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Úvod

Pracovní trh je charakteristický častými změnami, způsobenými globalizací

ekonomiky, rozvojem technologií, či jevy, jako je ekonomická krize, které mají za

následek řadu problémů, jako je například vysoká nezaměstnanost a klesající počet

pracovních míst. Na tyto problémy je třeba pružně reagovat a řešit je. Flexibilita

v pracovním právu je pro tato řešení jedním z nutných předpokladů. To reflektuje

i Evropská unie, která prostřednictvím řady směrnic ovlivňuje pracovní právo člen-

ských států směrem k větší flexibilitě za současného zdůraznění ochrany základních

lidských práv, důstojnosti a kvality života zaměstnanců. Objevuje se tendence ustu-

povat od konceptu pracovního práva jako silně ochranářského. Ochrana slabší strany

pracovněprávního vztahu, tedy zaměstnance, je v řadě případů oslabena. Proto právě

vyvažování prvků flexibility a ochrany v pracovněprávní úpravě a snahu o nalezení

rovnováhy mezi nimi, neboli princip flexicurity, lze označit za klíčové.

V dnešní době je zejména u mladší generace zaměstnanců patrný odklon od

tradičního modelu 8 hodinové práce a striktně odděleného volného času. Zaměstnanci

chtějí být pány svého času, chtějí si jej lépe a variabilně rozvrhovat tak, aby se mohli

více věnovat rodině a koníčkům. Mnozí nechtějí být „uvázáni“ na jednom místě.

Rozvíjející se technologie tomu nahrávají. Právo by mělo na tyto trendy reagovat a

flexibilní výkon práce umožňovat a usnadňovat.

Účinným nástrojem pro zvýšení flexibility pracovněprávních vztahů jsou fle-

xibilní formy zaměstnávání. V této práci se věnuji problematice flexibilních forem

zaměstnávání, které jsou výsledkem uplatňování vnitřní a vnější numerické flexibi-

lity, tedy u nichž se flexibilita projevuje při přijímání a propouštění zaměstnanců

a při uspořádání pracovní doby. Konkrétně se zaměřuji na flexibilní formy zaměst-

návání, které upravuje zákoník práce. Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou,

agenturní zaměstnávání, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní

poměr s kratší pracovní dobou a práci na dálku. Dále se věnuji flexibilním formám

(v tomto případě spíš pracovní doby), které zákoník práce neupravuje, ale které jsou

s úspěchem využívány v jiných státech, jako je sdílení pracovního místa, zhuštěný

pracovní týden, práce na zavolanou, a pracovní doba přizpůsobená školnímu roku.
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Každou z těchto forem charakterizuji, uvádím její právní úpravu a možné motivy,

které mohou zaměstnance a zaměstnavatele vést k jejímu využívání či nevyužívání. V

úvodních kapitolách se věnují výkladu pojmů a zásad klíčových pro popis flexibilních

forem zaměstnávání. V závěru práce předkládám pro srovnání stručný popis něko-

lika institutů ze slovenské a dánské právní úpravy, z nichž některé mohou českému

zákonodárci posloužit jako inspirace.

Cílem této práce je poskytnout přehled možností, které zaměstnanci a za-

městnavatelé mají, chtějí-li v České republice pracovat „flexibilně“, případně podnět

pro eventuální právní úpravu některých nových institutů.

Diplomová práce vychází z právního stavu ke dni 24. června 2014.
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1. Základní pojmy

Problematika flexibilních forem zaměstnávání je součástí pracovního práva.

Pracovní právo je považováno za samostatné právní odvětví, které upravuje pracov-

něprávní vztahy, tedy vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnavate-

lem a zaměstnancem, a jeho smyslem je takový výkon práce regulovat. Zaměstnava-

teli za účelem realizace jeho činnosti poskytuje nástroje k řízení práce zaměstnanců

a zaměstnancům zajišťuje pro výkon jejich práce odpovídající podmínky. 1

V této práci se budu věnovat primárně individuálním pracovněprávním

vztahům, a to pracovněprávním vztahům základním, vznikajícím při výkonu zá-

vislé práce. Proto považuji za vhodné tyto dva pojmy v mé práci alespoň stručně

vymezit. Za nutné rovněž považuji popsat vybrané právní zásady, které se aplikují

v pracovním právu a které mají zvláštní význam pro uplatňování flexibility v pra-

covněprávních vztazích, a v neposlední řadě také princip flexicurity.

1.1 Základní pracovněprávní vztahy

Zákoník práce vymezuje pracovněprávní vztahy v ustanovení § 1. Za pra-

covněprávní označuje individuální právní vztahy, které vznikají mezi zaměstnanci

a zaměstnavateli při výkonu závislé práce, a také právní vztahy kolektivní povahy,

které s výkonem závislé práce souvisí. Ačkoliv některé právní vztahy před vznikem

pracovněprávních vztahů nejsou za pracovněprávní výslovně označeny, jsou považo-

vány za odvozené pracovněprávní vztahy. 2

Základními pracovněprávními vztahy pak jsou pracovní poměr a právní

vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.3 Subjekty zá-

kladních pracovněprávních vztahů jsou zaměstnanec na straně jedné a zaměstnavatel

na straně druhé. Zaměstnavatelem může být fyzická i právnická osoba, zaměstnan-

cem pouze osoba fyzická. Předmětem základních pracovněprávních vztahů je výkon
1HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pra-
covním právu. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2009, 189 s. ISBN 978-80-903786-04-9., str. 12.

2BĚLINA, Miroslav et al. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck,
2012, 599 s. ISBN 978-80-7400-405-6., str. 72 - 73.

3Ustanovení § 3 ZPr.
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závislé práce (viz následující podkapitola 1.2).4 Obsah základního pracovněprávního

vztahu tvoří vzájemná práva a povinnosti subjektů. Zaměstnavatel musí přidělovat

zaměstnanci práci dle pracovní smlouvy a za vykonanou práci mu vyplácet mzdu

nebo plat, vytvářet mu odpovídající podmínky pro plnění pracovních úkolů a dodr-

žovat další podmínky stanovené zvláštními právními předpisy, smlouvou či vnitřním

předpisem. Zaměstnanec je povinen především osobně vykonávat přidělenou práci

dle pracovní smlouvy a dodržovat další povinnosti, které mu plynou z pracovního

poměru. 5

Nejčastějším základním pracovněprávním vztahem je pracovní poměr. Ten

může být založen pracovní smlouvou nebo jmenováním. Rozlišujeme několik druhů

pracovních poměrů, které se mohou členit například dle doby trvání pracovního

poměru, rozsahu pracovní doby nebo místa výkonu práce.6 Zaměstnanci v pracovním

poměru požívají ze zákona nejvyšší míry ochrany a jsou jim garantovány nejvyšší

standardy pracovních podmínek.7

Toto neplatí pro zaměstnance v základních pracovněprávních vztazích zalo-

žených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohodou o prove-

dení práce nebo dohodou o pracovní činnosti. Jelikož charakter těchto pracovněpráv-

ních vztahů je spíš doplňkový8, uplatňuje se v nich, více než v pracovním poměru,

flexibilita na úkor ochrany zaměstnance.9 Více o dohodách konaných mimo pracovní

poměr viz Kapitola 3.

1.2 Závislá práce

Zákoník práce definuje v ustanovení § 2 závislou práci jako práci, kterou

koná zaměstnanec osobně a svým jménem pro zaměstnavatele, která je vykonávána

ve vztahu podřízenosti zaměstnance a nadřízenosti zaměstnavatele, podle pokynů
4GALVAS, Milan et al. Pracovní právo. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita,
2004, 671 s. ISBN 80-210-3558-7., str. 65 - 71.

5BĚLINA, Miroslav et al. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck,
2012, 599 s. ISBN 978-80-7400-405-6., str. 192.

6Tamtéž, str. 182.
7GALVAS, Milan et al. Pracovní právo. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita,
2004, 671 s. ISBN 80-210-3558-7., str. 117.

8Ustanovení § 74 odst. 1 ZPr.
9BĚLINA, Miroslav et al. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck,
2012, 599 s. ISBN 978-80-7400-405-6., str. 430.
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zaměstnavatele. Odstavec 2 § 2 ZPr stanoví podmínky výkonu závislé práce. Ta

musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost

zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném

dohodnuté místě. Všechny tyto znaky závislé práce odlišují pracovněprávní vztah od

jiných soukromoprávních vztahů. Kromě toho je pro odlišení podstatná také smluvní

vůle stran, tedy zda chtěly uzavřít pracovní smlouvu a svůj vzájemný vztah upravit

jako závislou práci. V případě, že smluvní strany chtěly uzavření pracovní smlouvy

zastřít uzavřením smlouvy občanskoprávní či obchodněprávní, uplatní se ustanovení

§ 555 odst. 2 o. z. a smlouva se posoudí jako pracovní. 10

Výkon závislé práce je možné realizovat pouze v základních pracovněpráv-

ních vztazích11, tedy v pracovním poměru nebo v pracovněprávních vztazích zalo-

žených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.12 13 Za závislou práci

se považuje také výkon práce agenturního zaměstnance pro uživatele.14

1.3 Zásady v pracovním právu

1.3.1 Princip subsidiarity občanského práva

Ačkoliv pracovní právo obsahuje jak soukromoprávní, tak veřejnoprávní

složky, jako celek se řadí do rodiny soukromého práva.15 Proto je klíčový vztah ob-

čanského práva, resp. občanského zákoníku a práva pracovního, resp. zákoníku práce.

Od roku 2008, kdy Ústavní soud nálezem Pl. ÚS 83/06 zrušil princip delegace, se

uplatňuje princip subsidiarity občanského práva, který je od roku 2011 výslovně vy-

jádřen v ustanovení § 416. I po 1. 1. 2014, odkdy je účinný nový občanský zákoník,
10BĚLINA, Miroslav et al. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 1616 s. ISBN
978-807-1792-512., str. 30 - 33.

11Není-li upravena zvláštními právními předpisy, jako například zákon č. 361/2003 Sb., o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

12§ 3 ZPr.
13Ustanovení § 3 ZPr brání výkonu závislé práce v jiném než pracovněprávním vztahu, k němuž
docházelo mimo jiné využíváním obchodních smluv s osobami s živnostenským oprávněním (tzv.
švarc-systém).

14§ 307a ZPr.
15ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působ-
nosti obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012, 312 s.
ISBN 978-808-7284-247., str. 23.

16„Pracovněprávní vztahy se řídí tímto zákonem; nelze-li použít tento zákon, řídí se občanským
zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.“
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princip subsidiarity občanského práva stále platí. Ustanovení občanského zákoníku

jako obecného soukromoprávního předpisu se tedy uplatní ve všech případech, kdy

zákoník práce jako právní předpis zvláštní neobsahuje speciální úpravu.17 Pokud zá-

koník práce nechce připustit použití občanskoprávní normy, musí toto použití buď

vyloučit, nebo danou situaci upravit normou vlastní. Důvodem pro tento postup

je zpravidla ochrana zaměstnance jako slabší strany pracovněprávního vztahu, kdy

zákoník práce neumožňuje jeho postavení dále oslabovat.18 Tento postup je rovněž

odůvodněn u institutů, které neodpovídají předmětu a účelu pracovního práva, nebo

které připouštějí vstup třetích subjektů do vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměst-

nancem a neodpovídají tak osobní povaze tohoto vzájemného vztahu.19 20 Použití

občanského zákoníku je možné jen v souladu se základními pracovněprávními prin-

cipy, jež jsou demonstrativně uvedeny v § 1a ZPr.

Nový občanský zákoník již také obsahuje úpravu vztahu k zákoníku práce,

když v ustanovení § 2401 odst. 1 stanoví, že „pracovní poměr, jakož i práva a po-

vinnosti zaměstnance a zaměstnavatele z pracovního poměru upravuje jiný zákon.

Totéž platí v rozsahu stanoveném jiným zákonem o smlouvách o výkonu závislé práce

zakládajících mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek.“ a tak tyto

záležitosti zákoníku práce svěřuje. Na pracovněprávní vztahy se tedy použijí pře-

devším obecná ustanovení občanského zákoníku, hlavně ustanovení první a čtvrté

části, konkrétně například úprava způsobilosti zaměstnance a zaměstnavatele, za-

stupování, právní jednání, počítání času a úprava závazků.21

1.3.2 Zásada „Co není zakázáno, je dovoleno“

V pracovním právu se uplatňuje princip „co není zakázáno, je dovoleno“,

který je zakotven v čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR22 a čl. 2 odst. 3 Listiny základních
17ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působ-
nosti obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012, 312 s.
ISBN 978-808-7284-247., str. 114.

18Viz § 4a odst. 4, 144a, 346d odst. 1 a 7 ZPr.
19Viz § 144a, 346d odst. 2 - 6 ZPr.
20HŮRKA, Petr. Změny v pracovním právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Právní
rozhledy. 2014, č. 7, 233 - 240. ISSN 1210-6410., str. 234.

21Tamtéž.
22Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
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práv a svobod23. Tento princip navazuje na zásadu autonomie vůle, primární zá-

sadu soukromého práva. Ta se projevuje tak, že soukromoprávní subjekty mohou

dle jejich svobodné vůle utvářet soukromoprávní vztahy.24 Tomu odpovídá úprava

soukromoprávních vztahů, ve které převažují dispozitivní právní normy, od kte-

rých se lze odchýlit, či vyloučit jejich uplatnění. Pracovněprávní vztahy však oproti

jiným soukromoprávním vztahům mají jistá specifika. Důležitá je zde ochrana za-

městnance jako slabší strany právního vztahu, jehož postavení v tomto vztahu bývá

nerovné a jeho svobodná vůle ekonomicky a sociálně determinována. Tuto nerovnost

se pracovní právo snaží vyrovnat zvýšenou právní ochranou zaměstnance. Smluvní

volnost subjektů je omezena četnými kogentními ustanoveními, od kterých se odchý-

lit nelze, či relativně kogentními, od kterých se lze odchýlit jen ve směru, který tato

norma dovoluje.25 Zásada „co není zakázáno, je dovoleno“ tedy stanoví hranice pro

svobodné jednání soukromoprávních subjektů. Zákoník práce prostřednictvím této

zásady umožňuje subjektům pracovněprávních vztahů upravit svá práva a povin-

nosti odchylně od zákona a tak dává prostor flexibilitě, ale zároveň prostřednictvím

kogentních ustanovení zaručuje ochranu slabší straně pracovněprávního vztahu.26

Po 1. 1. 2014 je obecná úprava zásady „co není zakázáno, je dovoleno“ ob-

sažena v ustanovení § 1 odst. 2 o. z. 27, speciální úprava v § 4a ZPr aplikaci této

zásady konkretizuje.

Platí, že práva a povinnosti vyplývající z pracovněpráních vztahů mohou

být upravena odchylně od zákona, pokud to zákon výslovně nezakazuje28 a pokud

tato odchylná ujednání neporušují dobré mravy, veřejný pořádek, základní zásady

nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Na tuto
23Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.
24HURDÍK, Jan et al. Občanské právo hmotné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, 308 s. ISBN 978-80-7380-
377-3., str. 71.

25HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém
pracovním právu. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2009, 189 s. ISBN 978-80-903786-04-9., str. 12 -
14.

26Tamtéž, str. 44.
27„Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona;
zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení
osob, včetně práva na ochranu osobnosti.“

28Zákoník práce však příliš mnoho výslovných zákazů neobsahuje. Proto se zde nabízí druhý pohled
na problematiku kogentnosti a dispozitivnosti pracovněprávní úpravy. Jako speciální a vyčerpá-
vající úprava dostane přednost použití § 4a ZPr a k ustanovení § 1 odst. 2 o. z. se nebude
přihlížet. Více v PICHRT, Jan. K některým aspektům vztahu občanského zákoníku a zákoníku
práce. Právní rozhledy. 2014, č. 7, 254 - 258. ISSN 1210-6410.
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úpravu navazuje ustanovení § 1a odst. 2 ZPr, které za hodnoty chránící veřejný

pořádek označuje některé zásady pracovního práva, a to zvláštní zákonnou ochranu

zaměstnance, uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, rovné zacházení

se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace, a tím znemožňuje odchýlení také od

ustanovení odpovídajících těmto zásadám.29 Ustanovení § 4a odst. 1 ZPr zakazuje

odchylnou úpravu práv a povinností v pracovněprávních vztazích, která by byla nižší

nebo vyšší než práva a povinnosti stanovené zákonem či kolektivní smlouvou jako

nejméně či nejvýše přípustné.

Dále se nelze odchýlit od ustanovení uvedených v § 363 ZPr, kterými se

zapracovávají předpisy Evropské unie, odchýlení je ale možné ve prospěch zaměst-

nance.30

Pokud by se zaměstnanec vzdal práva, které mu přiznává zákon, kolektivní

smlouva nebo vnitřní předpis, k tomuto jednání se nepřihlíží.31

Možnost využít zásadu „co není zakázáno, je dovoleno“ je dána subjektům

pracovněprávních vztahů, tedy zaměstnancům, zaměstnavatelům a odborovým or-

ganizacím. Odchylovat se od ustanovení zákona mohou tyto subjekty buď smlouvou,

nebo vnitřním předpisem.32 Jedná-li se ale o úpravu povinností zaměstnance, musí

být odchylná úprava sjednána výhradně individuální smlouvou mezi zaměstnan-

cem a zaměstnavatelem. Kromě v zákoně uvedených smluv je zde možnost použít

inominátní smlouvu dle § 1746 o. z., to však pouze v případě, že zákon takovou

smlouvu výslovně neupravuje a zároveň její uzavření není v rozporu s ním.33 Kolek-

tivní smlouva a vnitřní předpis zaměstnavatele mohou odchylně od zákona upravovat

pouze práva zaměstnanců v jejich prospěch.34

29HŮRKA, Petr et al. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným
komentářem k 1.1.2014. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: ANAG, 2014, 1063 s. ISBN 978-80-
7263-857-4., str. 56.

30Tamtéž, str. 52 - 53.
31§ 4a odst. 4 ZPr.
32§ 4a odst. 2 Zpr.
33HŮRKA, Petr et al. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným
komentářem k 1.1.2014. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: ANAG, 2014, 1063 s. ISBN 978-80-
7263-857-4., str. 54.

34Tamtéž, str. 54.
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1.3.3 Další pracovněprávní zásady

Základní zásady pracovního práva jsou demonstrativně vypočteny v usta-

novení § 1a ZPr. Jedná se o zásady:

a) “zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance,

b) uspokojivých a bezpečných podmínek pro výkon práce,

c) spravedlivého odměňování zaměstnance,

d) řádného výkonu práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměst-

navatele a

e) rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace.”

Tyto a další pracovněprávní zásady, vyplývající z jiných ustanovení záko-

níku práce, spolu s obecnými zásadami soukromého práva, které se v pracovním

právu použijí díky principu subsidiarity, jsou vodítkem při výkladu a použití dalších

ustanovení zákoníku práce. 35

Pro flexibilní formy zaměstnávání je podstatná hlavně zásada zvláštní zá-

konné ochrany postavení zaměstnance, která se projevuje existencí kogentních usta-

novení, a zejména zásada rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskrimi-

nace36. Potřebu dodržovat tuto zásadu lze u flexibilních forem zaměstnávání zdů-

raznit. Zaměstnavatelé mívají občas tendenci zaměstnance pracující „flexibilně“ po-

někud šidit, protože je nevnímají jako „plnohodnotné“. Na základě ustanovení § 16

ZPr jsou ale povinni zajistit „rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o

jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých pl-

nění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkč-

ního nebo jiného postupu v zaměstnání.“ Zvlášť zdůrazněno je rovné zacházení u

agenturních zaměstnanců, jejichž pracovní a mzdové podmínky nesmí být horší než

podmínky srovnatelného kmenového zaměstnance.37

35HŮRKA, Petr et al. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným
komentářem k 1.1.2014. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: ANAG, 2014, 1063 s. ISBN 978-80-
7263-857-4., str. 25 - 26.

36§ 16 - 17 ZPr.
37§ 309 odst. 5 ZPr.
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1.4 Flexicurity

Flexicurity je pojem, který vznikl složením dvou slov - flexibility, tj. pruž-

nosti a security, tj. ochrany, a rozumíme jí integrovanou strategii pro zlepšení flexi-

bility a jistoty na trhu práce38, která se snaží zajišťovat jak projevy autonomie vůle

stran, tak ochranu slabší strany pracovněprávního vztahu.39

V zelené knize EU „Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je vyřešit

výzvy 21. století“ z roku 2006 se flexicurity objevuje jako nástroj k posílení konku-

renceschopnosti evropského hospodářství.40

Jako první tento pojem použil nizozemský profesor Hans P. M. Adriaansens

a definoval jej jako „přesun od poskytování ochrany pracovního vztahu k ochraně za-

městnanosti obecně, spolu se současně poskytovanou ochranou v nezaměstnanosti“41.

T. Wilthagen definuje flexicurity jako „politickou strategii usilující o zvyšování flexi-

bility trhu práce, organizace práce a pracovních vztahů na straně jedné a o zvyšování

sociální ochrany především ohrožených skupin trhu práce na straně druhé.“42

Takto se flexicurity uplatňuje například v Dánsku, kde se projevuje libe-

rálním přístupem k propouštění zaměstnanců a zároveň vysokou mírou využívání

doplňkových zaměstnání, aktivní politikou zaměstnanosti a štědrým sociálním sys-

témem, což umožňuje rychlý návrat propuštěných zaměstnanců do pracovního pro-

cesu.43 S tímto pojetím flexicurity se ztotožňuje i Evropská komise ve svém Sdělení

k obecným zásadám flexicurity44, kde definuje „4 složky politiky flexicurity“:

a) “flexibilní a spolehlivá smluvní ujednání prostřednictvím moderních pracovních
38Flexicurity. European Comission [online]. 2014 [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: http://ec.europa.
eu/social/main.jsp?catId=102&langId=en

39HŮRKA, Petr. Flexibilní formy zaměstnání v pracovním právu České republiky. In: HRAB-
COVÁ, Dana. Pracovní právo 2010: Flexibilní formy zaměstnávání [online]. Brno: Masarykova
univerzita, 2010 [cit. 2014-06-21]. ISBN 978-80-210-5358-8. Dostupné z: http://www.law.muni.
cz/sborniky/pracpravo2010/files/PracovniPravo2010.pdf, str. 8.

40Green Paper - Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century [online]. 2006 [cit.
2014-06-24]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:
52006DC0708

41HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém
pracovním právu. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2009, 189 s. ISBN 978-80-903786-04-9., str. 24.

42Tamtéž, str. 24; Approaches to flexicurity: EU models [online]. 2007 [cit. 2014-06-24]. Dostupné
z: http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/84/en/1/ef0784en.pdf, str. 8.

43Tamtéž - Approaches to flexicurity: EU models.
44Sdělení Komise Evrposkému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů K obecným zásadám flexikurity: větší počet a vyšší kvalita pracovních míst
prostřednictvím flexibility a jistoty; 2007.
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zákonů, kolektivních dohod a organizace práce;

b) komplexní strategie celoživotního učení, které zajistí neustálou přizpůsobivost

a zaměstnatelnost pracovníků, zejména těch nejohroženějších;

c) účinné aktivní politiky v oblasti trhu práce, které lidem pomohou vyrovnat

se s rychlou změnou, zkrátit období nezaměstnanosti a usnadnit přechod do

nového zaměstnání;

d) moderní systémy sociálního zabezpečení poskytující přiměřený příjem, podpo-

rující zaměstnanost a usnadňující mobilitu na trhu práce. To zahrnuje širokou

škálu opatření sociální ochrany (dávky v nezaměstnanosti, důchody a zdra-

votní péče), která pomohou lidem sladit práci se soukromými a rodinnými

povinnostmi, jako je péče o děti.”45

V českém právním prostředí byla flexicurity od počátku přijímána s nedůvě-

rou a dodnes se názory na ni různí.46 Bývá označována za „pokus o kulatý čtverec“,

„kočkopsa“, či za vnitřně naprosto rozporný pojem. Flexibilita totiž znamená co nej-

větší volnost smluvních stran a nese s sebou potřebu snížené regulace, naopak jistota

znamená ochranu pracovního trhu, pracovních podmínek a tedy potřebu regulace a

omezení smluvní volnosti.47 Prostor pro působení flexicurity vymezuje zákoník práce

prostřednictvím zásady „co není zakázáno, je dovoleno“. 48

Chápeme-li ale flexicurity jako „konkrétní rozsah veřejnoprávních prvků v

pracovněprávní úpravě, který odpovídá potřebám dané společnosti a který je nutný k

naplnění jistého účelu, dnes zejména odsociálnění pracovního práva za účelem do-

sažení vyšší míry zaměstnanosti, zlevnění práce a zvýšení její efektivity“, tedy jako

žádoucí stav právní úpravy, pak flexicurity smysl dává, neboť tento žádoucí stav

nepochybně existuje. 49

45Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu vý-
boru a Výboru regionů: K obecným zásadám flexicurity [online]. 2007 [cit. 2014-06-24].
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0359:
FIN:CS:PDF, str. 5.

46HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém
pracovním právu. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2009, 189 s. ISBN 978-80-903786-04-9., str. 9.

47BĚLINA, Miroslav et al. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck,
2012, 599 s. ISBN 978-80-7400-405-6., str .14.

48HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém
pracovním právu. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2009, 189 s. ISBN 978-80-903786-04-9., str. 46.

49MORÁVEK, Jakub. Flexicurity, vyprázdněné pojmy a morální aspekt. In: HRABCOVÁ, Dana.
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1.4.1 Flexibilita

Flexibilita je první částí pojmu flexicurity. Flexibilitou rozumíme pružnost

či volnost. V rámci zásady „co není zakázáno, je dovoleno“ je prostor pro uplatňování

svobodné vůle smluvních stran. Flexibilita tedy zpravidla nebývá výslovně norma-

tivně upravena a k jejímu uplatnění stačí absence zákonného omezení. Někdy však

právní norma prostor pro její uplatnění vytváří pomocí dispozitivních norem.50

Flexibilitu můžeme rozlišovat na:

a) vnější numerickou flexibilitu - flexibilitu při přijímání a propouštění zaměst-

nanců,

b) vnitřní numerickou flexibilitu - flexibilitu při stálém počtu zaměstnanců měnit

délku a uspořádání pracovní doby dle potřeb zaměstnavatele,

c) funkční flexibilitu - flexibilitu při pohybu zaměstnanců mezi různými pracov-

ními pozicemi a s tím související vzdělávání zaměstnanců,

d) mzdovou flexibilitu - flexibilitu při snižování a zvyšování mezd, přizpůsobeném

situaci na trhu práce.51

Pro flexibilní formy zaměstnávání je podstatná především vnější a vnitřní

numerická flexibilita.

1.4.2 Ochrana

Ochrana, neboli security, tvoří druhou část pojmu flexicurity. Ochrana v

pracovním právu je dána legislativními a institucionálními ochrannými opatřeními,

které jsou poskytovány zaměstnancům na trhu práce.52 Projevuje se prostřednictvím

kogentních norem, od kterých se nelze odchýlit, norem zákazových, norem dovolují-

cích jen jediný způsob chování nebo také taxativních výčtů. Ochrana musí být vždy

Pracovní právo 2010: Flexibilní formy zaměstnávání [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2010
[cit. 2014-06-21]. ISBN 978-80-210-5358-8. Dostupné z: http://www.law.muni.cz/sborniky/
pracpravo2010/files/PracovniPravo2010.pdf, str. 113 - 114.

50HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém
pracovním právu. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2009, 189 s. ISBN 978-80-903786-04-9., str. 29.

51Tamtéž, str. 11; Approaches to flexicurity: EU models [online]. 2007 [cit. 2014-06-24]. Dostupné
z: http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/84/en/1/ef0784en.pdf, str. 20.

52Tamtéž, str. 25.
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jasně projevena, jinak ji nelze dovozovat a otevírá se naopak prostor pro flexibilitu.53

Ochranu dělíme mimo jiné na:

a) ochranu pracovního místa - ochranu existujícího zaměstnání; uplatní se insti-

tuty taxativního výčtu důvodu skončení pracovního poměru ze strany zaměst-

navatele a výpovědi,

b) ochranu zaměstnanosti - zajištění práva na práci; úprava v zákoně o zaměst-

nanosti54,

c) ochranu příjmu - ochranu příjmu z konkrétního pracovněprávního vztahu a

rovněž kompenzaci chybějícího příjmu z důvodu sociální události. 55

53Tamtéž, str. 29.
54Zákon č. 435/2004 Sb.
55HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém
pracovním právu. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2009, 189 s. ISBN 978-80-903786-04-9., str. 23;
Approaches to flexicurity: EU models [online]. 2007 [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: http://www.
eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/84/en/1/ef0784en.pdf, str. 17.
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2. Flexibilní formy zaměstnávání obecně

Uplatňování vnější a vnitřní numerické flexibility v pracovním právu se pro-

jevuje existencí flexibilních forem zaměstnávání. Jejich využívání je dle aktualizované

Lisabonské strategie z roku 20051 považováno za jeden z nástrojů vedoucí ke zvý-

šení zaměstnanosti a dosažení větší pružnosti pracovního trhu. Za flexibilní, nebo

také atypické či prekérní můžeme označit ty formy zaměstnávání, které se nějakým

způsobem liší od formy standardní - pracovněprávního vztahu ve kterém je práce

vykonávána dle pevného rozvrhu, na plný úvazek, na pracovišti zaměstnavatele pod

jeho kontrolou, v případě, že zaměstnanec i zaměstnavatel očekávají, že jejich vztah

bude pokračovat.2 Lze říci, že v České republice je standardní formou zaměstnávání

pracovní poměr na dobu neurčitou, na plný úvazek3, s pracovní dobou rovnoměrně

rozvrženou do pětitýdenního pracovního týdne, na pracovišti zaměstnavatele. Odliš-

nosti flexibilních forem zaměstnávání mohou spočívat v ujednání organizace či délky

pracovní doby (pak se jedná o flexibilní formy pracovní doby), délky trvání pracovně-

právního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, místě výkonu práce nebo

v povaze právního úkonu, který pracovněprávní vztah zakládá.

Mezi flexibilní formy zaměstnávání lze řadit mimo jiné dočasné formy za-

městnávání, práci na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, práci z

domova, práci na dálku, práci na zavolanou, zaměstnávání prostřednictvím zpro-

středkovatelských agentur, sdílení práce, dočasné přerušení kariéry, práci na kratší

pracovní úvazek, různá rozvržení pracovní doby, klouzavou pracovní dobu, konto pra-

covní doby, zhuštěný pracovní týden, pracovní dobu přizpůsobenou školnímu roku,

vědecké či studijní volno, fázovaný nebo částečný odchod do důchodu.4 V této práci

popisuji pracovní poměr na dobu určitou, agenturní zaměstnávání, dohody o pracích

konaných mimo pracovní poměr, pracovní poměr s kratší pracovní dobou a práci na
1A new start for the Lisbon Strategy (2005). Europa [online]. 2008 [cit. 2014-06-24]. Dostupné
z:http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/eu2020/
growth_and_jobs/c11325_en.htm

2KALLEBERG, Arne. L., RESKIN, Barbara, F. a HUDSON, Ken. Bad Jobs in America:Standard
and Nonstandard Employment Relations and Job Quality in the United States [online]. 2000
[cit. 2014-06-24]. Dostupné z: http://www.hks.harvard.edu/inequality/Summer/Summer99/
privatepapers/Reskin.PDF, str. 4 - 5.

3Ve smyslu ustanovení § 79 odst. 1, 2 ZPr.
4ČMKOS. Flexibilní formy zaměstnávání a sociální dumping [online]. 2006 [cit. 2014-06-21]. Do-
stupné z: http://archiv.oskovo.cz/Kovo/2008/Rizik/d12.pdf, str. 3.
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dálku, sdílení pracovního místa, zhuštěný pracovní týden, pracovní dobu přizpůso-

benou školnímu roku a práci na zavolanou. Flexibilními formami pracovní doby se v

této práci nebudu zabývat. Blíže rozeberu pouze vybrané formy pracovní doby neu-

pravené zákoníkem práce, ale využívané v zahraničí, které by do české právní úpravy

mohly být zahrnuty, protože je o ně ze strany zaměstnanců a zaměstnavatelů zájem

nebo protože pro ně mohou být přínosem.

Výčet flexibilních forem zaměstnávání je poměrně široký a některé z těchto

forem jsou již tradiční, dlouho známé a využívané, proto nepřekvapí, že dle průzkumu

společnosti LMC5, realizovaném agenturou Factum Invenio6 v březnu 2011, flexibilní

formy zaměstnávání využívá 78 % z dotázaných zaměstnavatelů, nejčetnější je pak

využití pracovního poměru s kratší pracovní dobou (60 %).

K zaměstnancům, kteří nejvíce využívají flexibilní formy zaměstnávání, patří

zaměstnanci v důchodovém věku, zaměstnanci starší 50 let, matky na mateřské nebo

rodičovské dovolené a studenti. Z hlediska profese pracují nejvíce „flexibilně“ odbor-

níci a specialisté z různých oborů (ekonomové, právníci, techničtí inženýři), dělníci

a řemeslníci a administrativní pracovníci.

Zaměstnavatelé flexibilní formy zaměstnávání často používají spíš pro ře-

šení aktuální situace než jako nástroj rozvoje. Pokud flexibilní zaměstnávání ne-

nabízí, argumentují tím, že jsou pro ně nepotřebné, nebo pro výkon dané práce

nevhodné. Překážkou bývá také nutnost změny organizace práce. Většina dotáza-

ných zaměstnavatelů, kteří flexibilní formy zaměstnávání využívají (84 %) nemá pro

jejich uplatňování žádná zvláštní pravidla a nabízejí je zaměstnancům na základě

individuálního posouzení. Když už zaměstnavatelé flexibilní zaměstnávání nabízejí,

uznávají, že zvyšují atraktivitu firmy, produktivitu práce, pomáhají zvyšovat spoko-

jenost a loajalitu zaměstnanců a umožňují pružné rozložení pracovních sil a úsporu

nákladů. Naopak jako negativum zaměstnavatelé uvádějí vyšší nároky na komuni-

kaci se zaměstnanci při využívání flexibilních forem zaměstnávání, odlišný styl řízení

zaměstnanců a jejich nedostatečnou kontrolu. Většina z dotázaných zaměstnavatelů

uvedla, že většímu rozšíření flexibilních forem zaměstnávání by napomohla daňová
5Společnost LMC s. r. o. provozuje internetové portály Jobs.cz a prace.cz.
6Jedná se o telefonický výzkum, který proběhl na vzorku 855 respondentů, vybraných kvótním
výběrem, přičemž cílovou osobou byla osoba odpovědná za personalistiku, resp. lidské zdroje.
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úleva ze strany státu. 7

7Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011).
Flexibilní trh práce [online]. 2011 [cit. 2014-06-25]. Dostupné z: http://www.flexibilni.cz/
aktuality/zprava/34/; SPČR. Výsledky dotazníkového šetření : Jak se v ČR (a v osmi dalších
zemích) využívají flexibilní formy práce. Svaz průmyslu a dopravy ČR [online]. 2008 [cit. 2014-06-
25]. Dostupné z: http://www.spcr.cz/cz/ankety/flexi.doc
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3. Flexibilní formy zaměstnávání de lege lata

3.1 Pracovní poměr na dobu určitou

3.1.1 Právní úprava a charakteristika pracovního poměru na dobu urči-

tou

Pracovní poměr na dobu určitou je upraven v § 39, § 65 a § 279 odst. 1

písm. g) a v souvisejících ustanoveních § 48 odst. 2 a § 346 ZPr. Této problematice

se věnuje také směrnice Rady 99/70/ES ze dne 28. června 1999 o Rámcové dohodě

o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP

a EKOS, která byla do zákoníku práce implementována. Od ustanovení § 39 odst. 2

- 6 a § 279 odst. 1 písm. g) ZPr se lze odchýlit jen ve prospěch zaměstnance.1

Základním pracovněprávním vztahem, určeným k vykonávání závislé práce,

je pracovní poměr. Je-li v pracovní smlouvě nebo jmenovacím aktu výslovně sjed-

nána doba jeho trvání, jedná se o pracovní poměr na dobu určitou. Pokud tato

doba sjednána není, platí nevyvratitelná domněnka, že pracovní poměr byl uzavřen

na dobu neurčitou. O pracovní poměr na dobu neurčitou půjde také v případě, že

ujednání o vzniku pracovního poměru na dobu určitou bude neplatné. Doba trvání

pracovního poměru na dobu určitou může být sjednána pevným datem nebo vyme-

zena dobou trvání určitých prací, či jinou objektivně zjistitelnou skutečností2 (např.

dobou trvání rodičovské dovolené či dočasné pracovní neschopnosti jiného zaměst-

nance). Je-li vymezení této doby vázáno na skutečnost, která nastane z vůle jen

jednoho účastníka, považuje se takové sjednání doby trvání pracovního poměru za

neplatné3. Přesné datum skončení pracovního poměru musí být zřejmé nejpozději

v okamžiku, kdy nastane skutečnost, na niž je délka pracovního poměru navázána.

Vždy musí být jasné, že doba trvání pracovního poměru je omezená.4 Pracovní po-

měr na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí trvat déle než 3 roky,

přičemž je tento poměr umožněno uzavřít opakovaně, a to nejvýše dvakrát. Za opa-
1§ 4a odst. 3 a § 363 ZPr
2Viz rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1990/2000.
3Viz rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 2372/2002.
4BĚLINA, Miroslav et al. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck,
2012, 599 s. ISBN 978-80-7400-405-6., str. 217.
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kované uzavření se považuje i prodloužení doby trvání pracovního poměru. Délka

pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami tedy může v

celkovém součtu trvat maximálně 9 let. Uběhne-li od skončení předešlého pracovního

poměru na dobu určitou doba 3 let, již se k němu nepřihlíží.5

Omezení doby trvání pracovního poměru je reakcí na směrnici Rady 1999/70/

ES o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou, uzavřené mezi orga-

nizacemi UNICE, CEEP a EKOS. Cílem této dohody je mimo jiné vytvoření rámce,

který by zabránil zneužívání pracovních poměrů uzavřených na dobu určitou. K to-

muto účelu dohoda stanoví opatření k předcházení takovému zneužívání, spočívající

ve vymezení objektivních důvodů ospravedlňujících opakované sjednávání pracov-

ních poměrů na dobu určitou, v maximální délce trvání po sobě jdoucích pracovních

poměrů na dobu určitou nebo v omezení počtu opětovného sjednávání takovýchto

pracovních poměrů, přičemž státy mají možnost volby mezi těmito opatřeními6.

Uvedená omezení se nevztahují na postup podle zvláštních předpisů, které

předpokládají, že pracovní poměr může trvat pouze po určitou dobu. Jedná se na-

příklad o zaměstnávání cizinců, jimž se uděluje povolení k pobytu a k zaměstnání

zásadně na dobu určitou a jejichž pracovní poměr tedy může být opakován bez ome-

zení. V opačném případě by nastal rozpor s účelem ustanovení § 39 ZPr i s úpravou

zákona o zaměstnanosti. Dalším příkladem může být pracovní poměr založený jme-

nováním v případě, kdy je ze zákona omezeno funkční období jmenovaného a to na

dobu přesahující 3 roky.7

Omezení doby trvání pracovního poměru na dobu určitou se nevztahují také

na pracovní poměry uzavřené mezi zaměstnanci a agenturami práce za účelem práce

u jiného zaměstnavatele.8

Ustanovení § 39 odst. 4 ZPr obsahuje další výjimku z omezení doby trvání

pracovního poměru na dobu určitou. Jedná se o vážné provozní důvody nebo důvody

spočívající ve zvláštní povaze práce, díky kterým nelze na zaměstnavateli spraved-
5§ 39 odst. 2 ZPr.
6Ustanovení 5 směrnice Rady č. 1999/70/ES o Rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu
určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.

7BĚLINA, Miroslav et al. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 1616 s. ISBN
978-807-1792-512., str. 243 - 245.

8§ 39 odst. 6 ZPr.
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livě požadovat, aby se zaměstnancem uzavřel pracovní poměr na dobu neurčitou.

Odlišnou úpravu trvání pracovního poměru na dobu určitou upraví písemná dohoda

zaměstnavatele s odborovou organizací, která musí obsahovat bližší vymezení těchto

důvodů, pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracov-

ního poměru na dobu určitou, okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude

tento jiný postup týkat a dobu, na kterou se dohoda uzavírá. Stejné náležitosti musí

obsahovat vnitřní předpis, který nahrazuje dohodu zaměstnavatele s odborovou or-

ganizací, pokud u něj odborová organizace nepůsobí.9 Tato výjimka byla zrušena

v roce 2012 a do zákoníku práce vrátila 1. 8. 201310 poté, co byla v praxi postrá-

dána a jejíž absenci zaměstnavatelé řešili, někdy poněkud kostrbatě, využitím jiných

institutů.11

Odchylnou úpravu umožňuje také ustanovení § 346 ZPr, který zmocňuje

vládu, aby svým nařízením stanovila možnost sjednat délku trvání pracovního po-

měru na dobu určitou na dobu vyslání na práci v zahraničí a možnost takový poměr

opakovaně prodlužovat. Vláda tak učinila nařízením vlády č. 227/2010 Sb., ve kterém

jako maximální dobu trvání takového pracovního poměru stanovila 5 let s možnosti

prodloužení o 5 let.12

V případě, že zaměstnavatel sjedná se zaměstnancem pracovní poměr na

dobu určitou v rozporu s omezeními v ustanovení § 39 odst. 2 a zaměstnanec mu před

uplynutím sjednané doby trvání tohoto pracovního poměru písemně sdělí, že trvá na

tom, aby jej dále zaměstnával, platí zákonná fikce, že pracovní poměr byl uzavřen

na dobu neurčitou. Pokud zaměstnanec nedoručí toto své zpochybnění doby trvání

pracovního poměru zaměstnavateli včas, fikce se neuplatní a pracovní poměr na dobu

určitou skončí sjednaným dnem. Díky tomuto zpochybnění se může stát doba trvání

pracovního poměru mezi stranami spornou, neboť zaměstnavatel se může domnívat,

že podmínky ustanovení § 39 odst. 2 splnil. Pro tento případ má zaměstnavatel i

zaměstnanec možnost podat ve dvouměsíční hmotněprávní prekluzivní lhůtě běžící
9§ 39 odst. 4 ZPr.
10S účinností zákona č. 155/2003 Sb., který novelizuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
11KAHLE, Bohuslav. Pracovní poměry na dobu určitou a co dál?. Práce a mzda. Praha: ASPI,
a.s, 2013, č. 4, 14 - 16. ISSN 0032-6208.

12BĚLINA, Miroslav et al. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck,
2012, 599 s. ISBN 978-80-7400-405-6., str. 183 v poznámce pod čarou.
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ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby, určovací žalobu.

Soud rozhodne, zda podmínky pro uzavření pracovního poměru na dobu určitou byly

splněny, či ne a zda tedy pracovní poměr skončil uplynutím sjednané doby, či zda se

změnil na pracovní poměr na dobu neurčitou.13

Pracovní poměr na dobu určitou končí ex lege uplynutím sjednané doby a

to za podmínky, že se ze zákona nestal pracovním poměrem na dobu neurčitou.14

To platí i v případě, že pracovní poměr vznikl jmenováním na dobu určitou a byl-li

zaměstnanec ze svého vedoucího místa před uplynutím této doby odvolán nebo se jej

sám vzdal, neskončil-li do té doby pracovní poměr na základě jiné pracovněprávní

skutečnosti.15 Byl-li pracovní poměr sjednán na dobu trvání určitých prací, má za-

městnavatel povinnost na skončení těchto prací zaměstnance upozornit nejméně 3

dny předem.16 Nedodržení této povinnosti však nebrání skončení pracovního poměru

ve sjednanou dobu, neboť uvedená třídenní lhůta je pouze pořádková. V případě,

že zaměstnanci vznikne škoda, protože nebyl zaměstnavatelem včas upozorněn na

skončení prací, je zaměstnavatel povinen tuto škodu nahradit.17

Před uplynutím sjednané doby lze pracovní poměr na dobu určitou ukon-

čit také dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením či zrušením ve zkušební době.

Skončí také smrtí zaměstnance nebo zaměstnavatele, případně zánikem zaměstnava-

tele právnické osoby, pokud práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů nepřejdou

na přejímajícího zaměstnavatele. U cizinců je navíc možné pracovní poměr na dobu

určitou ukončit na základě skutečností uvedených v § 48 odst. 3 ZPr.18

V případě, že zaměstnanec s vědomím zaměstnavatele19 pokračuje ve vy-

konávání práce i po uplynutí sjednané doby, pracovní poměr na dobu určitou se

transformuje na pracovní poměr na dobu neurčitou. To platí jen v případě, že se
13BĚLINA, Miroslav et al. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 1616 s. ISBN
978-807-1792-512., str. 245.

14Z důvodů uvedených v § 65 odst. 2 a § 39 odst. 5 ZPr.
15BĚLINA, Miroslav et al. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 1616 s. ISBN
978-807-1792-512., str. 287.

16§ 65 odst. 1 ZPr.
17BĚLINA, Miroslav et al. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 1616 s. ISBN
978-807-1792-512., str. 392.

18Viz § 48 odst. 3 ZPr; například skončení pracovního poměru dnem, kterým má skončit pobyt
cizince nebo osoby bez státní příslušnosti na území ČR podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení
povolení k pobytu.

19Viz rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 568/2005: „pro naplnění pojmu s vědomím zaměstnavatele stačí,
je-li práce konána i jen s vědomím nejbližšího nadřízeného zaměstnance.“
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na pokračování v práci se zaměstnavatelem předem nedohodl20 a v případě, že za-

městnanec nevykonává práci i přes nepochybný nesouhlas zaměstnavatele nebo na

základě omylu zaměstnavatele vyvolaného lstí. Za konání práce se zde považuje vý-

kon jakékoliv práce pro zaměstnavatele, nejen té, kterou zaměstnanec vykonával

doposud.21

Za zmínku stojí povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance, kteří

u něj pracují v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou, o nabídce volných

pracovních míst na dobu neurčitou22.

3.1.2 Výhody a nevýhody pracovního poměru na dobu určitou

Pracovní poměr na dobu určitou skýtá poměrně velkou míru flexibility,

zejména u jeho skončení. Je výhodný především pro zaměstnavatele. Naopak zá-

stupci zaměstnanců shledávají současnou úpravu pracovního poměru na dobu urči-

tou za poměrně nevýhodnou a vedoucí k tomu, že klasický pracovní poměr na dobu

neurčitou se stane pro stále více zaměstnanců nedosažitelným.23 Jejich obavy se ale

zatím nenaplnily, neboť míra využití pracovního poměru na dobu určitou v České

republice je relativně nízká. Činí 8,4 % ze všech zaměstnaných a v Evropské unii

patří k těm nižším.24

Největší výhodou pracovního poměru na dobu určitou pro zaměstnavatele

je možnost flexibilně regulovat počet zaměstnanců díky bezproblémovému skončení

tohoto pracovního poměru uplynutím sjednané doby. Zaměstnavatel tedy může při-

způsobovat množství zaměstnanců své aktuální ekonomické situaci či kolísající po-

ptávce po svém zboží a službách. Je-li potřeba, může přijmout nové zaměstnance,

jejichž pracovní poměr skončí po vykonání určitých prací a zaměstnavatel se tak vy-

hne vysokým nákladům a jiným obtížím spojeným s propuštěním zaměstnance. To je
20BĚLINA, Miroslav et al. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 1616 s. ISBN
978-807-1792-512., str. 392; jednalo by se o změnu obsahu pracovního poměru.

21Tamtéž, str. 392
22§ 279 odst. 1 písm. g) ZPr.
23VÚPSV. Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU [online]. 1. vyd. Praha: VÚPSV,
2013, 147 s. [cit. 2014-06-07]. ISBN 978-807-4161-315. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/
Fulltext/vz_366.pdf

24Statistiky zaměstnanosti. European Comission: Eurostat [online]. 2013 [cit. 2014-06-08].
Dostupné z:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/
Employment_statistics/cs#Pracovn.C3.AD_smlouvy_na_.C4.8D.C3.A1ste.C4.8Dn.C3.BD_
.C3.BAvazek_a_na_dobu_ur.C4.8Ditou

21

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_366.pdf
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_366.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Employment_statistics/cs#Pracovn.C3.AD_smlouvy_na_.C4.8D.C3.A1ste.C4.8Dn.C3.BD_.C3.BAvazek_a_na_dobu_ur.C4.8Ditou
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další výhoda pracovního poměru na dobu určitou. Trvání tohoto pracovního poměru

není chráněno tak jako trvání pracovního poměru na dobu neurčitou. Zaměstnava-

teli zde proto odpadá povinnost propustit zaměstnance jen ze zákonem vypočtených

důvodů a povinnost vyplatit mu odstupné. Skončení tohoto pracovního poměru také

není znemožněno překážkami v práci na straně zaměstnance, z důvodu kterých zá-

kon zakazuje dát zaměstnanci výpověď25. Jedná se například o dočasnou pracovní

neschopnost zaměstnance, těhotenství či čerpání mateřské dovolené zaměstnankyně

nebo dlouhodobé uvolnění pro výkon veřejné funkce.

Další výhodu skýtá pracovní poměr na dobu určitou v možnosti jeho vyu-

žití jako prodloužené „zkušební doby“. Běžná tříměsíční (u vedoucích zaměstnanců

šestiměsíční) zkušební doba někdy zaměstnavateli nestačí k tomu, aby dostatečně

poznal zaměstnancovy kvality. Uzavřením pracovního poměru na dobu určitou si za-

městnavatel zajistí, že v případě nespokojenosti s prací zaměstnance pracovní poměr

skončí bez zbytečných nákladů uplynutím sjednané doby. Současná právní úprava,

která omezuje řetězení pracovních poměrů na dobu určitou a která omezuje délku

zkušební doby na polovinu sjednané doby trvání pracovního poměru, již zabraňuje

dřívější praxi, kdy zaměstnavatelé mohli uzavírat stále dokola tříměsíční pracovní

poměry na dobu určitou a způsobit tak, že zaměstnanci stále pracovali ve zkušební

době, což je jistě posun správným směrem.

Jednou z mála nevýhod pracovního poměru na dobu určitou pro zaměstna-

vatele je fakt, že je-li si zaměstnanec vědom dočasnosti svého pracovního poměru,

může to způsobit jeho sníženou loajalitu k zaměstnavateli. Zároveň pokud zaměst-

navatel na počátku pracovního poměru investoval do zaškolení zaměstnance či do

prohloubení jeho kvalifikace a zaměstnanec po uplynutí sjednané doby odmítne uza-

vření další pracovní smlouvy, tato investice přijde vniveč.

Naproti tomu ze strany zaměstnance může být nevýhodou pracovního po-

měru na dobu určitou právě neochota zaměstnavatele investovat do zaměstnancova

dalšího vzdělávání s vědomím, že pracovní poměr je jen krátkodobý. Ze stejného

důvodu má zaměstnanec většinou malou šanci na kariérní postup či zvýšení mzdy.

Za největší nevýhodu lze považovat dočasnost pracovního poměru na dobu
25§ 53 odst. 1 ZPr.
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určitou a s ní spojenou nejistotu, zejména je-li délka trvání pracovního poměru vy-

mezena dobou trvání určitých prací nebo jinou objektivně určenou skutečností a

zaměstnanec pak neví, kdy přesně jeho pracovní poměr skončí. Faktor dočasnosti

také může na zaměstnance negativně působit v tom smyslu, že nebude na zaměst-

navateli nárokovat svá práva a bude „poslušnější“ z obavy, že jeho pracovní poměr

nebude prodloužen či obnoven. Dále bývá dočasnost pracovního poměru na dobu ur-

čitou a s ní spojená nejistota dlouhodobého příjmu překážkou při získání hypotéky

nebo jiné větší půjčky.

Nevýhodou je samozřejmě to, že zaměstnanec nemá při skončení pracovního

poměru na dobu určitou nárok na odstupné.

Jistotu snadného rozvázání pracovního poměru na dobu určitou může za-

městnanec shledávat nevýhodnou, stejně jako jiný výhodnou, pokud mu taková si-

tuace vyhovuje.

Velký problém a překážku hojnějšího využívání pracovního poměru na dobu

určitou představuje nestabilita právní úpravy, která se během posledních let několi-

krát změnila. Větší právní jistota by zde jistě napomohla většímu rozšíření pracov-

ních poměrů na dobu určitou.

3.2 Agenturní zaměstnávání

3.2.1 Právní úprava a charakteristika agenturního zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání je upraveno v § 307a - 309 ZPr a v Části druhé,

hlavě první a čtvrté ZamZ. Česká úprava agenturního zaměstnávání vychází z Úmluvy

Mezinárodní organizace práce č. 181 o soukromých agenturách práce (38/2003 Sb.

m. s.) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES o agenturním za-

městnávání. Protože se jedná o poměrně novou právní úpravu, judikatura věnovaná

této oblasti chybí.

Agenturní zaměstnávání je flexibilní formou práce, která je v českém právu

výslovně upravena teprve od roku 2004.26 Do té doby využívaly subjekty vykazující
26Uzákoněna zák. č. 435/2004 Sb., zákonem o zaměstnanosti a novelou souvisejících ustanovení
ZPr 1965.
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činnost v této oblasti úpravu dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstna-

vateli.27 Po problematickém vývoji, kdy byla ze zákoníku práce vyškrtnuta úprava

dočasného přidělení a zaměstnavatelé, kteří potřebovali pouze dočasně převést svého

zaměstnance k jinému zaměstnavateli, museli žádat o povolení ke zprostředkování

zaměstnání jako agentura práce, ačkoli reálně jako agentura práce nepůsobili, již

s účinností od 1. 1. 2012 obě úpravy fungují vedle sebe.28 Dočasné přidělení podle

§ 43a ZPr, kdy přidělovaná osoba je zaměstnancem původního „kmenového“ zaměst-

navatele před i po celou dobu výkonu práce u zaměstnance jiného, tedy musíme od

agenturního zaměstnávání odlišovat.

Podstatou agenturního zaměstnávání je zaměstnávání fyzických osob zpro-

středkovatelem, tj. agenturou práce, s cílem jejich přidělení k uživateli, čímž je pra-

covněprávní vztah mezi agenturou práce a zaměstnancem naplněn.29 K jeho realizaci

tedy dochází součinností tří subjektů.

Jedním se subjektů je agentura práce. Agentura práce může zprostředko-

vávat zaměstnání kterýmkoliv ze způsobů stanovených v § 14 odst. 1 ZamZ. Její

činnost tedy může spočívat ve:

a) vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází a vyhledání

zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly,

b) zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kte-

rým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží

na její provedení30

c) poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí.

Výkon práce zaměstnance agentury práce dočasně přiděleného k uživateli

se dle § 307a ZPr považuje za závislou práci, ačkoliv vždy nemusí naplňovat všechny

znaky závislé práce vymezené v § 2 ZPr.31 Agentury práce mohou svou činnost
27Upraveno v § 38 odst. 4 ZPr 1965 a v nařízení vlády č. 108/1994 Sb.
28PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. 1. vyd. Praha: C.H. Beck,
2013, 375 s. ISBN 978-807-4004-810., str. 15 - 20

29Tamtéž, str. 12
30Tento způsob zprostředkování vyhrazuje § 14 odst. 5 ZamZ pouze pro agentury práce. Ostatními
způsoby mohou zaměstnání zprostředkovávat také krajské pobočky Úřadu práce.

31PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. 1. vyd. Praha: C.H. Beck,
2013, 375 s. ISBN 978-807-4004-810., str. 86 - 87.
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vykonávat na území ČR, z území ČR do zahraničí a ze zahraničí do ČR, bezplatně

či za úhradu.

Agenturou práce se může stát fyzická i právnická osoba po splnění podmínek

uvedených v § 58 a násl. ZamZ, mezi něž patří například bezúhonnost a odborná způ-

sobilost, a po získání povolení ke zprostředkování zaměstnání. Toto povolení vydává

na základě žádosti generální ředitelství Úřadu práce České republiky a jeho vydání

je podmíněno souhlasným závazným stanoviskem Ministerstva vnitra.32 Obsahem

rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání je agentura práce vázána.

Povolení k činnosti podle § 14 odst. 1 písm. b) ZamZ je vydáváno maximálně

na 3 roky a lze jej vydat opakovaně. Povolení k činnostem dle § 14 odst. 1 písm. a) a

c) je vydáváno na dobu neurčitou. Povolení zaniká ex lege uplynutím doby, na kterou

bylo vydáno, smrtí či zánikem fyzické nebo právnické osoby. Zaniká také vydáním

rozhodnutí Generálního ředitelství Úřadu práce ČR o odejmutí povolení z důvodů

uvedených v § 63 odst. 2 ZamZ.33

Povinností agentury práce provádějící zprostředkování zaměstnání dle § 14

odst. 1 písm. b) je uzavřít pojištění pro případ úpadku. Ostatní agentury práce

mohou pojištění34 uzavřít dobrovolně.

Dalším ze subjektů je zaměstnanec agentury práce. Tím může být fyzická

osoba starší 15 let, která ukončila povinnou školní docházku. Agentury práce však

nemohou zaměstnávat a dočasně přidělovat k výkonu práce u uživatele zaměstnance,

kterému byla vydána zelená nebo modrá karta, povolení k zaměstnání a zaměst-

nance se zdravotním postižením.35 Zároveň nemohou pro cizince zprostředkovávat

zaměstnání, pro jejichž výkon postačuje nižší stupeň vzdělání než střední s maturitní

zkouškou a naopak musí zprostředkovávat ta zaměstnání, o jejichž výkon je u tu-

zemských uchazečů trvale nižší zájem (stanovena v příloze nařízení vlády č. 64/2009

Sb.).36 Tato omezení jsou problematická s ohledem na ustanovení čl. 4 směrnice Ev-

ropského parlamentu a Rady 2008/104/ES, dle kterého zákazy a omezení týkající se
32§ 60 a 60a ZamZ.
33PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. 1. vyd. Praha: C.H. Beck,
2013, 375 s. ISBN 978-807-4004-810., str. 59 - 64.

34Dle § 58a ZamZ.
35§ 66 ZamZ.
36§ 64 ZamZ a nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže
formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat.
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agenturního zaměstnávání mohou být odůvodněny jen na základě obecného zájmu,

který souvisí zejména s ochranou zaměstnanců agentur práce, s požadavky na bez-

pečnost a ochranu zdraví při práci či potřebou zajistit řádné fungování trhu práce

a zamezit možnému zneužívání, a dle kterého měly státy do 5. 11. 2011 přezkoumat

tato omezení ve svých právních předpisech a ověřit jejich odůvodnění.

Od zaměstnanců, kteří jsou agenturou práce zaměstnáni za účelem dočas-

ného přidělení k uživateli, je nutné odlišovat zaměstnance agentury, kteří zajišťují

její chod a které přidělovat k uživateli nelze.37

Posledním subjektem je uživatel, tedy jiný zaměstnavatel, jež využívá služeb

agentury práce a „najímá“ si její zaměstnance pro výkon práce u sebe. Uživatelem

může být kdokoli, kdo může být podle zákoníku práce zaměstnavatelem.38

Mezi subjekty, tedy agenturou práce, zaměstnancem a uživatelem, vzniká

tzv. „trojúhelníkový vztah“. K realizaci práv a povinností mezi subjekty dochází na

základě dvou dvoustranných právních úkonů, tedy smluv, a jednoho úkonu jedno-

stranného. Uzavření pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti mezi agenturou

práce a zaměstnancem a smlouvy o dočasném přidělení mezi agenturou práce a uži-

vatelem je předpokladem k tomu, aby agentura práce dala zaměstnanci písemný

pokyn, na jehož základě jej k uživateli přidělí.39 Mezi subjekty vznikají následující

vztahy:

3.2.2 Vztah mezi agenturou práce a zaměstnancem

Mezi agenturou práce a zaměstnancem vzniká pracovněprávní vztah zalo-

žený pracovní smlouvou či dohodou o pracovní činnosti.40 Při uzavření dohody o

pracovní činnosti musí brát zaměstnanec i agentura práce na zřetel ustanovení zá-

koníku práce, která se na tuto dohodu vztahují, tedy § 74 - 77 ZPr. V dohodě, která

musí být uzavřena písemně, musí být uvedeny sjednané práce, rozsah pracovní doby

a doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.41

37PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. 1. vyd. Praha: C.H. Beck,
2013, 375 s. ISBN 978-807-4004-810., str. 81.

38Tamtéž, str. 82.
39Tamtéž, str. 76.
40§ 307a ZPr.
41§ 76 odst. 4 ZPr.
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Mnohem častěji agentury práce se zaměstnanci uzavírají pracovní smlouvu,

kterou mezi nimi dojde k založení pracovního poměru. Tento pracovní poměr je však

velmi specifický, neboť jeho obsah, vzájemná práva a povinnosti stran, se zde dělí

mezi další subjekt. Tím je uživatel, k němuž bude zaměstnanec na základě dohody o

dočasném přidělení přidělen. Proto je zpravidla uživatel identifikován již v pracovní

smlouvě, ačkoliv to není povinností a je možné ve smlouvě uvést i více uživatelů

alternativně či neuvést uživatele žádného.42 Dělba práv a povinností mezi agentu-

rou práce, tedy zaměstnavatelem „de iure“, a mezi uživatelem, zaměstnavatelem „de

facto“, není jasně stanovena. Často bývá agenturami práce a uživateli upravována

smluvně.

Rámcově lze říci, že agentura práce právně jedná vůči zaměstnanci, řeší

překážky v práci, určuje dovolenou, vyplácí mzdu a odpovídá za škodu, která za-

městnanci vznikla při výkonu práce u uživatele. Uživatel ukládá zaměstnanci pra-

covní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci či zajišťuje bezpečnost a ochranu

zdraví při práci. Jelikož uživatel není stranou základního pracovněprávního vztahu,

nemůže právně jednat jménem agentury práce, tedy zejména činit úkony směřující

ke změně či skončení pracovněprávního vztahu zaměstnance. Agentura práce spolu s

uživatelem musí zajistit, aby pracovní a mzdové podmínky agenturního zaměstnance

nebyly horší než podmínky srovnatelných zaměstnanců uživatele a zaměstnanec má

právo se uspokojení těchto svých práv u agentury práce domáhat.43

Pracovní smlouva mezi agenturou práce a zaměstnancem musí být uzavřena

písemně44 a musí obsahovat náležitosti, které stanoví § 34 odst. 1 ZPr, tedy sjednaný

druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Z ustanovení § 307a ZPr

vyplývá ještě další náležitost pracovní smlouvy a to závazek agentury práce zajistit

zaměstnanci dočasný výkon práce podle smlouvy u uživatele a závazek zaměstnance

tuto práci podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení konat.

Je-li mezi agenturou práce a zaměstnancem sjednán pracovní poměr na

dobu určitou, nevztahuje se na něj ustanovení § 39 odst. 2 ZPr, které omezuje dobu
42PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. 1. vyd. Praha: C.H. Beck,
2013, 375 s. ISBN 978-807-4004-810., str. 97 - 98.

43BĚLINA, Miroslav et al. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck,
2012, 599 s. ISBN 978-80-7400-405-6., str.237.

44Totéž platí o změně a odstoupení od pracovní smlouvy.
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trvání takového pracovního poměru mezi týmiž smluvními stranami a počet jeho

opakování.45 Pracovní poměr na dobu určitou je v případě agenturního zaměstná-

vání uzavírán nejčastěji. Doba jeho trvání je zpravidla sjednána na dobu dočasného

přidělení zaměstnance k uživateli. Proto pracovní poměr skončí, pokud skončí při-

dělení zaměstnance ke konkrétnímu uživateli a to i pokud skončí předčasně.46 V

tomto případě je tolerována situace, kdy pracovní poměr na dobu určitou skončí na

základě skutečnosti, jež nastala z vůle jen jednoho účastníka pracovního poměru47.

To je odůvodněno specifickou povahou agenturního zaměstnávání jako atypického a

tzv. prekérního pracovního vztahu.

Pracovní poměr mezi agenturou práce a zaměstnancem může být sjednán

také na dobu neurčitou, ale tato možnost není příliš využívána. Pracovní poměr by

totiž trval i po skončení výkonu práce u uživatele a agentura práce by tedy musela

zaměstnanci zajistit výkon práce u jiného uživatele. Do té doby by nesla důsledky

spojené s překážkami v práci na straně zaměstnavatele. Proto se agentury práce

uzavírání pracovních poměrů na dobu neurčitou vyhýbají.

Agentura práce přiděluje zaměstnance k dočasnému výkonu práce u uživa-

tele na základě písemného pokynu. K jeho náležitostem, které stanoví § 309 odst. 2

ZPr, patří název a sídlo uživatele, místo výkonu práce, doba trvání dočasného přidě-

lení, určení vedoucího zaměstnance uživatele, který bude přidělenému zaměstnanci

přidělovat práci a kontrolovat její výkon, podmínky jednostranného prohlášení o

ukončení výkonu práce před uplynutím doby dočasného přidělení a informace o pra-

covních a mzdových podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele.

Zaměstnance může přidělit nejdéle na dobu 12 po sobě jdoucích kalendář-

ních měsíců. Přidělení může trvat delší dobu, pokud o to zaměstnanec agenturu práce

požádá nebo pokud jde o výkon práce na dobu náhrady za zaměstnankyni uživa-

tele, která čerpá mateřskou dovolenou nebo zaměstnance, který čerpá rodičovskou

dovolenou.48

V případě, že dočasně přidělenému zaměstnanci vznikla škoda v souvislosti
45§ 39 odst. 6 ZPr.
46PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. 1. vyd. Praha: C.H. Beck,
2013, 375 s. ISBN 978-807-4004-810., str. 109.

47§ 309 odst. 3 ZPr.
48§ 309 odst. 6 ZPr.
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s výkonem práce u uživatele, je agentura práce jako zaměstnavatel povinna tuto

škodu nahradit.49

3.2.3 Vztah mezi agenturou práce a uživatelem

Vztah mezi agenturou práce a uživatelem vzniká uzavřením dohody o do-

časném přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli. Tento vztah, ač upraven

v zákoníku práce, má spíš obchodněprávní povahu, jelikož jde nejčastěji o smluvní

vztah mezi dvěma podnikateli, uzavíraný při jejich podnikatelské činnosti.50 Proto

je často označován za hybridní. Podstatné náležitosti dohody o dočasném přidělení

jsou vymezeny v § 308 ZPr. Dohoda musí být uzavřena písemně a musí obsahovat

osobní údaje dočasně přiděleného zaměstnance, druh práce kterou bude vykonávat

a požadavky na jeho odbornou či zdravotní způsobilost nezbytnou pro výkon ur-

čené práce, dobu, po kterou bude dočasné přidělení trvat, místo výkonu práce, den

nástupu do práce, číslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo agentuře práce vy-

dáno povolení ke zprostředkování zaměstnání, informace o pracovních a mzdových

nebo platových podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele a podmínky, za

nichž může být dočasné přidělení předčasně ukončeno.51

Důležité je zejména jasně specifikovat požadavky na odbornou způsobilost

dočasně přiděleného zaměstnance, což může předejít možným sporům o to, zda agen-

tura práce přidělila k uživateli zaměstnance s dostatečnou kvalifikací, či nikoliv.

Problematická jsou také ustanovení ohledně pracovních a mzdových podmínek srov-

natelného zaměstnance a ohledně předčasného ukončení dočasného přidělení.

Kogentní ustanovení § 309 odst. 5 ZPr stanoví povinnost agentury práce

a uživatele zajistit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměst-

nance nebyly horší než podmínky srovnatelného zaměstnance uživatele.52 Problém

nastává, pokud uživatel žádného srovnatelného zaměstnance nezaměstnává ani v
49§ 309 odst. 4 ZPr.
50PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. 1. vyd. Praha: C.H. Beck,
2013, 375 s. ISBN 978-807-4004-810., str. 118 - 120 v poznámkách pod čarou.

51§ 308 odst. 1 písm. a) - h) ZPr.
52Tato úprava vychází z ustanovení § 110 ZPr, který upravuje kritéria posuzování složitosti práce,
pracovních podmínek a výkonnosti. odst. 1 § 110 ZPr stanoví, že „za stejnou práci nebo za práci
stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z
dohody.“
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minulosti nezaměstnával nebo pokud jde o nové pracovní místo. V takovém případě

se pracovní a mzdové podmínky stanoví s ohledem na hypotetického srovnatelného

zaměstnance a na podmínky obvyklé u dané profese.53 Šíře ustanovení § 309 odst. 5

ZPr vyvolává diskuze nad rozsahem srovnatelných pracovních a mzdových podmí-

nek, kdy u některých méně významných plnění (např. odměna při životních výro-

čích) není jasné, zda na ně agenturní zaměstnanci mají také nárok.54 Lze říci, že

agenturní zaměstnance lze z takovýchto plnění prostřednictvím dodatečných nároků

na jejich dosažení vyloučit.55

Odpovědnost za pracovní a mzdové podmínky srovnatelné s kmenovým za-

městnancem uživatele je společnou odpovědností agentury práce a uživatele. Je to

však agentura práce, kdo je povinen sjednat nápravu v případě, že tyto podmínky

nebyly zajištěny. V některých případech má následně možnost vypořádat případné

škody s uživatelem, pokud za ně byl spoluodpovědný. Je proto vhodné smluvně vy-

mezit práva a povinnosti obou stran pro tento případ. Jako užitečné se jeví také

ujednání, které agentuře práce umožní pravidelně kontrolovat místo výkonu práce a

ověřovat srovnatelné pracovní a mzdové podmínky.

Podstatnou náležitostí dohody o dočasném přidělení je také ujednání podmí-

nek, za kterých může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo uživatelem ukončeno

před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno.56 Dočasné přidělení může předčasně

skončit dohodou mezi agenturou práce a dočasně přiděleným zaměstnancem nebo

jednostranným prohlášením uživatele či dočasně přiděleného zaměstnance podle

podmínek sjednaných v dohodě o dočasném přidělení mezi agenturou práce a uži-

vatelem. Agentura práce dočasné přidělení jednostranně ukončit nemůže. K před-

časnému ukončení dočasného přidělení dojde také v důsledku skončení pracovního

poměru dočasně přiděleného zaměstnance a agentury práce podle § 65 odst. 1 ZPr.
53PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. 1. vyd. Praha: C.H. Beck,
2013, 375 s. ISBN 978-807-4004-810., str. 129.

54BĚLINA, Miroslav et al. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 1616 s. ISBN
978-807-1792-512., str. 1101.

55ŠTEFKO, Martin. Agenturní zaměstnanci - rovní a rovnější?. Práce a mzda. Praha: ASPI, a.s,
2009, č. 3, 61 - 63. ISSN 0032-6208.

56Jejich uvedení v rámci podstatných náležitostí je však relativizováno tím, že zákonodárce v § 309
odst. 2 písm. e) ZPr (písemný pokyn přidělující zaměstnance k uživateli obsahuje zejména „e)
podmínky jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před uplynutím doby dočasného
přidělení, byli-li sjednány v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce. . . “) sám
počítá s možností, že takové podmínky být sjednány nemusí.
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Podmínky pro možnost jednostranného ukončení dočasného přidělení uživa-

telem zpravidla pokrývají důvody, pro které může zaměstnavatel se zaměstnancem

jednostranně rozvázat pracovní poměr. Mohou být nastaveny také tak, aby umožnily

uživateli předčasné ukončení přidělení z důvodu odpadnutí potřeby práce. Ze strany

přiděleného zaměstnance jde většinou o takové podmínky, které mu umožní ukončit

dočasné přidělení v případě porušení povinností vůči němu a které zpravidla odpo-

vídají případům okamžitého skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance.

Podmínky předčasného ukončení dočasného přidělení musí být vyvážené a

nesmí prospívat jen uživateli. Pro případy jednostranného předčasného ukončení

dočasného přidělení ze strany uživatele často agentury práce uzavírají s uživateli

smlouvy s dalšími ujednáními, která se k předčasnému ukončení vztahují. Jedná se

o ujednání o lhůtách, ve kterých lze dočasné přidělení předčasně ukončit, o době,

která musí uplynout mezi jednostranným prohlášením o ukončení a ukončením, či o

případné kompenzace a jejich splatnost.57

Forma dohody mezi agenturou práce a zaměstnancem ani jednostranného

prohlášení uživatele či zaměstnance o předčasném ukončení dočasného přidělení není

stanovena. Přesto lze doporučit formu písemnou, zejména z důvodu uvedených ujed-

nání, která se k předčasnému ukončení dočasného přidělení váží.

Dohoda o dočasném přidělení také může obsahovat ujednání o ceně za zpro-

středkování zaměstnance, jde-li o zprostředkování úplatné.

Vznikla-li zaměstnanci, který pracuje u uživatele na základě dohody o do-

časném přidělení, škoda při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi,

má agentura práce povinnost ji uhradit. Poté má právo na náhradu této uhrazené

škody vůči uživateli, pokud se s ním nedohodne jinak.58

Zákonná úprava náležitostí dohody o dočasném přidělení, uzavřené mezi

agenturou práce a uživatelem, a pracovní smlouvy, uzavřené mezi agenturou práce a

zaměstnancem, dává vzniknout problému, kdy není zcela jasné, která z těchto smluv

má být uzavřena dříve. Zatímco dohoda o dočasném přidělení musí obsahovat osobní

údaje přiděleného zaměstnance, pracovní smlouva obsahuje závazek zaměstnance
57PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. 1. vyd. Praha: C.H. Beck,
2013, 375 s. ISBN 978-807-4004-810., str. 133 - 136.

58§ 309 odst. 4 ZPr.
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konat práci podle pokynů uživatele na základě dohody o dočasném přidělení, která

by tedy v době uzavírání pracovní smlouvy měla již existovat. V praxi lze situaci

řešit tak, že k uzavření obou smluv dojde za přítomnosti všech tří aktérů. Další

možností je uzavření jedné ze smluv s odkládací podmínkou, či uzavřít smlouvu o

smlouvě budoucí. Změna právní úpravy by v tomto případě byla vítaná.

3.2.4 Vztah mezi uživatelem a zaměstnancem

Mezi uživatelem a zaměstnancem, který pro něj má na základě dohody o

dočasném přidělení konat práci, vzniká vztah, jehož obsah je odvozený od smluv a

ujednání mezi agenturou práce a uživatelem a agenturou práce a zaměstnancem a

ze zákonné úpravy. Uživatel a zaměstnanec spolu žádnou smlouvu neuzavírají.

Uživatel jako zaměstnavatel „de facto“ má vůči zaměstnanci povinnosti uve-

dené v § 309 odst. 1 ZPr.59 Spolu s agenturou práce má také povinnost zajistit pro

dočasně přiděleného zaměstnance takové pracovní a mzdové podmínky, jaké mají

jeho srovnatelní zaměstnanci.

Odpovědnost dočasně přiděleného zaměstnance za škodu způsobenou uži-

vateli se řídí obecnou úpravou pracovněprávní odpovědnosti.60 Je však možné, aby

mezi uživatelem a dočasně přiděleným zaměstnancem byla přijata opatření k vyšší

ochraně majetku uživatele, což je účelné zejména pokud zaměstnanec vykonává práci

spojenou s nakládáním se svěřenými předměty či hodnotami. Tato opatření však ne-

smí být pro přiděleného zaměstnance méně výhodná než opatření dle § 252 až 256

ZPr. Posoudit výhodnost takového opatření však není jednoduché a navíc zde ještě

figuruje zákonná odpovědnost za škodu zaměstnance vůči zaměstnavateli, v tomto

případě tedy agentuře práce. Vzniká tak „dvojí“ odpovědnost a tato skutečnost již

sama o sobě znevýhodňuje postavení dočasně přiděleného zaměstnance vůči tomu

kmenovému. V praxi proto k přijímání opatření k vyšší ochraně majetku uživatele

moc nedochází.61

Vznikne-li v souvislosti s plněním pracovních úkolů škoda zaměstnanci, od-
59Viz 3.2.2 Vztah mezi agenturou práce a zaměstnancem.
60Část 11. ZPr.
61PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. 1. vyd. Praha: C.H. Beck,
2013, 375 s. ISBN 978-807-4004-810., str. 139 - 140.
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povídá za ni agentura práce jako zaměstnavatel „de iure“, ale má právo na úhradu

této škody vůči uživateli, pokud se s ním nedohodne jinak. Agentury práce a uži-

vatelé tuto situaci opět často řeší smluvně, případně pojištěním škod způsobených

zaměstnanci.62

Rozsah agenturního zaměstnávání lze omezit v kolektivní smlouvě uzavřené

mezi uživatelem a příslušnou odborovou organizací.63 Odborové organizace obecně

mohou mít zájem na tom, aby zaměstnavatelé zaměstnávali především vlastní za-

městnance, a za tímto účelem mohou počet využívaných agenturních zaměstnanců

různým způsobem limitovat. Případné porušení těchto kolektivních smluv však nemá

vliv na již uzavřené dohody o dočasném přidělení, díky nimž došlo k překročení da-

ného limitu, protože tyto smlouvy zavazují pouze smluvní strany.64

V České republice působí přibližně 1350 agentur práce, které zaměstnávají

asi 35 000 osob, což je 0,7 % z celkového počtu zaměstnanců.65.

3.2.5 Výhody a nevýhody agenturního zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání skýtá řadu výhod pro zaměstnance i uživatele.

Agentura práce je schopná velmi rychle, často i v řádu hodin, zprostředkovat pro

uživatele pracovní sílu. To se uživateli může hodit zejména v případech, kdy jeho

vlastní kmenoví zaměstnanci ve zvýšené míře čerpají dovolenou nebo jsou práce ne-

schopní, nebo také při sezónních výkyvech či době zvýšení poptávky po jeho zboží či

službách. Výhodou je, podobně jako u pracovního poměru na dobu určitou, možnost

snadného ukončení dočasného přidělení bez zbytečných nákladů, které jsou spojeny

s propouštěním. Uživatel tedy může podle potřeby snadno regulovat počet svých

zaměstnanců. Zároveň ušetří náklady na vyhledávání a přijímání zaměstnanců a vy-

hne se administrativní činnosti spojené se zaměstnáváním, protože to vše zastane

agentura práce.
62Tamtéž, str. 141.
63§ 309 odst. 8 ZPr.
64ŠUBRT, Bořivoj. Ještě k agenturnímu zaměstnávání – pracovní podmínky zaměstnanců. Práce
a mzda. Praha: ASPI, a.s, 2008, č. 10, 10 – 19. ISSN 0032-6208.

65MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE SOUKROMÝCH AGENTUR PRÁCE CIETT. The Agency
Work Industry around the World [online]. 2013. Dostupné z: http://www.ciett.org/uploads/
media/Ciett_EC_Report_2013_Final_web.pdf
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Náklady na zaměstnance přiděleného agenturou práce jsou zpravidla vyšší

než u zaměstnanců kmenových (zejména díky provizi agentury práce), přesto je

však zejména u krátkodobého přidělení úspora jiných nákladů taková, že využití

zprostředkovatelských služeb agentury práce je pro uživatele stále výhodné.

Uživatel rovněž může využít agenturního zaměstnávání jako prodloužené

zkušební doby, kdy má možnost zaměstnance dobře poznat a rozhodnout se, zda jej

nezaměstná na trvalo.

Pro zaměstnance je agenturní zaměstnání výhodné v případě, že mají zájem

o dočasné umístění na trhu práce, zejména v případech, kdy dlouhodoběji hledají

stabilní pracovní uplatnění. Díky zprostředkování zaměstnání si tak udrží pracovní

návyky, získají nové zkušenosti a následně mohou také získat trvalé zaměstnání u

uživatele. Agenturní zaměstnávání může být také vhodné pro studenty či rodiče na

rodičovské dovolené, kteří nemají zájem o trvalý pracovní úvazek. Pro některé za-

městnance může agenturní zaměstnání být výhodné právě díky tomu, že zaměstnání

nemusí hledat sami, ale zprostředkuje jim ho agentura práce.

3.3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

3.3.1 Právní úprava a charakteristika dohod o pracích konaných mimo

pracovní poměr

Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je obsažena

v § 74 - 77 ZPr a dalších souvisejících ustanoveních § 138, § 111 odst. 1 a § 192 an.

ZPr. Na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se vztahuje úprava pro

výkon práce v pracovním poměru, kromě výjimek v § 77 odst. 2 ZPr.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou dvoustrannými práv-

ními úkony, které mezi stranami, tedy zaměstnancem a zaměstnavatelem, zakládají

základní pracovněprávní vztah, v němž se realizuje výkon závislé práce.66 V tomto

pracovněprávním vztahu je na rozdíl od pracovního poměru omezen vztah organi-

zační podřízenosti a nadřízenosti zaměstnance a zaměstnavatele. Zaměstnanec není
66HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém
pracovním právu. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2009, 189 s. ISBN 978-80-903786-04-9., str. 146.
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tolik svázán pokyny zaměstnavatele a většina jeho povinností je založena smluvně.67

Zákonodárce v § 74 odst. 1 ZPr deklaruje preferenci pracovního poměru, tato

deklarace však není závazná. Ačkoli by zaměstnavatelé měli zajišťovat plnění svých

úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru, v uzavírání dohod o pracích

konaných mimo pracovní poměr nejsou limitováni.68 Za dohody o pracích konaných

mimo pracovní poměr zákon označuje dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní

činnosti.

Vzhledem k doplňkovému charakteru dohod se zde výrazně uplatňuje flexi-

bilita a smluvní volnost stran, které si většinou v dohodě mohou pracovní podmínky,

jako například odměnu, dobu konání práce, rozvržení pracovní doby, pracovní volno

či ukončení práce, sjednat individuálně. Strany tedy mohou přizpůsobit pracovně-

právní vztah svým požadavkům, ovšem za cenu snížení ochrany zaměstnance, která

se zde omezuje jen na limitaci rozsahu konání práce na základě dohod a na garanci

minimální odměny za výkon práce.69

Výrazným flexibilním prvkem dohod o pracích konaných mimo pracovní po-

měr je absence povinnosti zaměstnavatele rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu70,

i když je samozřejmě možné rozvržení sjednat dohodou. Pro účely poskytování ná-

hrady odměny z dohody z důvodu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení ka-

rantény je však zaměstnavatel povinen alespoň fiktivně rozvrhnout týdenní pracovní

dobu do směn.71

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr musí být uzavřeny pí-

semně a jedno jejich vyhotovení musí být vydáno zaměstnanci. Při nedodržení pí-

semné formy se lze dovolat neplatnosti dohody, ale jen do té doby, než bylo započato

s plněním, tedy než zaměstnanec začal na základě dohody konat práci. Poté je možné

dohodu uzavřít písemně a nedostatek formy tak zhojit s účinky ex tunc.72

67BĚLINA, Miroslav et al. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck,
2012, 599 s. ISBN 978-80-7400-405-6., str. 433.

68BĚLINA, Miroslav et al. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 1616 s. ISBN
978-807-1792-512., str. 453.

69HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém
pracovním právu. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2009, 189 s. ISBN 978-80-903786-04-9., str. 147 -
148.

70§ 74 odst. 2 ZPr.
71§ 194 ZPr.
72§ 20 ZPr, § 582 o. z.
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Odlišnou úpravu nově zakládá ustanovení § 77 odst. 4 ZPr pro výpověď

či okamžité zrušení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Platí, že v

případě nedodržení písemné formy jsou tato právní jednání právně bezvýznamná,

nepřihlíží se k nim a pracovněprávní vztah tedy dál trvá. Tento posun k větší for-

málnosti je diskutabilní zvláště u dohod, u nichž je tendence k formálnosti klasicky

menší. Lze však předjímat, že se strany spokojí i s ústním jednostranným rozvázáním

pracovního poměru a nebudou vyhledávat soudní řešení.7374

V případě nedostatku podstatných náležitostí v dohodách je důsledkem vět-

šinou relativní neplatnost, někdy také absolutní a někdy absence podstatných ná-

ležitostí nemusí neplatnost způsobit vůbec. Vše záleží na smyslu a účelu právního

jednání a na tom, zda je v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, či není.

Ustanovení § 77 odst. 5 a 6 ZPr upravuje v reakci na nový občanský záko-

ník75 okamžité zrušení dohod uzavřených s nezletilým zaměstnancem, který nedosáhl

věku 16 let. K takovému zrušení může přistoupit zákonný zástupce nezletilého za-

městnance, je-li to nutné v zájmu jeho vzdělání, vývoje nebo zdraví. K platnosti

okamžitého zrušení se vyžaduje přivolení soudu, které je spolu se stejnopisem oka-

mžitého zrušení zákonný zástupce povinen doručit nezletilému zaměstnanci.76

Tato úprava může způsobit pokles zájmu o zaměstnance mladší 16 let. Za-

městnavatelé se mohou obávat, že pracovní poměr s těmito zaměstnanci může být

zrušen jejich rodiči bez ohledu na vůli smluvních stran a také toho, že budou zatažení

do soudního sporu kvůli přivolení soudu, kterého je pro takovéto zrušení pracovního
73ŠMÍD, Martin. Smluvní svoboda v pracovním právu po přijetí nového občanského zákoníku:
zamyšlení nad atypickými pracovněprávními vztahy. In: HRABCOVÁ, Dana. Pracovní právo
2013: Pracovní právo a nový občanský zákoník [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2013
[cit. 2014-06-21]. ISBN 978-80-210-6718-9. Dostupné z:http://www.law.muni.cz/sborniky/
pracpravo2013/files/PracovniPravo2013.pdf,str.91.

74Problematická pro zaměstnance může být neznalost faktu, že jestliže je ústní jednostranné roz-
vázání pracovního poměru zdánlivé právní jednání, nelze podat k soudu žalobu na určení ne-
platnosti právního úkonu, jako tomu bylo doposud. Zaměstnanec musí podat žalobu na ur-
čení, zda tu právní vztah je či není a mít na tomto určení právní zájem, nebo může podat
také žalobu na plnění z pracovněprávního vztahu, o němž se zaměstnavatel domnívá, že za-
nikl. Viz STRÁNSKÝ, Jaroslav. Následky vad právních jednání v pracovněprávních vztazích po
rekodifikaci soukromého práva. In: HRABCOVÁ, Dana. Pracovní právo 2013: Pracovní právo
a nový občanský zákoník [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2013 [cit. 2014-06-21]. ISBN
978-80-210-6718-9. Dostupné z: http://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2013/files/
PracovniPravo2013.pdf,str.55-56.

75§ 35 odst. 2 o. z.
76Ustanovení o povinnosti doručit stejnopis okamžitého zrušení a přivolení soudu nezletilému za-
městnanci má pouze pořádkovou povahu.
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poměru třeba.77

Na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se subsidiárně vztahují

ustanovení upravující výkon práce v pracovním poměru. Toto neplatí o ustanove-

ních, která jsou taxativně vypočtena v § 77 odst. 2 ZPr. Jedná se o ustanovení o

převedení na jinou práci a přeložení, dočasném přidělení, odstupném, překážkách

v práci na straně zaměstnance, dovolené, skončení pracovního poměru, cestovních

náhradách, odměňování, s výjimkou minimální mzdy a ustanovení o pracovní době a

době odpočinku, kde je ale omezen nepřetržitý výkon práce na 12 hodin během 24 po

sobě jdoucích hodin. Tato ustanovení výrazně svazují pracovněprávní vztah s cílem

ochránit zaměstnance, proto se u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

neuplatní. Tak široká ochrana není v případě těchto dohod účelná.78 Zaměstnanec

se zaměstnavatelem si však mohou sjednat i použití zákoníkem práce vyloučených

ustanovení. V některých případech to dokonce zákon dokonce výslovně připouští.79

Vždy se však použijí ustanovení § 191 - 198 a § 206 ZPr, která upravují důležité

osobní překážky v práci nebo překážky v práci z důvodu obecného zájmu.80

Otázku odměňování za práci řeší ustanovení § 138 ZPr. Odměnu si strany

sjednávají v dohodě o provedení práce a dohodě o pracovní činnosti, přičemž jsou

omezeny ustanoveními upravujícími minimální mzdu81 a základními zásadami ZPr.

U dohody o pracovní činnosti je na rozdíl od dohody o provedení práce

možné sjednat či vnitřním předpisem zaměstnavatele stanovit právo zaměstnance

na jiné důležité osobní překážky v práci, jež vymezuje nařízení vlády82, a na dovo-

lenou.Vždy však musí být splněny podmínky uvedené v § 199, 206 a v části deváté
77ŠMÍD, Martin. Smluvní svoboda v pracovním právu po přijetí nového občanského zákoníku:
zamyšlení nad atypickými pracovněprávními vztahy. In: HRABCOVÁ, Dana. Pracovní právo
2013: Pracovní právo a nový občanský zákoník [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2013
[cit. 2014-06-21]. ISBN 978-80-210-6718-9. Dostupné z: http://www.law.muni.cz/sborniky/
pracpravo2013/files/PracovniPravo2013.pdf,str.90-91.

78HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém
pracovním právu. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2009, 189 s. ISBN 978-80-903786-04-9., str. 147.

79Ustanovení § 155 odst. 1 ZPr upravuje poskytování cestovních náhrad zaměstnancům činným na
základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

80BĚLINA, Miroslav et al. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 1616 s. ISBN
978-807-1792-512., str. 470.

81Ustanovení § 111 ZPr a Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních
zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci
ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

82Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních
překážek v práci.
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zákoníku práce.83

Díky flexibilitě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je možné

na základě nich realizovat některé flexibilní formy zaměstnávání, které zákoník práce

výslovně neupravuje, jako je například sdílení pracovního místa, práce na zavolanou

či pracovní doba přizpůsobená školnímu roku.

3.3.2 Dohoda o provedení práce

Zákoník práce v § 75 upravuje pouze minimální náležitosti dohody o prove-

dení práce a dává tak stranám prostor upravit si obsah dohody tak, jak jim to bude

vyhovovat.

V dohodě o provedení práce musí být upraven rozsah prací a doba, na kterou

se tato dohoda uzavírá. Je tedy zřejmé, že se dohoda o provedení práce uzavírá na

dobu určitou. Další podstatnou náležitostí dohody o provedení práce je vymezení

práce, a to buď jako individuální pracovní úkol nebo druhově vymezená práce.84

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, je zákonem

omezen na 300 hodin za kalendářní rok. Pokud tedy doba, na kterou byla dohoda

uzavřena, bude přesahovat kalendářní rok, je nutné v následujícím kalendářním roce

počítat odpracované hodiny opět od nuly. Počet hodin odpracovaných zaměstnancem

na základě dvou a více dohod o provedení práce uzavřených se stejným zaměstna-

vatelem se sčítá a opět nesmí přesáhnout 300 hodin za kalendářní rok. Uzavřel-li

zaměstnanec více dohod o provedení práce s různými zaměstnavateli, rozsah práce

se bude u každého z nich počítat zvlášť. S ohledem na ustanovení § 34b odst. 2 ZPr85

může být sporné, zda může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít více dohod na

vykonání prací, které jsou stejně druhově vymezeny. Uvedené ustanovení tuto praxi

v základním pracovněprávním vztahu zakazuje. Lze však říci, že účelem tohoto usta-

novení je především zabránit zneužívání práce přesčas a tudíž u dohody o provedení

práce nenalezne uplatnění.86

83§ 77 odst. 3 ZPr.
84BĚLINA, Miroslav et al. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 1616 s. ISBN
978-807-1792-512., str. 456.

85„Zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vyko-
návat práce, které jsou stejně druhově vymezeny.“

86BĚLINA, Miroslav et al. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 1616 s. ISBN
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Právní vztah založený dohodou o provedení práce zpravidla končí uplynutím

doby, na kterou byla dohoda uzavřena nebo splněním sjednaného úkolu. V dohodě

lze však sjednat jakýkoliv jiný způsob jejího skončení bez omezení vztahujících se

na skončení pracovního poměru.87

3.3.3 Dohoda o pracovní činnosti

Úprava dohody o pracovní činnosti v zákoníku práce je širší než u dohody

o provedení práce, stále se zde však poměrně široce uplatní smluvní volnost stran.

Pracovní vztah vzniklý na základě této dohody se svým rozsahem i pracovní náplní

velmi podobá pracovnímu poměru.88

Ustanovení § 76 odst. 4 ZPr stanoví podstatné náležitosti dohody o pra-

covní činnosti. Ta musí obsahovat sjednaný rozsah pracovní doby, dobu, na kterou

se uzavírá a sjednané druhově určené práce. Dohodu o pracovní činnosti lze uzavřít i

v případě, že rozsah práce nepřesáhne v kalendářním roce 300 hodin a nabízela by se

tedy možnost uzavřít dohodu o provedení práce. Lze ji uzavřít jak na dobu určitou,

tak na dobu neurčitou. Výkon práce zde není omezen počtem odpracovaných hodin,

nýbrž rozsahem týdenní pracovní doby. Na základě dohody o pracovní činnosti tedy

není možné vykonávat práci v rozsahu přesahujícím v průměru polovinu týdenní

pracovní doby podle § 79 ZPr. Dodržování nejvýše přípustného rozsahu se posuzuje

za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejvýše však za

52 týdnů. Zaměstnanec tedy může odpracovat maximálně 20 hodin v průměru za 52

týdnů.89 Zaměstnavatel není povinen zaměstnanci pracujícímu na základě dohody o

pracovní činnosti rozvrhovat pracovní dobu. Je-li přesto rozvržena, nemusí zaměst-

navatel zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu maximálně sjednané pracovní doby,

ale může ji přidělovat v rámci tohoto rozsahu dle svých potřeb.90

Strany si mohou sjednat způsob zrušení dohody o pracovní činnosti. Jed-

978-807-1792-512., str. 458.
87Tamtéž, str. 460.
88BĚLINA, Miroslav et al. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck,
2012, 599 s. ISBN 978-80-7400-405-6., str. 436.

89Dle ustanovení § 350a ZPr se pro účely zákoníku práce týdnem rozumí 7 po sobě jdoucích
kalendářních dní.

90BĚLINA, Miroslav et al. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 1616 s. ISBN
978-807-1792-512., str. 464.
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nostranně lze dohodu zrušit z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s vý-

povědní lhůtou 15 dní, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní

straně. Dohodu lze okamžitě zrušit v případech, kdy lze okamžitě zrušit pracovní

poměr.

3.3.4 Výhody a nevýhody dohod o pracích konaných mimo pracovní

poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou zaměstnanci a za-

městnavateli hojně využívány. Jelikož se u nich velmi výrazně uplatňuje smluvní

volnost, většinu práv a povinností plynoucích z pracovněprávního vztahu založe-

ného dohodami lze sjednat smluvně a tak dosáhnout individualizace tohoto vztahu

k oboustranné spokojenosti. Výhodou zejména pro zaměstnavatele je flexibilita při

vzniku a skončení pracovněprávního vztahu založeného dohodami. Zaměstnavatel

tak může doplnit počet zaměstnanců, kteří pro něj budou vykonávat práci spíš men-

šího rozsahu a které by na tuto práci nebylo účelné přijímat do pracovního poměru.

Vyhne se tak povinnostem spojeným s pracovním poměrem, jako je například po-

vinnost rozvrhnout pracovní dobu a povinnosti spojené se skončením pracovního

poměru. U zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce, kteří ne-

vydělají více než 10 000 Kč měsíčně, také odpadají náklady na tyto zaměstnance

spojené se zajištěním odvodů na sociální a zdravotní pojištění a související admi-

nistrativní zátěž. To může pro tyto zaměstnance představovat problém a pojistit se

musí případně sami.

Pro zaměstnance může být práce na základě dohod výhodná tehdy, nemohou-

li z důvodu zdravotních problémů, studia či rodinné situace pracovat na plný úvazek,

nebo chtějí-li mít vedle jiné odměny za práci ještě další vedlejší příjem. Vyhovovat

jim může také tehdy, upřednostňují-li volnější pracovní režim bez dopředu rozvrže-

ných směn a vykonávání relativně samostatnější práce, kdy většina jejich povinností

je stanovena smluvně a také se tolik neuplatní podřízenost zaměstnavateli. Poměrně

velká flexibilita těchto pracovněprávních vztahů je však vykoupena malou zákonnou

ochranou. Sjednání ochranných prvků je zde z velké části ponecháno na vůli stran.
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3.4 Pracovní poměr s kratší pracovní dobou

3.4.1 Právní úprava a charakteristika pracovního poměru s kratší pra-

covní dobou

Právní úprava pracovního poměru s kratší pracovní dobou je obsažena v

§ 80 a 78 odst. 1 písm. i) ZPr a v souvisejících ustanoveních § 241 odst. 2 a 242

odst. 2 ZPr. Tato úprava je ovlivněna směrnicí Rady č. 97/81/ES o rámcové dohodě o

částečném pracovním úvazku uzavřenou mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS,

jejímž účelem je mimo jiné zajistit odstranění diskriminace zaměstnanců na částečný

úvazek a zlepšit kvalitu částečného úvazku.

Pracovní poměr s kratší pracovní dobou, laicky označován také jako práce

na částečný úvazek, je řazen mezi flexibilní formy zaměstnávání, protože oproti kla-

sickému pracovnímu poměru je u něj modifikována délka pracovní doby.

Délka pracovní doby je v ustanovení § 79 odst. 1 ZPr omezena na 40 ho-

din týdně.91 Pracovní dobu kratší než stanovenou v § 79 ZPr lze sjednat pouze v

individuální dohodě zaměstnance a zaměstnavatele. Kratší pracovní dobu nemůže

zaměstnavatel jednostranně zavést ani její sjednání vzít zpět. Zaměstnanec nemá na

sjednání kratší pracovní doby právní nárok. To ale neplatí v případě, že o kratší pra-

covní dobu požádá těhotná zaměstnankyně, zaměstnanec pečující o dítě mladší než

15 let nebo zaměstnanec, prokáže-li, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu,

která se podle zvláštního právního předpisu92 považuje za osobu závislou na pomoci

jiné fyzické osoby ve stupni II až IV.93 V těchto případech je zaměstnavatel povinen

žádosti vyhovět, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody. Ty jsou dány jen v pří-

padě, že zkrácení pracovní doby oprávněného zaměstnance znemožní, naruší nebo

vážně ohrozí řádný provoz zaměstnavatele.94 V případě, že zaměstnavatel žádosti

zaměstnance nevyhoví, může se zaměstnanec domáhat svého práva u příslušného

soudu. Dle mého názoru však v praxi k takovýmto sporům příliš často docházet ne-
91Pro zaměstnance pracující v nepřetržitém, trojsměnném či dvojsměnném pracovním režimu nebo
pro zaměstnance pracující v podzemí stanoví § 79 odst. 2 ZPr speciální úpravu pracovní doby.

92Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
93Stupeň II - středně těžká závislost, stupeň III - těžká závislost, stupeň IV - úplná závislost.
94Ke zhodnocení vážných provozních důvodů na straně zaměstnavatele např. rozsudek NS sp. zn.
21 Cdo 1561/2003.

41



bude, neboť se zaměstnanci budou obávat ztráty svého zaměstnání nebo minimálně

zhoršení vztahu se zaměstnavatelem.

Sjednání kratší pracovní doby má vliv na práci přesčas a přestávky ke kojení.

Prací přes čas se u zaměstnanců s kratší pracovní dobou rozumí práce přesahující

stanovenou týdenní pracovní dobu, tj. 40 hodin týdně. Těmto zaměstnancům nelze

práci přesčas nařídit, lze se však na ní předem dohodnout.95 Lze konstatovat, že

tato právní úprava „neodpovídá smluvnímu pojetí pracovního závazku“96 a principu

rovného zacházení se zaměstnanci a její změna by jistě napomohla ke zrovnopráv-

nění zaměstnanců pracujících v pracovním poměru s kratší pracovní dobou a tím

pádem i k hojnějšímu využívání práce na kratší pracovní dobu.97 Vzorem zde může

být slovenská úprava, kdy prací přesčas je u zaměstnanců pracujících v pracovním

poměru s kratší pracovní dobou práce, která přesahuje sjednanou pracovní dobu.98

Přestávky ke kojení je zaměstnavatel povinen poskytnout každé zaměstnan-

kyni, která kojí své dítě. Má-li zaměstnankyně sjednanou kratší pracovní dobu, délka

jejích přestávek na kojení se od těch klasických liší. Pracuje-li taková zaměstnankyně

alespoň polovinu týdenní pracovní doby, přísluší jí jedna půlhodinová přestávka za

směnu na každé dítě do konce jednoho roku jeho věku.99

Pro sjednání kratší pracovní doby zákon nestanoví žádná omezení. Ani při

sjednané kratší pracovní době však délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Za-

městnavatel také není povinen rozvrhovat pracovní dobu na všechny pracovní dny

v týdnu.100

Zaměstnanci přísluší mzda, která odpovídá sjednané pracovní době.101

Od sjednané kratší pracovní doby je nutné odlišit zkrácení stanovené tý-
95BĚLINA, Miroslav et al. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 1616 s. ISBN
978-807-1792-512., str. 484.

96HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém
pracovním právu. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2009, 189 s. ISBN 978-80-903786-04-9., str. 122.

97ZACHOVALOVÁ, Jana. Kratší pracovní doba a práce přesčas - nástroj k posílení flexibil-
ních prvků v pracovněprávních vztazích?. In: HRABCOVÁ, Dana. Pracovní právo 2010: Fle-
xibilní formy zaměstnávání [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2010 [cit. 2014-06-21]. ISBN
978-80-210-5358-8. Dostupné z: http://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2010/files/
PracovniPravo2010.pdf,str.63.

98Odlišně je ve slovenském zákoníku práce definována také pracovní doba a práce přesčas, viz § 85,
97 odst. 1, 2 SZPr.

99§ 242 odst. 2 ZPr.
100BĚLINA, Miroslav et al. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 1616 s. ISBN

978-807-1792-512., str. 901.
101§ 80 ZPr.
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denní doby podle ustanovení § 79 odst. 3 ZPr. K tomuto zkrácení pracovní doby

pod stanovený rozsah může dojít, na rozdíl od sjednání kratší pracovní doby, také ko-

lektivní smlouvou či vnitřním předpisem. Toto zkrácení nesmí provést zaměstnavatel

uvedený v § 109 odst. 3 ZPr.102 Ačkoli se zkracuje pracovní doba, k odpovídajícímu

snížení mzdy zde nedochází.103

3.4.2 Výhody a nevýhody pracovního poměru s kratší pracovní dobou

V České republice pracuje v pracovním poměru s kratší pracovní dobou

přibližně 7 % zaměstnanců.104 O tuto formu zaměstnání mají zájem především za-

městnanci, kteří chtějí lépe sladit svůj pracovní a osobní život nebo mít více volného

času. Jde o matky s malými dětmi, studenty, zaměstnance v předdůchodovém věku,

důchodce, či osoby se sníženou pracovní schopností. Nevýhodou takového pracov-

ního poměru je nižší mzda, úměrná odpracované době a často také snížená možnost

kariérního a mzdového růstu. Z pracovního poměru s kratší pracovní dobou také

plyne riziko, že ačkoliv bude mít zaměstnanec sjednanou kratší pracovní dobu a

tomu úměrnou nižší mzdu, zaměstnavatel mu přesto bude přidělovat více práce. Za-

městnanec tak bude v práci zůstávat déle než po sjednanou pracovní dobu, přesto ale

nedostane příplatek za práci přesčas, protože za tu se považuje až práce přesahující

40 hodin týdně.

Pro zaměstnavatele je výhodné zaměstnancem v pracovním poměru s kratší

pracovní dobou obsadit pracovní místo, jehož náplň nevyplní standardní pracovní

dobu a ušetřit tak náklady za mzdu. Také si může tímto způsobem udržet kvalifiko-

vané zaměstnance, kteří pouze dočasně potřebují zkrátit pracovní úvazek. Zaměst-

navatel tímto sníží fluktuaci zaměstnanců a může tak zvýšit jejich motivaci a loaja-

litu. Nevýhodou může být růst administrativních nákladů a organizační komplikace,

je-li zaměstnanců v pracovním poměru s kratší pracovní dobou u zaměstnavatele
102Jedná se mimo jiné o stát, územní samosprávný celek, státní fond a školské právnické osoby zří-

zené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí či nebo dobrovolným svazkem
obcí.

103BĚLINA, Miroslav et al. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 1616 s. ISBN
978-807-1792-512., str. 482 - 483.

104Počet částečných úvazků za dva roky vzrostl o čtvrtinu. Vylepšují data o nezaměstnanosti.
Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2013 [cit. 2014-06-07]. Dostupné z: http://www.
mpsv.cz/cs/16054
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zaměstnáno více.

3.5 Práce na dálku

3.5.1 Právní úprava a charakteristika práce na dálku

Další flexibilní formu zaměstnávání představuje práce na dálku. Charakte-

ristickým znakem této práce je, že není vykonávána na pracovišti zaměstnavatele

a zaměstnanec vykonává tuto práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje.105

O práci na dálku se jedná pouze v případě, že jsou oba tyto znaky splněny ku-

mulativně. Vykonává-li zaměstnanec práci v místě svého bydliště, jedná se o tzv.

homeworking - práci z domova. Pro práci mimo pracoviště zaměstnavatele, ale ni-

koliv z vlastního domova, s využitím informačních a komunikačních technologií se

vžil název teleworking.

Právní úprava práce na dálku je velmi stručná. Zákoník práce nepracuje

s pojmy práce na dálku, teleworking ani homeworking. Ustanovení § 317 ZPr se

vztahuje na zaměstnance, jejichž práce má zvláštní povahu spočívající právě v místě

výkonu práce, způsobu rozvrhování pracovní doby a s tím spojených specifikách. Dle

mého názoru právní úprava tato specifika nereflektuje, je nedostatečná a neodpovídá

potřebám zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Práci na dálku lze vykonávat v rámci všech základních pracovněprávních

vztahů, tedy jak na základě pracovní smlouvy v pracovním poměru, tak na základě

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Již definice závislé práce v ustano-

vení § 2 odst. 2 ZPr106 připouští výkon práce na jiném dohodnutém místě odlišném

od pracoviště zaměstnavatele. Je tedy zřejmé, že takový výkon práce musí být sjed-

nán mezi stranami. Ze strany zaměstnavatele jej není možné jednostranně nařídit,

ovšem ani zaměstnanec se zavedení výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele

nemůže domáhat. Zákoník práce také v ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) ZPr počítá

s tím, že zaměstnanec si může sjednat více míst výkonu práce. To umožňuje situaci,
105§ 317 ZPr.
106„Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a od-

povědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném
dohodnutém místě.“
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kdy zaměstnanec vykonává práci částečně na pracovišti zaměstnavatele a částečně

mimo toto pracoviště, kde si pracovní dobu rozvrhuje sám a pracuje tedy na dálku.

Ustanovení § 317 ZPr se pak vztahuje pouze na práci zaměstnance, kterou si rozvr-

huje sám a vykonává ji mimo pracoviště zaměstnavatele. Zaměstnanec je stejně jako

v ostatních pracovněprávních vztazích povinen práci konat osobně.

Na pracovněprávní vztah zaměstnance pracujícího na dálku se vztahuje

obecná úprava výkonu práce v klasickém pracovněprávním vztahu, s výjimkou od-

chylek, které jsou vypočteny v § 317 ZPr. Jedná se o odchylky z úpravy pracovní

doby, překážek v práci a odměňování. Další odchylky, plynoucí ze zvláštní povahy

tohoto pracovněprávního vztahu, mohou být dohodnuty individuálně na základě

jiných dispozitivních ustanovení zákoníku práce.107

Jelikož zaměstnanci pracující na dálku vykonávají práci mimo pracoviště

zaměstnavatele a zaměstnavatel jim ani nerozvrhuje pracovní dobu, nemá zaměst-

navatel možnost tyto zaměstnance kontrolovat tak, jako zaměstnance ostatní. Proto

pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracujícím na dálku

vyžaduje kromě určité míry důvěry mezi stranami také podrobnou úpravu vzájem-

ných práv a povinností v pracovní nebo kolektivní smlouvě. Aby strany předešly

budoucím nedorozuměním a problémům, měly by si sjednat minimálně vhodné pra-

covní postupy, pracovní tempo, normy spotřeby práce, dodržování bezpečnosti a

zdraví při práci, místo, čas a způsob předání výsledků práce a způsob následného pro-

vedení jejich kontroly. Důležité je také přesně vymezit množství přidělované práce,

náhradu za opotřebení vlastních strojů, nářadí a jiných předmětů108, pokud je za-

městnanec může používat k práci, a také případné náklady na energii potřebnou k

provozu těchto předmětů. Pokud zaměstnanec k výkonu práce vlastní nářadí použí-

vat nemůže, je vhodné upravit režim používání a kontroly stavu předmětů zaměst-

navatelem poskytnutých k výkonu práce.109

Na pracovněprávní vztah zaměstnance pracujícího na dálku se nevztahuje

úprava rozvržení pracovní doby. Zaměstnavatel tedy nemá povinnost předem rozvrh-
107BĚLINA, Miroslav et al. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 1616 s. ISBN

978-807-1792-512., str. 1137.
108§ 190 ZPr.
109BĚLINA, Miroslav et al. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 1616 s. ISBN

978-807-1792-512., str. 1138.
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nout pracovní dobu do pětidenního pracovního týdne ani určovat začátek a konec

směn, protože to vše dělá zaměstnanec sám. Úprava stanovené týdenní pracovní

doby však platí i zde a proto je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci ta-

kové množství práce či pracovních úkolů, které budou odpovídat 40 hodinám práce

týdně. Při splnění podmínek obecné úpravy práce přesčas je možné zaměstnanci

pracujícímu na dálku přidělit i větší množství práce a vyžadovat její splnění tak, že

zaměstnanec bude muset pracovat přesčas, v sobotu, v neděli, či v noci. Konkrétní

dobu výkonu práce si však vždy volí zaměstnanec. Proto je také přípustné ujednání

vylučující práci přesčas, o víkendu či v noci s cílem vyhnout se placení příplatků,

které tuto volbu zaměstnance omezí.110

U zaměstnanců pracujících na dálku se dále neuplatní úprava náhrady mzdy

nebo platu při jiných důležitých překážkách v práci, protože se předpokládá, že

zaměstnanec si pracovní dobu zorganizuje tak, jak mu to bude vyhovovat i s ohledem

na případné překážky. Nařízení vlády111 stanoví na základě zmocnění v § 199 odst. 2

ZPr, za které jiné překážky v práci náhrada mzdy či platu zaměstnancům pracujícím

na dálku náleží. Jedná se o vlastní svatbu, svatbu dítěte nebo rodiče, úmrtí rodinného

příslušníka a přestěhování. V případě dočasné pracovní neschopnosti dle § 192 ZPr

náleží zaměstnanci náhrada mzdy podle pro tento účel rozvržené pracovní doby do

směn.

Náhrada mzdy či platu zaměstnanci nenáleží v případě přerušení práce způ-

sobené nepříznivými povětrnostními vlivy a prostojů na straně zaměstnavatele.

V oblasti odměňování náleží zaměstnanci pracujícímu na dálku mzda, plat

či odměna z dohod dle vykonané práce, v souladu s obecnou úpravou. Nepřísluší

mu však mzda, plat nebo náhradní volno za práci přesčas a ve svátek ani přípla-

tek za práci ve svátek. Příplatek za práci přesčas je ovšem zaměstnavatel povinen

poskytnout, jelikož jeho placení může vyloučit pouze zákon.112 Zaměstnanec ne-

může zaměstnavatele zprostit povinnosti poskytnout mu plnění z pracovněprávního
110Tamtéž.
111Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních

překážek v práci.
112BĚLINA, Miroslav et al. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 1616 s. ISBN

978-807-1792-512., str. 1139.

46



vztahu.113 Odměňování zaměstnanců pracujících na dálku je zpravidla výhodnější

vázat na odvedenou práci než poskytovat pevně stanovenou odměnu, což zaměst-

nance zpravidla příliš nemotivuje k co nejlepším pracovním výsledkům.

Ačkoliv zaměstnanec koná práci mimo pracoviště zaměstnavatele, je zaměst-

navatel zodpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a vůči zaměstnancům

pracujícím na dálku má tedy stejné povinnosti114 jako vůči zaměstnancům ostatním.

Je proto potřeba, aby zajistil dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do-

hodou se zaměstnancem a aby pak měl možnost za účelem kontroly vstupovat na

místo výkonu práce.115 116 Tuto problematiku zaměstnavatelé zpravidla řeší podrob-

nou smluvní úpravou povinností, které jsou zaměstnanci povinni plnit, aby předešli

rizikům, které výkon jejich práce přináší. Tyto smlouvy mají často adhezní charak-

ter. Zaměstnanci je jen podepíší, aniž by mohli zasáhnout do jejich obsahu, což pro

ně může být nevýhodné.

Ne všechny práce lze vykonávat na dálku. Nevhodné jsou zejména profese,

k jejichž výkonu se používají speciální pomůcky, které pro zaměstnance nejsou do-

stupné. Osobní přítomnost v zaměstnání je nutná také při výkonu prací, u nichž je

podstatný průběh činnosti, nikoli výsledek. Jedná se o lékaře, učitele, prodavačky,

aj. Po dohodě zaměstnance se zaměstnavatelem a přizpůsobení podmínek však lze

na dálku vykonávat velké množství profesí. Jde zejména o profese administrativní

či technické.

3.5.2 Výhody a nevýhody práce na dálku

Zaměstnanci vyhledávají práci na dálku zejména kvůli volnějšímu pracov-

nímu režimu, který taková práce přináší. Pracovní dobu si zaměstnanci rozvrhují

sami a mohou tak výkon práce přizpůsobit péči o děti, jiné členy rodiny či o domác-

nost, nebo svým zájmům. Zároveň jim může vyhovovat absence přímé kontroly ze
113§ 346c ZPr.
114Část pátá zákoníku práce.
115OLEJAROVÁ, Žaneta. Práce z domu (homeoffice) z pohledu pracovních úrazů. Pracovní

právo [online]. 2013 [cit. 2014-06-07]. Dostupné z: http://www.pracovnipravo.com/article/
prace-z-domu-homeoffice-z-pohledu-pracovnich-urazu

116Při výkonu kontroly musí zaměstnavatel postupovat tak, aby byla respektována zaměstnancova
práva na ochranu osobnosti.
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strany zaměstnavatele a možnost izolace od jiných rušivých vlivů, které zaměstnance

mohou obtěžovat a stresovat při práci a bránit mu v soustředění. Značnou výhodu

představuje úspora nákladů na dopravu na pracoviště zaměstnavatele.

Naopak poměrně vysoké náklady musí zaměstnanec často vynaložit na po-

řízení vybavení potřebného k práci, pokud jej nezajišťuje zaměstnavatel, či na při-

způsobení domácího prostředí práci. Někteří zaměstnanci se mohou cítit izolovaní a

odtržení od pracovního kolektivu. Problémem pro zaměstnance vykonávající práci na

dálku může být i jejich neschopnost rozvrhnout si čas tak, ať zvládnou své pracovní

povinnosti splnit včas a v požadované kvalitě. Vykonává-li takovou práci zaměstna-

nec, který současně pečuje o dítě nebo má jiné povinnosti, které musí plnit současně

s těmi pracovními, může pro něj být velmi složité vyhradit si potřebný čas na práci

a soustředit se na ni.

I na zaměstnavatele klade práce na dálku vyšší nároky. Jelikož zaměstna-

vatel nemá možnost rozvrhovat zaměstnancům pracujícím na dálku pracovní dobu

a kontrolovat je, je nutné, aby si vypracoval jiný vhodný systém vedení a motivace

zaměstnanců, jejich kontroly a komunikace s nimi. Velké úskalí představuje pro za-

městnavatele zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel má

jen omezenou možnost ovlivnit pracovní prostředí zaměstnance a zajistit, že pod-

mínky výkonu práce zaměstnance budou adekvátní. Pro zaměstnavatele je tak více

než vhodné upravit kontrolu pracovního prostředí smluvně. Smluvní úpravu vyža-

duje také ochrana dat, k nimž má zaměstnanec přístup. Nevýhodou pro zaměstnava-

tele jsou zvýšené vstupní náklady na potřebné vybavení pro zaměstnance. Zaměst-

navatel jim často musí poskytnout vybavení pro externí kancelář i pro kancelář na

pracovišti, pokud zaměstnanec vykonává práci na obou místech. Pro zaměstnavatele

však zpravidla zaměstnávání zaměstnanců pracujících na dálku představuje úsporu

prostředků a to zejména nákladů na nájem pracovních prostor či energií na jejich

provoz. Velkou výhodou je možnost získat zaměstnance ze vzdálenějších lokalit, pro

něž by byl výkon práce na pracovišti zaměstnavatele nepřijatelný. V neposlední řadě

může umožnění práce na dálku napomoci udržení stabilního pracovního kolektivu.

Zaměstnavatel si tak může udržet i zaměstnance, kteří v určitých životních situa-

cích nemohou nebo nechtějí pracovat na pracovišti zaměstnavatele na plný pracovní

úvazek.
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4. Flexibilní formy zaměstnávání de lege ferrenda?

4.1 Sdílení pracovního místa

Sdílení pracovního místa, anglicky job sharing, je jedna z moderních forem

flexibilních zaměstnání. Zaměstnavatel se dohodne se dvěma a více zaměstnanci na

sdílení jednoho pracovního místa. Zaměstnanci si pak v rozsahu svého pracovního

úvazku sami určují, kdy bude který z nich pracovat. Při výkonu práce se střídají tak,

aby pracovní místo vždy bylo jedním z nich obsazeno a celá pracovní doba pokryta.

Záleží na dohodě zaměstnanců, jak si pracovní dobu rozdělí a zda bude každý z nich

pracovat v určený den v týdnu, zda budou některý den v zaměstnání najednou, nebo

zda každý den všichni odpracují část pracovní doby.1

Z pohledu zaměstnavatele se jedná o jednu pracovní pozici. Povinnosti s ní

spojené nejsou mezi zaměstnance nijak rozděleny. Zaměstnanci pracují jako jedna

osoba2 a pracovní úkoly musí plnit návazně.3

Více zaměstnanců na jednom pracovním místě může pracovat také ve formě

rozdělení pracovního místa, neboli job split. Zaměstnanci mají mezi sebou pracovní

úkoly rozděleny a jsou tak na sobě nezávislejší.

Jiným modelem práce více zaměstnanců na jednom pracovním místě může

být podpora pracovního místa. V tomto případě se jedná o zaměstnance, který si

zkrátí pracovní úvazek a část úkolů po něm převezme jiný zaměstnanec. Za výsledky

práce je však stále zodpovědný zaměstnanec původní.4

Přestože český zákoník práce sdílení pracovního místa neupravuje, lze jej

realizovat využitím jiných institutů. Na sdílení pracovního místa se tak může za-

městnavatel dohodnout se zaměstnanci v pracovním poměru s kratší pracovní dobou

nebo se zaměstnanci pracujícími na základě dohody o pracovní činnosti. S výjim-

kou zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o pracovní činnosti však bude
1BIČÁKOVÁ, Olga. Jaké jsou flexibilní formy zaměstnávání?. Ministerstvo práce a sociálních věcí
[online]. 2008 [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/5793

2Někdy se sdílení pracovního místa nazývá také „twin job“, neboli práce dvojčat.
3HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pra-
covním právu. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2009, 189 s. ISBN 978-80-903786-04-9., str. 136.

4LA TROBE UNIVERSITY. Job Split, Job Share, Job Support Toolkit. [online].
2011 [cit. 2014-06-07]. Dostupné z: http://www.latrobe.edu.au/students/equality/
equality-and-diversity-documents/job-split-toolkit.pdf, str. 2.
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značně problematické určení dovolené, překážek v práci a odpovědnosti za škodu

zaměstnanců sdílejících jedno pracovní místo.5

Zajištění fungování sdíleného pracovního místa v praxi je poměrně náročné.

Důležité je, aby zaměstnanci, kteří budou pracovní místo sdílet, byli schopni spo-

lupracovat a komunikovat. Je nutné, aby si zaměstnanci pravidelně sdělovali, které

pracovní úkoly mají rozpracovány a které již splnili a aby bylo jasné, kdo jaké úkoly

již vykonal a zodpovídá za ně. Vhodné je také, aby znalosti a dovednosti zaměst-

nanců byly na podobné úrovni, případně aby se alespoň navzájem doplňovaly. Aby

nenastaly zbytečné problémy, je nutné, aby zaměstnanci sdílející jedno pracovní

místo informovali ostatní zaměstnance o tom, že pracují oba na jedné pozici a o

tom, kdy bude který z nich na pracovišti k dispozici, případně kdy ho mohou kon-

taktovat.6

Stejně jako ostatní formy zaměstnávání i sdílení pracovního místa má řadu

výhod a nevýhod pro zaměstnance i zaměstnavatele. Sdílení pracovního místa mo-

hou zvolit zaměstnanci, kteří se starají o rodinu, studují, chtějí více volného času,

či z jiných důvodů nechtějí vykonávat práci na plný úvazek. Je zde však nebezpečí

prodlužování pracovní doby sdílejících zaměstnanců z důvodu potřeby jejího pře-

krývání, pokud k němu dochází mimo běžnou pracovní dobu zaměstnance. Pokud

pracovní místo sdílí zaměstnanci v pracovním poměru s kratší pracovní dobou, nesou

si s sebou také nevýhody takového pracovního poměru.7

Pro zaměstnavatele pak bude výhodné, že může dále zaměstnávat své schopné

zaměstnance i poté, co již nemohou pracovat na plný úvazek. Může také zaměstnat

nové slibné zaměstnance, kteří by na plný úvazek pracovat nechtěli. Těžit může i z

toho, že dva a více zaměstnanců na jedné pracovní pozici jsou výkonnější než zaměst-

nanec jeden. Každý z nich má jiné schopnosti a nadání, které se mohou navzájem

doplňovat a ve výsledku to může vést k lepším pracovním výsledkům. Zaměstnanci

po sobě také navzájem kontrolují práci a lépe si tak všimnou případných chyb. Vý-

hodou je rovněž fakt, že zřídkakdy onemocní všichni sdílející zaměstnanci, proto
5HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pra-
covním právu. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2009, 189 s. ISBN 978-80-903786-04-9., str. 136.

6JAVITCH, David. The Pros and Cons of Job Sharing. Entrepreneur [online]. 2006 [cit. 2014-06-
08]. Dostupné z:http://www.entrepreneur.com/article/170244#ixzz0JPCmZEYt&C

7Viz 3. 4. 2 Výhody a nevýhody pracovního poměru s kratší pracovní dobou.
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aspoň jeden z nich většinou může vykonávat práci. Nevýhodou pro zaměstnavatele

je nebezpečí, že sdílející zaměstnanci spolu nebudou schopni efektivně komunikovat

a úspěšné fungování sdílení pracovního místa tak bude znemožněno. Zaměstnavatel

také bude muset vynaložit zvýšené náklady na vybavení kanceláře pro případy, kdy

sdílející zaměstnanci budou na pracovišti současně. Zvýšenou pozornost bude muset

věnovat také rozvrhování a organizaci práce.8

Sdílení pracovního místa je využíváno například v Německu, Rakousku nebo

Irsku.10 Úpravu tohoto institutu obsahuje také slovenský zákoník práce, není však

příliš využívána. Účelnost úpravy sdíleného pracovního místa v České republice je

diskutabilní. Zaměstnavatelé a zaměstnanci, kteří mají o sdílení pracovního místa

zájem, jej již využívají prostřednictvím pracovního poměru s kratší pracovní dobou

a dohody o pracovní činnosti. Těch, kteří tento institut využívají však není mnoho.

Nese s sebou zvýšenou administrativní náročnost a proto jej zaměstnavatelé pří-

liš nevyhledávají. Zaměstnanci se často obávají výsledků úzké spolupráce s jiným

zaměstnancem, která mu z jakýchkoliv důvodů nemusí vyhovovat.

Ačkoli také může docházet k prodlužování pracovní doby z důvodu pře-

krývání směn sdílejících zaměstnanců, je u sdíleného pracovního místa eliminováno

větší riziko prodlužování pracovní doby z jiného důvodu. Jedná se o situaci, kdy

zaměstnavatel přiděluje zaměstnanci v pracovním poměru s kratší pracovní dobou

více práce než stihne během sjednané kratší pracovní doby vykonat a sjednanou

pracovní dobu tak prodlužuje.11 Tato eliminace představuje velkou výhodu sdílení

pracovního místa a zaměstnanci, kteří již pracují v pracovním poměru s kratší pra-

covní dobou by mohla ke sdílení motivovat. Výslovná úprava sdíleného pracovního

místa v zákoníku práce a jeho popularizace by tak jistě napomohla jeho rozšíření.
8Work-sharing and job-sharing. 9 [online]. 2004 [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: http:
//www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/
documents/publication/wcms_169673.pdf, str. 2 - 3

10BEROUŠEK, Petr. Soudobé trendy v evropské politice zaměstnanosti – fle-
xibilní formy práce a pracovní doby. Euractiv [online]. 2004 [cit. 2014-
06-23]. Dostupné z: http://www.euractiv.cz/socialni-politika/clanek/
soudob-trendy-v-evropsk-politice-zamstnanosti--flexibiln-for

11ČMKOS. Flexibilní formy zaměstnávání a sociální dumping [online]. 2006 [cit. 2014-06-21]. Do-
stupné z: http://archiv.oskovo.cz/Kovo/2008/Rizik/d12.pdf, str. 14
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4.2 Zhuštěný pracovní týden

Zhuštěný pracovní týden, anglicky compressed workweek, je způsob roz-

vržení pracovní doby. Při využití zhuštěného pracovního týdne je pracovní doba

zaměstnance rozvržena do pracovního týdne kratšího než 5 dní.12 Typicky jde o pří-

pad, kdy zaměstnanec pracuje 10 hodin denně 4 dny v týdnu a během pracovního

týdne tedy bude mít 3 dny odpočinku. Je také možné, aby zaměstnanec pracoval

9 hodin denně po dobu 9 dní a v průběhu 2 týdnů měl 1 den odpočinku navíc.

Rozložení pracovní doby je rovnoměrné.13 14 Zhuštěný pracovní týden lze využívat

také v pracovním poměru s kratší pracovní dobou.

Musí však být dodrženy zákonné limity maximální délky pracovní doby a

minimální doby odpočinku.15 Konkrétně se jedná o ustanovení § 83, § 90 a § 92 ZPr.

I při využití zhuštěného pracovního týdne tedy nesmí délka jedné směny přesáhnout

12 hodin, nepřetržitý odpočinek mezi směnami musí během 24 po sobě jdoucích

hodin trvat nejméně 11 hodin, respektive 12 hodin u zaměstnanců mladších 18 let,

a nepřetržitý odpočinek v týdnu musí trvat aspoň 35 hodin, respektive 48 hodin u

zaměstnanců mladších 18 let.

Pro zaměstnance je využívání zhuštěného pracovního týdne výhodné, chce-li

pracovat méně dní v týdnu, mít delší dobu odpočinku a přitom mít stále plný příjem

za odpracovaných 40 hodin týdně. Jelikož zaměstnanec pracuje méně dní v týdnu,

ušetří případné náklady na dopravu na pracoviště. Nevýhodou je, že zaměstnanci,

využívající zhuštěný pracovní týden, tráví v pracovních dnech na pracovišti více

času a mohou tak mít problém zkoordinovat svůj pracovní a osobní život. Zároveň

v pracovních dnech mohou trpět zvýšenou únavou a stresem. To se může projevit

také častějším chybováním a zhoršenou kvalitou práce, což představuje nevýhodu pro
12Podle ustanovení § 81 odst. 2 ZPr se „pracovní doba rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního
dne.“

13FORMÁNKOVÁ, Lenka, Radka DUDOVÁ a Marta VOHLÍDALOVÁ. Bariéry a možnosti vyu-
žití flexibilních forem práce v ČR z komparativní perspektivy [online]. Praha: Sociologický ústav
AV ČR, 2011 [cit. 2014-06-21]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/13789/flexi_
prace.pdf, str. 50

14U nerovnoměrného rozložení pracovní doby dochází ke zhuštění pracovního týdne, aniž by se toto
označení používalo.

15Compressed workweeks. ILO [online]. 2004 [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: http:
//www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/
documents/publication/wcms_170701.pdf
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zaměstnavatele. Ten ale zároveň může zkrácením pracovního týdne a prodloužením

směn ušetřit na nákladech spojených se zahájením pracovní činnosti.16

4.3 Pracovní doba přizpůsobená školnímu roku

Pracovní doba přizpůsobená školnímu roku, anglicky term - time working, je

určena především pro zaměstnance, kteří mají děti ve školním věku. Tato forma fle-

xibilního zaměstnání jim umožňuje, aby pracovali v průběhu školního roku a během

školních prázdnin měli volno, a to buď placené nebo neplacené.17

Český zákoník práce tuto formu zaměstnání výslovně neupravuje. Úprava

dovolené ji ale umožňuje. Ustanovení § 213 odst. 1 ZPr18 stanoví minimální rozsah

dovolené pro kalendářní rok. Zaměstnanec si proto se zaměstnavatelem může sjed-

nat dovolenou ve větším rozsahu.19 Jelikož je zaměstnavatel zaměstnanci po dobu

čerpání dovolené povinen vyplácet náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného

výdělku20, bude pro zaměstnavatele výhodnější sjednání pracovního volna nad rámec

minimálního rozsahu jako neplaceného volna, tedy bez poskytnutí náhrady mzdy. I

v tomto případě však stále trvá povinnost zaměstnance a zaměstnavatele odvádět

pojistné na zdravotní pojištění21, proto tito zpravidla uzavírají dohodu, na základě

které veškeré pojistné na zdravotní pojištění odvede zaměstnanec.22

Jak jsem již zmínila, pracovní dobu přizpůsobenou školnímu roku budou vy-

užívat především rodiče s dětmi ve školním věku, kteří se jim chtějí během prázdnin

věnovat. Úskalím pro ně může být dlouhodobější ztráta kontaktu s jejich pracovní

problematikou, což může působit problémy především v případě vysoce specializova-
16Tamtéž.
17LAKE, Andrew. Is time on your side?: An overview of flexible working time options (Part 2). Fle-
xibility [online]. 2010 [cit. 2014-06-23]. Dostupné z: http://www.flexibility.co.uk/flexwork/
time/time-options2.htm

18„Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce.“
19Musí se však mít na pozoru, aby se nedopustil porušení zásady rovného zacházení se zaměstnanci
a neodůvodněně některé zaměstnance nezvýhodňoval, viz BĚLINA, Miroslav et al. Zákoník práce:
komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 1616 s. ISBN 978-807-1792-512., str. 824

20§ 222 odst. 1 ZPr.
21Vyměřovacím základem pro výpočet pojistného je zde minimální mzda. Zaměstnanec odvede 1/3
pojistného, zaměstnavatel zbylé 2/3.

22DANĚK, Antonín. Povodně a neplacené volno z pohledu zdravotního pojištění.
Česká správa sociálního zabezpečení [online]. 2013 [cit. 2014-06-23]. Dostupné z:
http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/
2013-07-ing-antonin-danek-povodne-a-neplacene-volno-z-pohledu-zdravotniho-
pojisteni.htm
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ných zaměstnání. Pro zaměstnavatele je problematické zejména nahrazování dočasně

nepřítomného zaměstnance a také možná diskontinuita při plnění pracovních úkolů.

Tyto obtíže však zaměstnavatel jistě bude ochoten překonat, aby si udržel schopné

a kvalifikované zaměstnance, kteří pečují o děti.23

Jinou formu pracovní doby přizpůsobené školnímu roku může představovat

zaměstnání studentů na základě dohody o pracovní činnosti, kdy zaměstnavatel

nemá povinnost rozvrhovat zaměstnanci pracovní dobu. V rámci sjednaného rozsahu

pracovní doby tedy zaměstnanec může čas výkonu práce přizpůsobit svým studijním

povinnostem.24

Pracovní doba přizpůsobená školnímu roku není v České republice příliš

využívána. Jelikož lze bez větších problémů tuto úpravu pracovní doby realizovat v

pracovním poměru a jelikož je dle mého názoru vhodnější ji dohodnout individuálně,

není výslovná zákonná úprava tohoto institutu nutná.

4.4 Práce na zavolanou

Práce na zavolanou, anglicky on-call work25 nebo také casual work, předsta-

vuje flexibilní formu zaměstnání, kdy zaměstnavatel přiděluje zaměstnanci práci bez

rozvržení směn tak, aby to vyhovovalo jeho provozním potřebám. Pro zaměstnance

však tato situace představuje riziko, že budou v průběhu několika týdnů pracovat

pouze pár dní. Aby takové situaci předešli, mohou si se zaměstnavatelem v pracovní

smlouvě sjednat minimální délku pracovní doby za den a za týden. Je vhodné sjed-

nat také výši minimálních příjmů bez ohledu na množství vykonané práce a lhůtu,

dokdy nejpozději může zaměstnavatel zaměstnance informovat o nástupu do práce.26

Práce na zavolanou je výhodná zejména pro zaměstnavatele. Ten má v pří-

padě potřeby zaměstnance k dispozici. Zaměstnanci pracujícími na zavolanou tak
23LAKE, Andrew. Is time on your side?: An overview of flexible working time options (Part 2). Fle-
xibility [online]. 2010 [cit. 2014-06-23]. Dostupné z: http://www.flexibility.co.uk/flexwork/
time/time-options2.htm

24ČMKOS. Flexibilní formy zaměstnávání a sociální dumping [online]. 2006 [cit. 2014-06-21]. Do-
stupné z: http://archiv.oskovo.cz/Kovo/2008/Rizik/d12.pdf, str. 13

25Anglický termín on-call work se do českého jazyka překládá spíš jako pracovní pohotovost, kterou
zákoník práce upravuje v § 95.

26On-call work and „zero hours“ contracts. ILO [online]. 2004 [cit. 2014-06-08]. Dostupné
z: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/
documents/publication/wcms_170714.pdf
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může pokrýt zvýšenou potřebu práce během „špičky“ či při výkyvech v poptávce

po zboží či službách. Tyto zaměstnance může využít také v případě, že „kmenoví“

zaměstnanci jsou práce neschopní nebo čerpají dovolenou a také pokud potřebuje

obsadit dočasně uvolněné pracovní místo. Zároveň však zpravidla musí počítat s

tím, že zaměstnanci pracující na zavolanou budou k práci méně motivováni a jejich

loajalita k zaměstnanci bude nižší, stejně tak jako kvalita jejich práce. Nevýhodou

je také zvýšená fluktuace těchto zaměstnanců.

Práci na zavolanou budou vyhledávat zejména ženy v domácnosti, studenti

či důchodci. Výhodou je pro ně variabilní a krátká pracovní doba. Pro dlouhodobě

nezaměstnané osoby může práce na zavolanou představovat první krok k nalezení

stálého zaměstnání. Nevýhodou práce na zavolanou je značná nepředvídatelnost

pracovní doby a tím pádem i nejistota příjmů. Příjmy těchto zaměstnanců, kteří

také málokdy dosáhnou na zaměstnanecké benefity, bývají nízké.27

V České republice je využití práce na zavolanou omezeno. Ustanovení § 34b

odst. 1, § 37 odst. 1 písm. e, § 78 odst. 1 písm. c a § 84 ZPr, upravující právo

zaměstnance na přidělování práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby28 a

povinnost zaměstnavatele předem rozvrhnout pracovní dobu a o pracovní době a

jejím rozvržení zaměstnance s předstihem informovat ji neumožňují využít v pra-

covním poměru. Cílem těchto ustanovení je ochrana zaměstnance, která v tomto

případě dostává přednost před flexibilitou. Práci na zavolanou je tedy v České re-

publice možné realizovat pouze v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní

poměr, na které se povinnost zaměstnavatele rozvrhovat pracovní dobu nevztahuje.

Rozsah práce, vykonávané na základě dohod, je však omezený a pro zaměstnavatele

může být nedostačující.29

Zavedení práce na zavolanou i pro zaměstnance v pracovním poměru by

představovalo prolomení povinnosti zaměstnavatele rozvrhovat pracovní dobu do

pracovních směn a v rámci těchto směn přidělovat zaměstnanci práci. Nepřidělení

práce by již neznamenalo překážku v práci na straně zaměstnavatele, zaměstnanci by
27Tamtéž.
28S výjimkou konta pracovní doby.
29Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce. MPSV [online]. 2008 [cit. 2014-06-23].
Dostupné z:http://www.mpsv.cz/files/clanky/5758/01_zakladni_prehled_nametu.pdf
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tak nenáležela náhrada mzdy a ocitl by se tedy dočasně bez příjmu. Tuto nestabilitu

je nutné zmírnit vysokou mírou ochrany zaměstnance, tedy minimálně podmíněním

použití práce na zavolanou souhlasem zaměstnance a sjednáním minimální mzdy,

která zaměstnanci bude vyplácena bez ohledu na množství vykonané práce.30 Při

využívání práce na zavolanou zaměstnanci v pracovním poměru by bylo problema-

tické také čerpání dovolené.

Inspirací k zavedení práce na zavolanou může být fungující úprava v Dánsku,

Nizozemsku či Švédsku.31

30HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém
pracovním právu. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2009, 189 s. ISBN 978-80-903786-04-9., str. 177

31FORMÁNKOVÁ, Lenka, Radka DUDOVÁ a Marta VOHLÍDALOVÁ. Bariéry a možnosti vyu-
žití flexibilních forem práce v ČR z komparativní perspektivy [online]. Praha: Sociologický ústav
AV ČR, 2011 [cit. 2014-06-21]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/13789/flexi_
prace.pdf
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5. Zahraniční srovnání

5.1 Slovenská republika

Slovenské pracovní právo vychází ze stejných kořenů jako to české. Česko-

slovenský zákoník práce č. 65/1965 Sb. však slovenský zákonodárce nahradil již v

roce 2001 zákoníkem novým. Ten byl v mnohém progresivnější než nový zákoník

český. Zejména v oblasti flexibility ještě donedávna obsahoval řadu odvážných a in-

spirativních ustanovení, jejichž cílem bylo stimulovat trh práce a podpořit tvorbu

nových pracovních míst. Část z nich však musela být po intervenci Evropské komise

zrušena, protože neodpovídaly zásadě rovného zacházení se zaměstnanci. Otázkou

je, zda Evropská Komise neposoudila tato ustanovení příliš přísně.

Pro Českou republiku může být slovenská úprava flexibilních forem zaměst-

návání vzorem, zejména svou úpravou sdíleného pracovního místa, práce z domova

a telepráce, a zároveň vodítkem, jak postupovat při případných změnách zákoníku

práce, aby se jeho ustanovení nedostala do rozporu se zásadou zákazu diskriminace

a zásadou rovného zacházení.

5.1.1 Pracovní poměr na dobu určitou

Slovenská právní úprava obsažená v ustanovení § 48 SZPr vychází, stejně

jako ta česká, z unijního práva, a proto v souladu s ním cílí především na zakotvení

rovného zacházení a zabránění řetězení pracovních poměrů na dobu určitou. Obecně

se slovenská úprava podobá té české, je však daleko přísnější v omezení maximální

délky trvání pracovního poměru na dobu určitou a skýtá tak menší flexibilitu pro

zaměstnavatele. Naopak zaměstnanci mohou ochranářská ustanovení slovenského

zákoníku práce přijímat s povděkem.

Pracovní poměr na dobu určitou je uzavřen, je-li v pracovní smlouvě uve-

dena doba, po kterou má pracovní poměr trvat, jsou -li splněny zákonné podmínky

uzavírání pracovního poměru na dobu určitou a je-li takový pracovní poměr dohod-

nut písemně. V opačném případě se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.1

1§ 48 odst. 1 SZPr.
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Maximální délka trvání pracovního poměru na dobu určitou činí 2 roky a v rámci

2 let lze pracovní poměr uzavřený na kratší dobu dvakrát prodloužit nebo uzavřít

opakovaně. O opakované uzavření pracovního poměru na dobu určitou se jedná,

byl-li takový pracovní poměr znovu uzavřen do 6 měsíců. Pokud by strany chtěly

pracovní poměr na dobu určitou prodloužit či opakovaně uzavřít vícekrát nebo po-

kud by chtěly uzavřít takový pracovní poměr na dobu delší než dva roky, musí k

tomu mít věcný důvod. Tyto důvody jsou taxativně vypočteny v ustanovení § 48

odst. 4 SZPr. Jedná se o zastupování zaměstnance2, vykonávání prací, při kterých

je přechodně potřeba podstatně zvýšit počet zaměstnanců na dobu nepřesahující 8

měsíců za kalendářní rok, vykonávání sezónních prací a vykonávání prací dohodnu-

tých v kolektivní smlouvě. Další výjimku z omezení délky trvání pracovního poměru

na dobu určitou a počtu jeho prodlužování představují vysokoškolští učitelé a tvůrčí

zaměstnanci vědy, výzkumu a vývoje. V jejich případě se omezení neuplatní, je-li k

tomu objektivní důvod vyplývající z jejich činnosti a plynoucí ze zvláštního právního

předpisu.3

5.1.2 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Slovenská pracovněprávní úprava obsahuje, na rozdíl od té české, tři typy

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jedná se o dohodu o vykonání

práce, dohodu o pracovní činnosti a dohodu o brigádnické práci studentů4, upravené

v § 223 - 228a SZPr. Dohodu o vykonání práce lze uzavřít na rozsah práce maximálně

350 hodin v kalendářním roce. Dohodu o pracovní činnosti na 10 hodin týdně a

dohodu o brigádnické práci studentů na 20 hodin týdně, v průměru za dobu, na

kterou byla tato dohoda uzavřena, nejdéle však na 12 měsíců. Od 1. 1. 2013 se

slovenská úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr výrazně změnila

ve prospěch zaměstnanců. Předchozí úprava byla kritizována díky absenci odvodů do

sociálních fondů, což vedlo k užívání dohod i v případech, kdy nemělo opodstatnění.
2Zastupování zaměstnance se váže na konkrétní důvody, které nelze dohodou stran doplňovat ani
měnit.

3BARANCOVÁ, Helena. Zákonník práce: komentár. 3. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2013, 1104 s.
ISBN 978-80-8960-310-7., str. 359 - 361.

4Tato dohoda je určena pro studenty středních škol a pro studenty denní formy vysokoškolského
studia, kteří ještě nedovršili 26 let věku. Její součástí musí být potvrzení o studiu.
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Zaměstnanci se pak v případě sociální události mohli ocitnout bez prostředků.5 Nyní

je zaměstnavatel odvody na sociální a zdravotní pojištění platit těm zaměstnancům,

činným na základě dohod, kteří z nich mají pravidelný příjem. U zaměstnanců s

příjmem nepravidelným jsou pak odvody nepatrně nižší.6 Nižší jsou také odvody

studentů a osob pobírajících starobní, invalidní a výsluhový invalidní důchod.

Na rozdíl od české právní úpravy se na Slovensku na zaměstnance pracu-

jící na základě dohod vztahují i ustanovení týkající se pracovní doby a doby od-

počinku. Slovenský zákoník práce také stanoví povinnost zaměstnavatele omluvit

nepřítomnost zaměstnance v práci z důvodu důležitých osobních překážek, za dobu

nepřítomnosti jim nenáleží náhrada mzdy.7

5.1.3 Práce z domova a telepráce

Ustanovení § 52 SZPr v souladu s Rámcovou dohodou o práci na dálku z

roku 2002 upravuje pracovní poměr zaměstnanců, kteří si sami rozvrhují pracovní

dobu a kteří podle podmínek sjednaných v pracovní smlouvě vykonávají práci doma

či na jiném dohodnutém místě (práce z domova). Na rozdíl od českého zákoníku

práce upravuje ten slovenský také pracovní poměr zaměstnanců, kteří takto vyme-

zenou práci vykonávají s použitím informačních technologií (telepráce). Dále jsou

upraveny odchylky od obecné úpravy pracovněprávních vztahů, je stanoven zákaz

diskriminace zaměstnanců pracujících z domova či na dálku a je zakotvena povinnost

zaměstnavatele přijmout opatření předcházející izolaci těchto zaměstnanců. Sloven-

ský zákoník práce také výslovně upravuje opatření, která je zaměstnavatel povinen

přijmout při telepráci. Jedná se o zabezpečení, instalaci a údržbu technického a pro-

gramového vybavení, nepoužívá-li zaměstnanec vybavení své, zabezpečení ochrany

zpracovávaných a používaných údajů a informování zaměstnanců o omezeních, tý-

kajících se technického a programového vybavení a o sankcích v případě porušení
5BARANCOVÁ, Helena. Flexibilné formy zamestnania v pracovnom práve Slovenskej republiky.
In: HRABCOVÁ, Dana. Pracovní právo 2010: Flexibilní formy zaměstnávání [online]. Brno: Ma-
sarykova univerzita, 2010 [cit. 2014-06-21]. ISBN 978-80-210-5358-8. Dostupné z: http://www.
law.muni.cz/sborniky/pracpravo2010/files/PracovniPravo2010.pdf, str. 27 - 29.

6Neplatí se nemocenské pojištění a pojištění v nezaměstnanosti.
7Slovenské pracovní právo je opět v novém kabátě. Právní rádce [online]. 2013 [cit.
2014-06-25]. Dostupné z:http://www.glatzova.com/files/download/Právnírádce_
Slovensképracovníprávojeopětvnovémkabátě_leden2013.pdf
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těchto omezení.8

Slovenská úprava je oproti té české podrobnější, poskytuje širší právní rámec

a právní jistotu a napomáhá tak většímu rozšíření této formy zaměstnávání. Na

Slovensku využívá tuto formu práce asi 3,7 % zaměstnanců.9

5.1.4 Sdílené pracovní místo

Od roku 2011 je ve slovenském zákoníku práce obsažena úprava sdíleného

pracovního místa, anglicky job sharing. Cílem této úpravy je podpora zaměstnanosti

osob, které nemohou nebo nechtějí pracovat na plný úvazek a osob, které se připra-

vují na přechod do důchodu.10 Ustanovení § 49a SZPr upravuje sdílené pracovní

místo tak, že nejméně dva zaměstnanci, zaměstnaní na částečný úvazek, mají v pra-

covní smlouvě dohodnutou stejnou pracovní pozici, obvykle i stejné místo výkonu

práce a mzdové podmínky. Tito zaměstnanci si pak mezi sebou dělí pracovní náplň

připadající na toto jedno pracovní místo.11 Podmínkou sdílení pracovního místa je

uzavření dohody o zařazení zaměstnance na sdílené pracovní místo mezi zaměst-

nanci a zaměstnavatelem. Dohoda musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. Její

součástí je písemné oznámení zaměstnavatele ohledně pracovních podmínek vztahu-

jících se na sdílené pracovní místo. Toto oznámení musí být učiněno před uzavřením

dohody o zařazení zaměstnance na sdílené pracovní místo. Dohodu o zařazení za-

městnance na sdílené pracovní místo může zaměstnanec či zaměstnavatel kdykoli

písemně vypovědět.12 Dohoda pak zaniká uplynutím jednoho měsíce ode dne ozná-

mení výpovědi, pokud se strany nedohodnou jinak.13 V případě zániku sdíleného

pracovního místa a současného zachování pracovní náplně připadající na toto místo

má zaměstnanec právo na zařazení v rozsahu pracovní doby a náplně, která na sdí-
8§ 52 SZPr.
9Percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu - rok 2011. Inštitút zamestnanosti [on-
line]. 2011 [cit. 2014-06-23]. Dostupné z: http://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/
percento-pracovnikov-vacsinou-pracujucich-z-domu

10Dôvodová správa k zákonu č. 257/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.
z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
2011., k bodu 28.

11BARANCOVÁ, Helena. Zákonník práce: komentár. 3. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2013, 1104 s.
ISBN 978-80-8960-310-7., str. 383.

12Absence písemné formy výpovědi však nezpůsobuje její neplatnost.
13§ 49a odst. 6 SZPr.
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lené pracovní místo připadala nebo na zařazení v rozsahu poměrné části této doby

či náplně, dělilo-li se o pracovní místo více zaměstnanců.14

Zaměstnanci, kteří se dělí o jedno pracovní místo, mezi sebou uzavírají do-

hodu o rozvržení pracovní doby nebo o určení pracovní náplně. Zaměstnavatel roz-

vrhne pracovní dobu nebo náplň pouze v případě, že se zaměstnanci nedohodnou.

Nastane-li na straně zaměstnance na sdíleném pracovním místě překážka v práci,

ostatní zaměstnanci, kteří s ním toto pracovní místo sdílí, jsou povinni jej zastou-

pit, pokud jim v tom nebrání vážné důvody. O potřebě zastoupení je zaměstnavatel

zaměstnance sdílejícího pracovní místo povinen bez zbytečného odkladu informo-

vat.15

Sdílené pracovní místo, jak jej upravuje slovenský zákoník práce, zatím za-

městnanci příliš nevyužívají. Jedním z důvodů je zřejmě nízká informovanost o tomto

institutu a o jeho fungování.16

5.1.5 Agenturní zaměstnávání

Slovenský zákoník práce upravuje v § 58 - 58b institut agenturního zaměst-

návání spolu s dočasným přidělením. Jeho úprava vychází ze směrnice Evropského

parlamentu a Rady 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání. Principiálně je po-

dobná úpravě české, řada ustanovení se však liší. Agentura práce může dočasné

přidělení zaměstnance k tzv. uživatelskému zaměstnavateli uskutečnit na základě

písemné dohody jen u zaměstnanců v pracovním poměru, nikoli těch, se kterými

mají uzavřenu některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Není

upravena maximální doba trvání přidělení, jako je tomu v českém zákoníku práce a u

agenturních zaměstnanců pracujících na dobu určitou také není stanovena výjimka

ze zákazu řetězení. Nejpodstatnějším rozdílem oproti české právní úpravě je konkre-

tizace pracovních podmínek a podmínek zaměstnávání agenturních zaměstnanců,

které musí být stejné jako u srovnatelných zaměstnanců uživatelského zaměstnava-
14§ 49a odst. 7 SZPr.
15BARANCOVÁ, Helena. Zákonník práce: komentár. 3. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2013, 1104 s.
ISBN 978-80-8960-310-7., str. 384.

16Delené pracovné miesto/Job Sharing. Flexipráca [online]. 2012 [cit. 2014-06-23]. Dostupné z:
http://flexipraca.sk/viete-ze/clanok/39
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tele, čímž by se český zákonodárce mohl inspirovat. Jedná se o tyto podmínky:

a) “pracovný čas, prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť,

práca v noci, dovolenka a sviatky,

b) mzdové podmienky,

c) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,

d) náhrada škody v prípade pracovných úrazov alebo chorôb z povolania,

e) náhrada pri platobnej neschopnosti a ochrana nárokov dočasných zamestnan-

cov,

f) ochrana tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčia-

cich žien, žien a mužov starajúcich sa o deti a mladistvých,

g) právo na kolektívne vyjednávanie,

h) podmienky stravovania.17 ”

Ustanovení, kterým by se česká právní úprava mohla inspirovat je § 58b

SZPr. Slovenský zákoník práce v něm vyslovuje neplatnost ustanovení pracovní

smlouvy nebo dohody o dočasném přidělení zaměstnance, které by zakazovalo uza-

vření pracovního poměru mezi uživatelským zaměstnavatelem a zaměstnancem po

jeho přidělení agenturou práce, nebo uzavření takového pracovního poměru bránilo.
18

5.2 Dánsko

Dánsko je sociální stát zaměřený na odstranění nerovností ve společnosti,

který občanům garantuje právo na dávky a služby bez ohledu na jejich postavení

na trhu práce. Funguje decentralizovaná aktivní politika zaměstnanosti, která je

zaměřená na vzdělávání a poradenství pro nezaměstnané. Trh práce v Dánsku je

velmi flexibilní. Zaměstnavatelé mohou snadno a rychle vytvářet a rušit pracovní

místa a pro zaměstnance není problém pracovní místa, byť i po krátké době, střídat.

Pracovní právo nestaví přílišné bariéry propouštění zaměstnanců. Nezaměstnanost
17§ 58 odst. 6 písm. a - h.
18§ 58b SZPr.
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není penalizována. Flexibilní pracovní místa jsou vnímána jako ta standardní a také

jsou většinou stejně chráněna. To vše je částečně umožněno i díky vysoké úrovni

sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání.19 Flexibilní trh práce, štědrý sociální

systém a aktivní politika zaměstnanosti tvoří tzv. zlatý trojúhelník, který předsta-

vuje úspěšný model dánské flexicurity a může být vzorem pro ostatní evropské státy.
20

5.2.1 Pracovní poměr na dobu určitou

Právní úprava pracovního poměru na dobu určitou je obsažena v zákoně o

pracovním poměru na dobu určitou, který vychází ze směrnice Rady 1999/70/ES

o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou, uzavřené mezi orga-

nizacemi UNICE, CEEP a EKOS, a hojně také v kolektivních smlouvách. Na za-

městnance pracující v pracovním poměru na dobu určitou se s určitými výjimkami

vztahuje obecná právní úprava týkající se pracovního poměru.

Pracovní poměr na dobu určitou skončí k určitému sjednanému datu, spl-

něním pracovního úkolu či dnem, kdy se do zaměstnání vrátí osoba, kterou zaměst-

nanec v pracovním poměru na dobu určitou zastupuje. Maximální délka pracov-

ního poměru na dobu určitou ani maximální počet jeho prodloužení nebo opako-

vaného uzavření nejsou stanoveny. Dánská úprava jako opatření předcházející zneu-

žívání řetězení pracovních poměrů na dobu určitou, které vyžaduje směrnice Rady

1999/70/ES, využila stanovení objektivních důvodů, které řetězení ospravedlňují.

Opětovné uzavření pracovního poměru na dobu určitou je tedy možné jen tehdy,

existuje-li k tomu objektivní důvod, tedy například potřeba delší doby na splnění

konkrétního pracovního úkolu.21 U některých profesí jsou umožněna pouze 2 pro-

dloužení pracovního poměru na dobu určitou. Tato právní úprava patří v Evropské

Unii k těm přísnějším.
19V Dánsku je v odborech organizováno 70 - 85 % zaměstnanců.
20FORMÁNKOVÁ, Lenka, Radka DUDOVÁ a Marta VOHLÍDALOVÁ. Bariéry a možnosti vyu-
žití flexibilních forem práce v ČR z komparativní perspektivy [online]. Praha: Sociologický ústav
AV ČR, 2011 [cit. 2014-06-21]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/13789/flexi_
prace.pdf,str.135.

21ILO. Denmark - Types of employment contracts. [online]. 2010 [cit. 2014-06-29]. Dostupné
z:http://www.ilo.org/dyn/eplex/termdisplay.empContracts?p_lang=en&p_country=
185&p_all_years=Y
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Zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou jsou zaručena stejná

práva jako zaměstnancům pracujícím v pracovním poměru na dobu neurčitou. Za-

městnavatel má také povinnost zaměstnance informovat o volných pracovních mís-

tech na dobu neurčitou. 22

V pracovním poměru na dobu určitou pracuje v Dánsku přibližně 8 % za-

městnanců.23

5.2.2 Pracovní poměr s kratší pracovní dobou

Pracovní poměr s kratší pracovní dobou upravují rovněž zákony24 i kolek-

tivní smlouvy, reflektující směrnici Rady č. 97/81/ES o rámcové dohodě o částečném

pracovním úvazku uzavřenou mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS. Právní

úprava nerozlišuje mezi zaměstnanci pracujícími v pracovním poměru s kratší pra-

covní dobou a s týdenní stanovenou pracovní dobou.25 Obecně ale platí pravidlo, že

zaměstnanci v pracovním poměru s kratší pracovní dobou by neměli nahradit za-

městnance v pracovním poměru s pracovní dobou „plnou“. Rovněž je omezen počet

zaměstnanců s kratší pracovní dobou pracujících u jednoho zaměstnavatele. Zaměst-

nanec v pracovním poměru s kratší pracovní dobou nesmí být znevýhodněn oproti

srovnatelnému zaměstnanci v pracovním poměru s klasickou týdenní pracovní do-

bou.

Zaměstnancům není přiznán nárok na uzavření pracovního poměru s kratší

pracovní dobou, uzavření takového pracovního poměru je podmíněno souhlasem za-

městnavatele. Zaměstnanec se zaměstnavatelem se také mohou dohodnout na zkrá-

cení plné týdenní pracovní doby. Pokud však s tímto zkrácením jedna ze stran ne-

souhlasí a z tohoto důvodu dojde k ukončení pracovního poměru, je zaměstnavatel

povinen zaměstnanci kompenzovat ztrátu příjmů tím způsobenou.26

22BREDGAARD, Thomas et al. Flexicurity and atypical employment in Denmark [online]. 2009
[cit. 2014-06-29]. Dostupné z: http://www.dps.aau.dk/fileadmin/user_upload/conniek/
Dansk/Research_papers/2009-1-Kongshoej_m-fl.pdf, str. 11 - 12.

23ILO. Denmark - Types of employment contracts. [online]. 2010 [cit. 2014-06-29]. Dostupné
z:http://www.ilo.org/dyn/eplex/termdisplay.empContracts?p_lang=en&p_country=
185&p_all_years=Y

24Zákon o práci na zkrácený úvazek.
25Pracovní dobu v Dánsku upravují kolektivní smlouvy a obvykle činí 37 hodin týdně. Většina
zaměstnanců však pracuje déle.

26BREDGAARD, Thomas et al. Flexicurity and atypical employment in Denmark [online]. 2009
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Pracovní poměr s kratší pracovní dobou je v Dánsku poměrně oblíbený a

využívá jej přibližně 24 % zaměstnanců. 27

5.2.3 Dočasné přidělení agenturami práce

Dočasné přidělení agenturami práce je v Dánsku upraveno kolektivními

smlouvami. Právní úprava vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady

2008/104/ES o agenturním zaměstnávání. Zákon o pracovním poměru na dobu ur-

čitou se na něj nevztahuje.

Agenturní zaměstnávání není v Dánsku příliš využíváno. 28

5.2.4 Flexipráce

Specifickým typem zaměstnání v Dánsku jsou tzv. flexipráce. Jsou určeny

pro osoby se sníženou pracovní schopností, které by jinak pobíraly invalidní dů-

chod. Flexipráce pro ně představují alternativu, a možnost zapojit se do pracovního

procesu.

Délka pracovní doby a množství pracovních úkolů jsou sjednány mezi za-

městnavatelem, zaměstnancem a místním obecním úřadem s přihlédnutím k míře

pracovní schopnosti zaměstnance. Tato míra se zohledňuje také při sjednávání výše

dotace na mzdu zaměstnance, kterou obecní úřad poskytuje zaměstnavateli. Tato

dotace činí 2/3 nebo 1/2 poskytované mzdy. Polovinu této dotace hradí obcím stát.

Zaměstnanci je vyplacena plná mzda bez ohledu na počet odpracovaných hodin

týdně. 29

Flexipráce jsou v Dánsku hojně využívány. Formou flexipráce pracuje při-

bližně 20 % osob se sníženou pracovní schopností. Celkový podíl flexizaměstnanců

činí 1,7 %.

[cit. 2014-06-29]. Dostupné z: http://www.dps.aau.dk/fileadmin/user_upload/conniek/
Dansk/Research_papers/2009-1-Kongshoej_m-fl.pdf, str 9 - 11.

27EUROPEAN COMISSION. Labour market and Labour force survey (LFS) statistics. [on-
line]. 2014 [cit. 2014-06-29]. Dostupné z:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_
explained/index.php/Labour_market_and_Labour_force_survey_(LFS)_statistics

28BREDGAARD, Thomas et al. Flexicurity and atypical employment in Denmark [online]. 2009
[cit. 2014-06-29]. Dostupné z: http://www.dps.aau.dk/fileadmin/user_upload/conniek/
Dansk/Research_papers/2009-1-Kongshoej_m-fl.pdf, str. 14.

29Tamtéž, str. 16.
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5.2.5 Nulový kontrakt

Uzavřením nulového kontraktu se zaměstnanec zavazuje pro zaměstnavatele

konat podle jeho potřeb práci na zavolanou. Smlouva může být „povinná“ či „nepo-

vinná“. Na základě povinné smlouvy zaměstnanec dostává pravidelnou mzdu a musí

být zaměstnavateli kdykoli k dispozici, kromě dní, kdy je práce neschopný. V pří-

padě, že zaměstnanec uzavřel smlouvu nepovinnou, může výkon práce odmítnout.
30

30FORMÁNKOVÁ, Lenka, Radka DUDOVÁ a Marta VOHLÍDALOVÁ. Bariéry a možnosti využití
flexibilních forem práce v ČR z komparativní perspektivy [online]. Praha: Sociologický ústav
AV ČR, 2011 [cit. 2014-06-21]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/13789/flexi_
prace.pdf, str. 141.
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Závěr

Flexibilní formy zaměstnávání jako moderní formy výkonu práce, využívané

jako alternativa ke klasickému pracovnímu poměru na dobu neurčitou s osmihodino-

vou pracovní dobou, se dostaly do centra pozornosti během světové finanční krize.

Jako jeden z možných léků na vysokou nezaměstnanost a klesající počet pracov-

ních míst se zdá být jejich využití ideální. Pro zaměstnance i zaměstnavatele skýtají

řadu výhod, stejně jako přináší i nevýhody. Zaměstnancům mohou umožnit sladění

profesního a osobního života podle jejich představ. Mohou jim pomoci překlenout

období, kdy se jim nedaří nalézt zaměstnání, nebo kdy z různých důvodů nemo-

hou nebo nechtějí pracovat v pracovním poměru na plný úvazek. Zaměstnavatelé si

díky využití flexibilních forem zaměstnávání mohou tyto zaměstnance udržet. Bě-

hem období, kdy je jejich ekonomická situace nepříznivá, mohou ušetřit náklady

spojené s propouštěním a opětovným přijímáním zaměstnanců a místo toho stá-

vající zaměstnance zaměstnat „flexibilně“. Na flexibilní formy zaměstnávání mohou

zaměstnavatelé „nalákat“ zaměstnance, kteří o ně mají zájem, a mohou tak získat

konkurenční výhodu před jinými zaměstnavateli. Kladů a záporů flexibilních forem

zaměstnávání je velké množství. Vždy jsou však relativní. Co pro někoho znamená

výhodu, nemusí jinému vyhovovat a naopak. Vždy je třeba hledat uspokojivé řešení

pro všechny.

Využívání flexibilních forem zaměstnávání v České republice však není tak

jednoduché a časté jako v jiných evropských zemích, zejména díky tradici práce v

pracovním poměru na dobu neurčitou na plný úvazek, která je zde hluboce zakoře-

něna díky minulému režimu. Proto mu stojí v cestě řada překážek.

Jednou z nich je nastavení systému sociálního zabezpečení, které příliš ne-

motivuje k pracovní aktivitě. Poskytování dávek je nastaveno takovým způsobem,

že příjem z nich je často srovnatelný s příjmem z flexibilního zaměstnání. Proto je

pro některé osoby přijatelnější se pracovní aktivitě vyhnout, pobírat dávky a ušet-

řený čas trávit doma. Řešení je třeba hledat zejména ve vhodnější právní úpravě

sociálních dávek.

Další překážku může představovat poměrně vysoké zdanění příjmů, díky kte-
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rému mohou zaměstnanci shledávat výhodnější některou z nelegálních forem práce

než využití flexibilních forem zaměstnávání.

Většímu využívání flexibilních forem zaměstnávání brání také malá informo-

vanost o nich mezi zaměstnanci. Ti je často vnímají jako neplnohodnotné či dočasné,

a proto o ně sami nemají zájem. Někdy naopak o využití některé z flexibilních fo-

rem zaměstnávání zaměstnanci stojí, zaměstnavatelé jim však nechtějí vyhovět a

mají často iracionální obavy, že práce zaměstnanců bude méně efektivní či kvalitní.

V obou případech by napomohla osvěta ze strany vlády či sociálních partnerů nebo

jiné stimuly, například ve formě daňových úlev nebo dotací pro zaměstnavatele.

V neposlední řadě je pro větší rozšíření flexibilních forem zaměstnávání pod-

statná legislativa. Bylo by vhodné výslovně upravit některé formy, ať jsou jasně dané

podmínky, které zabrání zneužívání práv a zajistí rovné postavení „běžných“ zaměst-

nanců a zaměstnanců pracujících „flexibilně“.

Český zákoník práce již některé formy zaměstnávání, které jsou považovány

za flexibilní, více či méně zdařile upravuje. K nejvyužívanějším z nich patří dohody

o pracích konaných mimo pracovní poměr, přestože jsou koncipovány jen jako do-

plňkové formy zaměstnávání. Tyto dohody jsou českým a slovenským specifikem.

Oblibě se těší zejména proto, že právní úprava dává velký prostor smluvní volnosti

a že vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je zde volnější než u pracovního

poměru. Na pracovněprávní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo

pracovní poměr se nevztahuje řada ochranných ustanovení, která pro zaměstnance

v pracovním poměru platí, a to i přesto, že jsou tato ustanovení v souladu s prá-

vem Evropské unie. Jedná se zejména o úpravu skončení pracovněprávního vztahu,

úpravu pracovní doby a dovolené. Zaměstnanci v pracovněprávním vztahu založe-

ném dohodami se tak nachází v horším postavení než ti v pracovním poměru a

dostává se jim nižší úrovně ochrany. Evropská unie se s úpravou dohod o pracích ko-

naných mimo pracovní poměr neztotožňuje a je tedy otázkou, zda Evropská komise

nepodnikne nějaké kroky k její změně. Dle mého názoru lze dohody i přes oslabenou

ochranu zaměstnanců hodnotit kladně. Navíc dojde-li k výslovné úpravě některých

flexibilních forem pracovní doby, které jsou využívány v pracovněprávních vztazích

založených dohodami (viz níže), je možné, že pak již nebude docházet k nadužívání
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dohod. Ty budou opět využívány jen jako doplňková zaměstnání, k čemuž podmínky

jejich využití dostačují.

Často využívané jsou také pracovní poměry na dobu určitou, i přesto, že

právní úprava je v tomto případě poměrně nestálá. Po několika změnách momentálně

platí, že pracovní poměr na dobu určitou lze uzavírat dle pravidla „3 x 3“, tedy tři-

krát za sebou na dobu maximálně 9 let s výjimkou spočívající ve vážných provozních

důvodech na straně zaměstnavatele. Domnívám se, že tato úprava je nyní příznivější

pro zaměstnavatele, ačkoliv ti by jistě uvítali možnost pracovní poměr na dobu urči-

tou uzavřít vícekrát za sebou. Zaměstnanci by zřejmě naopak dali přednost úpravě

umožňující práci v pracovním poměru na dobu určitou na kratší dobu a vedoucí

spíše k uzavírání stabilnějších pracovních poměrů na dobu neurčitou. Výsledkem je

pak úprava kompromisní.

Co se týká agenturního zaměstnávání, jako nedostatek právní úpravy shledá-

vám nejasné vymezení povinností zaměstnavatele, které se dělí mezi agenturu práce

jako zaměstnavatele „de iure“ a uživatele jako zaměstnavatele „de facto“ a také ne

úplně ideální úpravu zásady rovnosti agenturních a kmenových zaměstnanců. Dle

mého názoru by bylo vhodné výslovně vypočíst, které pracovní podmínky agentur-

ního zaměstnance musí být stejné jako podmínky zaměstnance kmenového, jak to

učinil například slovenský zákonodárce.

Flexibilní forma zaměstnávání, jejíž využití není příliš problematické, ale

přesto se v praxi využívá málo, je pracovní poměr s kratší pracovní dobou, jinak

řečeno částečný úvazek. Zejména pro zaměstnance pečující o malé děti je tato forma

ideální. Zaměstnavatelé se však k částečným úvazkům příliš vstřícně nestaví. K

řešení situace by bylo v tomto případě vhodné zvážit například zvýhodnění odvodů

na sociální pojištění.

Z flexibilních forem zaměstnávání, které upravuje zákoník práce, má dle

mého názoru největší potenciál práce na dálku. Díky vývoji technologií, které již

dnes umožňují vykonávat některé druhy práce téměř odkudkoliv, je pravděpodobné,

že zaměstnanci budou mít přirozeně stále větší zájem o práci z domova či jiného

místa a že tak dojde k jejímu rozšíření.

Flexibilní formou práce, která v zákoníku práce není obsažena a jejíž vý-
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slovnou úpravu by bylo vhodné zvážit, je zejména úprava sdílení pracovního místa.

Zde se zákonodárce může inspirovat právní úpravou slovenskou, která tento institut

zakotvila s účinností od 1. 9. 2011. Za uvážení by stála i výslovná úprava práce na

zavolanou. Obě tyto flexibilní formy pracovní doby lze dnes realizovat mimo jiné

s použitím dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, což je problematické.

Pojetí dohod jako doplňkových forem zaměstnávání se projevuje zejména v malé

ochraně zaměstnanců. Využití sdíleného pracovního místa a hlavně práce na zavola-

nou však naopak vyžaduje ochranu zvýšenou. Dle mého názoru by tedy bylo vhodné

tyto dvě formy upravit v zákoníku práce a potřebné ochranné prvky výslovně za-

kotvit.

Zbývající dva v zákoníku práce neupravené instituty, které jsem popsala,

tedy zhuštěný pracovní týden a pracovní doba přizpůsobenou školnímu roku, lze

využít i v pracovním poměru a jedná se pouze o netypické uspořádání pracovní

doby. Výslovná úprava zde dle mého názoru není nutná a ani příliš účelná.

Na problematiku flexibilních forem zaměstnávání má nemalý vliv přijetí no-

vého občanského zákoníku. Jeho ústřední zásadou je zásada autonomie vůle, která

se na základě subsidiárního použití občanského zákoníku promítá i do pracovního

práva. Možnost zaměstnanců a zaměstnavatelů upravovat si vzájemné vztahy podle

své vůle je posílena. Také se poněkud mění pojetí možnosti odchýlení se od zákonné

úpravy, je zdůrazněna přednost zachování platnosti právního jednání před jeho ne-

platností a i v případě neplatnosti je zpravidla nutné ji namítnout. Nový občanský

zákoník tedy poněkud oslabuje ochrannou funkci pracovního práva a otevírá cestu

pro větší uplatňování flexibility, což lze hodnotit pozitivně.

Co však má potenciál významným způsobem ovlivnit výslednou podobu

právní úpravy nejen flexibilních forem zaměstnávání, je morálka společnosti. V pří-

padě, že se lidé budou chovat tak, jak nejlépe dovedou a nebudou své jednání omezo-

vat pouze právními, ale i neprávními pravidly, nebude nutné vše výslovně upravovat

v zákoně. Nebude nutné, aby právo upravovalo pravidla morální na úrovni dispo-

zitivních norem a pravidla ze své povahy dispozitivní posouvalo na úroveň norem

kogentních. Pak bude možné omezit ochranné prvky právní úpravy na minimum a

za současného zvýšení prvků flexibility dosáhnout flexicurity ve smyslu žádoucího
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rovnovážného stavu platné právní úpravy.

Závěrem lze říci, že k tomu, aby zaměstnanci a zaměstnavatelé začali více

využívat flexibilní formy zaměstnávání a ty se tak od doplňkových mohly posunout

k těm standardnějším, byla by u mnohých z nich potřeba podrobnější úprava, která

by oběma stranám pracovněprávního vztahu přinesla dostatečnou právní jistotu.

Podstatný vliv by však měly také jiné formy podpory ze strany státu, a to především

případné daňové úlevy pro zaměstnavatele využívající flexibilní formy zaměstnávání,

či snaha o těchto formách zaměstnávání informovat veřejnost.
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Seznam zkratek

ČR Česká republika

EU Evropská unie

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

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

SZPr Zákon č. 311/2001 Sb. ze dne 2. júla 2001, zákonník práce v znení

neskorších predpisov

o. z. Zákon č. 89/2012 ze dne 22. března 2012, občanský zákoník

ILO Mezinárodní organizace práce

ČMKOS Českomoravská konfederace odborových svazů

SPČR Svaz průmyslu a dopravy ČR

VÚPSV Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
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Resumé - Flexibilní formy zaměstnávání

Tato diplomová práce se zabývá flexibilními formami zaměstnávání jako

alternativou ke klasickému pracovnímu poměru na dobu neurčitou s osmihodinovou

pracovní dobou a jako nástrojem pro zvýšení flexibility v pracovněprávních vztazích.

Tyto formy zaměstnání, nazývané také atypické či prekérní, jsou v popředí zájmu

zaměstnanců, kteří chtějí dosáhnout rovnováhy mezi profesním a osobním životem,

i zaměstnavatelů, kteří mohou díky využívání flexibilních forem zaměstnávání získat

konkurenční výhodu a kteří s jejich pomocí mohou lépe reagovat na výkyvy své

ekonomické situace.

Práce je členěna na úvod, závěr a 5 kapitol, které se dále dělí na podkapi-

toly. V první kapitole stručně pojednávám o základních pracovněprávních vztazích,

závislé práci, principu flexicurity a zásadách, které se uplatňují v pracovním právu.

Výklad těchto pojmů a zásad je klíčový pro popis flexibilních forem zaměstnávání.

Druhá kapitola obsahuje definici pojmu flexibilní formy zaměstnávání, výčet forem

zaměstnávání, které lze označit za flexibilní a stručné shrnutí výzkumu využívání

flexibilních forem zaměstnávání českými zaměstnavateli. Ve třetí kapitole popisuji

jednotlivé flexibilní formy zaměstnávání upravené v zákoníku práce, tedy pracovní

poměr na dobu určitou, agenturní zaměstnávání, dohody o pracích konaných mimo

pracovní poměr, pracovní poměr s kratší pracovní dobou a práci na dálku. Kapi-

tola následující obsahuje formy zákoníkem práce neupravené, tedy sdílení pracovního

místa, zhuštěný pracovní týden, pracovní dobu přizpůsobenou školnímu roku a práci

na zavolanou. Každou z nich charakterizuji, uvádím její právní úpravu a možné mo-

tivy, které mohou zaměstnance a zaměstnavatele vést k jejímu využívání. V páté

kapitole předkládám stručnou komparaci se slovenskou a dánskou právní úpravou

flexibilních forem zaměstnávání, které mohou posloužit jako inspirace pro české zá-

konodárce.

Cílem této práce je poskytnout komplexní přehled flexibilních forem za-

městnávání, které lze v podmínkách české právní úpravy využít, a nastínit možnosti

případné nové právní úpravy některých institutů.
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Summary - Flexible forms of employment

This thesis deals with the flexible forms of employment as an alternative to

an indefinite term employment with eight-hour working days and as an instrument

for increasing employment relationship flexibility. These forms of employment, also

called atypical or precarious, are attractive for employees who want to achieve a

balance between their professional and personal lives, or for employers who can use

these forms of employment as a competitive advantage or as an instrument to solve

their economic problems.

The thesis is divided into introduction, conclusion and five chapters which

are divided into sub-chapters. The first chapter briefly describes the terms and prin-

ciples which are important for the characterization of flexible forms of employment.

The second chapter contains the definition of flexible forms of employment, their enu-

meration and brief summary of the survey on how czech employers use the flexible

forms of employment. The third chapter deals with the flexible forms of employment

provided for in the Labour Code. Namely fixed-term contract, agency employment,

agreements on work carried out beyond employment, part-time job and homewor-

king. The next chapter deals with the forms which are not contained in the Labour

Code, namely job sharing, compressed workweek, term-time working and on-call

work. Each of these forms is characterized as well as the description of their Czech

law regulation. Advantages and disadvantages for employers and employees are also

included in this chapter. The fifth chapter contains a brief comparison of the Slovak

and the Danish legislation as a potential inspiration for the Czech legislator.

The aim of this thesis is to give a comprehensive view of flexible forms

of employment, which can be used in Czech legal environment and to present the

possibilities for the new legislation in the Czech republic.
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