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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 převážně 

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 až 

po současnou legislativní situaci. Jsou zde shrnuty jak dnes již obecně známé 
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skutečnosti o kořenech individuálního pracovního práva v občanskoprávní smlouvě 

(konkrétně ve smlouvě služební) a postupné emancipaci závazků, jejichž předmětem je 

(dnešní terminologií vyjádřeno) závislá práce, tak závěry specifické. Za specifické pro 

tuto kapitolu považuji 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 považuji 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 založenou a 

rozvíjenou po roce 1948 – příčiny vzniku jsou v textu vyloženy).  

V kapitole třetí je poukázáno na jedinou možnou 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 převážně 

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 již 

vžitým 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 závažnost do právní regulace – vztahu relativního 

v protikladu ke vztahům absolutním. Za specifickou pro tuto práci považuji 
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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 postižení 

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 předloženého výkladu bylo zaujato stanovisko k současnému řešení, 

principiálně bylo akceptováno jako krok správným směrem, navržena 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 předloženy návrhy 

de lege ferenda. Pokud se týká změny pracovního závazku - byl vyložen 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 niž 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 pasáž se 

věnuje možnosti omezení účastníka vztahu v období po jeho ukončení, jedná se o téma 

s dlouhou historií hledání řešení, což 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 rovněž jako v kapitole šesté užita optimální míra 

smluvní svobody při zachování přiměřených ochranných limitů. (To znamená, že 
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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, jíž 

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 rozvržení pracovní doby (případně jiná sjednaná 

úprava pracovní doby), pružné rozvržení pracovní doby, konta pracovní doby – až 

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, že 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 požadována zejména v případě dovolené a kvalifikačního 

rozvoje zaměstnanců; pozornost je rovněž věnována zkoumání prostoru vymezeného 

zaměstnavateli (v rámci pracovního poměru) k svobodnému řízení zaměstnance a  

klasifikaci řídících nástrojů, jimiž zaměstnavatel v tomto prostoru disponuje. Tuto 

pasáž považuji za svébytnou a významnou část práce – zaujímám  vlastní názor při 

hodnocení řídícího aktu zaměstnavatele. Na rozdíl od většinového přístupu jej 

nepovažuji 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 navržena 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 pasážích 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 obtíže 

vyvolané nereflektovaným směšováním soukromoprávní a veřejnoprávní metody 

úpravy. 

   Dále je vyložena  odlišnost v úpravě individuálních a kolektivních pracovních 

závazků, jsou charakterizovány segmenty kolektivního pracovního práva – součinnost 

v užším 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 

navržen další legislativní postup. Navrženo bylo i sjednocující řešení pro rozhodování 

sporů o uzavření kolektivní smlouvy a sporů o plnění z kolektivní smlouvy. Rozsáhlá 

pasáž textu byla věnována rozšiřování kolektivních smluv. Analyzován byl vývoj ústící 

do současného řešení – od původních východisek přes zrušení celé pasáže zákona  

o kolektivním vyjednávání Ústavním soudem až k úpravě de lege lata. Analyzováno 

bylo rozhodnutí Ústavního soudu Pl. ÚS 40/02 – závěry této analýzy byly použity jako 

kritéria ke zhodnocení úpravy de lege lata. Návrhy de lege ferenda byly pokusem 

skutečně naplnit smysl rozhodnutí Ústavního soudu (což se praktické legislativě zjevně 

nezdařilo).   

Kapitola devátá obsahuje závěrečné shrnutí a vybrané hodnotící teze.  



 Disertační práce 

Závazkové právní vztahy v oblasti pracovního práva  6  JUDr. Antonín Havlík 
   

  

 


