostí a zatěţuje jej aţ od 

počtu 10 zaměstnanců.  

Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, je zaměstnavatel povinen 

v případech týkajících se všech zaměstnanců nebo jejich většího počtu, kdy zákoník 

práce nebo zvláštní právní předpisy vyţadují součinnost s odborovou organizací, plnit 

tyto povinnosti vůči všem odborovým organizacím, nedohodne-li se s nimi na jiném 

způsobu součinnosti. V uvedeném případě – působí-li u zaměstnavatele více odborových 

organizací – jedná ve vztahu k jednotlivým zaměstnancům (za tyto zaměstnance) 

odborová organizace, jíţ je zaměstnanec členem. Za zaměstnance, který není odborově 

organizován, jedná v pracovněprávních vztazích odborová organizace s největším 

počtem členů, kteří jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru, neurčí-li tento 

zaměstnanec jinak. V odůvodnění rozhodnutí č. 116/2008 Sb. Ústavní soud dovodil, ţe 

formulaci ustanovení § 286 odst. 2 „...neurčí-li zaměstnanec jinak“ je nutné rozumět 

šířeji, neţ tomu bylo dosud: zaměstnanec můţe ingerenci odborové organizace 

i vyloučit. Jedná se o novátorský výklad měnící dosavadní praxi, která připouštěla 
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pouze moţnost volby mezi několika alternativami (v případě působení více odborových 

organizací u jednoho zaměstnavatele).  

 

II.2 Povinnosti zaměstnavatele poskytovat informace zástupcům zaměstnanců 

(případně přímo zaměstnancům) - ad § 279 zákoníku práce – sankce je 

zakotvena v ustanoveních § 10 a § 23 zákona o inspekci práce a je uložena 

přímo za porušení povinnosti k součinnosti  

 

Zaměstnavatel je povinen zástupce zaměstnanců (případně zaměstnance) informovat 

o: 

 ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele a jejím pravděpodobném vývoji (toto 

ustanovení neplatí v případě 10 a méně zaměstnanců), 

 činnosti zaměstnavatele, jejím pravděpodobném vývoji, jejích důsledcích na ţivotní 

prostředí a jeho ekologických opatřeních, ekonomické a finanční situaci 

zaměstnavatele a jejím pravděpodobném vývoji (toto ustanovení neplatí v případě 10 

a méně zaměstnanců), 

 právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách, vnitřním uspořádání a osobě 

oprávněné jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích a uskutečněných 

změnách v předmětu činnosti zaměstnavatele, 

 základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách, 

 záleţitostech v rozsahu stanoveném v § 280 zákoníku práce, tj. o záleţitostech, které 

je podle citovaného ustanovení navíc zaměstnavatel povinen se zaměstnanci 

projednat,  

 opatřeních, kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci 

a zaměstnankyněmi a zamezení diskriminace, 

 nabídce volných pracovních míst na dobu neurčitou, která by byla vhodná pro další 

pracovní zařazení zaměstnanců pracujících u zaměstnavatele v pracovním poměru 

uzavřeném na dobu určitou, 

 bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 101 aţ § 106 odst. 1 

zákoníku práce, § 108 zákoníku práce a zvláštním zákonem, tj. v rozsahu ustanovení 

tvořících systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců; pozor – sankcí 

podle § 10 a § 23 zákona o inspekci práce (do výše 200 000,- Kč) je však postiţitelné 

pouze porušení informační povinnosti; zákon je zde však nedůsledný, neboť porušení 

této informační povinnosti podle § 108 zákoníku práce je zároveň částečně 
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sankcionováno v rámci § 30 – „Správní delikty právnických osob na úseku 

bezpečnosti práce“ – konkrétně v § 30 (obdobně § 17) odst. 1 písm. b) zákona  

o inspekci práce, a to sankcí do výše 300 000,- Kč; samozřejmě věcná pochybení při 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci budou dále samostatně 

sankcionována podle uvedeného ustanovení § 30 (obdobně § 17) zákona o inspekci 

práce; výklad této problematiky (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) však leţí za 

hranicí tématu tohoto příspěvku; 

 záleţitostech v rozsahu stanoveném ujednáním o zřízení evropské rady zaměstnanců 

nebo na základě jiného ujednaného postupu pro informace a projednání na 

nadnárodní úrovni nebo v rozsahu stanoveném v § 294 zákoníku práce, tj. informace 

obsaţené v ujednání o evropské radě zaměstnanců – ujednání musí být písemná 

a musí obsahovat zejména: 

• určení všech zaměstnavatelů, na které se vztahují, 

• způsob ustavení a sloţení evropské rady zaměstnanců, počet členů, náhradníků, 

délku funkčního období, 

• místo, četnost a trvání jednání evropské rady zaměstnanců, 

• úkoly, oprávnění a povinnosti evropské rady zaměstnanců, ústředí 

a zaměstnavatelů při výkonu práva zaměstnanců na informace a projednání, 

• způsob svolávání schůzí, 

• způsob financování nákladů na činnost evropské rady zaměstnanců, 

• ustanovení o postupu při organizačních změnách, 

• dobu účinnosti ujednání o evropské radě zaměstnanců a o moţnosti změn 

ujednání, včetně přechodných ustanovení.  

Zaměstnavatel vyuţívající zaměstnance zprostředkované agenturou práce (uţivatel 

podle § 2 odst.5 zákoníku práce) je rovněţ povinen informovat dočasně přidělené 

zaměstnance agentury práce o nabídce volných pracovních míst. 

Zákon nepředepisuje způsob informování zaměstnanců. Z praktických důvodů je 

však vhodné zajistit písemný dokument prokazující, ţe k informování skutečně došlo. 

Zástupci zaměstnanců (zaměstnanci) mají právo poţadovat doplnění informací a jejich 

osobní projednání. 



 Disertační práce 

Závazkové právní vztahy v oblasti pracovního práva  199/257  JUDr. Antonín Havlík 
   

 

II.3 Povinnosti zaměstnavatele projednat významné skutečnosti se zástupci 

zaměstnanců (případně přímo se zaměstnanci) - ad § 280 zákoníku práce –  

sankce je zakotvena v ustanoveních § 10 a § 23 zákona o inspekci práce a je 

uložena přímo za porušení povinnosti k součinnosti  

 

Zaměstnavatel je povinen se zástupci zaměstnanců (případně se zaměstnanci) 

projednat: 

 pravděpodobný hospodářský vývoj u zaměstnavatele (toto ustanovení neplatí 

v případě 10 a méně zaměstnanců), 

 zamýšlené strukturální změny zaměstnavatele, jeho racionalizační nebo organizační 

opatření, opatření ovlivňující zaměstnanost, zejména opatření v souvislosti 

s hromadným propouštěním zaměstnanců podle § 62 zákoníku práce; jedná se 

o povinnosti specifikované výše (toto ustanovení neplatí v případě 10 a méně 

zaměstnanců), 

 nejnovější stav a strukturu zaměstnanců, pravděpodobný vývoj zaměstnanosti 

u zaměstnavatele, základní otázky pracovních podmínek a jejich změny (toto 

ustanovení neplatí v případě 10 a méně zaměstnanců), 

 převod zaměstnanců podle § 338 aţ § 342 zákoníku práce; zákon o inspekci práce 

zde odkazuje na celou příslušnou pasáţ zákoníku práce, která upravuje přechod práv 

a povinností z pracovněprávních vztahů na nového zaměstnavatele, povinnost 

projednat významné skutečnosti se zástupci zaměstnanců (případně zaměstnanci) se 

však týká především § 339 zákoníku práce ukládajícího informovat a projednat 

zejména:  

• stanovené nebo navrhované datum převodu, 

• důvody převodu, 

• právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance, 

• připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům, 

 bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 101 aţ § 106 odst. 1 

a § 108 zákoníku práce a zvláštním zákonem; platí v zásadě to, co bylo o této 

problematice řečeno výše při výkladu povinnosti informovat zaměstnance, 

 záleţitosti v rozsahu stanoveném ujednáním o zřízení evropské rady zaměstnanců 

nebo na základě jiného ujednaného postupu pro informace a projednání na 

nadnárodní úrovni nebo v rozsahu stanoveném v § 294 zákoníku práce; platí v zásadě 
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totéţ, co bylo o této problematice řečeno výše při výkladu povinnosti informovat 

zaměstnance. 

 

II.4 Rozšířená povinnost k informování a projednání s odborovou organizací - 

pokud u zaměstnavatele působí (pokud nikoliv, není zde již povinností 

informovat a jednat se zaměstnanci přímo) - ad § 287 zákoníku práce – sankce 

je zakotvena ve společném ustanovení § 10 a § 23 zákona o inspekci práce a je 

uložena přímo za porušení povinností k součinnosti  

 

  Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, splní zaměstnavatel svou 

informační povinnost k zaměstnancům již vůči tomuto zástupci zaměstnanců a není 

povinen zajišťovat informování zaměstnanců přímo – stupňování rozsahu 

projednávaných témat v případě působení odborové organizace je kompenzováno 

zánikem procedurálně komplikované povinnosti jednat (projednávat) se zaměstnanci 

přímo. Informační povinnost je však širší pouze v případě odborové organizace, nikoliv 

např. v případě zaměstnanecké rady. Rozšíření se týká povinností uvedených v § 287 

odst. 1 písm. a). Zaměstnavatel je podle § 287 zákoníku práce povinen informovat 

odborovou organizaci o:  

 vývoji mezd nebo platů, průměrné mzdy nebo platu a jejích jednotlivých sloţek, 

včetně členění podle jednotlivých profesních skupin, není-li dohodnuto jinak, 

 záleţitostech uvedených v § 279 zákoníku práce, tedy o skutečnostech, o nichţ 

je povinen standardně informovat zaměstnance přímo, pokud u něj odborová 

organizace nepůsobí (popsáno výše). 

Obdobně je věc řešena i v případě projednání, kdy je v případě splnění 

povinnosti k odborové organizaci jako zástupci zaměstnanců tato povinnost 

k projednání rozšířena ještě o tematické okruhy uvedené v § 287 odst. 2 písm. a) aţ g).  

Zaměstnavatel je podle § 287 zákoníku práce povinen projednat s odborovou 

organizací: 

 ekonomickou situaci zaměstnavatele, 

 mnoţství práce a pracovní tempo podle specifikace v § 300 zákoníku práce, 

 změny organizace práce, 

 systém odměňování a hodnocení zaměstnanců, 

 systém školení a vzdělávání zaměstnanců, 
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 opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, zejména 

mladistvých, osob pečujících o dítě mladší neţ 15 let a fyzických osob se 

zdravotním postiţením, včetně podstatných záleţitostí péče o zaměstnance, 

opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí, organizování 

sociálních, kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců, 

 další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců, 

 záleţitosti uvedené v § 280 zákoníku práce, tedy skutečnosti, které je 

zaměstnavatel povinen projednat se zaměstnanci přímo, pokud u něj odborová 

organizace nepůsobí (popsáno výše). 

 

II.5 Povinnosti zaměstnavatele k informování  a projednávání při hromadném 

propouštění - ad § 62 zákoníku práce - sankce je zakotvena v ustanovení § 10 

a § 23 zákona o inspekci práce a je uložena přímo za porušení povinností 

k součinnosti  

 

Jedná se o ustanovení upravující pravidla pro informování a projednávání 

zahrnutá do souhrnných ustanovení § 10 a § 23 zákona o inspekci práce, ale v zákoníku 

práce upravená mimo souhrnná ustanovení o informování a projednávání dle § 276 

zákoníku práce. Jde o ustanovení upravená společně s jinými partiemi zákoníku práce 

dle jeho logické struktury (společně s institutem upravujícím ukončování pracovního 

poměru).    

   Smyslem ustanovení § 62 a násl. zákoníku práce je zajistit připravenost všech 

zúčastněných subjektů – zástupců zaměstnanců, samotných zaměstnanců a úřadů práce 

k řešení obtíţných situací, které koncentrované ukončování pracovních poměrů můţe 

vyvolat. Podle ustanovení § 10 a § 23 zákona o inspekci práce je sankcionována 

povinnost zaměstnavatele před předáním výpovědí jednotlivým zaměstnancům včas 

o svém záměru, nejpozději 30 dnů předem, písemně informovat odborovou organizaci 

nebo radu zaměstnanců; zaměstnavatel je rovněţ povinen informovat o: 

 důvodech hromadného propouštění, 

 počtu a profesním sloţení zaměstnanců, kteří mají být propuštěni, 

 počtu a profesním sloţení všech zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele 

zaměstnáni, 

 době, v níţ se má hromadné propouštění uskutečnit, 

 hlediscích navrţených pro výběr zaměstnanců, kteří mají být propuštěni, 
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 odstupném, popřípadě dalších právech propuštěných zaměstnanců. 

Předmětem jednání s odborovou organizací nebo radou zaměstnanců je dosažení 

shody zejména o opatřeních směřujících k předejití hromadnému propouštění nebo 

k jeho omezení, zmírnění jeho nepříznivých důsledků pro zaměstnance, především 

moţnosti jejich zařazení na jiných vhodných pracovištích zaměstnavatele. 

Informační povinnost k úřadu práce je jiţ za hranicí tématu této práce, úprava 

je však natolik provázána, ţe pro úplnost oboje uvádím. § 62 zákoníku práce ukládá 

zároveň povinnost písemně informovat zástupce zaměstnanců – odborovou organizaci 

nebo radu zaměstnanců - o předpokládaných opatřeních, zejména o důvodech těchto 

opatření, o celkovém počtu zaměstnanců, o počtu a struktuře zaměstnanců, jichţ se tato 

opatření mají týkat, o období, v jehoţ průběhu dojde k hromadnému propouštění, 

o navrţených hlediscích pro výběr propouštěných zaměstnanců a o zahájení jednání 

s odborovou organizací nebo s radou zaměstnanců. Jedno vyhotovení písemné 

informace doručí zaměstnavatel odborové organizaci nebo radě zaměstnanců. Není 

zcela jednoznačné, komu bude tento dokument doručován v případě paralelní existence 

odborové organizace a rady zaměstnanců. Zvláště po rozhodnutí Ústavního soudu  

č. 116/2008 Sb. je pravděpodobnější, ţe se tato situace vyskytne. Zaměstnavateli lze 

doporučit z opatrnosti doručit písemnou informaci jak odborové organizaci (případně 

více odborovým organizacím), tak i radě zaměstnanců. Zaměstnavatelé se v tomto 

případě potýkají s interpretací pojmu „příslušný“ úřad práce. Pojem není v zákoně blíţe 

specifikován, je tedy moţné jej legitimně vykládat tak, ţe se jedná buď o úřad práce 

příslušný podle sídla zaměstnavatele, nebo o úřad práce, v jehoţ obvodu dochází 

k propouštění dotčených zaměstnanců. Výběr je v tomto případě na zaměstnavateli 

s tím, ţe volba úřadu práce podle sídla zaměstnavatele bude vhodná zejména v případě 

propouštění rozptýlené skupiny zaměstnanců s výrazně vzdálenými místy výkonu práce, 

zatímco v případě ukončení pracovních poměrů s větší skupinou zaměstnanců 

koncentrovaných do jedné oblasti bude vhodné jednat s místními úřady práce – to 

napomůţe i naplnění vlastního smyslu úpravy – vytvořit úřadu práce časový prostor pro 

přijetí opatření k zvládnutí zvýšeného počtu uchazečů o zaměstnání.  

Zaměstnavatel je povinen prokazatelně doručit příslušnému úřadu práce 

písemnou zprávu o svém rozhodnutí o hromadném propouštění a výsledcích jednání 

s odborovou organizací nebo s radou zaměstnanců. Ve zprávě je povinen dále uvést 

celkový počet zaměstnanců a počet a profesní sloţení zaměstnanců, jichţ se hromadné 

propouštění týká. Jedno vyhotovení této zprávy doručí odborové organizaci nebo radě 
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zaměstnanců. Odborová organizace nebo rada zaměstnanců mají právo se k písemné 

zprávě zaměstnavatele samostatně vyjádřit a toto vyjádření doručit příslušnému úřadu 

práce. Zaměstnavatel, na kterého byl prohlášen konkurz, je povinen doručit úřadu práce 

písemnou zprávu pouze na jeho ţádost. (Zaměstnavatel je dále povinen sdělit 

zaměstnanci den doručení výše uvedené písemné zprávy zaměstnavatele úřadu práce.) 

Jak je uvedeno výše, nedodrţení povinností vůči zástupcům zaměstnanců můţe 

být inspektoráty práce sankcionováno na základě § 10 a § 23 zákona o inspekci práce, 

tj. sankcí do výše 200 000,- Kč. Porušení povinností k úřadu práce je jiţ za hranicí 

skutkové podstaty postiţené § 10 a § 23 zákona o inspekci práce. Bylo by však moţné 

toto pochybení sankcionovat na základě široce vymezené skutkové podstaty § 25 

(obdobně § 12) zákona o inspekci práce zahrnující porušení povinnosti zaměstnavatele 

v oblasti vzniku, změny a zániku pracovního poměru. Sankci zde inspektoráty práce 

mohou uloţit aţ do výše 300 000,- Kč. Nejedná se však o systémové řešení a v úpravě 

de lege ferenda by toto oprávnění mělo být poskytnuto úřadu práce, k němuţ tato 

povinnost zaměstnavatele směřuje.  

 

II.6 Povinnosti zaměstnavatele k informování a projednávání - ad § 339 zákoníku 

práce – sankce je zakotvena ve společném ustanovení § 10 a § 23 zákona  

o inspekci práce a je uložena přímo za porušení povinností k součinnosti  

 

Jedná se rovněţ o ustanovení upravující pravidla pro informování a projednávání 

zahrnutá do souhrnných ustanovení § 10 a § 23 zákona o inspekci práce, ale v zákoníku 

práce upravená mimo souhrnná ustanovení o informování a projednávání dle § 276 

zákoníku práce. Jde o ustanovení upravená společně s institutem právního nástupnictví. 

Před přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů k jinému 

zaměstnavateli jsou dosavadní zaměstnavatel a přejímající zaměstnavatel povinni 

informovat odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců o této skutečnosti a projednat 

s nimi za účelem dosaţení shody: 

a) stanovené nebo navrhované datum převodu, 

b) důvody převodu, 

c) právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance, 

d) připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům.  
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III Povinnosti zaměstnavatele k součinnosti (v širším smyslu) stanovené mimo § 10 

a § 23 zákona o inspekci práce. Sankce jsou uloženy přímo nebo nepřímo (tj. 

sankce není uložena přímo za porušení povinností k součinnosti, ale za jiný 

protiprávní důsledek, který opomenutí součinnosti vyvolalo – např. pochybení 

v oblasti mezd, dovolené apod.). Povinnosti k součinnosti jsou vyjádřeny výslovně 

nebo skrytě v rámci šířeji definovaných skutkových podstat. 

 

III.1 Přímo ukládané sankce za výslovně specifikované porušení povinností 

k součinnosti   

 

Mimo rámec § 10 a § 23 zákona o inspekci práce tento zákon výslovně 

sankcionuje porušení povinnosti projednat se zaměstnancem, nebo na jeho ţádost se 

zástupci zaměstnanců, jeho stíţnost na výkon práv a povinností vyplývajících 

z pracovněprávního vztahu podle § 14 odst. 3 zákoníku práce – toto porušení je 

sankcionováno v rámci § 24 (obdobně § 11) odst. 1 písm. d) zákona o inspekci práce 

sankcí do výše 400 000,- Kč.  

Dále je mimo § 10 a § 23 zákona o inspekci práce výslovně sankcionováno 

porušení povinnosti projednat s příslušným odborovým orgánem nebo zástupcem pro 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a organizaci práce v noci podle § 94 zákoníku práce. Sankce je stanovena 

v rámci § 28 (obdobně § 15) zákona o inspekci práce upravující správní delikty 

právnických osob v oblasti pracovní doby, konkrétně v odst. 1 písm. w) citovaného 

ustanovení, a to sankcí do výše 300 000,- Kč.  

Rovněž je samostatně mimo § 10 a § 23 zákona o inspekci práce výslovně 

sankcionováno porušení povinnosti umožnit odborovým orgánům kontrolu podle  

§ 322 zákoníku práce. Skutková podstata je specifikována v § 30 (obdobně § 17) odst. 

1 písm. v) zákona o inspekci práce s moţností uloţit sankci do výše 300 000,- Kč. 

(Shora citované rozhodnutí Ústavního soudu redukovalo rozsah § 322 zákoníku práce.)  
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III.2 Přímo ukládané sankce za výslovně nespecifikované porušení povinností 

k součinnosti 

 

Pozornosti nesmí uniknout další povinnosti zaměstnavatele (k součinnosti se 

zástupci zaměstnance), které nejsou výslovně v zákoně o inspekci práce zmíněny, lze 

je však přímo zařadit do rozsahu definice ostatních široce definovaných skutkových 

podstat.  

Na základě skutkové podstaty § 25 (obdobně § 12) zákona o inspekci práce 

upravující právní delikty právnických osob při vzniku, změně nebo zániku 

pracovního poměru (nebo dohody o právech mimo pracovní poměr), lze ukládat 

sankce přímo za porušení povinnosti zaměstnavatele v této oblasti, i když není 

porušení povinnosti k součinnosti výslovně v zákoně zmíněno. Sankce můţe být 

uloţena do výše 300 000,- Kč. Jde o tyto povinnosti: 

 § 38 odst. 3 zákoníku práce – povinnost zaměstnavatele předkládat odborové 

organizaci ve lhůtách s ní dohodnutých zprávy o nově vzniklých pracovních 

poměrech; 

 § 39 odst. 4 zákoníku práce – povinnost zaměstnavatele, u nějţ působí odborová 

organizace, vymezit v dohodě s odborovou organizací váţné provozní důvody nebo 

důvody spočívající ve zvláštní povaze práce jako podmínku pro sjednání pracovního 

poměru zaměstnance na dobu určitou nad období 2 let (pokud samozřejmě má 

zaměstnavatel zájem pracovní poměry na dobu určitou nad dobu 2 let uzavírat); 

 § 46 zákoníku práce – povinnost zaměstnavatele projednat s odborovou organizací 

převod zaměstnance na jinou práci (v případech, které zákoník práce ovšem vůbec 

připouští), neţ odpovídá pracovní smlouvě, a zaměstnanec s takovým opatřením 

nesouhlasí; projednání není třeba, pokud celková doba převedení nepřesáhne 21 

pracovních dnů v kalendářním roce; 

 § 61 odst. 1 zákoníku práce – povinnost zaměstnavatele projednat předem 

s odborovou organizací výpověď nebo okamţité zrušení pracovního poměru se 

zaměstnancem (v odůvodnění shora citovaného rozhodnutí Ústavního soudu je 

dovozováno právo zaměstnance, nečlena odborové organizace, projednání vyloučit); 

 § 61 odst. 2 zákoníku práce – povinnost zaměstnavatele poţádat odborovou 

organizaci o předchozí souhlas s výpovědí nebo s okamţitým zrušením pracovního 

poměru zaměstnance, jde-li o člena orgánu odborové organizace, která působí 



 Disertační práce 

Závazkové právní vztahy v oblasti pracovního práva  206/257  JUDr. Antonín Havlík 
   

u zaměstnavatele, v době jeho funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení 

(k právu zaměstnance vyloučit projednání s odborovou organizací platí totéţ, co bylo 

uvedeno u předchozího bodu);  

 § 61 odst. 5 zákoníku práce – povinnost zaměstnavatele seznámit odborovou 

organizaci ve lhůtách s ní dohodnutých (pokud k takové dohodě dojde) s rozvázáním 

pracovních poměrů z jiných důvodů, neţ je výpověď (nebo okamţité zrušení pracovního 

poměru) ze strany zaměstnavatele.  

Srovnatelným typem úpravy je § 29 (obdobně § 16) zákona o inspekci práce 

upravující správní delikty právnických osob v oblasti dovolené. Sankce můţe být 

taktéţ uloţena do výše 200 000,- Kč. Jde o tyto povinnosti: 

 § 217 zákoníku práce – povinnost zaměstnavatele určit dobu čerpání dovolené 

podle rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové 

organizace;  

 § 220 zákoníku práce – povinnost zaměstnavatele určit hromadné čerpání dovolené 

za podmínek stanovených zákoníkem práce pouze na základě dohody s odborovou 

organizací. 

 

III.3 Nepřímo ukládané sankce za porušení povinností k součinnosti se zástupci 

zaměstnanců výslovně v zákoně o inspekci práce nezmíněných  

 

V případě § 26 (obdobně § 13) zákona o inspekci práce upravujícího správní 

delikty zaměstnavatele na úseku odměňování zaměstnanců je situace jiţ poněkud jiná 

neţ ve výše uvedených pasáţích. Není zde moţné jiţ přímo uloţit sankci za porušení 

povinnosti k součinnosti, ale toto porušení je moţné postihnout nepřímo, tj. sankcí je 

postiţen aţ důsledek porušení povinnosti, jeţ byla podmínkou pro určení konkrétního 

rozsahu práv a povinností. Není zde tedy přímo sankcionováno porušení povinnosti 

k součinnosti, ale aţ chybně vyplacená mzda (obdobné platí pro plat). V oblasti mezd se 

jedná o: 

 § 146 písm. c) zákoníku práce upravující podmínky sráţky ze mzdy, 

 § 209 odst. 2 zákoníku práce upravující podmínky sníţení náhrady mzdy 

zaměstnanců aţ na úroveň 60 % její výše. 

Totéţ, co je uvedeno výše, je moţné konstatovat i o všech případech dohody 

v kolektivní smlouvě jako předpokladu (případně alternativním předpokladu) určitého 

mzdového řešení. Jde o: 
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 § 112 odst. 2 zákoníku práce umoţňující sjednání odlišné nejniţší úrovně zaručené 

mzdy, 

 § 116 zákoníku práce umoţňující odlišné sjednání nejniţšího příplatku za práci 

v noci, 

 § 118 odst. 1 zákoníku práce umoţňující odlišné sjednání nejniţšího příplatku za 

práci v sobotu a v neděli, 

 § 120 odst. 1 zákoníku práce upravující stálou měsíční výši mzdy při reţimu kont 

pracovní doby.  

Rovněž pouze nepřímo je moţné uloţit sankci za nedodrţení povinností k součinnosti 

v oblasti pracovní doby podle § 28 zákona o inspekci práce (obdobně § 15). I zde 

ovšem není přímo sankcionováno porušení povinnosti k součinnosti, ale  jeho důsledky 

v oblasti pracovní doby. Jde o povinnosti uloţené: 

 § 83 odst. 1 zákoníku práce umoţňující sjednat v kolektivní smlouvě rozvrhové 

období pro nerovnoměrně rozvrţenou pracovní dobu aţ na období 52 týdnů, 

 § 93 odst. 4 zákoníku práce podmiňující dohodou v kolektivní smlouvě moţnost 

stanovení vyrovnávacího období pro práci přesčas na období 52 týdnů, 

 § 79 odst. 3 zákoníku práce umoţňující sjednání zkrácené pracovní doby 

zaměstnanců bez sníţení mzdy,  

 § 86 a násl. zákoníku práce upravující konta pracovní doby. 

 

Otevřené legislativní otázky   

 

Domnívám se, ţe mimo systém sankcí zakotvený v zákoně o inspekci práce 

zůstávají níţe uvedené povinnosti. Sankci by v těchto případech bylo moţné uloţit 

pouze, pokud by na základě všestranného posouzení konkrétní situace bylo oprávněné 

tyto jednotlivé případy podřídit reţimu § 279 odst. 1 písm. d) zákoníku práce 

ukládajícího povinnost informovat o základních otázkách pracovních podmínek a jejich 

změnách a § 287 odst. 2 písm. g) zákoníku práce ukládajícího povinnost projednat 

s odborovou organizací další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců – porušení 

této povinnosti je sankcionováno podle výše uvedeného výkladu na základě § 10 a § 23 

zákona o inspekci práce - případně dalších obecně formulovaných skutkových podstat 

zákona o inspekci práce.  

Jde zejména o tyto povinnosti k součinnosti:  
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 § 99 zákoníku práce – v části „Opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, 

práce přesčas, moţnost nařizovat práci ve dnech pracovního klidu... je zaměstnavatel 

povinen předem projednat s odborovou organizací“;  

 § 141 odst. 3 zákoníku práce – termín splatnosti mzdy (platu) – „Nebyl-li pravidelný 

termín výplaty mzdy nebo platu sjednán v kolektivní smlouvě, určí jej zaměstnavatel 

v mezích období uvedeného v odstavci 1 po projednání s odborovou organizací.“; 

 § 236 zákoníku práce upravující poskytování stravování zaměstnanců a jejich 

podmínky;   

 § 263 odst. 3 zákoníku práce – projednání poţadované výše náhrady škody – „Výši 

poţadované náhrady škody a obsah dohody o způsobu její úhrady s výjimkou 

náhrady nepřesahující 1 000,- Kč je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou 

organizací.“;   

 § 300 odst. 3 zákoníku práce – mnoţství a tempo práce – „Mnoţství poţadované 

práce a pracovní tempo, popřípadě zavedení nebo změnu normy spotřeby práce 

určuje zaměstnavatel, nejsou-li sjednány v kolektivní smlouvě, po projednání 

s odborovou organizací.“; 

 § 306 odst. 4 zákoníku práce – pracovní řád – „Zaměstnavatel, u kterého působí 

odborová organizace, můţe vydat nebo změnit pracovní řád jen s předchozím 

písemným souhlasem odborové organizace, jinak je vydání nebo změna neplatné“; 

sankcí v tomto případě je však neplatnost vydaného dokumentu; 

 § 309 odst. 8 zákoníku práce – omezení rozsahu agenturního zaměstnávání – 

„Rozsah agenturního zaměstnávání je moţné omezit jen v kolektivní smlouvě 

uzavřené u uţivatele.“; 

 § 320 zákoníku práce – pravidla pro projednávání opatření a právních předpisů 

a poskytování informací na nadpodnikové úrovni a součinnost se zástupci 

zaměstnanců státu, příspěvkových organizací, státních fondů a územně 

samosprávných celků;  

 § 348 odst. 3 zákoníku práce – pracovní řád – „Zda se jedná o neomluvené 

zameškání práce, určuje zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací.“ 

 

Zjednodušující shrnutí 

 

 S ohledem na komplikovanost třídění  doplňuji stručnou sumarizaci:  
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 Sociální dialog v podnikové úrovni je moţné členit do dvou základních oblastí. 

o  Sociální dialog v užším smyslu zahrnující proceduru pro vytváření 

podmínek pro činnost odborů odborových organizací, informování, 

projednání, spolurozhodování (společné rozhodnutí nebo rozhodnutí 

zaměstnavatele s předchozím souhlasem odborové organizace).  

o Sociální dialog v širším smyslu, který zahrnuje navíc proceduru 

kolektivního vyjednávání o uzavření kolektivní smlouvy.  

 Základní pravidla pro součinnost jsou upravena zejména v zákoníku práce, a to jak 

v ustanoveních upravujících souhrnně součinnost (část 12 zákoníku práce), tak 

rozptýleně společně s právními instituty upravujícími jiná konkrétní témata 

(ukončování pracovních poměrů, dovolená apod.). Sankce jsou obsaţeny zejména 

v zákoně o inspekci práce, a to jak souhrnně v ustanovení § 10 a § 23 ZIP, tak 

rozptýleně se skutkovými podstatami stanovenými pro další oblasti. 

 Pokud u zaměstnavatele nepůsobí zástupce zaměstnanců, realizuje zaměstnavatel 

součinnost přímo se zaměstnanci. Pokud zástupce zaměstnanců u zaměstnavatele 

působí, můţe zaměstnavatel splnit povinnost k součinnosti vůči tomuto zástupci 

zaměstnanců (není tedy nutné jednat se zaměstnanci přímo). Pokud je zástupcem 

zaměstnanců odborová organizace, povinnosti zaměstnavatele jsou  rozšířené. 

 V případě zaměstnavatelů zaměstnávajících méně neţ 10 osob, jsou povinnosti 

zúžené (nejde o významnou poloţku).  

 Po rozhodnutí Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. je moţné souběţné působení 

odborové organizace a dalšího zástupce zaměstnanců (např. zaměstnanecká rada), 

výše uvedená rozšířená práva odborové organizace jsou však spojena výlučně jen 

s působností odborové organizace. 

 Sankce za porušení povinnosti k součinnosti jsou stanoveny zejména v zákoně  

o inspekci práce, a to:  

o přímo v souhrnné skutkové podstatě v § 10 a 23 zákona o inspekci práce,    

o rozptýleně v dalších skutkových podstatách, a to: 

 sankce uloţené přímo za výslovně v zákoně o inspekci práce citované 

povinnosti k součinnosti, 

 sankce uloţené přímo za výslovně v zákoně o inspekci práce 

necitované povinnosti k součinnosti – povinnost k součinnosti je 

zahrnuta do šířeji vymezené skutkové podstaty  (např. neprojednání 
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výpovědi zaměstnanci v souladu s § 61 odst. 1 zákoníku práce  – 

zákon o inspekci práce neukládá sankci výslovně za porušení této 

povinnosti, ale za porušení povinnosti v oblasti vzniku, změny  

a zániku zaměstnaneckého vztahu, kam je moţné tuto povinnost 

uloţenou zákoníkem práce podřadit, sankce je však uloţena přímo za 

porušení povinnosti k součinnosti),  

 nepřímo za výslovně v zákoně o inspekci práce necitované 

povinnosti k součinnosti – není přímo sankcionované porušení 

povinnosti k součinnosti, ale aţ protiprávní důsledek (např. 

nesprávně stanovená pracovní doba v důsledku nesjednání 

rozvrhového období apod.). 

 Mimo systém sankcí zůstávají některé okruhy povinností, pokud by na základě 

posouzení konkrétní situace nebylo moţné jednotlivé případy podřídit reţimu § 279 

odst. 1 písm. d) zákoníku práce ukládajícího povinnost informovat o základních 

otázkách pracovních podmínek a jejich změnách a § 287 odst. 2 písm. g) zákoníku 

práce ukládajícího povinnost projednat s odborovou organizací další opatření 

týkající se většího počtu zaměstnanců.  

 Zákon o inspekci práce postihuje sankcemi pouze porušení povinností 

zaměstnavatelů k součinnosti se zástupci zaměstnanců, ze zorného pole „vypadly“ 

povinnosti k součinnosti přímo se samotnými zaměstnanci (pokud zástupce 

zaměstnance u zaměstnavatele nepůsobí).  

 Výše zvolená kategorizace povinností a k tomu zvolená terminologie není 

předkládána jako jediná moţná a obecně platná. Jedná se pouze o pokus autora poukázat 

na komplikovanost zákonem stanovených forem součinnosti (mezi zaměstnavateli  

a zaměstnanci, resp. jejich zástupci) a nabídnout nástroj jejich klasifikace pod zorným 

úhlem systému sankcí zakotvených v zákoně o inspekci práce. 

 

Návrhy de lege ferenda  

  

 De lege ferenda by bylo vhodné zjednodušit strukturu sankcí stanovených 

zákonem o inspekci práce. Cestou k tomu je naformulování obecnějších skutkových 

podstat. Jedná se o obecnou námitku proti koncepčnímu nedostatku zákona o inspekci 

práce. Nutné je sankcionovat obdobným  způsoben jak neplnění povinnosti  

k součinnosti s odborovou organizací, tak neplnění povinnosti k součinnosti přímo se 
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zaměstnanci v případě, ţe odborové organizace u zaměstnavatele nepůsobí. Rovněţ je 

nutné odstranit oblasti, pro něţ je stanovena právní povinnost, ale není stanovena 

sankce (soukromoprávní ani veřejnoprávní). Pokud se nejedná o zvláštní případy 

eticky problematických norem, kdy má zákon pouze proklamativní ambici, neměly by 

se vyskytovat právní normy neopatřené sankcí soukromoprávní nebo veřejnoprávní 

(nebo obojí).  

 

8.3 Institut kolektivní smlouvy  

 

Kolektivní vyjednávání o uzavření kolektivní smlouvy stupňuje (navazuje na) 

předcházející výše uvedené formy součinnosti. Jde o nejvyšší formu kooperace - 

sociálního dialogu. V kolektivním vyjednávání smluvní strany přecházejí od 

komunikace směřující k jednostrannému nebo vzájemnému informování o relevantních 

skutečnostech k hledání vzájemně přijatelné dohody o podmínkách, které zaměstnavatel 

zaměstnancům v zaměstnaneckém vztahu vytvoří. Jak jiţ bylo uvedeno výše, 

specifikem kolektivní (nebo také hromadné) smlouvy je její závaznost pro třetí osoby – 

neúčastnily vztahu. V soukromém právu se jedná o věc neobvyklou. Určitou paralelou 

jsou smlouvy ve prospěch třetího – v těchto případech jsou ovšem právní důsledky pro 

třetí osobu podmíněny jejím souhlasem. U kolektivních smluv je to také ţádoucí, vţdy 

to však zajištěno  není a v některých případech z podstaty věci ani být nemůţe. 

V současné právní úpravě je kolektivní smlouva uzavírána za všechny zaměstnance, za 

něţ ji uzavře zaměstnavatel a odborová organizace nebo jejich svazy. Pasivní role 

zaměstnance je kompenzována zákazem ukládat v kolektivní smlouvě zaměstnanci 

povinnosti. Kolektivní smlouva má být v současné právní úpravě pouze nástrojem 

k zakládání práva zaměstnance  (ambice nereálná – jak uvedu níţe).  

  Pojem a funkce kolektivní smlouvy není v zákoně explicitně vyjádřena. Pouze  

§ 22 zákoníku práce stanoví, ţe za zaměstnance má právo uzavřít korektní smlouvu 

výhradně odborová organizace. Dále § 23 zákoníku práce stanoví, ţe účastníky smlouvy 

mohou být jeden nebo více zaměstnavatelů nebo organizací zaměstnavatelů a jedna 

nebo více odborových organizací nebo jejich svazů. Navazuje pravidlo, ţe tato 

(pojmově v zákoně nedefinovaná) kolektivní smlouva nemůţe být nahrazena jinou 

smlouvou dle § 51 občasného zákoníku.   

 Předmět kolektivní smlouvy je v § 23 odst. 1 zákoníku práce vymezen 

nejednoznačně prostřednictvím svého účelu - a to tak, ţe především v kolektivní 
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smlouvě je moţné upravit mzdová platová a ostatní práva zaměstnance, jakoţ  

i vzájemná práva a povinnosti smluvních stran zaměstnavatele a zaměstnanců.  

 

Úprava de lege ferenda 

 

De lege ferenda je třeba kolektivní smlouvu pojmově komplexně v zákoně 

vymezit, nebo důsledně nevymezovat a vymezení přenechat doktríně, případně 

nadnárodním právním dokumentům (to je koncepce nového občanského zákoníku – 

v aktuální tradici působí nezvykle). Je nadbytečné vylučovat § 51 občanského zákoníku 

(moţnost sjednání nepojmenované smlouvy). Buď konkrétní smlouva svými znaky 

naplní pojem kolektivní smlouvy, nebo nikoli, jakákoli další regulace není důvodná.  

Nadbytečně je v § 22 zákoníku práce explicitně vyloučena moţnost uzavřít 

kolektivní smlouvu za zaměstnance s někým jiným neţ s odborovou organizací, neboť 

jiţ v následujícím ustanovení jsou definováni účastníci kolektivní moulovy, a to tak, ţe 

jimi jsou  jeden nebo více zaměstnavatelů (organizace zaměstnavatelů) nebo jeden nebo 

více odborových organizací. Formulace je nadbytečná i ze zásadnějšího důvodu – 

principiálně není důvod vylučovat nikoho z práva kolektivně vyjednávat  

o hospodářských a sociálních zájmech svých členů, pokud vystupují  

v  zaměstnavatelsko- zaměstnaneckém vztahu.  

De lege ferenda by tedy bylo vhodné změny zákona o kolektivním vyjednávání 

propojit se změnami v úpravě zákona o sdruţování občanů. Odborová organizace je 

pouze sdruţením k ochraně hospodářských a sociálních zájmů svých členů, pro něţ, 

pokud se takto svým předmětem činnosti deklaruje, je stanovena  zjednodušená 

procedura vzniku v § 9a  zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů (dále také zákon  

o „sdruţování občanů“) - tím je realizován poţadavek umoţnit vznik odborové 

organizaci nezávisle na státu (na rozdíl od ostatních sdruţení, která vznikají aţ registrací 

dle § 6 a násl. zákona o inspekci práce. Není tedy ţádný důvod vylučovat z práva 

kolektivně vyjednávat a zastupovat zaměstnance i další sdružení,  pokud jednají 

k ochraně hospodářských a sociálních zájmů. Je však důvodné podřídit je určité 

regulaci, pokud se subjekt uchází o zvláštní reţim práv, která jsou zákonem 

kolektivnímu odborovému zástupci svěřena. Legislativně by bylo moţné věc vyřešit 

definováním odborové činnosti (jako jednání se zaměstnavatelem v zájmu ochrany 

hospodářských a sociálních zájmů svých členů - zaměstnanců) a doplnit reţim 

registrace – ohlášení takovéto činnosti, např. jako činnosti doplňující odlišný předmět 
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činnosti jiţ vykonávaný. To znamená, právo jednat za své členy není nutné nijak 

omezovat na subjekt výhradně zajišťující odborovou činnost, přenesení veřejnoprávních 

práv by však bylo moţné jen pokud dojde k registraci odborové činnosti (např. obdobně 

s dnešním § 9a zákona o sdruţování občanů). Nejedná se o legislativní změnu zásadního 

významu, jde spíše o principiální rozšiřování prostoru svobody subjektů soukromého 

práva, sociální instituce mají tendenci k monopolizaci činnosti v oblasti, pro niţ jsou 

vytvořeny - jíţ se věnují a pro niţ vytvářejí navazující sociální struktury. Legislativní 

otevírání prostoru svobody je jedním z nástrojů účinně působících proti této tendenci, 

kaţdá podpora plurality posiluje konkurenci. Autor této práce můţe potvrdit z vlastní 

praxe u velké korporace, ţe odborové organizace, a zejména jejich svazy, jsou vnímány 

jako specializované sociální (veřejnoprávní) instituce, nikoli jako občanská sdruţení 

vyvíjející činnost v prostoru principiálně přístupném komukoli. Dochází aţ k absurdním 

situacím, kdy odborově neorganizovaní zaměstnanci vytvářejí neformální uskupení pro 

navrţení a podporu kandidáta pro volbu člena dozorčí rady společnosti voleného 

zaměstnanci v souladu s § 200 obchodního zákoníku. Tento kandidát konkuruje 

kandidátu navrţenému oborovou organizací. Aktivita takovéhoto neformálního sdruţení 

zaměstnanců je svou povahou nesporně odborovou činností, není to tak ale vnímáno. 

Pojem odborová organizace povaţují tito zaměstnanci za „rezervovaný“ pro označení 

právnické osoby svého druhu. (Paradoxně  argumentují tím, ţe do voleb staví 

nezávislého kandidáta, který není kandidátem odborových organizaci ani 

zaměstnavatele, ale zaměstnanců). I v současné úpravě je moţnost vzniku odborové 

organizace velmi liberální a prostor je otevřen, nicméně domnívám se, ţe výše uvedený 

legislativní impuls de lege ferenda by byl přínosem. Zdůraznil by, ţe odborovou 

organizaci necharakterizuje subjekt sám, ale povaha jeho činnosti a tato činnost je 

přístupná komukoli.  

De lege ferenda je třeba odstranit zcela neurčité ustanovení § 23 odst. 1 

zákoníku práce obsahující formulaci „ …. Především v kolektivní smlouvě je moţné 

upravit mzdová nebo platová práva a ostatní práva v pracovněprávních vztazích,  

jakoţ … “ Není zřejmé, zda vyjadřuje nekonkrétní didaktické doporučení bez 

normativního nároku (který by pro neurčitost dispozice normy ani toto ustanovení 

nemohlo mít) – potom se jedná o nadbytečnou formulaci v textu -, nebo zda se jedná   

o nenormativní popisné vyjádření zákonodárce - význam kolektivní smlouvy spočívá 

více v moţnosti sjednat práva mzdová, platová a další práva zaměstnanců neţ 

individuální smluvní  úpravě vzájemných závazků smluvních stran. Samozřejmě  
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i takovéto vyjádření je v legislativním textu nepatřičné. Účel právního institutu 

prověřuje aţ výkon práv a povinností adresátů normy a nikoli původní záměr 

zákonodárce (s nímţ se můţe dostat i do rozporu). Formulace by mohla např. znít: 

„V kolektivní smlouvě je moţné sjednat mzdová, platová práva zaměstnanců, jakoţ  

i další práva zaměstnanců z pracovněprávního vztahu a dále práva a povinnosti 

smluvních stran smlouvy. Povinnosti zaměstnanců lze v korektní smlouvě sjednat  

pouze jako podmínku pro nabytí práva zaloţeného kolektivní smlouvou nebo 

v případech určených zákonem.“  

Kolektivními smlouvami se v souladu s § 23 zákoníku práce vytvářejí 

normativní vrstvy dvou stupňů – podnikové a nadpodnikové. Podniková kolektivní 

smlouva nemůţe stanovit zaměstnancům práva v menším rozsahu, neţ je sjednáno ve 

smlouvě vyšší. V některých odůvodněných případech nesmí podniková smlouva 

stanovit ani více práv, neţ je sjednáno ve vyšší kolektivní smlouvě jako rozsah nejvýše 

přípustný. Řešení je moţné i de lege ferenda povaţovat za přijatelné.   

  V případě, ţe u zaměstnavatele působí několik odborových organizací v souladu 

s § 24 odst. 2 zákoníku práce, vystupují na jedné straně kolektivněsmluvního vztahu 

společně na základě vzájemné dohody (nedohodnou-li se odlišně). Toto řešení vyvolává 

problémy - moţnost blokování vyjednávání jednou odborovou organizací zaloţenou  

pouze minimálním počtem zaměstnanců (s minimální reprezentativností). Nový zákoník 

práce zvolil aplikaci opačného principu – chránil většinovou odborovou organizaci, 

která byla dle § 24 odst. 2 po prokazatelném neúspěchu v jednání o shodě s ostatními 

odborovými organizacemi oprávněna uzavřít kolektivní smlouvu se zaměstnavatelem 

samostatně. Následná novela zákoníku práce se v návaznosti na rozhodnutí Ústavního 

soudu vrátila k předcházející koncepci, to jest, ţe odborové organizace musí vystupovat 

ve vzájemné shodě a bez této shody není moţné kolektivní smlouvu uzavřít. 

Domnívám se, ţe navzdory individuálním problémům je současné řešení přijatelné i de 

lege ferenda. Jeho změna, pokud by měla být ústavně konformní, by pod zorným úhlem 

Ústavního soudu pravděpodobně vyţadovala zásadní změnu způsobu zjišťování 

legitimity závěrů kolektivního vyjednávání (např. zaměstnanecké hlasování). To je 

řešení komplikované a vyvolávající další problémy - rozsáhlejší neţ obtíţe, které by 

měly být odlišnou úpravou řešeny.  

  Kolektivní smlouva můţe být dle § 26 zákoníku práce uzavřena  na dobu určitou 

i neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Je-li sjednána na dobu určitou, musí být znám 

nejzazší termín její účinnosti. Předcházející úprava počítala pouze s dobou určitou, 
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nebyla však vyloučena situace, kdy doba určitá byla vymezena událostí (např. do 

uzavření nové smlouvy), jejíţ realizace nebyla jistá (např. do uzavření nové kolektivní 

smlouvy). To vyvolávalo aplikační problémy, které nové řešení odstraňuje.  Je tedy 

moţné je povaţovat za přijatelné i de lege ferenda. 

V § 28 zákoníku práce jsou explicitním výčtem vyloučena ustanovení, která není 

moţné pro kolektivní smlouvu aplikovat. De lege ferenda by bylo moţné tento výčet 

vyloučit jako nadbytečnou regulaci. Buď je ustanovení aplikovatelné, potom jej není 

důvod vylučovat, nebo jeho povaha vylučuje aplikaci na kolektivní smlouvu a potom je 

další explicitní vyjádření nadbytečné.  

Zákon o kolektivním vyjednávání upravuje v § 8 zákona o kolektivním 

vyjednávání proceduru jednání (kolektivního vyjednávání). Jeho zahájení se vztahuje  

k předloţení návrhu jednou ze stran potenciální smlouvy, přičemţ ukládá adresátovi 

návrhu vyjádřit se ve lhůtě 7 dní a označit návrhy, s nimiţ nesouhlasí. Takto musí být 

vyjednávání zahájeno nejpozději 60 dní od uplynutí účinnosti dosud účinné kolektivní 

smlouvy. Normám stanovujícím lhůty však chybí sankce, a to jak přímá, tak nepřímá. 

V právní praxi se lze setkat i s neformálně vyjadřovanými opačnými názory 

vyvozujícími z neposkytnutí vyjádření v zákonné lhůtě hmotněprávní důsledky. Takové 

stanovisko bývá odůvodňováno tím, ţe strana je povinna se vyjádřit k návrhům (to 

znamená k ustanovením), které nepřijala. Pokud se tedy strana nevyjádřila, neznamená 

to porušení zákona, ale je to potvrzení relevantní skutečnosti, ţe taková ustanovení 

(která nepřijala) neexistovala. Z toho tedy plyne, ţe pokud určitá ustanovení předloţena 

byla, byla i nutně přijata, neboť v opačném případě by se strana vyjádřila, vyjádřit se ale 

nemohla, protoţe ţádná taková ustanovení (která by nepřijala) neexistovala. To 

znamená, ţe všechna předloţená ustanovení byla přijata.  Formálně logická úvaha je 

správná. Při interpretaci normy je však třeba zhodnotit širší kontext – systematický 

výklad - a vzít v úvahu i teleologické směřování zákonodárce. Celé ustanovení se 

vztahuje k zahájení a průběhu vyjednávání -  i kdyţ se dotčená pasáţ nazývá 

zavádějícím způsobem:  „Postup při uzavírání kolektivních smluv“  místo např.  

„pravidla pro uzavření kolektivní smlouvy“.  Ustanovení o vyjádření k návrhům, které 

strana nepřijala, by nemělo být vytrháváno z kontextu celé věty, v níţ pouze rozvíjí 

obecnější povinnost se vyjádřit - zakotvenou v úvodu předcházející části věty. To 

znamená, ţe absence obecného vyjádření k návrhu, jakoţ i vyjádření k ustanovením, 

která strana nepřejala, je primárně porušení povinnosti dle § 8 zákona o kolektivním 
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vyjednávání a nemůže být konkludentním projevem vůle zvolit jednu ze dvou 

zákonných variant:  

 ustanovení předloţeného návrhu přijmout nebo  

 jej vyjádřením se k ustanovením, která nepřijala, odmítnout.  

(V takovém případě by bylo zároveň nutné vyvodit z projevu vůle i implicitní přijetí 

všech ustanovení ostatních ve vyjádření nezmíněných a tato interpretace by hraničila jiţ 

s právní fikcí.) Smluvní text je normativně vnitřně provázán – kolektivní vyjednávání je 

spojené se vzájemnými kompenzacemi vyjednaných ústupků – , přijmout nebo 

odmítnout jednotlivé ustanovení izolovaně je v naprosté většině případů nemoţné, celý 

text je moţné zhodnotit a akceptovat nebo neakceptovat pouze jako celek). Je nutné  

vzít v úvahu právní princip, ţe mlčení neznamená souhlas.   

  De lege ferenda by bylo vhodné zejména prodlouţit lhůtu k vyjádření návrhu  

a zrušit zcela neúčelné ustanovení § 8 odst. 2 zákona o kolektivním vyjednávání 

stanovující povinnost vyjádřit se k ustanovení, které dotčená strana nepřijala,  

a jednoznačně určit důsledky nedodrţení lhůty.  

 

8.4 Kolektivní spory 

 

  V případě, ţe kolektivní vyjednávání  nevede k dohodě ve lhůtě dvou měsíců  

a strany se nechtějí s neuzavřením smlouvy smířit, můţe jej (kolektivní vyjednávání) 

kaţdá ze stran (nebo společně) přenést na základě § 11 zákona o kolektivním 

vyjednávání do jeho další, druhé fáze. Tím je jednání před zprostředkovatelem - strany 

se mohou pokusit o překonání neshod  s pomocí mediace.  Zprostředkovatel můţe být 

jakákoli osoba starší 15 let, na níţ se strany jednání shodnou. Pokud se strany 

neshodnou na zprostředkovateli, ustanoví  jej  na návrh jedné ze stran stát (ministerstvo 

práce a sociálních věcí) v souladu s § 11 zákona o kolektivním vyjednávání jako osobu 

zapsanou na seznamu zprostředkovatelů a rozhodců (vedeném ministerstvem práce a 

sociálních věcí).  Zprostředkovatel předloţí dle § 12 odst. 1 zákona o kolektivním 

vyjednávání stranám (vyjednávajícím) řešení do 15 dnů ode dne přijetí návrhu na 

zprostředkování. Nepřijmou-li strany návrh zprostředkovatele a strany se stále nechtějí 

smířit s neúspěchem jednání, mohou jednání přenést do 3. stadia. Tím je jednání před 

rozhodcem nebo podpora vyjednavačských pozic nátlakovými prostředky, jimiţ je 

v souladu s § 16 a násl. zákona o kolektivním vyjednávání stávka zaměstnanců 

(obdobné platí pro výluku zaměstnavatele). Přechod do 3. stadia s přenesením práva 
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rozhodnout na rozhodce je podmíněn dohodou stran. U zaměstnavatelů                         

(na pracovištích)  definovaných v § 20 písm. g) aţ k) je vstup do stávky s ohledem na 

veřejný zájem zakázán. Alternativou je zde přenesení rozhodnutí na rozhodce, který je 

v souladu s § 13 odst. 2 na návrh jedné ze stran jmenován státem (Ministerstvem práce a 

sociálních věcí ČR).  

 

Jednání před rozhodcem navazující na jednání před zprostředkovatelem 

 

Jednání před rozhodcem je podmíněno neúspěšným jednáním před 

zprostředkovatelem. Podnětem je buď dohoda stran sporu, nebo návrh pouze jedné 

strany, pokud se jedná o pracoviště, na  nichţ není stávka přípustná. Institut rozhodce 

(se zřetelnými veřejnoprávními prvky) je tedy v současné úpravě vyhrazen aţ pro 

situaci, kdy by soukromoprávními nástroji nebylo moţné dosáhnout cíle.  

Pokud se týká osoby rozhodce, je zde zvolen  reţim přísnější neţ v případě 

zprostředkovatele - s ohledem na kompetenci pravomocně rozhodnout spor. Rovněţ se 

musí jednat o fyzickou osobu způsobilou k právním úkonům (podle práva ČR), 

obligatorním poţadavkem je ale zápis této osoby v seznamu zprostředkovatelů  

a rozhodců vedeném ministerstvem. Tato podmínka chybí v případě zprostředkovatele, 

coţ plně odpovídá soukromoprávnímu principu mediace. Pouze pro případ, ţe 

zprostředkovatele ustanovuje veřejnoprávní orgán (ministerstvo práce a sociálních 

věcí), volí tohoto zprostředkovatele z osob zapsaných ve veřejném seznamu (platí 

samozřejmě princip ochrany před podjatostí zajištěný vyloučením osoby účastnící se 

jednání jako zprostředkovatel). Pro rozhodnutí rozhodce je stanovena pořádková lhůta 

15 dní, norma však není vybavena sankcí. V případě sporu o uzavření kolektivní 

smlouvy je doručením rozhodnutí smluvním stranám nahrazen projev jejich vůle stran  

a kolektivní smlouva je tím uzavřena. Proti rozhodnutí není opravný prostředek. 

Odlišná procedura je zakotvena pro případ sporu o plnění z kolektivní smlouvy 

mezi jejími smluvními stranami. V tomto případě jsou předmětem sporu jiţ zaloţená, 

tedy jiţ existující vzájemná práva a povinnosti smluvních stran (nad minimální 

zákonnou úrovní). Spory tohoto druhu rozhoduje rozhodce na návrh jedné ze stran dle § 

13 odst. 2 zákona o kolektivním vyjednávání. Toto rozhodnutí můţe v 15denní lhůtě 

strana napadnout opravným prostředkem ke krajskému soudu, ten rozhodnutí rozhodce 

o plnění závazků z kolektivní smlouvy zruší nebo změní, jestliţe je v rozporu s 

právními předpisy nebo kolektivními smlouvami. Při rozhodování postupuje krajský 
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soud podle ustanovení občanského soudního řádu upravujících řízení v prvním stupni; 

rozhodne však vţdy usnesením, proti němuţ není přípustné odvolání ani obnova řízení. 

Bylo-li rozhodnutí rozhodce zrušeno, rozhodne o sporu týţ rozhodce; nesouhlasí-li s tím 

alespoň jedna ze smluvních stran nebo není-li to z jiných důvodů moţné, postupuje se 

podle § 13 zákona o kolektivním vyjednávání. Při novém rozhodování je rozhodce 

vázán právním názorem soudu. Pravomocné rozhodnutí rozhodce o plnění závazků z 

kolektivní smlouvy je soudně vykonatelné.  

 Optimální řešení de lege ferenda je vhodné provázat s úpravou nátlakových 

prostředků vyuţitelných na podporu kolektivního vyjednávání. To znamená, ţe 

optimální návrhy de lege ferenda bude moţné formulovat aţ v návaznosti na přijaté 

řešení (de lege ferenda) ve věci stávky. Domnívám se, ţe de lege ferenda je moţné 

zásadní věci formulovat jiţ nyní. Především je zcela nepřijatelné jakékoliv legislativní 

řešení, v němţ je rozhodující autoritě orgánu  svěřena pravomoc k rozhodnutí bez 

moţnosti nápravy – taková úprava je principiálně nepřijatelná, pokud se na moţnosti 

takového řešení strany předem nedohodly. I v případě dohody však nelze tolerovat 

rozpor se zákonem. To znamená, ţe v případě sporu o uzavření kolektivní smlouvy je 

výše uvedené řešení přijatelné tam, kde podnět k rozhodčímu řízení vzešel z dohody 

stran (v něm je implicitně obsaţena i dohoda o nekorigovatelném rozhodnutí rozhodce 

po stránce věcné), i tak je ale vhodné zakotvit moţnost přezkumu legálnosti takového 

rozhodnutí. Přezkum by bylo moţné vyloučit z věcného hlediska. Na pracovištích, kde 

není možné stávkovat, by bez dohody stran neměla být moţnost rozhodčího řízení 

vůbec připuštěna. V druhém případě – v případě sporů o výkon práva by mohlo být 

rozhodnutí pro urychlení řízení svěřeno rozhodci ve shodném reţimu se současnou 

úpravou. Proti rozhodnutí  krajského soudu by však měly být moţné všechny opravné 

prostředky, jak je tomu proti kaţdému jinému rozhodnutí v druhém stupni – procesně by 

bylo nutné věc systémově domyslet. Preferoval bych ale de lege ferenda standardní 

řešení prostřednictvím příslušnosti obecných soudů. Obava z průtahů řízení o spor mezi 

účastníky kolektivních mluv není důvodná. Legislativní řešení jsou stále svazována 

přílišným zohledňováním obvykle ročního omezení závazků z kolektivní smlouvy  

a zároveň nezvyklostí uţívat v pracovněprávních vztazích institut zajištění. Ve 

skutečnosti se tento závazek mezi smluvními stranami v zásadě neodlišuje od jiných 

soukromoprávních závazků, v nichţ je nezřídka naléhavost vynucení práva také velmi 

vysoká. Je pouze věcí legislativy, aby byly v prostoru pracovního práva odbourány 

překáţky k vyuţití vhodné škály zajišťovacích nástrojů. Pro případ porušení povinnosti, 
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jejíţ vynutitelnost jiţ následně není moţná nebo účelná a vyčíslení výše škody 

způsobené porušením této povinnosti je komplikované, se především nabízí zajišťovací 

institut smluvní pokuty, kterou by bylo vhodné doplnit o moţnost sjednat přiměřené 

zadostiučinění (pro imateriální újmu působenou nerespektováním sjednaných procedur).  

 

Stávka  

  

  Dle původní koncepce zákona o kolektivním vyjednávání bylo tímto zákonem 

provedeno ustanovení Listiny 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, zakotvující 

právo na stávku jako jedno ze základních hospodářských práv – zaměstnancům se právo 

na stávku zaručuje za podmínek stanovených zákonem (přičemţ toto právo nepřísluší 

soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních 

sborů). V pojetí zákona o kolektivním vyjednávání bylo jednou z podmínek 

legalizujících (podmiňujících) stávku nedosaţení dohody o kolektivní smlouvě. 

Nepostačovala pouze absence kolektivní smlouvy – kolektivní vyjednávání muselo 

dospět alespoň do stadia jednání před rozhodcem. Bezvýslednost kolektivního 

vyjednávání byla podmínkou nutnou, ovšem nikoli dostatečnou. Samotný proces 

vyhlášení stávky ukládal vyhlašovateli splnit další podmínky – zejména podmínku 

souhlasu 2/3 zaměstnanců hlasujících o stávce (jichţ se má stávka týkat), pokud se 

hlasování zúčastnila alespoň polovina zaměstnanců zaměstnavatele, jichţ se má stávka 

týkat. Stávku jako legitimní prostředek hospodářského boje povaţoval zákonodárce za 

důvodnou v období sporů o uzavření kolektivní smlouvy, protoţe právě v tomto stadiu 

se prosazují (střetávají) hospodářské a sociální zájmy při vyváţení podnikových 

normativních vrstev. V okamţiku uzavření kolektivní smlouvy, tj. vytvoření příslušné 

normativní vrstvy, je jiţ prostor pro hospodářský zápas uzavřen a je nutné zakotvená 

pravidla pouze vykonávat. Nelze samozřejmě vyloučit vznik sporů o plnění sjednaných 

práv a povinností vyplývajících ze sjednaných pravidel, to jiţ není  věcí hospodářského 

a sociálního konfliktu, ale otázkou interpretace a aplikace práva. V právním státě 

takového spory rozhodují soudy případně jiné další rozhodčí orgány, tak jako kaţdá jiná 

práva z právních, z heteronomních nebo autonomních norem. Spory zaměstnanců o 

práva z kolektivních smluv rozhodují soudy a spory o vzájemná práva účastníků 

kolektivní smlouvy jsou svěřeny rozhodci (§ 13 odst. 2 zákona o kolektivním 

vyjednávání). Proti jeho rozhodnutí je (na rozdíl od rozhodnutí ve sporu o uzavření 

kolektivní smlouvy) moţnost odvolání ke krajskému soudu.  
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Úvaha soudců rozhodujících ve sporech klíčových pro tuto oblast se ubírala 

jiným směrem (zejména judikát nejvyššího soudu č. (Rc) 21 Cdo 2104/2001). 

Neakceptovali zákon o kolektivním vyjednávání jako zákon realizující ústavní právo na 

stávku dle čl. 27 Listiny základních práv a svobod – a to tím, ţe jsou stanoveny obecné 

podmínky, za nichţ lze stávkovat, ale zákon je interpretován  pouze jako zákon 

částečně realizující široce pojaté ústavní právo na stávku (garantované zmíněným 

ustanovením Listiny základních práv a svobod), konkrétně jde pouze o stávku ve sporu 

o uzavření kolektivní smlouvy v průběhu kolektivního vyjednávání. V tomto pojetí 

zákonem niţší právní síly nebyly stanoveny podmínky pro realizaci práva na stávku, jak 

s tím počítá čl. 27 Listiny základních práv a svobod v jiných sporech neţ ve sporech o 

uzavření kolektivní smlouvy. Nečinnost zákonodárce samozřejmě nemůţe být 

důvodem pro vyloučení výkonu ústavního práva, to znamená, ţe v tomto pojetí je 

možné ve sporech o výkon práv z kolektivních smluv vyuţívat stávku jako legitimní 

nátlakový nástroj. Vhledem k absenci bliţších specifikačních pravidel (protoţe 

zákonodárce s touto moţností nepočítal) se všechny zúčastněné subjekty nalézají ve 

velmi nejistém postavení. Tento stav je dlouhodobě nepřijatelný.  

 

Návrhy de lege ferenda  

 

  De lege ferenda by bylo vhodné do pravidel pro řešení kolektivních sporů 

významně zasáhnout (zejména je třeba znovu zváţit začlenění institutu stávky). Návrhy 

je třeba strukturovat dle jednotlivých reţimů řešení sporů. Jak bylo uvedeno výše, 

v současné úpravě jsou zakotveny různé alternativy pro řešení sporů.  

 Jedná-li se o spor o uzavření kolektivní smlouvy,  je při neúspěšném vyjednávání 

moţný přechod přes stadium mediace - jednání asistované zprostředkovatelem dle § 11 

zákona o kolektivním vyjednávání -  aţ do stadia jednání před rozhodcem. Pokud se 

jedná o zaměstnavatele  (příp. jeho některá pracoviště), u něhoţ není moţné vstoupit do 

stávky (uţití stávky jako legálního nátlakového nástroje k podpoře vyjednávací pozice 

při vyjednávání o uzavření kolektivní smlouvy), je moţné  přenesení práva rozhodnout 

korektní spor o uzavření kolektivní smlouvy na určeného rozhodce  jen na návrh pouze 

jedné ze stran vyjednávání. U zaměstnavatelů, kde stávka vyloučena není, je přenesení 

práva na rozhodce moţné výhradě dohodou stran. Alternativou k takové dohodě je 

vyuţití hospodářského a sociálního nátlaku stávkou nebo výlukou (při splnění dalších 

zákonných podmínek).  
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  Dále je stanovena procedura pro  řešení sporu o plnění práv a povinností 

z kolektivní smlouvy:  

 Pokud jde o práva a povinnosti mezi smluvními stranami, je právo rozhodnout 

svěřeno rozhodci na návrh účastníka smlouvy, obdobně jako v případě rozhodování 

sporu o uzavření kolektivní smlouvy s tím, ţe pro toto rozhodnutí rozhodce 

existuje opravný prostředek v rozhodnutí krajského soudu na návrh jedné ze stran 

(jiţ zmíněno výše).   

 Pokud jde o práva zaměstnance z normativní vrstvy zaloţené kolektivní smlouvou, 

rozhodují obecné soudy tak jako u sporů o kaţdé jiné právo vyplývající z právní 

normy. Toto řešení vnáší nadbytečnou nejednotu. De lege ferenda je třeba 

procedury sjednotit, kloním se k svěření rozhodovací kompetence soudům pro obě 

situace.  

V právním vakuu se nalézají veškeré stávkové (obdobné by se týkalo i výluky) 

nátlakové akce ve sporech o plnění práv a povinností z kolektivní smlouvy, a to jak 

v případě, ţe by byly upřednostněny před vyuţitím nebo spojeny s vyuţitím nástrojů 

zákona o kolektivním vyjednávání (návrh na rozhodnutí rozhodce v případě sporu 

účastníků nebo spor před obecnými soudy v případě sporu o právo zaměstnance), tak 

pro řešení situací, pro něţ by tyto nástroje ani být uplatněny nemohly, neboť by se 

týkaly poloţek neupravených v kolektivní smlouvě (v období jejího trvání nebo 

v období, kdy KS není uzavřena). Jak bylo uvedeno, v judikatuře byl zákon o 

kolektivním vyjednávání interpretován pouze jako zákon upravující pravidla jenom pro 

dílčí oblast, v níţ můţe být vyuţita stávka jako legitimní nátlakový nástroj. Legislativa 

na tento směr vývoje soudní praxe novelou zákona o kolektivním vyjednávání 

nereagovala. Z judikatury lze vyvodit dnes jiţ ustálený právní názor, ţe zákon o 

kolektivním vyjednávání upravuje pouze část právního prostoru legitimního uţití 

stávky (realizace ústavního práva na stávku). Dosud však není jednoznačné, zda takto 

soudy rozhodovaly proto, 

 ţe zákonodárce nedostatečně zřetelně formuloval svůj záměr stávku připustit jen 

tam, kde probíhá spor o určité normativní řešení a nikoli o interpretaci tohoto 

řešení, neboť pro ni existují standardní instituce (stávka by tu měla  být připuštěna 

jen v případě nečinnosti těchto institucí, s tím ovšem zákonodárce nepočítal), nebo 

proto,  
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 ţe stávku nelze dle názoru soudců vůbec vyloučit, a to ani pro spory z jiţ existující 

normativní úpravy kolektivní smlouvy  (vyjma pracoviště, kde to není moţné 

z veřejného zájmu).  

  Proto by bylo vhodné de lege ferenda primárně novelizovat zákon  

o kolektivním vyjednávání tak, aby zákonodárce explicitně vyjádřil svoji vůli stanovit 

podmínky pro realizaci ústavního práva na stávku zakotveného v čl. 27 Listiny 

základních práv a svobod, tak jak toto ustanovení předpokládá (to by se mělo projevit i 

v názvu zákona). Bylo by vhodné definovat stávku jako nátlakový nástroj k obraně 

hospodářských a sociálních zájmů pro případ, ţe tato ochrana není zabezpečena 

sjednáním pravidel v kolektivní smlouvě – tedy smlouvou vyjednanou právě 

k zakotvení statusu - zabezpečení hospodářských a sociálních zájmů subjektů 

kolektivní smlouvou dotčených, tedy znovu explicitně vyjádřit původní právní ideu 

zákonodárce, s níţ tvořil zákon o kolektivním vyjednávání. Toto řešení by mohlo být 

jako alternativa doplněno o moţnost uţít stávku jako nátlakový prostředek ve sporu  

o právo, které není v kolektivní smlouvě řešeno (aby nedošlo k rozporu se zásadou 

pacta sunt servanta). Jádrem sporu by ale v tomto případě bylo doplnění sjednaného 

statusu, proto by stávce musela předcházet stávající procedura zahájení vyjednávání  

o dodatku ke kolektivní smlouvě, stávka by byla opět standardním nátlakovým 

nástrojem pro řešení sporu o zakotvení určitého statusu, tentokráte nikoli uzavření, ale 

doplnění kolektivní smlouvy. Povaţuji to za ještě přijatelnou alternativu, i v tomto 

případě se však jedná o pohyb na hranici rozporu se zásadou pacta sunt servanta. 

Kolektivní smlouva je určitý normativní komplex implicitně zahrnující nejen explicitně 

vyjádřená ustanovení, ale i dohodu o tom, ţe některé oblasti zůstanou v prostoru 

normativně neupravené svobody. Kaţdá ze smluvních stran by měla mít právo na 

ochranu jistoty, ţe v období platnosti kolektivní smlouvy nebude vyjednaný status 

problematizován. Přijatelnost alternativního řešení opírám o skutečnost, ţe jednání  

o doplnění dohody samozřejmě umoţňuje zpochybnit všechna sjednaná pravidla  

a vyjednat nový vyváţený status. Slabým prvkem alternativního řešení je určité 

znehodnocení  právní jistoty smluvní strany, která uzavřela kolektivní smlouvu 

s legitimním předpokladem zachování statusu (samozřejmě vyjma dobrovolné, 

nátlakových akcí prosté, dohody o změně) po celé sjednané období. Jestliţe strana 

uzavřela kolektivní smlouvu a plnila povinnosti z jejích ustanovení po část sjednaného 

období v dobré víře, je součástí vyváţeného kompromisu také ztráta moţnosti druhé 

strany vyuţívat nátlakových prostředků, potom zákonná moţnost prolomit tento status 
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oslabuje právní jistotu. Retroaktivitu by bylo nutné vyloučit uplatněním nového 

zákonného reţimu aţ na nové kolektivní smlouvy uzavřené po změně právní úpravy. 

Tím, ţe by ale jistota sociálního klidu nebyla součástí práva implicitně spojeného 

s uzavřením kaţdé kolektivní smlouvy, by ale byl institut tohoto zvláštního druhu 

smluvního závazku zásadně degradován.   

Domnívám se, ţe pro justici se bude jednat o přijatelné řešení. Zdá se mi 

nepravděpodobné, ţe by se v judikatuře prosadilo tak silné pojetí práva na stávku, které 

by bylo silnější neţ zásada pacta sunt servanta. Je samozřejmě nutné připustit, ţe 

interpretace normy někdy můţe umoţnit více legitimních variant, a tedy ţe i zde jde  

o prostor při vyjednávání o těchto variantách – k hájení hospodářských a sociálních 

zájmů, tedy legitimizovatelný prostor pro stávku. Domnívám se však, ţe interpretace 

normy by měla být především věcí odborného názoru soudu (případně rozhodce). 

Pokud se soudní praxe i za tohoto stavu přikloní k moţnosti uţívat stávku k obraně 

hospodářských a sociálních zájmů i v případě předcházejícího smluvního řešení 

v uzavřené kolektivní smlouvě, potom bude nutné přijmout zvláštní úpravu pro 

takovouto stávku tak, aby byla současná právní nejistota odstraněna. Domnívám se ale, 

ţe v takovém případě by měla být stávka připuštěna pouze po splnění předcházejících 

podmínek. Legislativa by měla hledat cestu, jak připustit moţnost vyuţití stávky jako 

opravdu moţnosti krajní po marném vyčerpání standardních zákonných prostředků. 

Nesporně by musela předcházet povinná mediace. K zváţení je alternativa podmínění 

této moţnosti aţ tím, ţe stávkující strana nedosáhla rozhodnutí standardní cestou,  např. 

v důsledku soudních průtahů.  

 

8.5 Rozšiřování kolektivní smlouvy 

 

  Svébytným fenoménem kolektivního pracovního práva je institut rozšiřování 

závaznosti kolektivní smlouvy (resp. její normativní části) na subjekty, pro něţ nebyla 

v okamţiku svého vzniku závazná (a které se tedy ani nepodílely na vyjednávání). Jde o 

institut  veřejnoprávního charakteru, za jehoţ vnikem stojí ekonomická potřeba ochrany 

rovných ekonomických podmínek soutěţících zaměstnavatelů, zároveň tím dochází i 

k sbliţování pracovních podmínek zaměstnanců u různých zaměstnavatelů obdobného 

zaměření. Jde tedy o institut především chránící zaměstnavatele. Názory spatřující 

význam institutu v zajišťování rovných podmínek zaměstnanců různých zaměstnavatelů 

ve shodném sektoru není moţné povaţovat za správné. Ochrana těchto zájmů je 
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dosaţitelná bezprostřední iniciativou zaměstnanců prostřednictvím vlastní odborové 

organizace, a tedy nástrojem bliţším soukromoprávním principům, nebylo by tedy 

důvodné zakotvit zvláštní veřejnoprávní proceduru rozšiřování kolektivní smlouvy 

z tohoto důvodu. Podstatou institutu je moţnost legislativními nástroji prosadit 

ekonomické parametry sjednané v kolektivní smlouvě i u jiných zaměstnavatelů se 

shodnými socioekonomickými podmínkami. Znamená to nejen, ţe zaměstnanci 

zaměstnaní u zaměstnavatelů shodného typu budou pracovat za srovnatelných 

podmínek (jak uvedeno, jde spíše o „vedlejší produkt institutu“), ale především to, ţe 

uvedení zaměstnavatelé budou zatěţováni ekonomickými náklady zaloţenými 

kolektivní smlouvou ve shodném rozsahu jako zaměstnavatelé, na něţ se daná 

kolektivní smlouva původně nevztahovala. Veřejnoprávní regulační povaha ustanovení 

je zjevná – je však aplikována ve sféře převáţně soukromé, měla by tedy předcházet  

(a být následně) stále periodicky kladena otázka, zda jde o řešení opravdu krajní,  

a tudíţ v soukromoprávní sféře legitimní. Pokud závěr vyzní ve prospěch tohoto 

veřejnoprávního řešení, je nutné, tak jako je tomu ve veřejné správě, volit úpravu co 

nejvíce šetřící soukromá práva osob (jedná se o obecné principy a níţe zmíněné 

rozhodnutí Ústavního soudu se přesně pohybuje v těchto mezích). Domnívám se, ţe 

současná platná úprava je markantním příkladem chybného legislativního řešení.    

   Dle současného § 7 zákona o kolektivním vyjednávání jsou strany kolektivní 

smlouvy vyššího stupně oprávněny společně navrhnout, aby bylo ve Sbírce zákonů 

vyhlášeno sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, ţe kolektivní smlouva vyššího 

stupně je závazná i pro další zaměstnavatele s převaţující činností v odvětví označeném 

kódem Odvětvové klasifikace ekonomických činností, pokud kolektivní smlouva 

splňuje níţe uvedené parametry, a to  

a) jedna ze stran je organizací zaměstnavatelů, kteří v odvětví, v němţ se navrhuje 

rozšířit závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně, zaměstnávají největší počet 

zaměstnanců, nebo 

 b) jedna ze stran je příslušným vyšším odborovým orgánem, který v odvětví, v němţ se 

navrhuje rozšířit závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně, jedná za největší počet 

zaměstnanců. 

Návrh dále musí splňovat zákonem uloţené formální náleţitosti dle § 7 odst. 4  

a násl. zákona o kolektivním vyjednávání. Stát (Ministerstvo práce a sociálních věcí) 

následně rozšíří kolektivní smlouvu na označenou skupinu subjektů zveřejněním ve 

Sbírce zákonů – propůjčí tedy textu státní autoritu bez moţnosti povinného k obraně 
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proti takovémuto veřejnoprávnímu zásahu státu. Jedná se o řešení nešťastné, pro praxi 

neefektivní a nesplňující poţadavky rozhodnutí Ústavního soudu, které si novou 

(současnou) úpravu vynutilo. Dále se pokusím interpretovat zmíněné (a velmi 

komplikované) ústavní rozhodnutí, srovnat jej s novým legislativním řešením  

a navrhnout rozhodnutí de lege ferenda, proto je vhodné citovat právně významné 

pasáţe v doslovném znění.   

 

Citace zákona o kolektivním vyjednávání:  

 

„§ 7 

 

 (1) Smluvní strany kolektivní smlouvy vyššího stupně mohou společně navrhnout, aby bylo ve 

Sbírce zákonů vyhlášeno sdělení4a) Ministerstva práce a sociálních věcí, že kolektivní smlouva vyššího 

stupně je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem Odvětvové 

klasifikace ekonomických činností4b) (dále jen "odvětví"). 

  

 (2) Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí podle odstavce 1 se vyhlásí ve Sbírce zákonů, 

pokud je kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřena 

a) organizací zaměstnavatelů, kteří v odvětví, v němž se navrhuje rozšířit závaznost kolektivní smlouvy 

vyššího stupně, zaměstnávají největší počet zaměstnanců, nebo 

  

b) příslušným vyšším odborovým orgánem, který v odvětví, v němž se navrhuje rozšířit závaznost 

kolektivní smlouvy vyššího stupně, jedná za největší počet zaměstnanců. 

  

 (3) Splnění podmínek stanovených v odstavci 2 se posuzuje k poslednímu dni čtvrtletí, za které 

jsou k dispozici statistické informace podle odstavce 6. 

  

 (4) Návrh na rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně (dále jen "návrh") musí být 

písemný, podepsaný smluvními stranami na téže listině a musí obsahovat označení kolektivní smlouvy 

vyššího stupně a odvětví, v němž má být její závaznost rozšířena na další zaměstnavatele. Dále musí 

obsahovat 

a) seznamy zaměstnavatelů, pro které je kolektivní smlouva vyššího stupně závazná, a celkový počet jejich 

zaměstnanců, seznamy zaměstnavatelů, kteří jsou členy ostatních organizací zaměstnavatelů v tomtéž 

odvětví, celkové počty jejich zaměstnanců a kódy Odvětvové klasifikace ekonomických činností4b), nebo 

  

b) celkový počet zaměstnanců, za které jedná příslušný vyšší odborový orgán uvedený v odstavci 2 písm. 

b), to je seznam zaměstnavatelů, u kterých tento orgán působí prostřednictvím příslušného odborového 

orgánu, a celkový počet jejich zaměstnanců, a počet zaměstnanců, za které jedná jiný příslušný vyšší 

odborový orgán, který působí v tomtéž odvětví, to je seznam zaměstnavatelů, u kterých tento orgán působí 

prostřednictvím příslušného odborového orgánu, počet jejich zaměstnanců a jejich kód Odvětvové 

klasifikace ekonomických činností4b). 

Smluvní strany připojí k návrhu znění kolektivní smlouvy vyššího stupně v písemné a elektronické podobě. 

  

 (5) Organizace zaměstnavatelů je povinna pro tyto účely písemně sdělit Ministerstvu práce  

a sociálních věcí a organizaci zaměstnavatelů, která působí v tomtéž odvětví, na žádost seznam 

zaměstnavatelů, kteří jsou jejími členy, a celkový počet jejich zaměstnanců. Vyšší odborový orgán je 

povinen pro tyto účely písemně sdělit Ministerstvu práce a sociálních věcí a vyššímu odborovému orgánu, 

který působí v tomtéž odvětví, na žádost celkový počet zaměstnanců, za které jedná, a seznam 

zaměstnavatelů, u kterých působí příslušná odborová organizace. 

  

 (6) Skutečnosti stanovené v odstavci 4 prokazují smluvní strany statistickými informacemi 

Českého statistického úřadu o celkovém počtu zaměstnanců a písemnými sděleními podle odstavce 5. 
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 (7) Pokud návrh nesplňuje náležitosti stanovené v odstavci 4, vyzve Ministerstvo práce  

a sociálních věcí smluvní strany k odstranění nedostatků, popřípadě k doplnění návrhu a stanoví jim 

 k tomu přiměřenou lhůtu. Zároveň je poučí, že pokud nedostatky neodstraní, popřípadě návrh nedoplní, 

nebude možné vyhlásit sdělení podle odstavce 1. 

  

 (8) Smluvní strany kolektivní smlouvy vyššího stupně mohou vzít návrh zpět do 15 dnů od jeho 

doručení. Na náležitosti zpětvzetí návrhu se vztahuje odstavec 4 věta první obdobně. 

  

 (9) Jsou-li splněny podmínky stanovené v odstavci 2 a návrh obsahuje náležitosti stanovené  

v odstavci 4, zašle Ministerstvo práce a sociálních věcí bez zbytečného odkladu, nejdříve však po uplynutí 

lhůty stanovené v odstavci 8, sdělení uvedené v odstavci 1 k vyhlášení do Sbírky zákonů. Ve sdělení uvede 

též místo, kde se lze seznámit s obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně, jejíž závaznost se rozšiřuje na 

další zaměstnavatele. Ministerstvo práce a sociálních věcí zároveň zašle kolektivní smlouvu vyššího 

stupně v elektronické podobě úřadům práce 4c) a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Úřad práce umožňuje každému, kdo o to požádá, nahlédnout do kolektivní smlouvy vyššího stupně, jejíž 

závaznost byla rozšířena na další zaměstnavatele. 

  

 (10) Nejsou-li splněny podmínky stanovené v odstavci 2 nebo návrh neobsahuje náležitosti 

stanovené v odstavci 4, popřípadě jestliže smluvní strany neodstranily ve stanovené lhůtě nedostatky 

návrhu, nebo jej nedoplnily, Ministerstvo práce a sociálních věcí písemně vyrozumí smluvní strany, že 

jejich návrhu nevyhovuje. 

  

§ 7a 

  

 Kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení 

sdělení podle § 7 odst. 1 ve Sbírce zákonů pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví, 

 s výjimkou zaměstnavatele, 

a) na kterého byl nejpozději k tomuto dni prohlášen konkurs4d), 

 b) který k tomuto dni zaměstnává více než 50 % fyzických osob se zdravotním postižením4e), 

c) který k tomuto dni zaměstnává méně než 20 zaměstnanců, 

d) u kterého došlo k mimořádné události4f), jejíž následky k tomuto dni trvají, nebo 

e) pro kterého je závazná jiná kolektivní smlouva vyššího stupně.“ 

 

Rozšiřování kolektivní smlouvy – předcházející řešení, rozhodnutí Ústavního soudu  

a řešení de lege ferenda   

  

Jak bylo uvedeno výše, de lege ferenda je třeba provést zásadní změnu úpravy. 

Její současný neuspokojivý tvar je výsledkem historického vývoje. Do 31. 4. 2004 

probíhalo řízení v souladu s § 7 zákona o kolektivním vyjednávání, na jehoţ základě 

mohl stát prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí republiky stanovit 

právním předpisem, ţe kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná i pro 

zaměstnavatele, kteří nejsou členy organizace zaměstnavatelů, jeţ tuto smlouvu 

uzavřela. Rozšířit takto závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně podle zmíněného 

ustanovení bylo moţné pouze na zaměstnavatele s obdobnou činností a obdobnými 

ekonomickými a sociálními podmínkami, kteří zároveň měli sídlo na území příslušné 

republiky a není pro ně závazná jiná kolektivní smlouva vyššího stupně. Nebylo to 

řešení optimální, ale zajišťovalo dotčeným osobám alespoň minimální prostor k obraně, 

neboť Ministerstvo financí muselo před rozhodnutím o rozšíření vést „nalézací řízení“ 
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s potenciálně dotčenými subjekty, v němţ byly ověřovány skutečnosti poţadované § 7 

zákona o kolektivním vyjednávání, jako předpoklad pro rozšíření vyšší kolektivní 

smlouvy (především zda se jedná o zaměstnavatele s obdobnou činností a obdobnými 

ekonomickými a sociálními podmínkami). Úroveň legislativního řešení však 

nesplňovala vysoké poţadavky právního státu – řízení neprobíhalo dle správního řádu, 

neexistovala moţnost opravného prostředku apod.  

Následně Ústavní soud svým rozhodnutím Pl. ÚS 40/02 zrušil s účinností  

k 31. 3. 2010 citovaný § 7 zákona o kolektivním vyjednávání jako protiústavní (pro 

rozpor s čl. 11 odst. 1, čl. 26 ve spojení s čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod  

a čl. 1, čl. 81 a čl. 90 Ústavy České republiky) a uloţil zákonodárci  upravit zákon  

o kolektivním vyjednávání způsobem souladným s ústavou.  

 

Obsáhlou právní (a velmi komplikovanou) větu uvedeného rozhodnutí uvádím níţe - 

domnívám se, ţe ji lze interpretovat takto: 

 

Ústavní soud povaţuje za ústavně konformní nástroj pouze takovou legislativní 

proceduru, která zajistí proces nalézání rovnováhy mezi ochranou soukromého práva na 

vlastnictví a autonomní dispoziční svobody subjektu soukromého práva na straně jedné 

a nezbytností prosadit v odůvodněných případech právo veřejné (veřejný statek) na 

straně druhé, a to i na úkor práva soukromého. Ústavní soud vyslovil i právní názor, 

jakým způsobem by rovnováha v případě rozšiřování kolektivních smluv měla být 

nalézána.  

 Prioritu veřejného statku před právem vlastnickým je nutno podmínit legitimitou 

systému kolektivního vyjednávání. Pro ni Ústavní soud poţaduje relevantní podíl 

kontrahentů na trhu v daném oboru, jejichţ normy sjednané kolektivní smlouvou se 

rozšiřují na další subjekty.  

 Je nutno zabezpečit minimalizaci zásahu do soukromého základního práva  

a svobody. 

 Je nutno zabezpečit výjimečnost veřejnoprávního zásahu, ten je podmíněn pouze 

 mimořádnými důvody veřejného zájmu. 

 Je nutno stanovit obecné (a transparentní) podmínky, pouze při jejichţ splnění 

bude moţné rozšířit kolektivní smlouvu na další  individuální subjekty, neúčastníky 

smlouvy. 
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 Je nutné zabezpečit moţnost individuálního přezkumu oprávněnosti zásahu do 

soukromého práva, a to buď 

o soudním přezkumem legálnosti správního rozhodnutí, pokud bude 

rozšiřování kolektivních smluv řešeno cestou správních řízení,  

o nebo soudním přezkumem naplnění podmínek (subsumpčních) pro rozšíření 

závazků z kolektivní smlouvy na nečleny smluvního vztahu, pokud by 

rozšiřování kolektivních smluv bylo zajištěno cestou obecného 

normativního vymezení celé skupiny zaměstnavatelů (stanovením 

podmínek), na něţ extenze dopadá. Takový přezkum by se realizoval 

zejména cestou sporu o uplatnění tvrzených práv plynoucích zaměstnanci  

z kolektivní smlouvy vyššího stupně, případně cestou soudního přezkumu 

správních rozhodnutí souvisejících např. s kontrolou pracovních podmínek 

stanovených ve vyšší kolektivní smlouvě zavazující (dle předpokladu)  

i ostatní subjekty, na něţ je kolektivní smlouva v důsledku splnění podmínek 

(pro rozšíření) rozšířena.  

Jak bylo výše uvedeno, s ohledem na komplikovanost závěrů rozhodnutí Ústavního 

soudu je nutné citovat právní větu v doslovném znění  

 

Citace rozhodnutí Ústavního soudu (Pl. ÚS 40/02):  
 

 „1) Dle ustáleného názoru Ústavního soudu (viz nálezy sp. zn. Pl. ÚS 24/99, Pl. ÚS 5/01, Pl. ÚS 

39/01 - publikované ve Sb. n. u., sv. 18, s. 135 a násl., sv. 24, s. 79 a násl. a sv. 28) nezbytnou součástí 

demokratického právního státu je i ochrana svobody smluvní vůle, jež je derivátem ústavní ochrany práva 

vlastnického dle čl. 11 odst. 1 Listiny (jehož základním komponentem je ius disponendi). Se samotnou 

povahou a účelem kolektivního vyjednávání spjatý institut jejich extenze, tj. možnost rozšíření 

normativního nad obligační dopad kolektivní smlouvy, z pohledu ústavněprávního tudíž zakládá kolizi 

mezi omezením práva vlastnického dle čl. 11 Listiny a veřejným statkem ve smyslu čl. 6 Evropské sociální 

charty, publikované pod č. 14/2000 Sb. m. s., ve spojení s čl. 1 Ústavy a čl. 27 Listiny. Je-li východiskem 

ústavní přijatelnosti institutu extenze působnosti kolektivních smluv vyššího stupně evropská 

demokratická právní zkušenost a z ní plynoucí standardy, srovnání s právem Evropské unie, jakož i 

nalézání procedurálního mechanizmu zajišťování rovnováhy mezi právní ochranou svobody a 

garantováním vnitřního míru lidského společenství, lze s tím spjatých účelů v rozhodovaném kontextu 

dosáhnout toliko za cenu omezení práva vlastnického. Prioritu veřejného statku před právem vlastnickým 

nutno ale podmínit podmínkou legitimity (reprezentativnosti) systému kolektivního vyjednávání, tudíž 

relevancí podílu kontrahentů na trhu v daném oboru. Dále z požadavku minimalizace zásahu do 

základního práva a svobody, jenž je součástí principu proporcionality, plyne i kautela výjimečnosti 

takovéhoto opatření a s tím spjatá maxima pro normotvůrce extenzi působnosti kolektivní smlouvy 

přijmout toliko v mimořádně odůvodněných případech veřejného zájmu. 

 

 2) Individuální regulaci obsaženou v právním předpisu, zbavující adresáty možnosti soudního 

přezkumu naplnění obecných podmínek normativní úpravy u konkrétního subjektu, jíž schází 

transparentní a akceptovatelné odůvodnění ve vztahu k možnosti regulace obecné, nutno tudíž považovat 

za rozpornou s principem právního státu (čl. 1 Ústavy), jemuž je imanentní dělba moci a soudní ochrana 

právům (čl. 81, čl. 90 Ústavy). Tyto derogační důvody soudního přezkumu ústavnosti plně dopadají i na 

posouzení ústavnosti § 7 zákona o kolektivním vyjednávání. Je přitom plně věcí zákonodárce, stanoví-li 

proceduru extenze působnosti formou správního řízení s možností soudního přezkumu (jak tuto možnost 



 Disertační práce 

Závazkové právní vztahy v oblasti pracovního práva  229/257  JUDr. Antonín Havlík 
   

naznačil Ústavní soud v usnesení z 11.7.2002 sp. zn. IV. ÚS 587/01), anebo formou obecného 

normativního vymezení celé skupiny zaměstnavatelů, na niž extenze dopadá, a to s možností soudního 

přezkumu naplnění subsumpčních podmínek (např. ve sporu o uplatnění tvrzených nároků, plynoucích z 

kolektivní smlouvy vyššího stupně, zaměstnancem, případně soudního přezkumu správních rozhodnutí, 

týkajících se např. kontroly pracovních podmínek).“  

 

  Nové (současné) řešení je tedy nejen zcela nepraktické, ale domnívám se, ţe 

zjevně nesplnilo předpoklady pro moţnost rozšířit kolektivní smlouvu, poţadované 

Ústavním soudem. Je moţné dokonce konstatovat, ţe nově formulovaná pravidla jsou 

pod zorným úhlem kritérií poţadovaných Ústavním soudem ještě nižší kvality, neţ 

tomu bylo u pravidel, jaká obsahovala zrušená předcházející úprava. Pro přístupnost  

zhodnocení současného stavu aplikuji jednotlivé poţadavky, jak jsem se je výše pokusil 

abstrahovat z právní věty rozhodnutí, na novou úpravu samostatně.  

 

Prioritu veřejného statku před právem vlastnickým je nutno podmínit legitimitou 

systému kolektivního vyjednávání.  

 

Pro legitimitu výsledku kolektivního vyjednávání jako východisko pro rozšíření 

jeho výsledku (zmíněného kolektivního vyjednávání – vyšší kolektivní smlouvy) na 

další subjekty poţaduje Ústavní soud relevantní podíl kontrahentů (rozšiřované vyšší 

kolektivní smlouvy) na trhu v daném oboru. Zákonodárce se pokusil splnit poţadavek 

Ústavního soudu podmíněním rozšíření vyšší kolektivní smlouvy tím, ţe účastníkem 

rozšiřované kolektivní smlouvy je zaměstnavatelský subjekt zaměstnávající většinu 

zaměstnanců v odvětví nebo odborový subjekt, který jedná za většinu zaměstnanců 

v odvětví. Odvětví je však mechanicky vymezené odkazem na kódy Odvětvové 

klasifikace ekonomických činností vytvářené při zajišťování státní statistické sluţby (ta 

je s účinností  od 1. 1. 2008 nahrazena Klasifikací ekonomických činností). Jde  

o řešení nevhodné. Zákonodárce tím zakotvil právní domněnku, ţe zaměstnavatelé, 

kteří byli zařazeni v uvedené statistické klasifikaci ve stejném odvětví, jsou 

zaměstnavatelé s obdobnými ekonomickými a sociálními podmínkami, a to jako 

domněnku nevyvratitelnou, neboť ţádná procedura pro ověření pravdivosti této teze 

stanovena nebyla. Jedná se nepochybně o domněnku, neboť ze samotné shody odvětví  

v klasifikaci OKEČ vyplývá (pokud je statistické zjištění vůbec správné), ţe se subjekt 

angažuje v určitém odvětví,ekonomiky ale nic více – chybí všechny další relevantní 

parametry jako bliţší specifikace produktů, cenové podmínky na místním trhu apod.     

V zákoně by musely být za kritérium zakotvené obdobné ekonomické a sociální 
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podmínky, přičemţ by bylo předpokládáno, ţe u zaměstnavatelů zařazených ve 

shodném odvětví (svojí převaţující činností) v OKEČ je splněna podmínka shodných 

ekonomických a sociálních podmínek, pokud nebude prokázán opak – v soudním nebo 

správním řízení. Domnívám se však, ţe koncepce opírající se o právní domněnku je 

chybná  (a to i v případě sofistikovanější úpravy, neţ je ta současná).  

 

Poţadavek výjimečnosti veřejnoprávního zásahu podmíněného  mimořádnými důvody 

veřejného zájmu a poţadavek minimalizace zásahu do soukromého základního práva (a 

svobody) 

  

  Jestliţe jsem výše uvedl, ţe jiţ pokus o splnění poţadavku legitimity odkazem 

na klasifikaci OKEČ s uţitím domněnky, ţe subjekty společně zařazené ve shodného 

odvětví jsou zároveň subjekty s obdobnými sociálními a ekonomickými podmínkami, je 

jiţ sám o sobě neuváţený, další poţadavek Ústavního soudu nevhodnost současného 

řešení jen podtrhuje. Jestliţe je určitá kolektivněsmluvní úprava uplatněna u 

nadpoloviční většiny zaměstnanců daného odvětí, i za předpokladu, ţe výše uvedená 

domněnka (o shodnosti ekonomických a sociálních podmínek) by byla apriori pravdivá, 

absolutně z toho neplyne, ţe je zároveň splněna podmínka mimořádnosti (mimořádné 

nutnosti) takového zásahu do soukromého práva. Při takto zvolené koncepci můţe být 

celých 49,9 % trhu nekryto kolektivní  smlouvou, a přesto by mohlo dojít k rozšíření 

norem z prostoru krytého kolektivní smlouvou. I kdyby byl stanoven podíl vyšší, 

neplyne z této skutečnosti, ţe dochází k tak zásadní nerovnosti soutěţních podmínek u 

zaměstnavatelů, ţe je nutné přistoupit k veřejnoprávnímu zásahu pro jejich korekci.  

 

Poţadavek stanovit obecné (a transparentní) podmínky, pouze při jejichţ splnění bude 

moţné rozšířit kolektivní smlouvu na další individuální subjekty – neúčastníky smlouvy 

– a poţadavek na zabezpečení moţnosti individuálního přezkumu oprávněnosti zásahu 

do soukromého práva   

 

Poţadavek transparentnosti se zaměstnavatel pokusil splnit odkazem na 

klasifikaci OKEČ. To transparentní podmínka je, musí se ale zároveň jednat  

o skutečnost legitimní. Tou jsou pouze shodné ekonomické a sociální podmínky - jen to 

můţe být předpokladem pro (moţné) ohroţení soutěţní rovnosti zatíţením pouze části 

soutěţitelů povinností z vyšší kolektivní smlouvy. To znamená, ţe podmínka 
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transparentnosti je nutná, ale nikoli dostatečná. Zároveň musí být splněny další 

podmínky, a to, ţe situace vyvolaná kolektivní smlouvou skutečně ohrožuje 

soutěžitele zatíţené břemenem (z kolektivní smlouvy) natolik, ţe je nutný 

veřejnoprávní zásah. Pokud se týká moţnosti individuálního přezkumu,  

v realizaci tohoto poţadavku zákonodárce selhal zcela a ani se nepokusil 

implementovat jakékoliv řešení. Zákonodárce nabízel řešení – buď postupovat cestou 

soudního přezkumu legálnosti správního rozhodnutí, pokud bude rozšiřování 

kolektivních smluv řešeno cestou správních řízení, nebo soudním přezkumem naplnění 

podmínek (subsumpčních) pro rozšíření závazků z kolektivní smlouvy na nečleny 

smluvního vztahu, pokud by rozšiřování kolektivních smluv bylo zajištěno cestou 

obecného normativního vymezení celé skupiny zaměstnavatelů (stanovením podmínek), 

na něţ extenze dopadá. Domnívám se, ţe na omluvu zákonodárce je moţné konstatovat, 

ţe druhé výše nabízené řešení je v praxi obtíţně realizovatelné (moţná 

nerealizovatelné). Právě touto cestou se ale zákonodárce vydal ve snaze předejít 

zdlouhavému správnímu řízení. Narazil však na konkrétní téměř neřešitelné překážky. 

I za předpokladu, ţe by se zákonodárci podařilo vymezit znaky postihující 

mnohotvárnost skutečnosti, která by splňovala předpoklad pro rozšíření – obdobné 

ekonomické a sociální a podmínky a masivní ohroţení soutěţitele odůvodňující 

veřejnoprávní zásah do soukromého prostoru (bez vyuţití správního uváţení) -, narazí 

na další problém: veřejnou dostupnost vyšší kolektivní smlouvy. Nelze určitě ponechat 

věc soukromé iniciativně subjektů (soukromé doručení), toho si byl zákonodárce 

vědom, upadl však do opačné pasti, zákonodárce propůjčil soukromému textu autoritu 

státu, který však v současném zákonném řešení zveřejňuje a tím prakticky  rozšiřuje 

text, který můţe být věcně vadný – to je zcela nepřijatelné. Pokud se zakotví povinnost 

text před jeho zveřejněním věcně přezkoumat, jsme jiţ v oblasti správního řízení, 

kterému se chtěl zákonodárce vyhnout.  

 

Závěr a hodnocení de lege ferenda  

 

Je tedy nutné jednoznačně odmítnout  současnou úpravu, kdy stát je povinen 

rozšířit kolektivní smlouvu jejím vyhlášením pouze při splnění formálních povinností 

bez moţnosti zasáhnout do věcného řešení, to vše bez zkoumání legitimity rozšíření, 

moţnosti přezkumu apod. Je však nutné připustit, ţe jedno ze dvou řešení připuštěných 

Ústavním soudem (obecné normativní vymezení celé skupiny zaměstnavatelů, na něţ 
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extenze dopadá) je jen obtíţně realizovatelné. Domnívám se tedy, ţe v případě 

dostatečně silného veřejného zájmu na rozšiřování vyšší kolektivní smlouvy je jediným 

přijatelným řešením individuální správní řízení (druhá moţnost, s níţ rozhodnutí 

Ústavního soudu pracuje), v němţ by bylo posouzeno navrhovatelem tvrzené splnění 

podmínek pro rozšíření kolektivní smlouvy na neúčastníky kolektivní smlouvy – 

konkurenty nezatíţené břemeny vyplývajícími z kolektivní smlouvy. Jak bylo uvedeno 

výše, zkoumanými podmínkami by byly obdobné ekonomické a sociální podmínky u 

soutěţitele, mimořádnost situace (existence nestejného nákladového zatíţení právními 

povinnostmi představuje pro některé soutěţitele mimořádné znevýhodnění), podmínky 

určující rozsah minimálního ještě účinného veřejného zásahu. Proti správnímu 

rozhodnutí by byl přípustný standardní opravný mechanismus opravných prostředků. 

Argumentem proti takovémuto řešení by byla délka řízení. Domnívám se ale, ţe 

v kontextu současné situace v České republice nic nenasvědčuje tomu, ţe by v 

některém ekonomickém sektoru hospodářského ţivota existovaly takové podmínky, 

v nichţ by roční závazek z kolektivní smlouvy mohl vytvořit tak zásadní nákladovou 

disproporci u soutěţitelů, ţe by návrh na rozšíření vyšší kolektivní smlouvy mohl být 

úspěšný. Domnívám se, ţe při současné legislativní úpravě navíc odborové organizace 

nedisponují takovými nátlakovými nástroji, kterými by mohly zatlačit zaměstnavatele 

do tak komplikované situace, ţe by odůvodňovala veřejnoprávní zásah. To znamená, ţe 

by legislativní řešení počítající se správním řízením plnilo roli pojistky pro případ, ţe 

by v důsledku uzavřené vyšší kolektivní smlouvy k takové situaci skutečně došlo. 

Takový závazek z kolektivní smlouvy by však byl nesporně uzavřen na delší neţ roční 

období (jak uvedeno, je nepravděpodobné, ţe by roční kolektivní smlouva mohla 

způsobit zásadní ohroţení), délka správního řízení by tedy neměla být zásadním 

problémem. Tím by byla pouze v případě, kdy by proces rozšiřování kolektivních smluv 

byl standardní běţnou praxí navazující na uzavření kolektivního vyjednávání 

v sektorech, doplňující kolektivními smlouvami nevykrytý prostor. To byl zřejmě 

teoretický předpoklad zákonodárce, proto povaţoval rychlost procedury za prioritu. 

V současné situaci tomu tak není a po rozhodnutí Ústavního soudu, stanovujícího 

zásadní kritéria pro moţné rozšiřování, je však zřejmé, ţe tomu tak ani napříště být 

nemůţe. Skutečnost, ţe v určitém sektoru existují zaměstnavatelé zavázaní kolektivní 

smlouvou a zaměstnavatelé bez tohoto závazku, nemůţe znamenat sama o sobě bez 

kombinace s dalšími okolnostmi dostatečný důvod k rozšiřování norem 

(veřejnoprávním zásahem) na subjekty stojící mimo soukromoprávní vztahy.  
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Část E – Závěr  

 

Kapitola 9: Závěrečné shrnutí a vybrané hodnotící teze  

 

Obsah kapitoly:  

9.1 Závěrečné shrnutí  

9.2 Vybrané hodnotící teze  

 

9.1 Závěrečné shrnutí  

 

Text práce je zaměřen na zkoumání soukromoprávních závazků (především 

pracovněprávní povahy). Téma bylo zvoleno v prvním pololetí roku 2008. Pokusil jsem 

se neomezit výklad pouze na materii platného práva, ale v mezích zvoleného zadání 

přispět do diskuse ke stále otevřeným (a palčivým) otázkám pracovního práva. Vybral 

jsem dva teoretické problémy. Jedním byl způsob začlenění pracovního práva do 

systému práva, resp. postavení tohoto právního oboru ve sféře soukromého práva – 

zejména jde o vztah k právu občanskému a dále vztah práva pracovního a práva 

veřejného. Druhým problémem bylo hledání optimální míry omezení smluvní 

svobody v pracovněprávních vztazích de lege lata jako východisko k návrhům de lege 

ferenda. Výsledek (na druhém místě uvedeného) procesu – obsah rozhodnutí o vhodné 

míře kogentní regulace vztahů – se zároveň stal kritériem pro hodnocení zákonného 

textu. Uvedená dvě dílčí témata byla zpracována jako nadstavba nad standardním 

výkladem základních otázek soukromého závazkového práva – se zaostřením na 

závazky pracovněprávní. Zkoumáno bylo jak individuální pracovní právo, tak 

kolektivní pracovní právo (v obou případech se jedná především o závazkové právo). 

Poněkud stranou pozornosti zůstal třetí významný segment pracovního práva - 

veřejnoprávní regulace pracovního trhu. Jeho vztahy mají výrazně odlišnou povahu. 

S ohledem na rozsah materie byl analyzován především v okruhu vztahů v  tzv. mzdové 

sféře (platová sféra – subjekty specifikovány v § 33 odst. 3 zákoníku práce – byla 

zmíněna spíše okrajově).  

Jak bylo uvedeno, v textu byl zpracován stručný standardní výklad problematiky 

závazkového práva se zaměřením na závazky pracovněprávní a nad tímto výkladem 
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formulovány (a odůvodňovány) závěry týkající se optimálního způsobu začlenění 

pracovního práva do systému práva (především soukromého) a závěry o vhodné 

míře ochrany smluvní svobody v legislativním textu de lege lata. Z kritického 

hodnocení současného stavu byly formulovány návrhy de lege ferenda. Domnívám se, 

ţe východiska práce – zadání – byla naplněna. Kvalitu formulovaných závěrů nemohu 

jako autor práce posoudit.  

Práce je rozdělena do pěti částí. Část A je úvodem práce, část B má převáţně 

obecně teoretickou povahu, zatímco části C a D jsou zaměřovány do legislativní 

praxe na zkoumání platných norem individuálního pracovního práva a předkládání 

návrhů de lege ferenda – část C na zkoumání individuálního (závazkového) 

pracovního práva, část D na zkoumání kolektivního (závazkového) pracovního práva. 

Část E práci shrnuje a uzavírá.  

V kapitole první (části A) bylo zakotveno základní zadání práce a formulovány 

ambice autora práce; kapitola je věnována  východisku, zaměření a struktuře textu. 

Kapitola druhá (část B) popisuje historické zdroje současných 

pracovněprávních norem – od historických východisek přes ustavení právního oboru aţ 

po současnou legislativní situaci. Jsou zde shrnuty jak dnes jiţ obecně známé 

skutečnosti o kořenech individuálního pracovního práva v občanskoprávní smlouvě 

(konkrétně ve smlouvě sluţební) a postupné emancipaci závazků, jejichţ předmětem je 

(dnešní terminologií vyjádřeno) závislá práce, tak závěry specifické. Za specifické pro 

tuto kapitolu povaţuji způsob členění období vývoje pracovního práva na území 

současné České republiky a upozornění na příčinu vzniku dvou legitimních tradicí 

oboru. Tradici původní – evropskou a v našem prostoru rozvíjenou do roku 1948 –  

a tradici založenou a rozvíjenou po roce 1948. Za autorský přínos povaţuji také 

hodnocení období mezi rokem 1989 a současností, do roku 2007. 

Kapitola třetí (část B) se zabývá postavením (způsobem začlenění) pracovního 

práva v právním systému – jak z hlediska legislativní struktury norem, tak z hlediska 

členění právní vědy. Zkoumán je současný stav a jeho příčiny. Tradice českého 

právního řádu druhé poloviny dvacátého století je konfrontována s tradicí starší  

a jsou vyvozovány závěry de lege ferenda. V této kapitole je za jednu z příčin vleklosti 

diskusí v právní vědě (i praktické legislativě) o optimálním systematickém začlenění 

pracovního práva (a z toho vyplývajících legislativních důsledků) označena paralelní 

existence dvou legislativních tradicí (jak výše uvedeno, jde o tradici původní – 

evropskou – v našem prostoru rozvíjenou do roku 1948 a tradici zaloţenou  
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a  rozvíjenou po roce 1948 – příčiny vzniku jsou v textu vyloţeny). Změna Ústavního 

pořádku zahájila legitimní trend k všeobecné recepci původní kontinentální právní 

kultury uměle přerušené po nastolení ideologicky motivované politické diktatury (po 

roce 1948). Na druhé straně je třeba neopomenout dnes jiţ také nespornou skutečnost, 

ţe teorie a praxe rozvíjená po roce 1948, byť v politicky invalidním prostření, a někdy i 

navzdory tomuto prostředí, zaloţila tradici, jejíţ legitimitu autor práce povaţuje rovněţ 

za nespornou.  

V kapitole třetí je poukázáno na jedinou moţnou cestou vpřed - přiznání si 

současné skutečnosti, tj. legitimity obou tradicí a nepřebíjení jedné (tradice) druhou. 

Naopak, je nutné usilovat o syntézu na základě kritického prověření jednotlivých prvků 

rozvíjených v obou obdobích. Tato část práce byla vedena snahou jednotlivé prvky 

kriticky prověřit. Zkoumání mě převáţně přesvědčilo o důvodnosti návratu k tradici 

původní, avšak zároveň při respektu k svébytnosti jednotného pracovního práva 

zahrnujícího jak segmenty soukromoprávní, tak veřejnoprávní (zřetelně klasifikované), 

rozvíjené v rámci jedné disciplíny s dnes jiţ vţitým pojmovým a institucionálním 

aparátem (dědictvím novodobé tradice). Odůvodněny byly závěry o vztahu pracovního 

a občanského práva jak v rovině jednotlivých legislativních kodexů, tak na úrovni 

právní vědy.  

Kapitola čtvrtá a pátá (části B) zaostřuje pozornost od obecných otázek 

soukromého práva k jeho významnému segmentu, který je jádrem zkoumání této práce 

– závazkovým právním vztahům. 

Kapitola čtvrtá zkoumá povahu závazkového vztahu jako vztahu 

společenského, zahrnutého pro svoji závaţnost do právní regulace – vztahu relativnímu 

v protikladu ke vztahům absolutním. Za specifickou pro tuto práci povaţuji 

samostatnou úvahu ke klasifikaci práv realizujících se v právním vztahu a mimo právní 

vztah – dle většinového mínění v právní vědě. Upozorňuji na meze tohoto přístupu  

a navrhuji definování pojmu potenciální právní vztah pro postiţení jemnější distinkce 

popisovaných jevů.  

Kapitola pátá je standardním výkladem pojmů a struktury závazkového 

práva, výklad se plynule zužuje na problematiku pracovněprávních závazků, jejich 

specifikaci a třídění.  

Kapitola šestá (část C) znamená další krok v zaostřování pozornosti od obecně 

teoretických otázek soukromého, především závazkového práva k pozitivní úpravě 

pracovněprávních závazků. Na počátku kapitoly je zkoumána specifikace pojmu 
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závislá práce (popsán je i vývoj legislativního zakotvení pojmu v právní úpravě). Na 

základě předloţeného výkladu bylo zaujato stanovisko k současnému řešení, 

principiálně bylo akceptováno jako krok správným směrem, navrţena však byla 

úprava pojmového vymezení závislé práce (odlišení znaků od důsledků závislé práce). 

Dále byla věnována pozornost právním úkonům směřujícím k založení pracovního 

závazku (vztah: pracovní smlouva, jmenování, odvolání apod.), vývoji tohoto institutu, 

srovnání sféry zaměstnanců odměňovaných mzdou a platem a byly předloţeny návrhy 

de lege ferenda. Pokud se týká změny pracovního závazku - byl vyloţen současný 

stav, návrhy de lege frenda směřují na jedné straně k zmírnění nedůvodného omezení 

smluvní svobody stran – omezení povinnosti zaměstnavatele převést zaměstnance na 

jinou práci, pro niţ nedošlo mezi stranami k předchozí dohodě – a na druhé straně 

k odstranění rizika nucené práce na straně zaměstnance. Velmi rozsáhlým tématem 

jsou právní úkony směřující k ukončení pracovního závazku. Návrhy de lege ferenda 

se vedle drobných úprav, dotýkajících se téměř všech prvků tohoto institutu, zaměřují  

zejména na ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Současná úprava je 

vedena snahou postihnout kazuistickým způsobem popisu situace podstatu důvodů, 

které zaměstnavatele činí legitimním k jednostrannému ukončení pracovního poměru. 

Návrhy de lege ferenda vycházejí z předpokladu, ţe se jedná o řešení, u nějž nelze 

dosáhnout uspokojivého stavu, je nutně neefektivní a ve svých důsledcích se obrací 

proti významné skupině zaměstnanců. Navazující pasáţ se věnuje moţnosti omezení 

účastníka vztahu v období po jeho ukončení, jedná se o téma s dlouhou historií hledání 

řešení,coţ vede ke kolísání právních úprav. Současné zakotvení je přijatelné za 

předpokladu některých korekcí de lege ferenda. V závěru kapitoly jsou zmíněny 

veřejnoprávní sankce stanovené zákonem o inspekci práce. 

Kapitola sedmá je zaměřena na zkoumání vybraných právních institutů 

regulujících významným způsobem obsah pracovního poměru (a to jak de lege lata, tak 

de lege ferenda). Jako kritérium je rovněţ v kapitole šesté uţita optimální míra 

smluvní svobody při zachování přiměřených ochranných limitů. (To znamená, ţe 

zkoumání začíná rozhodnutím o přiměřené míře limitů a tento závěr je kritériem pro 

zhodnocení textu de lege lata a stanovení návrhů de lege ferenda). Klíčovou oblastí, jíţ 

bylo nezbytné věnovat pozornost, byla regulace pracovní doby (fenomén přímo 

pojmově spojený s definicí závislé práce), a to ve všech jejích aspektech. Zkoumání je 

vedeno od pojmového vymezení přes zkoumání jednotlivých forem rozvržení pracovní 

doby – rovnoměrné, nerovnoměrné rozvrţení pracovní doby (případně jiná sjednaná 
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úprava pracovní doby), pružné rozvržení pracovní doby, konta pracovní doby – aţ 

po rozbor jednotlivých dílčích institutů, jakými jsou přestávky v práci, období 

nepřetržitého odpočinku, práce přesčas, kratší pracovní doba (a zkrácená pracovní 

doba), noční práce apod. Závěry de lege ferenda vycházejí z předpokladu, ţe pracovní 

doba stanovená zaměstnavatelem zůstane i nadále značně kogentně regulována, 

prostor svobody stran se však bude rozvíjet v oblasti pracovní doby sjednané smluvně. 

Dále jsou zkoumány další klíčové instituty pracovního poměru jako překážky v práci, 

dovolená, mzda, souhrnný institut tzv. další podmínky výkonu práce apod. Zásadní 

úprava de lege ferenda je poţadována zejména v případě dovolené a kvalifikačního 

rozvoje zaměstnanců; pozornost je rovněţ věnována zkoumání prostoru vymezeného 

zaměstnavateli (v rámci pracovního poměru) k svobodnému řízení zaměstnance a  

klasifikaci řídících nástrojů, jimiţ zaměstnavatel v tomto prostoru disponuje. Tuto 

pasáţ povaţuji za svébytnou a významnou část práce – zaujímám  vlastní názor při 

hodnocení řídícího aktu zaměstnavatele. Na rozdíl od většinového přístupu jej 

nepovaţuji pouze za výkon práv a povinností z pracovní smlouvy, ale za právní úkon 

(příp. za řídící akt s některými znaky právního úkonu) zakládající nové povinnosti 

zaměstnance. Na tomto principu je navrţena i klasifikace vnitřních předpisů 

zaměstnavatele; specifikován byl i pojem vnitřních předpisů v užším a širším slova 

smyslu. V závěru sedmé kapitoly je zkoumán institut pracovněprávní odpovědnosti. 

Spolu se standardním výkladem jsou navrhována řešení de lege ferenda předpokládající 

širší prostor pro rozvinutí smluvních principů. 

  Kapitola osmá (část D) je věnována kolektivnímu pracovnímu právu. Tak 

jako v předchozích pasáţích části C byla metodou zpracování textu kapitoly analýza  

 platného práva – de lege lata – a formulování návrhů de lege ferenda aplikací výše 

uvedeného kritéria (dostatečné – optimální míry smluvní svobody). Na rozdíl od části C 

– zkoumání individuálního pracovního práva – je úvod kapitoly věnován teoretické 

otázce: vyššímu zastoupení veřejnoprávního prvku ve srovnání s individuálním 

pracovním právem. Naznačeny jsou alternativní možnosti pojímání této části 

pracovního práva – jako obor veřejnoprávní s dominující veřejnoprávní metodou úpravy 

nebo jako soukromoprávní obor s dominující soukromoprávní metodou úpravy. Bylo 

odůvodněno, proč se autor přiklání k rozvíjení kolektivního pracovního práva jako 

soukromoprávní disciplíny a jaké má tento přístup důsledky. Je poukázáno na obtíţe 

vyvolané nereflektovaným směšováním soukromoprávní a veřejnoprávní metody 

úpravy. Typickým příkladem jsou odborové organizace. Legislativním zakotvením 
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institutu odborových organizací jako subjektů soukromého práva, kterým jsou 

v nepřiměřené (nedůvodné) míře svěřovány veřejnoprávní práva a povinnosti, dochází 

k podvázání funkcionalit původně soukromoprávního subjektu. Je třeba se rozhodnout, 

zda má být konkrétní instituce podřízena metodě úpravy veřejnoprávní nebo 

soukromoprávní, a prvky druhého právního systému musejí být uţívány jen v míře zcela 

nezbytné – tj. v míře nezabezpečitelné instituty primárního systému (kaţdé z hlediska 

soukromého a veřejného práva nesystémové řešení musí být prověřeno kritickým 

zkoumáním). Vyloţena je odlišnost v úpravě individuálních a kolektivních pracovních 

závazků, jsou charakterizovány segmenty kolektivního pracovního práva – součinnost 

v uţším a širším pojetí pojmu (pojem je v textu specifikován). Zvláštní pozornost je 

věnována institutu kolektivní smlouvy, kolektivním sporům  

a rozšiřování kolektivních závazků. De lege ferenda je doporučeno definování pojmu 

odborová činnost jako východisko k přiznání práv (a povinností) všem subjektům 

spojeným s odborovou činností, které tuto činnost budou vykonávat. Ve věci stávky, 

jako nejvýznamnějšího nátlakového prostředku pro podporu pozice při kolektivním 

vyjednávání, bylo poukázáno na rozpor mezi ratio legis zákona  

o kolektivním vyjednávání a následným vývojem judikatury. De lege ferenda byl 

navrţen další legislativní postup. Navrţeno bylo i sjednocující řešení pro rozhodování 

sporů o uzavření kolektivní smlouvy a sporů o plnění z kolektivní smlouvy. Rozsáhlá 

pasáţ textu byla věnována rozšiřování kolektivních smluv. Analyzován byl vývoj ústící 

do současného řešení. Od původních východisek přes zrušení celé pasáţe zákona  

o kolektivním vyjednávání Ústavním soudem aţ k úpravě de lege lata. Analyzováno 

bylo rozhodnutí Ústavního soudu Pl. ÚS 40/02 – závěry této analýzy byly pouţity jako 

kritéria ke zhodnocení úpravy de lege lata. Návrhy de lega ferenda byly pokusem 

skutečně naplnit smysl rozhodnutí Ústavního soudu (coţ se praktické legislativě zjevně 

nezdařilo).  

Kapitola devátá obsahuje závěrečné shrnutí a vybrané hodnotící teze.  



 Disertační práce 

Závazkové právní vztahy v oblasti pracovního práva  239/257  JUDr. Antonín Havlík 
   

9.2 Vybrané hodnotící teze  

K tématům, která byla formulována v úvodu, je moţné na základě provedeného výkladu 

konstatovat tyto základní teze (s ambicí přispět do diskuse k otázkám v té době stále 

otevřeným a palčivým). 

 

Ad) způsob začlenění pracovního práva do systému práva, resp. postavení tohoto 

právního oboru ve sféře soukromého práva  

 

 Pracovní právo je právním oborem tvořeným třemi segmenty: 

o individuálním pracovním právem,  

o kolektivním pracovním právem,  

o právem řízení zaměstnanosti.  

 Jednotné pojetí oboru se svým ustáleným pojmoslovím a právními instituty, 

vytvořené novodobou právní tradicí (rozvíjenou od druhé poloviny dvacátého 

století), je vhodné zachovat, změna by byla kontraproduktivní. Právo je živý 

společenský fenomén, aktivně reguluje sociální vztahy nikoli v té podobě, jak je 

v normě formálně vyjádřeno, ale především v podobě vžité v sociálním právní 

vědomí. Kvalita právní kultury je podmíněna stabilitou. Kaţdá systematická změna 

je sama o sobě neţádoucí a je ospravedlnitelná pouze nepochybným přínosem 

nového řešení. Pracovní právo – v současném chápání – jako jednotný právní oborje 

jiţ sociálně vstřebanou skutečností. Prokazují to jiţ samy obtíţe s recepcí původní 

tradice (tj. překlasifikovat dnešní pracovní právo jako segmenty práva občanského a 

správního). Je nutné nerecipovat původní tradici nebo lpět na novodobé tradici jako 

na celku, ale kriticky hodnotit celou materii a zachovat nebo recipovat jednotlivé 

prvky na základně dostatečných důvodů. Psychologické faktory je nutné potlačit.  

 Metoda úpravy jednotlivých segmentů pracovního práva je odlišná, pro legislativní 

práci má zásadní význam přesné začlenění celého konkrétního právního segmentu 

nebo jeho jednotlivé normy do soukromoprávní nebo veřejnoprávní sféry - metoda 

této sféry musí být systémově a důsledně respektována. Metodické prvky druhé 

sféry (soukromoprávní nebo veřejnoprávní) mohou být zařazovány pouze  

z  dostatečného důvodu.  

 Individuální pracovní právo je nepochybně soukromoprávní obor (jak bylo v této 

práci odůvodněno), byť s vysokým stupněm regulace. Mezi právními normami 
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občanského práva a pracovního páva je vztah obecného a zvláštního, totéţ platí  

o občanském právu a pracovním právu jako právních oborech.    

 Kolektivní pracovní právo je oborem hybridní povahy – s vyrovnaným 

zastoupením veřejnoprávních a soukromoprávních prvků; pokud je však možné 

obor podřadit soukromoprávní sféře, je třeba tak postupovat. Soukromoprávní sféra 

disponuje účinnějšími nástroji k podpoře efektivity a účelnosti vztahů a má rovněţ 

i etický rozměr. 

 Právo zaměstnanosti je ovládáno metodou veřejnoprávní (coţ samozřejmě 

nevylučuje implementaci soukromoprávních prvků – např. soukromé agentury 

práce).  

 

Ad) druhý teoretický problém hledání optimální míry omezení smluvní svobody 

 

V této práci byla zpracována analýza podstatné části platného legislativního textu 

regulujícího procesy individuálního a kolektivního pracovního práva (de lege lata)  

a byly formulovány návrhy de lege ferenda. S ohledem na rozsah není účelné 

závěry opakovat. K zákoníku práce (de lege lata) má na tomto místě smysl souhrnně 

konstatovat pouze několik níţe uvedených tezí.  

 Nový zákoník práce nebyl výsledkem odborných diskusí mezi legislativci, 

sociálními partnery a teoretickými pracovišti vlekoucích se o začátku 90. let, ale byl 

reakcí legislativních institucí na neúspěch těchto diskusí. 

 Podstata výše zmíněného kompromisu spočívala v zachování dosavadních 

právních institutů v zásadě v nezměněné podobě (včleněno bylo pouze velmi málo 

modernizačních prvků), text však byl přeformulován ústavně konformním 

způsobem s aplikací zásady „co není zakázáno,  je dovoleno“ (v odborném 

smyslu). Nemůţe být  pochyb o tom, ţe zapracování uvedené zásady bylo velkým 

krokem vpřed. Předloha textu však, dříve neţ prošla důkladnou odbornou diskusí, 

byla vzata za předmět politického boje a v nedopracovaném stavu publikována jako 

nový platný pracovněprávní kodex. Nejmarkantnější nedostatky byly korigovány 

novelami a nálezem Ústavního soudu, s dalšími se museli vypořádat adresáti normy 

sami (v praxi). Mezi základní nedostatky textu patřilo zejména níţe uvedené: 

o Zákonodárce aţ na výjimky rezignoval na ambici koncepčně zasáhnout do 

jednotlivých institutů kodexu a jejich modifikací (a doplněním nových 
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institutů) reflektovat změnu povahy pracovních vztahů mezi obdobím 

průmyslové výroy 50. a 60. let a současností; je ale třeba připustit, ţe otevřením 

prostoru smluvní svobody změnou legislativní koncepce (zejména po rozhodnutí 

Ústavního soudu) se vytvořil prostor, v němţ adresáti normy spolu s odbornou 

(zejména lektorskou) veřejností sami prosazují modernizační trendy. 

o Legislativa zatíţená politickými břemeny nenašla adekvátní míru kogentní 

regulace, která se v původním textu (§ 2 odst. 1 zákoníku práce) dostala do 

zjevného rozporu s principem „co není zakázáno, je dovoleno“. Navíc v průběhu 

legislativních prací docházelo při volbě základního vyjádření kogentních mezí 

smluvní svobody ke kolísání mezi metodou výčtovou (obdobně obchodní 

zákoník) a metodou občanského zákoníku, odkazujícího na povahu 

jednotlivých ustanovení (s více nebo méně zřejmým vyjádřením své 

kogentnosti). Obě metody byly v předlohách textu postupně zformulovány v § 2 

odst. 1 zákoníku práce a v § 363 odst. 2 zákoníku práce. V důsledku překotnosti 

postupu při dokončování finálního textu a zohledňování připomínek zůstaly 

v textu obě varianty řešení zachovány zároveň, tedy výčet kogentních 

ustanovení § 361 odst. 2 zákoníku práce spolu s dalšími striktně regulativními 

pasáţemi § 2 odst. 1 zákoníku práce. Stav byl neúnosný a vynutil si 

(prostřednictvím ústavní ţaloby) zásah Ústavního soudu. Ten významně 

redukoval kogentní regulaci § 2 odst. 1 zákoníku práce. Odstraněn byl 

principiální rozpor mezi zásadou „co není zakázáno, je dovoleno“ a kogentními 

limity textu. Vztah mezi obecnou formulací § 2 odst. 1 zákoníku práce 

odkazujícím na povahu normy a výčtovým principem § 363 odst. 2 zákoníku 

práce je v aktuální podobě jiţ akceptovatelný (nikoli optimální). 

o  Zákonodárce správně vztáhl obecné pasáţe občanského zákoníku i na zákoník 

práce, postavil však vztah na principu delegace. Tu neprovedl důsledně. Situace 

se opět jevila neudrţitelnou – nabízela se 2 možná řešení: důsledná revize 

delegačních ustanovení nebo jeho zrušení a nahrazení principem 

subsidiarity. Ústavní soud se z principiálních důvodů rozhodl pro druhé řešení. 

Na základě analýzy této práce je nutné uznat správnost postupu Ústavního 

soudu.  

o Ústavní soud rovněţ odstranil nepřiměřenou regulaci platnosti právních úkonů v 

§ 20 zákoníku práce (dostal se však do druhého extrémního řešení), dále zasáhl 

do nepřijatelné regulace vnitřních předpisů zaměstnavatele, do postavení 
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sociálních partnerů, zaměstnaneckých rad apod. Standardním novelizačním 

procesem byly odstraněny další normativní vady neprincipiálního charakteru. 

 

V současné době je moţné povaţovat platný zákoník práce, ve znění korigovaném 

Ústavním soudem (a dílčími novelami), za aplikovatelnou a interpretovatelnou 

normu. Její výklad se při praktické aplikaci adresáty norem navíc významně vyvíjí 

směrem k rozšiřování smluvní svobody stran, a to i navzdory zastaralým institutům. 

Lze očekávat i zpětný dopad této praxe na legislativní proces. Jedná se o zřetelný 

důkaz pozitivního důsledku transformování textu původního zákoníku práce 

prostřednictvím metody „co není zakázáno, je dovoleno“ a příklad interakce mezi 

legislativou a praxí. Praxe se do určité míry vyvíjí vůči legislativě autonomně – jak 

bylo uvedeno výše, právo nepůsobí pouze svým formálním vyjádřením, ale zároveň tím, 

jak je chápáno („vstřebáno“) adresáty norem.  

 Kolektivní pracovní právo v České republice má před sebou další období nutné 

kultivace. V textu práce byla naznačena řada oblastí, které by bylo vhodné znovu 

promyslet. Zcela nutná je však změna pravidel pro rozšiřování kolektivních smluv – 

současná úprava je jednoznačně v rozporu se závěry Ústavního soudu. Nejen ţe není 

konformní s jeho závěry, ale je řešením objektivně horším, neţ bylo to, které Ústavní 

soud svým rozhodnutím zrušil („horším“ je míněno s ohledem na důvody, pro něţ 

Ústavní soud zasáhl poprvé).  

 Za trvale neudržitelnou povaţuji i současnou úpravu pravidel pro stávku. Listina 

základních práv předpokládá normativní uchopení běţnými zákony. Legislativa tak 

učinila způsobem, který v judikatuře nebyl neakceptován, a vytvořil se tak prostor 

nejistoty, který je dlouhodobě nepřijatelný.  

Tato práce byla věcně dokončena v závěru prosince 2010. Analýzy tedy vycházejí 

z textu zákoníku práce v podobě, v jaké byl včleněn do nového kodexu účinného od  

1. 1. 2007, ve znění změn do dokončení korektur této práce (začátek března 2011). Jiţ 

v závěru roku 2010 probíhaly přípravy na nové modernizační novele zákona. Výsledky 

jiţ nemohly být do textu zahrnuty. Pro některou z budoucích prací se nabízí srovnání 

mezi návrhy de lege ferenda této práce a směrem, který zvolí legislativa. 
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Abstrakt 

 

Text práce je zaměřen na zkoumání soukromoprávních závazků (především 

pracovněprávní povahy). Téma bylo zvoleno v prvním pololetí roku 2008. Pokusil jsem 

se neomezit výklad pouze na materii platného práva, ale v mezích zvoleného zadání 

přispět do diskuse ke stále otevřeným (a palčivým) otázkám pracovního práva. Vybral 

jsem dva teoretické problémy. Jedním byl způsob začlenění pracovního práva do 

systému práva, resp. postavení tohoto právního oboru ve sféře soukromého práva – 

zejména jde o vztah k právu občanskému a dále vztah práva pracovního a práva 

veřejného. Druhým problémem bylo hledání optimální míry omezení smluvní 

svobody v pracovněprávních vztazích de lege lata jako východisko k návrhům de lege 

ferenda. Výsledek (na druhém místě uvedeného) procesu – obsah rozhodnutí o vhodné 

míře kogentní regulace vztahů – se zároveň stal kritériem pro hodnocení zákonného 

textu. Uvedená dvě dílčí témata byla zpracována jako nadstavba nad standardním 

výkladem základních otázek soukromého závazkového práva – se zaostřením na 

závazky pracovněprávní. Zkoumáno bylo jak individuální pracovní právo, tak 

kolektivní pracovní právo (v obou případech se jedná především o závazkové právo). 

Stranou pozornosti zůstal třetí významný segment pracovního práva – veřejnoprávní 

regulace pracovního trhu. Jeho vztahy mají výrazně odlišnou povahu. S ohledem na 

rozsah materie byl analyzován především okruh vztahů v  tzv. mzdové sféře (platová 

sféra – subjekty specifikovány v § 33 odst. 3 zákoníku práce – byla zmíněna spíše 

okrajově).  

Práce je rozdělena do pěti částí. Část A je úvodem práce, část B má převáţně 

obecně teoretickou povahu, zatímco části C a D jsou zaměřovány do legislativní 

praxe na zkoumání platných norem individuálního pracovního práva a předkládání 

návrhů de lege ferenda – část C na zkoumání individuálního (závazkového) 

pracovního práva, část D na zkoumání kolektivního (závazkového) pracovního práva. 

Část E práci shrnuje a uzavírá.  

V kapitole první (části A) bylo zakotveno základní zadání práce a formulovány 

ambice autora práce; kapitola je věnována  východisku, zaměření a struktuře textu. 

Kapitola druhá (část B) popisuje historické zdroje současných 

pracovněprávních norem - od historických východisek přes ustavení právního oboru aţ 

po současnou legislativní situaci. Jsou zde shrnuty jak dnes jiţ obecně známé 
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skutečnosti o kořenech individuálního pracovního práva v občanskoprávní smlouvě 

(konkrétně ve smlouvě sluţební) a postupné emancipaci závazků, jejichţ předmětem je 

(dnešní terminologií vyjádřeno) závislá práce, tak závěry specifické. Za specifické pro 

tuto kapitolu povaţuji způsob členění období vývoje pracovního práva na území 

současné České republiky a upozornění na příčinu vzniku dvou legitimních tradicí 

oboru. Tradici původní – evropskou a v našem prostoru rozvíjenou do roku 1948 –  

a tradici založenou a rozvíjenou po roce 1948. Za autorský přínos povaţuji také 

hodnocení období mezi rokem 1989 a současností, do roku 2007. 

Kapitola třetí (část B) se zabývá postavením (způsobem začlenění) pracovního 

práva v právním systému – jak z hlediska legislativní struktury norem, tak z hlediska 

členění právní vědy – zkoumán je současný stav a jeho příčiny. Tradice českého 

právního řádu druhé poloviny dvacátého století je konfrontována s tradicí starší  

a jsou vyvozovány závěry de lege ferenda. V této kapitole je za jednu z příčin vleklosti 

diskusí v právní vědě (i praktické legislativě) o optimálním systematickém začlenění 

pracovního práva (a z toho vyplývajících legislativních důsledků) označena paralelní 

existence dvou legislativních tradicí (jak bylo uvedeno výše, jde o tradici původní – 

evropskou – v našem prostoru rozvíjenou do roku 1948 – a tradici zaloţenou a 

rozvíjenou po roce 1948 – příčiny vzniku jsou v textu vyloţeny).  

V kapitole třetí je poukázáno na jedinou moţnou cestu vpřed - přiznání si 

současné skutečnosti (tj. legitimity obou tradicí). Je nutné usilovat o jejich syntézu na 

základě kritického prověření jednotlivých prvků rozvíjených v obou obdobích. Tato část 

práce byla vedena snahou jednotlivé prvky kriticky prověřit. Zkoumání mě převáţně 

přesvědčilo o důvodnosti návratu k tradici původní, avšak zároveň při respektu k 

svébytnosti jednotného pracovního práva zahrnujícího jak segmenty soukromoprávní, 

tak veřejnoprávní (zřetelně klasifikované), rozvíjené v rámci jedné disciplíny s dnes jiţ 

vţitým pojmovým a institucionálním aparátem (dědictvím novodobé tradice). 

Odůvodněny byly závěry o vztahu pracovního a občanského práva jak v rovině 

jednotlivých legislativních kodexů, tak na úrovni právní vědy.  

Kapitola čtvrtá a pátá (části B) zaostřuje pozornost od obecných otázek 

soukromého práva k jeho významnému segmentu, který je jádrem zkoumání této práce 

– závazkovým právním vztahům. 

Kapitola čtvrtá zkoumá povahu závazkového vztahu jako vztahu 

společenského, zahrnutého pro svoji závaţnost do právní regulace – vztahu relativního 

v protikladu ke vztahům absolutním. Za specifickou pro tuto práci povaţuji 
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samostatnou úvahu ke klasifikaci práv realizujících se v právním vztahu  

a mimo právní vztah – dle většinového mínění v právní vědě. Upozorňuji na meze 

tohoto přístupu a navrhuji definování pojmu potenciální právní vztah pro postiţení 

jemnější distinkce popisovaných jevů.  

Kapitola pátá je standardním výkladem pojmů a struktury závazkového 

práva, výklad se plynule zužuje na problematiku pracovněprávních závazků, jejich 

specifikaci a třídění.  

Kapitola šestá (část C) znamená další krok v zaostřování pozornosti od obecně 

teoretických otázek soukromého, především závazkového práva k pozitivní úpravě 

pracovněprávních závazků. Na počátku kapitoly je zkoumána specifikace pojmu 

závislá práce (popsán je i vývoj legislativního zakotvení pojmu v právní úpravě). Na 

základě předloţeného výkladu bylo zaujato stanovisko k současnému řešení, 

principiálně bylo akceptováno jako krok správným směrem, navrţena však byla 

úprava pojmového vymezení závislé práce (odlišení znaků od důsledků závislé práce). 

Dále byla věnována pozornost právním úkonům směřujícím k založení pracovního 

závazku (vztah: pracovní smlouva, jmenování, odvolání apod.), vývoji tohoto institutu, 

srovnání sféry zaměstnanců odměňovaných mzdou a platem a byly předloţeny návrhy 

de lege ferenda. Pokud se týká změny pracovního závazku - byl vyloţen současný 

stav, návrhy de lege ferenda směřují na jedné straně k zmírnění nedůvodného omezení 

smluvní svobody stran – omezení povinnosti zaměstnavatele převést zaměstnance na 

jinou práci, pro niţ nedošlo mezi stranami k předchozí dohodě – a na druhé straně 

k odstranění rizika nucené práce na straně zaměstnance. Velmi rozsáhlým tématem 

jsou právní úkony směřující k ukončení pracovního závazku. Návrhy de lege ferenda 

se vedle drobných úprav, dotýkajících se téměř všech prvků tohoto institutu, zaměřují  

zejména na ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Navazující pasáţ se 

věnuje moţnosti omezení účastníka vztahu v období po jeho ukončení, jedná se o téma 

s dlouhou historií hledání řešení, coţ vede ke kolísání právních úprav. Současné 

zakotvení je přijatelné za předpokladu některých korekcí de lege ferenda.  

V závěru kapitoly jsou zmíněny veřejnoprávní sankce stanovené zákonem  

o inspekci práce. 

Kapitola sedmá je zaměřena na zkoumání vybraných právních institutů 

regulujících významným způsobem obsah pracovního poměru (a to jak de lege lata, tak 

de lege ferenda). Jako kritérium je rovněţ jako v kapitole šesté uţita optimální míra 

smluvní svobody při zachování přiměřených ochranných limitů. (To znamená, ţe 
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zkoumání začíná rozhodnutím o přiměřené míře limitů a tento závěr je kritériem pro 

zhodnocení textu de lege lata a stanovení návrhů de lege ferenda). Klíčovou oblastí, jíţ 

bylo nezbytné věnovat pozornost, byla regulace pracovní doby (fenomén přímo 

pojmově spojený s definicí závislé práce), a to ve všech jejích aspektech. Zkoumání je 

vedeno od pojmového vymezení přes zkoumání jednotlivých forem rozvržení pracovní 

doby – rovnoměrné, nerovnoměrné rozvrţení pracovní doby (případně jiná sjednaná 

úprava pracovní doby), pružné rozvržení pracovní doby, konta pracovní doby – aţ 

po rozbor jednotlivých dílčích institutů, jakými jsou přestávky v práci, období 

nepřetržitého odpočinku, práce přesčas, kratší pracovní doba (a zkrácená pracovní 

doba), noční práce apod. Závěry de lege ferenda vycházejí z předpokladu, ţe pracovní 

doba stanovená zaměstnavatelem zůstane i nadále značně kogentně regulována, 

prostor svobody stran se však bude rozvíjet v oblasti pracovní doby sjednané smluvně. 

Dále jsou zkoumány další klíčové instituty pracovního poměru jako překážky v práci, 

dovolená, mzda, souhrnný institut tzv. další podmínky výkonu práce apod. – zásadní 

úprava de lege ferenda je poţadována zejména v případě dovolené a kvalifikačního 

rozvoje zaměstnanců; pozornost je rovněţ věnována zkoumání prostoru vymezeného 

zaměstnavateli (v rámci pracovního poměru) k svobodnému řízení zaměstnance a  

klasifikaci řídících nástrojů, jimiţ zaměstnavatel v tomto prostoru disponuje. Tuto 

pasáţ povaţuji za svébytnou a významnou část práce – zaujímám  vlastní názor při 

hodnocení řídícího aktu zaměstnavatele. Na rozdíl od většinového přístupu jej 

nepovaţuji pouze za výkon práv a povinností z pracovní smlouvy, ale za právní úkon 

(příp. za řídící akt s některými znaky právního úkonu) zakládající nové povinnosti 

zaměstnance. Na tomto principu je navrţena i klasifikace vnitřních předpisů 

zaměstnavatele; specifikován byl i pojem vnitřních předpisů v užším a širším slova 

smyslu. V závěru sedmé kapitoly je zkoumán institut pracovněprávní odpovědnosti. 

Spolu se standardním výkladem jsou navrhována řešení de lege ferenda předpokládající 

širší prostor pro rozvinutí smluvních principů. 

  Kapitola osmá (část D) je věnována kolektivnímu pracovnímu právu. Tak 

jako v předchozích pasáţích části C byla metodou zpracování textu kapitoly analýza  

platného práva – de lege lata – a formulování návrhů de lege ferenda aplikací výše 

uvedeného kritéria (dostatečné – optimální míry smluvní svobody). Na rozdíl od části C 

– zkoumání individuálního pracovního práva – je úvod kapitoly věnován teoretické 

otázce: vyššímu zastoupení veřejnoprávního prvku ve srovnání s individuálním 

pracovním právem. Naznačeny jsou alternativní možnosti pojímání této části 
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pracovního práva – jako obor veřejnoprávní s dominující veřejnoprávní metodou úpravy 

nebo jako soukromoprávní obor s dominující soukromoprávní metodou úpravy. Bylo 

odůvodněno, proč se autor přiklání k rozvíjení kolektivního pracovního práva jako 

soukromoprávní disciplíny a jaké má tento přístup důsledky. Je poukázáno na obtíţe 

vyvolané nereflektovaným směšováním soukromoprávní a veřejnoprávní metody 

úpravy. 

   Dále je vyloţena  odlišnost v úpravě individuálních a kolektivních pracovních 

závazků, jsou charakterizovány segmenty kolektivního pracovního práva – součinnost 

v uţším a širším pojetí pojmu (pojem je v textu specifikován). Zvláštní pozornost je 

věnována institutu kolektivní smlouvy, kolektivním sporům a rozšiřování 

kolektivních závazků. De lege ferenda je  doporučeno definování pojmu odborová 

činnost jako východisko k přiznání práv (a povinností) všem subjektům spojeným s 

odborovou činností, které tuto činnost budou vykonávat. Ve věci stávky, jako 

nejvýznamnějšího nátlakového prostředku pro podporu pozice při kolektivním 

vyjednávání, bylo poukázáno na rozpor mezi ratio legis zákona  

o kolektivním vyjednávání a následným vývojem judikatury. De lege ferenda byl 

navrţen další legislativní postup. Navrţeno bylo i sjednocující řešení pro rozhodování 

sporů o uzavření kolektivní smlouvy a sporů o plnění z kolektivní smlouvy. Rozsáhlá 

pasáţ textu byla věnována rozšiřování kolektivních smluv. Analyzován byl vývoj ústící 

do současného řešení – od původních východisek přes zrušení celé pasáţe zákona  

o kolektivním vyjednávání Ústavním soudem aţ k úpravě de lege lata. Analyzováno 

bylo rozhodnutí Ústavního soudu Pl. ÚS 40/02 – závěry této analýzy byly pouţity jako 

kritéria ke zhodnocení úpravy de lege lata. Návrhy de lege ferenda byly pokusem 

skutečně naplnit smysl rozhodnutí Ústavního soudu (coţ se praktické legislativě zjevně 

nezdařilo).   

Kapitola devátá obsahuje závěrečné shrnutí a vybrané hodnotící teze.  
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Summary 

 

This paper focuses on private law obligations (chiefly of a labour law nature). 

This topic was chosen in the first half of 2008. I tried not to limit the interpretation to 

the substance of valid law only, but to contribute, within the range of the chosen topic, 

to discussion of labour law issues that are still open (and very important). I chose two 

theoretical issues. One was the method of incorporating labour law into the system 

of law, or, more precisely, the system of this branch of law into the sphere of private 

law – this concerns in particular the relationship to civil law and the relationship 

between labour law and public law. The second issue was seeking the optimal degree 

of restriction of contractual freedom in labour law relationships de lege lata as the 

basis for proposals de lege ferenda. The result of this (second) process – the content of 

the decision on the appropriate degree of peremptory regulation of relationships – has at 

the same time become a criterion for the evaluation of the statutory text. The above two 

subtopics were elaborated on top of the standard interpretation of the basic issues of 

private law obligations, with a focus on labour law obligations. Both individual labour 

law and collective labour law (both being first and foremost cases of law of obligations) 

were examined. Little attention was paid to the third important segment of labour law: 

public law regulation of the job market. Its relationships are of a substantially 

different nature. With regard to the scope of the substance, relationships falling in 

particular under the so-called compensation area were subject to particular analysis [the 

salary area – entities specified under Section 33(3) of the Labour Code – was mentioned 

only peripherally].  

The paper is divided into five parts. Part A is the introduction to the paper. Part 

B is predominantly of a generally theoretical nature. Parts C and D focus on 

legislative practice, examining valid regulations of individual labour law and 

presenting proposals de lege ferenda – part C focuses on examining individual labour 

law (of obligations) and part D on collective labour law (law of obligations). Part E 

summarises and concludes the paper.  

Chapter One (part A) enshrines the basic assignment of the paper and 

formulates the author’s ambition. This chapter is devoted to the basis, focus, and 

structure of the paper. 
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Chapter Two (part B) describes the historical sources of current labour-law 

regulations – from historical background, through the establishment of this branch of 

law, to the current legislative situation. The general known facts about the roots of 

individual labour law in civil contracts (specifically work contracts) and the gradual 

emancipation of obligations, the subject of which is (expressed in today’s terminology) 

dependent employment, are summarised here as are specific conclusions. As specific to 

this chapter, the author considers the method of classification of the periods of 

development of labour law in the region of what is now the Czech Republic and the 

attention called to the cause of the development of two legitimate traditions of the 

branch: original tradition – European and cultivated in our territory until 1948 –  

and tradition established and developed after 1948. The author also considers the 

evaluation of the period between 1989 until 2007 to be his contribution. 

Chapter Three (part B) addresses the position (manner of incorporation) of 

labour law in the system of law – both from the point of view of the legislative structure 

of regulations and from the point of view of the classification of legal sciences. It also 

examines the current situation and its causes. The tradition of Czech law in the 

second half of the twentieth century is compared with older traditions, and 

conclusions de lege ferenda are drawn. In this chapter, the parallel existence of two 

legislative traditions [as mentioned above, original tradition (European, cultivated in 

our region until 1948) and tradition established and developed after 1948 (the causes 

leading to its establishment are explained in the paper)] is deemed one of the reasons for 

the protracted discussions in legal science (as well as in practical legislation) about the 

optimal systematic incorporation of labour law (and the legislative consequences 

ensuing from it).  

Chapter Three refers to the only possible way forward – admitting the current 

reality (i.e., the legitimacy of both traditions). It is necessary to pursue synthesis of these 

traditions based on a critical examination of each of the various elements that evolved in 

both periods. This part of the paper strived to examine each element critically. The 

examination for the most part convinced the author about the grounds for returning to 

original tradition, while, however, respecting the distinctiveness of a single labour 

law incorporating both private law components and public law components (clearly 

classified), developed within one discipline with the terminological and institutional 

apparatus that today is already established (legacy of modern tradition). The conclusions 
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on the relationships between labour and civil law were substantiated, both on the level 

of the respective codes and on the level of legal science.  

Chapters Four and Five (part B) direct attention away from general issues of 

private law to its important segment, which is the essence of this research:  obligation 

relationship. 

Chapter Four examines the nature of an obligation relationship as a social 

relationship, which is included in legal regulations due to its obligatory force – a 

relative relationship contrary to absolute relationships. The author considers the 

independent deliberation of classifying laws executed within a legal relationship and 

outside a legal relationship – according to majority opinion in legal science – to be 

specific for this paper. I call attention to the limitations of this approach and proposes 

defining the term potential legal relationship to highlight the finer distinction between 

the described features.   

Chapter Five is a standard interpretation of the concepts and structures of the 

law of obligation. The commentary quickly narrows its focus on the issue of labour 

law obligations and their specification and classification.  

Chapter Six (part C) signifies another step in moving away from generally 

theoretical issues of private law, in particular the law of obligation, toward the positive 

regulation of labour law obligations. The chapter begins by examining the 

specification of the terms dependent employment (the development of the legislative 

enshrinement of the term in legal regulations is also described). Based on the presented 

explanation, a standpoint was taken on the current treatment. Principally, it was 

accepted as a step in the right direction; however, modification of the definition of the 

term dependent employment was proposed (differentiating attributes from the 

ramifications of dependent employment). Attention was further paid to legal acts aimed 

at establishing an employment obligation (relationship: employment contract, 

appointment, recall, etc.), developing this concept, and comparing the remuneration of 

employees by wages and salaries, and to presenting proposals de lege ferenda. When it 

comes to a change in the employment obligation, the current state was defined and 

proposals de lege ferenda were aimed, on the one hand, at easing unjustified 

restrictions of contractual freedom of the parties, limitations on the employer’s 

obligation to assign different work to an employee if the parties did not come to prior 

agreement on such work, and, on the other, eliminating the risk of an employee being 

forced to work. A very extensive topic concerns legal acts aimed at terminating 
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employment obligations. In addition to minor modifications pertaining to almost all of 

the elements of this legal construct, proposals de lege ferenda focus in particular on 

terminating employment relationships by the employer. The pertinent passage addresses 

the possibility of limiting a party to the relationship in the period after the termination 

of the relationship. This is a topic with a long history of a search for a solution, which 

leads to vacillation of legislation. The current enshrinement is acceptable assuming 

certain corrections de lege ferenda. The end of the chapter mentions public law 

sanctions laid down by the Labour Inspection Act. 

Chapter Seven is aimed at examining specific legal constructs regulating the 

content of employment relationships in a significant manner (both de lege lata and de 

lege ferenda). As in Chapter Six, the optimum degree of contractual freedom while 

retaining reasonable safeguards is also used as a criterion. (This means that 

examination begins with a decision on a reasonable degree of restrictions and this 

conclusion is a criterion for assessing text de lege lata and specifying proposals de lege 

ferenda.) A key area to which it was necessary to pay attention was regulation of 

working time (a phenomenon terminologically tied directly to the definition of 

dependent employment) in all its aspects. Research begins with the definition of 

terminology to the examination of the various forms of working time patterns – 

uniform, non-uniform working time patterns (or other agreed modification of 

working time), flexible working time patterns, working time accounts – through to an 

analysis of the various other constructs, such as work breaks, periods of continuous 

rest, overtime work, shorter working time (and reduced working time), night work 

etc. Conclusions de lege ferenda are based on the assumption that the working time 

specified by the employee shall remain markedly peremptorily regulated; however, 

room for freedom of the parties will, however, develop for working time agreed 

contractually. Also examined are other key constructs of employment relationships 

such as obstacles to work, holidays, salary, the aggregate construct of other 

conditions for carrying out work – a fundamental modification de lege ferenda is 

required in particular in the case of holidays and employee skills development; 

attention is also paid to examining the leeway given to the employer (within the 

employment relationship) to freely manage employees and classifying the 

management instruments which the employer has at his disposal within this leeway. 

The author considers this passage of text to be a distinctive and significant part of the 

paper – he adopts his own opinion when assessing the employer’s managerial act. As 
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opposed to the majority approach, the author does not consider it to be only an exercise 

of rights and obligations under the employment contract, but as a legal act (or a 

managerial act with the attributes of a legal act) establishing new obligations on the 

employee. Classification of the employer’s internal regulations is also proposed on 

the basis of this principle; even the term internal regulations, in both its broader and 

narrower meaning, was specified. Chapter Seven concludes with an examination of the 

construct of labour-law liability. Together with the standard interpretation, solutions de 

lege ferenda, anticipating more scope for the development of contractual principles, are 

proposed. 

  Chapter Eight (part D) is devoted to collective labour law. As in the previous 

passages of part C, when elaborating the text of the chapter, valid law – de lege lata – 

was analysed and proposals de lege ferenda were formulated by applying the above 

criteria (sufficient/optimal rate of contractual freedom). As opposed to part C – 

examination of individual labour law – the chapter’s introduction is devoted to a 

theoretical issue: higher representation of the public law element in comparison with 

individual labour law. Alternatives for embracing this part of labour law – as a branch 

of public law with a dominating public law method of regulation or as a branch of 

private law with a dominating private law method of regulation – are suggested. 

Reasons were given why the author leans toward developing collective labour law as a 

private law discipline and the implications of such approach. Reference is made to the 

difficulties caused by the failure to reflect the merger of private law and public law 

methods of regulation. 

   The difference in the regulation of individual and collective labour obligations 

is further explained and the segments of collective labour law – synergy in the 

narrower and broader meaning of the work (the term is specified in the text) – are 

characterised. Special attention is paid to the constructs of collective agreement, 

collective disputes and expansion of collective obligations. De lege ferenda, it is 

recommended defining the term trade union activities as the basis (and obligation) for 

all entities tied to trade union activities that will be undertaking such activities. In the 

matter of striking, as the most significant means of pressure to support a position in 

connection with collective bargaining, attention was called to the discrepancy between 

the ratio legis of the Collective Bargaining Act and the subsequent development of 

judicial rulings. De lege ferenda, further legislative action was proposed. Even a 

unifying solution was proposed for resolving disputes about conclusion of collective 
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agreements and disputes about performance under a collective agreement. An extensive 

passage was devoted to expanding collective agreements. Developments leading to the 

current situation – from the original starting points through the deletion of entire 

passages from the Collective Bargaining Act by the Constitutional Court, to regulation 

de lege lata – were analysed. The Constitutional Court Ruling Pl. ÚS 40/02 was also 

analysed – the conclusions from this analysis were used as the criteria for evaluating 

modifications de lege lata. Proposals de lege ferenda were an attempt to truly fulfil the 

purpose of the Constitutional Court ruling (which practical legislation apparently failed 

to do).   

Chapter 9 contains a final summary and selected evaluative theses.  

 

 

 

 


