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Úvod 

Flexicurita je pojem, který je v poslední době velmi často zmiňován v souvislosti 

s pracovním právem. Jedná se o koncept trhu práce, který zasahuje v širším slova 

smyslu až do práva sociálního zabezpečení a politiky zaměstnanosti. V této práci 

se však nebudu zabývat problematikou sociálního zabezpečení a politiky zaměstnanosti, 

nýbrž budu nahlížet na flexicuritu v užším slova smyslu při uplatnění tohoto konceptu 

na individuální pracovněprávní vztahy. 

Flexicurita je slovní spojení, které vzniklo kombinací dvou anglických slov, 

a to flexibility (flexibilita, pružnost) a security (jistota, ochrana, bezpečnost). Tato slova 

jsou významově odlišná, či přímo protichůdná. Účelem konceptu flexicurity je ale právě 

nalezení určité zlaté střední cesty, rovnováhy mezi těmito dvěma protipóly. 

V individuálních pracovněprávních vztazích se konkrétně jedná o vytvoření flexibilního 

vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem při zachování ochrany zaměstnance, kdy 

by měl být zaměstnanci zaručen jakýsi minimální standard ochrany v pracovněprávním 

vztahu. 

Tato práce je rozdělena do čtyř kapitol, v rámci kterých se dále větví 

do podkapitol. První a druhá kapitola se zabývá úvodem do pracovního práva, 

základními zásadami, které se v pracovním právu uplatňují, jejichž znalost je nutná 

pro pochopení fungování pracovního práva jako celku. Částečně je zde zmíněn 

i historický vývoj a vztah k legislativě Evropské unie. Za důležité je také třeba zmínit 

části, které vymezují vztah zákoníku práce a občanského zákoníku, který se v častých 

případech uplatní subsidiárně i v pracovním právu. 

Ve třetí kapitole je vysvětlen pojem flexicurity, jehož vymezení je stěžejní 

pro tuto práci. Jednotliví autoři specifikují tento termín dle svého uvážení s mírnými 

nuancemi, avšak hlavní podstata tohoto pojmu a celkového konceptu zůstává jednotná. 

Pro praktickou ukázku je zde zmíněn tzv. dánský model flexicurity, kde již koncept 

flexicurity zaznamenal delší historický vývoj. 

Stěžejní částí je pak kapitola čtvrtá, která nalézá prvky flexicurity v jednotlivých 

institutech pracovního práva a sleduje jejich vzájemné působení a ovlivňování.  
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Následně na konci vybraných podkapitol zmiňuji možné návrhy na změnu de lege 

ferenda.  

 V závěru celé práce je shrnuta problematika této práce a úvahy de lege ferenda. 

 Tato práce čerpá z příslušných právních předpisů platných a účinných ke dni 

1. červnu 2014. 
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1. Pojetí pracovního práva 

Pracovní právo je samostatným právním odvětvím, jehož cílem je zejména úprava 

právních vztahů, které vznikají při výkonu závislé práce mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem. Oblasti úpravy jsou vymezeny v § 1 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZP“). Mezi tyto oblasti lze 

zařadit již zmíněné právní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, které 

vznikají při výkonu závislé práce, které nazýváme individuálními pracovněprávními 

vztahy. Kromě individuálních pracovněprávních vztahů ZP upravuje právní vztahy 

povahy kolektivní, avšak pouze ty, které souvisejí s výkonem závislé práce, 

tzv. kolektivní pracovněprávní vztahy. Dále ZP upravuje některé právní vztahy před 

vznikem samotného pracovněprávního vztahu, které však nelze považovat za klasické 

pracovněprávní vztahy, nýbrž za pracovněprávní vztahy z nich odvozené. 

A v neposlední řadě v ZP nalezneme úpravu právních vztahů týkající se některých práv 

a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců dle zákona č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění.1  

 

1.1 Předmět pracovního práva 

Z povahy předmětu lze pracovněprávní vztahy dělit na individuální pracovněprávní 

vztahy a pracovněprávní vztahy kolektivní povahy.2 

Předmětem individuálního pracovněprávního vztahu je výkon závislé práce 

zaměstnancem pro zaměstnavatele. Závislá práce je vykonávána na organizačním 

principu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance. Tento organizační 

princip se projevuje tím, že zaměstnanec práci vykonává osobně, jménem 

zaměstnavatele a dle jeho pokynů. Zaměstnavatel pak práci zaměstnanci přiděluje, řídí 

ji a také jí průběžně kontroluje. Práce je vykonávána v pracovní době, na pracovišti 

zaměstnavatele či na jiném dohodnutém místě, na jeho náklady (zejména energie, 

pracovní nástroje, materiál, suroviny aj.) a na jeho odpovědnost. Zaměstnanci za takto 

                                                           
1
 Srov. BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 72-75. 

2
 Srov. BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013,  str. 76-78. 
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odvedenou práci náleží mzda, plat či odměna za práci. Mzda je pravidelným finančním 

plněním ze strany zaměstnavatele náležející zaměstnanci za vykonanou práci, její výše 

se odvíjí od jednotky času a tato odměna náleží vždy za určité období. Pro výši odměny 

je stěžejní odpracovaná doba, nikoliv hodnota výsledné věci, u které je primárním 

vlastníkem zaměstnavatel.3 

Za pracovněprávní vztahy individuální povahy lze dále považovat vztahy, které 

se základním individuálním pracovněprávním vztahem souvisejí. Jde zejména o vztahy, 

které předcházejí vzniku pracovněprávního vztahu. Dále se jedná o vztahy, které 

existují paralelně, např. vztahy týkající se úpravy zaměstnanosti či ochrany zdraví 

zaměstnance při práci. A v neposlední řadě zde můžeme zařadit vztahy, které jsou 

odvozené, např. vztahy týkající se odpovědnosti za škodu.4 

Zvláštní formou závislé práce je také agenturní zaměstnávání, které je upraveno 

v §§ 307a, 308 a 309 ZP. Jedná se o situaci, kdy zaměstnavatel na základě povolení 

podle zvláštního právního předpisu dočasně přidělí svého zaměstnance k výkonu práce 

k jinému zaměstnavateli. Toto přidělení je možné na základě ujednání v pracovní 

smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit 

svému zaměstnanci dočasný výkon práce dle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní 

činnosti u uživatele (tj. dočasný zaměstnavatel) a zaměstnanec se naopak zaváže tuto 

práci konat dle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení 

zaměstnance agentury práce, která je uzavřena mezi agenturou práce a uživatelem.5 

Někteří autoři tento výkon práce označují slovním spojením „atypické zaměstnání“ 

a tuto atypičnost vyvozují právě z faktu, že zaměstnanec nevykonává práci na pracovišti 

zaměstnavatele, nýbrž uživatele. A v neposlední řadě také z toho, že se zde neuplatní 

jako v klasickém pracovněprávním vztahu spolupráce dvou subjektů (tzn. spolupráce 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem), ale spolupráce subjektů tří.6  

                                                           
3
 Srov. HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: Princip flexijistoty v českém 

pracovním právu, 1. vydání, Praha: Auditorium, 2009, s. 14-15. 
4
 Srov. BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013,s. 76-78. 

5
 Srov. HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: Princip flexijistoty v českém 

pracovním právu, 1. vydání, Praha: Auditorium, 2009, s. 15. 
6
 Srov. PICHRT, J. a kol.: Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, str. 7. 
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Pracovněprávní vztahy kolektivní povahy jsou typické tím, že jejich subjektem není 

individuální zaměstnanec a zaměstnavatel, ale zástupci těchto zaměstnanců 

a zaměstnavatelů, tzv. zastupitelské orgány. Stěžejní činností a hlavním cílem těchto 

zastupitelských orgánů je budování příhodných podmínek pro zaměstnance při výkonu 

jejich závislé práce prostřednictvím kolektivního vyjednávání. Výsledkem tohoto 

vyjednávání je pak zpravidla kolektivní smlouva, která upravuje důležité otázky, 

zejména pracovní a mzdové podmínky, organizaci práce, ekonomickou a finanční 

situaci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci aj.7  

 

1.2 Vývoj v oblasti pracovního práva po roce 1989 

Po roce 1989 dochází zejména vlivem nové politické a ekonomické situace 

k potřebě postupné úpravy právních předpisů z důvodu  nutnosti přizpůsobení se novým 

potřebám společnosti. Rozvíjí se zejména institut soukromého podnikání, vznikají nové 

právní formy zaměstnavatelů a s nimi tedy i logický přísun nových pracovních míst. 

Tzv. otevřené dveře k podnikání umožnily zákony č. 105/1990 Sb., o soukromém 

podnikání občanů, a č. 103/1990, který umožnil společné podnikání fyzických osob. 

Postupně dochází k rozvoji třech základních oblastí pracovního práva, a to individuální 

pracovní právo, kolektivní pracovní právo a oblast týkající se zaměstnanosti. 

V roce 1990 byl právně upraven vznik odborových organizací, o rok později byl 

stanoven procesní mechanismus pro jednání sociálních partnerů při kolektivním 

vyjednávání. V oblasti odměňování je důležité zmínit vznik zákona č. 1/1992 Sb., 

o mzdě, s účinností od 1. ledna 1992. Tento zákon stanovuje smluvní princip v oblasti 

odměňování v podnikatelské sféře. Pro nepodnikatelskou sféru byla ponechána kogentní 

úprava odměňování v zákoně č. 143/1992 Sb., o platu.8 

Právní úprava před vznikem nového zákoníku práce byla komplexní a samostatná. 

Zákoník práce upravoval základní otázky týkající se pracovního práva, speciální otázky 

byly řešeny zákony zvláštními (např. zákon o platu, zákon o mzdě, zákon o kolektivním 

                                                           
7
 Srov. BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013,s. 444 - 446. 

8
 Srov. HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: Princip flexijistoty v českém 

pracovním právu, 1. Vydání, Praha: Auditorium, 2009, s. 20. 
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vyjednávání aj.). Nevýhodou předešlého zákoníku práce byla především jeho kogentní 

ustanovení, která omezovala možnost zaměstnance a zaměstnavatele upravit si své 

záležitosti odchylně od tohoto zákoníku. Zákoník práce v takovém případě musel 

výslovně dovolit úpravu takových vztahů odchylným způsobem. Docházelo zde 

k výraznému omezení principu smluvní volnosti. S účinností od 1. ledna 2007 byl přijat 

nový zákoník práce č. 262/2006 Sb., který už byl od té doby několikrát novelizován, 

avšak upravil pracovněprávní vztahy novým způsobem s ohledem na potřeby 

společnosti. Nový zákoník práce přináší zejména jednu z hlavních zásad autonomie vůle 

smluvních stran související s principem „co není zakázáno, je dovoleno“ a navazuje 

na občanský zákoník.9 

 

1.3 Současná právní úprava pracovního práva v ČR v souvislosti s 

mezinárodním vývojem 

Právní úprava pracovního práva v ČR je již od 90. let ovlivňována právem Evropské 

unie. Nejvýznamnější změnu přinesla tzv. harmonizační novela č. 155/2000 Sb., 

na základě které došlo k harmonizaci českého pracovního práva se směrnicemi 

Evropské unie. Po vstupu České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004 tento 

harmonizační proces ustal, naopak jej ale vystřídal proces implementační. Evropská 

unie takto zasáhla do mnohých institutů pracovního práva, ne vždy však byly takové 

zásahy rovnoměrné. Evropská unie se zejména zaměřila na oblast diskriminace 

a rovného zacházení, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Naopak institut týkající 

se odpovědnosti za škodu výraznější změny nezaznamenal.10 

Často zmiňovaným tématem nejen na evropské úrovni, ale i celosvětově, bývá 

pojem liberalizace a flexibilita pracovního trhu, jak také vyplývá z dokumentu Zelené 

knihy Rady EU z 23. listopadu 2006: Modernizace pracovního práva,“jejímž cílem je 

řešit výzvu 21. století“. Zelená kniha se zabývá zejména otázkou flexicurity 

v souvislosti s potřebou úpravy právních předpisů s větší podporou flexibility 

při zachování jistoty zaměstnání. Problémem mohou být zejména nové členské státy 
                                                           
9
 Srov. HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: Princip flexijistoty v českém 

pracovním právu, 1. vydání, Praha: Auditorium, 2009, s. 21. 
10

 Srov. BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013,s. 13-16. 
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z tzv. východních socialistických bloků, jejichž zákoníky byly původně kogentní 

a antiliberální. Paradoxně poslední dobou Česká republika zaznamenává stále větší 

a přísnější regulaci, a to právě v souvislosti s harmonizací práva Evropské unie. Světlou 

výjimkou je novela zákoníku práce účinná od 1. 1. 2007, která přinesla flexibilní změny 

na poli pracovního práva.11 

 

2. Koncepce a zásady zákoníku práce 

V této kapitole je blíže vymezeno pojetí pracovního práva ve vztahu k ostatním 

právním odvětvím a jsou zde také uvedeny základní zásady, které se v pracovním právu 

uplatňují. 

 

2.1 Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku v kontextu 

nového občanského zákoníku 

Již na začátku této práce byla zmíněna myšlenka ohledně pracovního práva jako 

samostatného právního odvětví. Jeho samostatnost je však pouze relativní, neboť úzce 

souvisí i s ostatními právními odvětvími. Pracovní právo stojí na pomezí práva 

soukromého a veřejného, lze jej však spíše zařadit pod odvětví soukromého práva 

s typickými veřejnoprávními prvky. Nejblíže má k právu občanskému, nový zákoník 

práce účinný od 1. 1. 2007 upravoval vztah k občanskému zákoníku na základě principu 

delegace. Tato koncepce však přináší právní nejistotu jednotlivým subjektům právních 

vztahů. Mohou nastat problémy zejména s aplikací norem, kdy může nastat situace, kdy 

budou existovat paralelně dvě neprovázaná a nekorespondující ustanovení jak 

v zákoníku práce, tak v občanském zákoníku. V tomto případě pak vznikne problém 

s použitím daného ustanovení pro příslušný pracovněprávní vztah. 

S ohledem k těmto problémům vznikajících v souvislosti se zakotveným principem 

delegace byl tento princip nahrazen principem subsidiarity, který je zakotven v § 4 ZP. 

Dle § 4 ZP se pracovněprávní vztahy řídí ZP, nelze-li tento zákon použít, řídí se 

                                                           
11

 Srov. BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013,s. 13-16. 
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občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních 

vztahů. Ustanovení občanského zákoníku ve smyslu jeho obecné části se tedy uplatní 

podpůrně v situaci, kdy zákoník práce pozbude svou speciální právní úpravu 

příslušného právního vztahu, vždy však takto musí dojít v souladu se základními 

zásadami pracovněprávních vztahů. Pro uplatnění zásady subsidiarity lze použít 

ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to zejména jeho úvodních 

ustanovení, obecných ustanovení, a dále například ustanovení týkající se závazkového 

práva či část zabývající se nároky na bezdůvodné obohacení. 

 

2.2  Základní zásady pracovního práva 

Při aplikaci jakéhokoliv ustanovení z pracovněprávních předpisů je potřeba dbát 

na základní zásady pracovněprávních vztahů. Je nutné posoudit, nejenom zda se 

konkrétní posuzovaná situace shoduje s použitou právní normou, ale také zda použití 

této normy včetně důsledků nepovede ke stavu, který je v rozporu s některou ze zásad 

pracovního práva. Mezi takové základní zásady pracovněprávních vztahů jak je 

upraveno v § 1a ZP, patří zejména zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, 

uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, spravedlivé odměňování 

zaměstnance, řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy 

zaměstnavatele a rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace. Výčet 

jednotlivých zásad se nezměnil, jedinou zásadní změnou je vznik nového 

odstavce 2 § 1a ZP, kde je nově vymezen pojem veřejný pořádek v souvislosti se 

skutečností, že výše zmiňované zásady vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek.  

Tato skutečnost úzce souvisí s přijetím nového občanského zákoníku, kde tento 

pojem najdeme především v § 1 odst. 2: „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.“12  

 

                                                           
12

 § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
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2.3  Smluvní princip „Co není zakázáno, je dovoleno“ 

Zásada autonomie vůle je založena na principu, že účastníci mohou volně vstupovat 

do soukromoprávních vztahů, upravit si většinu práv a povinností dle svého uvážení 

v rámci a v mezích zákona. Tato zásada se uplatňuje prostřednictvím dispozitivních 

norem.13 Smluvní volnost lze projevit dvěma způsoby, prvním je možnost upravit práva 

a povinnosti účastníků pracovněprávního vztahu odchylně od zákoníku práce, druhou 

možností je pak stanovení podmínek, nároků, práv a povinností, které zákoník práce 

vůbec neupravuje. Odlišné podmínky lze sjednat buďto s každým zaměstnancem zvlášť 

nebo s větší částí zaměstnanců (s příslušnou skupinou zaměstnanců). V prvním případě 

se uplatní sjednání odlišných pracovních podmínek v rámci pracovních smluv 

s příslušnými zaměstnanci, či v rámci manažerských smluv apod. Co se týká skupiny 

zaměstnanců, v tomto případě bude nejčastější formou úpravy odlišných pracovních 

podmínek např. kolektivní smlouva.14  

Možnost odchýlit se od zákoníku práce je dovolena, avšak odchylná úprava práv 

nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo 

nebo povinnost, které stanoví ZP nebo kolektivní smlouva jako nejméně či nejvýše 

přípustné. K takové úpravě může dojít smlouvou, jakož i vnitřním předpisem. Pokud 

se však jedná o úpravu práv a povinností zaměstnance, k takové může dojít jen 

smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dále je dle § 4a ZP možné 

se odchýlit od § 363 ZP jen ve prospěch zaměstnance. A pokud dojde k situaci, kdy 

se zaměstnanec vzdá práva, které mu ZP, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis 

poskytuje, nepřihlíží se k tomu.  

 

 

 

                                                           
13

 Srov. HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: Princip flexijistoty v českém 
pracovním právu, 1. vydání, Praha: Auditorium, 2009, s. 34. 
14

 Srov. NEŠČÁKOVÁ, L. Zákoník práce 2014 v praxi: Komplexní průvodce s řešením problémů –
Právní stav k 1. 1. 2014, 4. vydání, Praha: GRADA Publishing, a.s., 2014, s. 25-26. 
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3. Flexicurity 

 

3.1 Princip flexicurity 

Jak již bylo řečeno dříve, pracovní právo je právním odvětvím, které mimo jiné 

upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci 

a zaměstnavateli. Cílem právní úpravy je poskytnout právní rámec pro vzájemné 

působení stran v pracovněprávním vztahu, na jedné straně poskytnout zaměstnavateli 

prostředky k tomu, aby mohl efektivně organizovat a řídit pracovní činnost 

(tzv. organizační funkce) a zároveň zajistit zaměstnanci vhodné podmínky pro výkon 

jeho závislé práce (tzv. ochranná funkce).  

Pracovní právo nechává v mnohém tzv. volnou ruku pro smluvní dohodu stran 

v pracovněprávním vztahu, což je založeno na principu „co není zakázáno, je dovoleno“ 

a projevuje se častým výskytem dispozitivních norem v ZP. Avšak je nutné si uvědomit, 

že zaměstnanec je v pracovněprávním vztahu slabší smluvní stranou, jeho potřeba 

pracovat je zpravidla velmi často ovlivněna jeho sociální situací a nejen proto je 

potřeba, aby u něj byla zachována vyšší míra ochrany, zejména prostřednictvím 

kogentních ustanovení ZP, tedy těch, od kterých se nelze žádným způsobem odchýlit, 

i přesto že by s tím zaměstnanec souhlasil.  

Což považuji za rozumný koncept, jelikož v praxi by jinak mohlo docházet 

k případům, kdy by zaměstnanec byl utiskován a ještě by k takovému jednání „udělil 

souhlas“. Samozřejmě by viditelné nerovné podmínky a dobrovolnost či nedobrovolnost 

jejich snášení byla v případě řešení sporu soudní cestou u soudu znát, ale už by se 

zpětně těžko dokazovalo, zdali zaměstnanec jednal při udělení souhlasu svobodně, ne-li 

pod nátlakem jakékoliv povahy jakožto slabší smluvní strana, či jaké jiné okolnosti ho 

k danému rozhodnutí vedly. Ideálním stavem je nalezení určité rovnováhy, vyváženosti 

pracovněprávního vztahu, což je ale v praxi velmi složité. Existence pracovněprávního 

vztahu s možností flexibilního ujednání si smluvního vztahu mezi stranami a zároveň 

zachování jistot zaměstnance jsou dva prvky, pro které se používá pojem flexicurity, 

resp. pro přístup, který se snaží nalézt rovnováhu mezi těmito dvěma prvky. 
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3.2 Pojem flexicurity 

Pojem flexicurity vznikl spojením dvou anglických slov opačného významu, 

a to flexibility (česky: pružnost, flexibilita) a security (česky: jistota, ochrana 

či bezpečnost).  V českém právním prostředí se vedle pojmu flexicurity používá jeho 

synonym, a to flexicurita, flexikurita či flexijistota. Toto spojení slov zcela opačného 

významu je snahou o vytvoření právního vztahu, v kterém bude dostatek volnosti pro 

ujednání smluvních stran na jedné straně se zachováním prvků ochranných na straně 

druhé. Častým názorem je, že tato snaha je snahou o vytvoření něčeho nemožného. Dle 

autora Marka Švece je „Flexicurita jedinečným spojením flexibility a existující nebo 

zvýšené ochrany zaměstnance v pracovněprávních vztazích.“(vlastní překlad)15 

S pojmem flexicurity se poprvé setkáváme u nizozemského profesora Jurjena 

Adriaansense, který jej zmínil v souvislosti s trhem práce v Dánsku a Nizozemí, kde 

došlo k přesunu od ochrany pracovněprávního vztahu až k ochraně zaměstnanosti 

obecně, příp. i k ochraně v nezaměstnanosti. Pojem flexibility zde tedy zahrnuje 

flexibilní pracovní vztah na jedné straně, zajištění ochrany zaměstnance jako slabší 

smluvní strany během pracovního vztahu, ale také po jeho skončení (ochrana příjmu 

fyzické osoby).16 

Definicí flexicurity se zabývá mnoho autorů, avšak asi nejznámější 

a nejpoužívanější definicí je definice nizozemského profesora Tona Wilthagena. Dle 

T. Wilthagena je pojem flexicurity „politická strategie, která usiluje o zvýšení flexibility 

trhu práce, organizace práce a pracovních vztahů na straně jedné a na druhé straně se 

snaží zvyšovat sociální ochranu a ochranu zaměstnanosti především slabších skupin 

působících na trhu práce“ (vlastní překlad).17 

                                                           
15

 ŠVEC, M.: Flexicurita pre 21. Storočie – šance a riziká. Kríza pracovného práva. 1.vydání, Bratislava: 
VEDA, 2012, str. 27.  
16

 Srov. HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: Princip flexijistoty v českém 
pracovním právu, 1. vyd.ání, Praha: Auditorium, 2009, s. 23-24. 
17

 WILTHAGEN, T., TROS, F. The Concept of „Flexicurity“: A new approach to regulating employment  
and labour markets. Transfer, 2004, č. 2, s. 5. Dostupné také z: 
<http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1133932_code983355.pdf?abstractid=1133932&mir
id=3> [cit. 2014-06-18].  
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Evropská komise ve Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 27. 6. 2007 týkající se 

obecných zásad flexicurity stanovuje pojem flexicurity jako „Flexicuritu lze definovat 

jako integrovanou strategii pro posílení flexibility a jistoty na trhu práce současně.“18 

 

3.3 Flexibilita 

První částí pojmu flexijistota je flexibilita, lze jí vyložit jako pružnost, volnost, resp. 

pohyblivost. Jde o právní prostor, kde je smluvním stranám ponechána volnost 

při úpravě jejich práv a povinností, resp. tyto práva a povinnosti realizují 

prostřednictvím své právní vůle. Právní rámec je v ZP stanoven, pokud se však strany 

budou chtít odchýlit a zákon to nezakazuje, je to již záležitost jejich svobodné vůle.19 

Dle teorie Standinga, který vymezuje pro pracovněprávní účely pojem flexibility, 

můžeme uvést následující formy flexibility, a to vnější numerickou flexibilitu, vnitřní 

numerickou flexibilitu, funkční flexibilitu, flexibilitu pracovních nákladů, mzdovou 

flexibilitu a flexibilitu profesní struktury.20 

Vnější numerická flexibilita se zabývá pružností podmínek zaměstnávání, a to 

zejména přijímáním a propouštěním zaměstnanců, týká se hlavně vzniku a ukončení 

pracovního poměru. Vnitřní numerická flexibilita značí schopnost zaměstnavatele 

a zaměstnance efektivně realizovat pracovní poměr dle svých preferencí a možností.21 

                                                           
18

 Sdělení Evropské Komise KOM/2007/0359 ze dne 27. června 2007 „K obecným zásadám flexikurity“, 
s. 4. Text tohoto sdělení dostupný z:   

<http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0359:FIN:CS:PDF> [cit. 2014-06-
18].  

19 Srov. HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: Princip flexijistoty v českém 
pracovním právu, 1. vydání, Praha: Auditorium, 2009, s. 27. 
20 STANDING, G. Global labour flexibility: seeking distributive justice. New York: St. Martin's Press, 
1999, s. 97-101 a s.117-124. 

21 NEKOLOVÁ, M. Flexicurity: hledání rovnováhy mezi flexibilitou a ochranou trhu práce v České 
republice. 1. vydání, Praha: VÚPSV, 2008, s. 12.  

Dostupné také z: <http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_253.pdf> [cit. 2014-06-18].  
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Funkční flexibilita je schopnost účastníků vzájemně se dohodnout ohledně 

vzájemných potřeb v rámci jejich smluvního vztahu. Konkrétně jde o přípravu 

zaměstnance ke konání závislé práce z hlediska jeho dovedností, zaškolení, vzdělání, 

kvalifikace atd.22 

 

3.4  Securita 

Druhým pojmem ze slovního spojení flexijistoty je securita. Tento pojem lze vyložit 

jako jistotu, ochranu či bezpečnost. A stejně jako lze vztáhnout flexibilitu nejenom na 

individuální pracovněprávní vztah tak i na celý pracovní trh, stejně tak lze postupovat 

i u security. Tuto teorii zastává i Standing23, takovou ochranou myslíme vybudování 

legislativního a institucionálního rámce pro fungování společenských vztahů na trhu 

práce. Standing dělí formy ochrany pracovního trhu do jednotlivých sekcí, 

a to reprezentační ochrana, ochrana příjmu, ochrana pracovního místa, ochrana 

zaměstnanosti, ochrana reprodukce znalostí a dovedností a ochrana bezpečnosti a zdraví 

při práci.24 

Reprezentační ochrana souvisí s právem člověka sdružovat se a s uplatňováním jeho 

kolektivních práv. Každý má právo se kolektivně sdružovat na ochranu svých 

pracovněprávních zájmů a dále má právo být v pracovněprávních vztazích zastoupen 

prostřednictvím tzv. zástupců, odborových organizací, které v rámci své činnosti 

propagují zájmy zaměstnanců a vyvíjejí úsilí k tomu, aby připravily pro zaměstnance 

co nejlepší podmínky pro výkon jejich práce.  

Co se týká ochrany příjmu, je nutné si uvědomit, jakým způsobem budeme tuto 

ochranu vykládat. V užším smyslu lze tuto ochranu chápat jako ochranu příjmu, který 

naleží zaměstnanci za výkon práce v rámci individuálního pracovního vztahu. 

                                                                                                                                                                          

 
22

 Srov. HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: Princip flexijistoty v českém 
pracovním právu, 1. vydání, Praha: Auditorium, 2009, s. 27. 
23 STANDING, G. Global labour flexibility: seeking distributive justice. New York: St. Martin's Press, 
1999, s. 97-101 a s.117-124. 

24
 Srov. HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: Princip flexijistoty v českém 

pracovním právu, 1. vydání, Praha: Auditorium, 2009, s. 25. 
 



 

  14 

 

Takovou ochranou se pak myslí včasnost a řádnost výplaty, minimální mzda, zaručená 

mzda ochrana před započtením, srážkami apod. V širším smyslu se pak ochranou 

příjmu myslí situace, kdy zaměstnanec práci nevykonává v důsledku určité sociální 

situace, je zde tedy nutnost alespoň částečně nahradit příjem prostřednictvím 

jednotlivých sociálních dávek, a to při pracovní neschopnosti, těhotenství, mateřství, 

péči o dítě, z důvodu věku, zdravotní nezpůsobilosti atd.25 

Ochrana pracovních míst je základní pracovněprávní ochranou. V právní úpravě 

se projevuje zejména tím, že existuje taxativní výčet pro možnosti skončení pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele, stanovením výpovědní doby, zákazem jejího 

prodlužování atd.26 

Ochrana zaměstnanosti souvisí s realizováním práva na práci, jejím cílem 

je udržovat vysokou míru zaměstnanosti a také jí do budoucna zvyšovat. Ustanovení 

zákona o zaměstnanosti upravují jak péči při hledání nového pracovněprávního 

uplatnění, tak se zabývají také rekvalifikací, kdy je potřeba, aby se daný zaměstnanec 

překvalifikoval (odborně přeučil) na jiný druh práce, pokud je zde pro něj lepší 

uplatnění a po takovémto zaměstnanci větší poptávka. 

V neposlední řadě zmíním ochranu zdraví a bezpečnosti zaměstnance, která 

se projevuje jak úpravou v ZP, tak zvláštními předpisy, zákonnými i podzákonnými, 

je také velmi řešena na poli EU formou směrnic.27 

Ochrana zaměstnance v pracovněprávních vztazích se projevuje zejména 

prostřednictvím kogentních ustanovení v ZP. Existují právní normy absolutně kogentní, 

to jsou takové normy, od kterých se nelze odchýlit za žádných okolností, ty poskytují 

nejvyšší míru ochrany. V pracovním právu jsou však nejvíce používanými normami 

normy relativně kogentní, kdy se lze od příslušného ustanovení odchýlit ve prospěch 

zaměstnance.28 

 

                                                           
25

 Srov. HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: Princip flexijistoty v českém 
pracovním právu, 1. vydání, Praha: Auditorium, 2009, s. 26. 
26

 Tamtéž, s. 26 
27

 Tamtéž, s. 26 
28

 Srov. BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013,s. 17-27. 
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3.5  Dánský model flexicurity 

Pojem flexicurity byl poprvé zmíněn nizozemským profesorem Jurjenem 

Adriaansensem v souvislosti s modelem trhu práce v Dánsku a Nizozemí, jak již bylo 

zmíněno v této práci dříve. 

Původ konceptu flexicurity najdeme v Dánsku, které je považováno jako „rodná 

země“ tohoto pojetí trhu práce. Dle Madsena29 je flexicurity charakterizována jako 

„úspěšná kombinace adaptability na měnící se mezinárodní prostředí a solidárního 

systému sociálního zabezpečení, který chrání občany před brutálními důsledky 

strukturálních změn.“ (vlastní překlad) 

Relativní úspěch dánského modelu v uplynulých letech podnítil představy o výskytu 

nového dánského modelu systému zaměstnanosti ve formě tzv. zlatého trojúhelníku. 

Tento trojúhelník představuje tok mezi různými pozicemi v rámci práce, sociální péče 

a aktivního programu trhu práce. Tok mezi flexibilním trhem práce a štědrým sociálním 

systémem znamená, že počet pracovníků postižených nezaměstnaností se vyskytuje 

každým rokem v čím dál větším počtu, ale většina z nich se vrátí do zaměstnání 

relativně po krátké době strávené ve stavu nezaměstnanosti. Ti, kteří nemají možnost 

se rychle vrátit do zaměstnání, jsou nápomocni aktivní politice trhu práce před 

opětovnou možností získání nového pracovního místa. Argument na podporu konceptu 

tzv. zlatého trojúhelníku je skutečnost, že úspěch dánského pracovního systému je 

zaručen díky jedinečné kombinaci flexibility (měřeno vysokou úrovní pracovní 

mobility), sociálního zabezpečení (štědrý systém dávek sociálního zabezpečení 

a podpory při nezaměstnanosti) a aktivního programu trhu práce, která podporuje dobře 

prosperující ekonomický systém.30 

                                                           
29

 MADSEN, P. K. The Danish model of „flexicurity“ – A paradise with some snakes. In Labour market 

and social protections reforms in international perspective: Parallel or converging tracks?. Aldershot: 
Ashgate, 2002, s. 2.  

Text dostupný také z: 
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.199.4437&rep=rep1&type=pdf> [cit. 2014-
06-18].  

30 Taktéž 
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Tzv. zlatý trojúhelník tak představuje Dánsko jako druh hybridního systému 

zaměstnanosti. Vzhledem k nerestriktivnosti právních předpisů na ochranu 

zaměstnanosti, které umožňují zaměstnavatelům přijímat a propouštět zaměstnance bez 

větších omezení, dánský systém má úroveň flexibility, která je srovnatelná s liberálními 

trhy práce jako například v Kanadě, Irsku, Velké Británii či ve Spojených státech 

amerických. Zároveň prostřednictvím systému sociálního zabezpečení a aktivních 

programů trhu práce se Dánsko podobá jiným severským sociálním státům 

v poskytování bezpečnosti pro své občany a zajištění příhodných podmínek pro život.31 

Pozitivní dánská zkušenost se systémem flexicurity poukazuje na důležitost 

makroekonomického prostředí. Politika trhu práce nemůže generovat běžné práce sama 

od sebe, je nutné, aby zde byl učiněn dostatečný tlak ze strany poptávky. Na opačné 

straně, jakmile je vzestup v plném proudu, aktivní politiky trhu práce hrají velmi 

významnou a důležitou roli při zajišťování dodávek kvalifikované pracovní síly. Dále 

by měl být kladen velký důraz na to, jakým způsobem dánský systém zaměstnanosti 

kombinuje flexibilní pracovní vztah s dostatečným pokrytím případných dávek 

v nezaměstnanosti.32 

Takto dánský systém už několik let funguje a ukazuje, že je ekonomicky možné 

využívat tzv. hybridní systém zaměstnanosti a kombinuje na jedné straně tradiční 

zásady liberálního trhu práce s některými omezeními na straně druhé. Na druhé straně 

zajišťuje přiměřenou úroveň ekonomické úrovně jednotlivých živitelů rodiny. Dánský 

systém tak zapadá do obrazu možného tzv. trade-off systému, mezi velmi flexibilním 

pracovním poměrem a systémem sociální ochrany v kombinaci se zasahováním aktivní 

politiky trhu práce..33  

Dánský model flexicurity je dále výsledkem dlouhého historického procesu, během 

kterého se projednávala řada kompromisů mezi sociálními partnery, který byl 

                                                           
31

 MADSEN, P. K. The Danish model of „flexicurity“ – A paradise with some snakes. In Labour market 
and social protections reforms in international perspective: Parallel or converging tracks?. Aldershot: 
Ashgate, 2002, s. 2.  
Text dostupný také z: 
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.199.4437&rep=rep1&type=pdf> [cit. 2014-
06-18]. 
32 Taktéž 
33 Taktéž 
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ovlivňován vývojem daného konkrétního sociálního státu a v posledních letech stále 

větším zapojením aktivní politiky na trhu práce.34 

 Tento systém je tak zejména velkým zdrojem inspirace pro ostatní státy, které mají 

zájem na začlenění prvků flexibility do praxe svých národních systému trhu práce. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 MADSEN, P. K. The Danish model of „flexicurity“ – A paradise with some snakes. In Labour market 
and social protections reforms in international perspective: Parallel or converging tracks?. Aldershot: 
Ashgate, 2002, s. 2.  
Text dostupný také z: 
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.199.4437&rep=rep1&type=pdf> [cit. 2014-
06-18]. 
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4 Uplatnění flexicurity v jednotlivých institutech pracovního 

práva 

V předchozích kapitolách došlo k vymezení pojmu flexicurity z teoretického 

hlediska, avšak pro bližší představu je vhodné uvést příklady tohoto systému i v praxi 

na jednotlivých pracovněprávních institutech. V následujících podkapitolách budou 

nastíněny jak příklady flexibility tak security na jednotlivých institutech, jak již bylo 

dříve zmíněno, ale taktéž se vybrané podkapitoly budou věnovat možné úpravě de lege 

ferenda. 

 

4.1 Pracovní poměr 

4.1.1 Vznik pracovního poměru 

Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem, pokud zákon nestanoví jiné formy zakládání pracovního poměru. 

V § 33 ZP se dále zmiňuje obsazení pracovního místa na základě volby příslušným 

orgánem. Děje se tak v případě, kdy zvláštní právní předpis nebo stanovy sdružení 

občanů dle zvláštního právního předpisu vyžadují, aby k obsazení pracovního místa 

došlo na základě volby příslušným orgánem. Toto se zvolení se pak považuje 

za předpoklad, který předchází sjednání pracovní smlouvy. Dále ZP upravuje i formu 

založení pracovního poměru jmenováním na vedoucí pracovní místo. Úprava 

předešlého Zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb., který byl zrušen k 31. 12. 2006) 

umožňovala jako formu vzniku pracovního poměru i volbu. Hlavním důvodem této 

úpravy je skutečnost, že se ZP přiklání k vzniku pracovního poměru formou uzavření 

pracovní smlouvy jakožto dvoustranného ujednání, čímž dávají smluvní strany najevo 

svou vůli vstoupit do pracovněprávního vztahu. Naopak volba či jmenování by bylo 

jednostranným úkonem ze strany zaměstnavatele, i přes skutečnost, že pro ustavení do 

takovéto funkce je nutný souhlas zaměstnance.35 

                                                           
35

 Srov. ELIÁŠ, K., HŮRKA, P., BEZOUŠKA, P., MORÁVEK, J., SCHMIED, Z., TRYLČ, L. Zákoník   
práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 1. 2014, 
3. aktualizované a rozšířené vydání, Praha: Anag, 2014, s. 139. 
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Jak již bylo dříve zmíněno, pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou, jakožto 

dvoustranným ujednáním mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jež je předpokladem 

pro výkon závislé práce zaměstnance pro zaměstnavatele. Takové ujednání závisí zcela 

na dobrovolném přístupu ze strany zaměstnance i zaměstnavatele k tomu, zdali spolu 

uzavřou příslušnou pracovní smlouvu, toto je projevem flexibility pracovního poměru. 

Aby zde byly zachovány také určité parametry, které musí být dodržovány a aby 

smluvní pracovněprávní vztah nebyl natolik volný, ZP upravuje v § 34 tzv. podstatné 

náležitosti pracovní smlouvy, tyto náležitosti musí pracovní smlouva obsahovat, jsou 

stanoveny obligatorně.  

Mezi takové náležitosti patří druh práce, místo nebo místa výkonu práce a den 

nástupu do práce. Druh práce je práce, kterou má zaměstnanec pro zaměstnavatele 

vykonávat při výkonu závislé práce. Druh práce by neměl být vymezen neurčitě, aby 

bylo jasné, jakou práci bude zaměstnanec vykonávat. Co se týče rozsahu vymezení, 

stačí, aby byl druh práce vymezen v základní rovině, nemusí být popsáno vše, co si lze 

pod daným druhem práce v praxi představit. Zaměstnavatel pak totiž může jednostranně 

vydávat pokyny pro zaměstnance, které bezprostředně souvisí s druhem vykonávané 

práce, aniž by veškeré činnosti musely být vyjmenovány v pracovní smlouvě, což ani 

z praktického hlediska nelze, aby zde byl uveden taxativní výčet vykonávaných 

činností. 

Místem výkonu práce nebo místy výkonu práce se rozumí místo, ve kterém má být 

sjednaná práce vykonávána. Častým případem, který se uvádí, je užší vymezení výkonu, 

(tj. adresa provozovny, sídlo společnosti, město, v němž působí firma zaměstnavatele, 

apod.), taktéž se používá širší vymezení (tj. území kraje, území České republiky, apod.). 

Zaměstnanec také může souhlasit, aby byl v souladu s potřebami podniku přemísťován: 

„Ujednání v pracovní smlouvě, podle kterého se místo výkonu práce stanoví jako 

„obvod provozního ředitelství podniku pro kraj Praha“ s tím, že zaměstnanec souhlasí, 

aby v souladu s potřebami podniku byl přemísťován v „obvodu působnosti podniku“ je 

realizací smluvní volnosti stran při stanovení místa výkonu práce.“36 

                                                                                                                                                                          

 
36

 Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 6 Cdo 70/93 
    Dostupnost: PR č. 6/1996, str. 281 
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Dnem nástupu do práce nemusí být den, kdy bude mít zaměstnanec svou první 

směnu, nýbrž i den, který připadá na dny pracovního klidu.37 Dle rozsudku Nejvyššího 

soudu ze dne 13. listopadu 2002, který se vyjadřuje ke způsobu vymezení dne nástupu 

do práce: „Den nástupu do práce může být dohodnut nejen přímým časovým údajem, 

nýbrž i na základě jiných, konkrétním datem neoznačených objektivně zjistitelných 

skutečností, o nichž účastníci při uzavírání pracovní smlouvy nemusí mít ani jistotu, kdy 

přesně nastanou, které však nepřipouštějí pochybnosti o tom, že jimi byl den nástupu do 

práce nezaměnitelně označen, a které umožňují jednoznačný závěr, kterým dnem 

pracovní poměr vznikne.“38 

 

4.1.2 Délka trvání pracovního poměru 

Důležitým prvkem sjednaným v pracovní smlouvě je délka trvání samotného 

pracovního poměru, závisí na vůli obou stran, jakou délku sjednání pracovního poměru 

zvolí. Ideálně by měl pracovněprávní vztah trvat po dobu, po jakou je možné vykonávat 

sjednaný druh práce. Toto je ideální stav, který však v praxi lze velmi těžko promítnout. 

Práci lze vykonávat buď v pracovním poměru na dobu určitou či dobu neurčitou. Pokud 

je sjednána doba neurčitá, zaměstnanec není omezen časově v souvislosti se sjednáním 

pracovního poměru a pokud by nastaly důvody ze strany zaměstnavatele či zaměstnance 

k ukončení tohoto pracovního poměru, uplatní se ustanovení ZP pro ukončení 

pracovního poměru. ZP v § 39 stanoví, že pokud nebyla výslovně sjednána délka trvání 

pracovního poměru v pracovní smlouvě, automaticky se na tento pracovní poměr hledí 

jako uzavřený na dobu neurčitou.  

Co se týká pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou, ZP v § 39 stanoví určité 

limity: Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmž zaměstnancem 

a zaměstnavatelem nesmí přesáhnout 3 roky a dále ode dne vzniku prvního pracovního 

poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát, opakováním se zde 

rozumí i prodloužení. Jestliže nastane situace, že od skončení předchozího pracovního 

                                                           
37

 Srov. ELIÁŠ, K., HŮRKA, P., BEZOUŠKA, P., MORÁVEK, J., SCHMIED, Z., TRYLČ, L. Zákoník 
práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 1. 2014, 
3. aktualizované a rozšířené vydání, Praha: Anag, 2014, s. 142. 
38 Rozsudek NS ze dne 13. listopadu 2002, sp. zn. 21 Cdo 811/2002 
    Dostupnost: SRNS, svazek č. 22, str. 46 
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poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru 

na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.  

V těchto limitech se promítají prvky security, které chrání zaměstnance před tím, 

aby nedocházelo k řetězení pracovních poměrů na dobu určitou, které jsou pro 

zaměstnance značně nevýhodné. V případě uplynutí sjednané pracovní doby v situaci 

uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou by tak zaměstnanec neměl nárok na výhody 

spojené s ukončením pracovního poměru při pracovním poměru na dobu neurčitou, 

tzn. neuplatní se zde dvouměsíční výpovědní lhůta, během které by si mohl najít novou 

práci, nemá nárok na odstupné, které by jej na určitý čas mohlo finančně zajistit. 

A v neposlední řadě je pro zaměstnavatele mnohem jednodušší pracovní poměr dále 

neprodloužit.  

K otázce délky pracovního poměru se vyjadřuje i Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí 

ze dne 5. září 2001 „Doba trvání pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou může 

být dohodnuta nejen přímým časovým údajem, uvedením časové období podle týdnů, 

měsíců či let nebo dobou trvání určitých prací, nýbrž i na základě jiných, konkrétním 

datem neohraničených objektivně zjistitelných skutečností, o jejichž skutečné délce 

účastníci při uzavírání pracovní smlouvy nemusí mít ani jistotu, které nepřipouštějí 

pochybnosti o tom, kdy pracovní poměr na dobu určitou uplynutím sjednané doby 

skončí. Jestliže pracovní poměr byl sjednán na dobu do návratu jiné zaměstnankyně 

z mateřské dovolené, nejdéle však na dobu do tří let věku jejího dítěte, jde o pracovní 

poměr uzavřený na dobu určitou.“ 39 

 

4.1.3 Zkušební doba 

Zkušební doba je flexibilním institutem, který slouží k ověření ze strany 

zaměstnavatele, zdali zaměstnanec má schopnosti pro výkon dané práce, a také 

je zkušebním institutem pro zaměstnance, který si může vyzkoušet dané pracovní 

prostředí, případně se rozhodnout, zdali v daném pracovním vztahu setrvá i po skončení 

                                                           
39 Rozsudek NS ze dne 5. září 2001, sp. zn. 21 Cdo 1990/2000 
    Dostupnost: R 41/2002 
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zkušební doby. Její sjednání je zcela v režii smluvních stran, záleží tedy na dohodě mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Je-li sjednána, v tom případě § 35 ZP určuje limity, dle kterých nesmí být delší než 

3 měsíce po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru, nebo 6 měsíců po sobě 

jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru v případě vedoucích zaměstnanců. 

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2001: „Sjednají-li si účastníci 

zkušební dobu v rozporu s § 31 odst. 1 (pozn. tehdejšího Zákoníku práce, nyní § 35 odst. 

1) delší než tři měsíce, nebo neurčí-li účastníci při sjednání zkušební doby její délku, 

činí zkušební doba tři měsíce ode dne vzniku pracovního poměru.“ 40 

Zkušební doba musí být sjednána písemně, nesmí být dodatečně prodlužována 

(s výjimkou doba celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci 

v průběhu zkušební doby a o dobu celodenní dovolené) a nesmí být sjednána delší, než 

je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru. Lze ji sjednat nejpozději v den, 

který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den uvedený jako den jmenování. 

Zkušební dobu lze také sjednat v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní 

místo.41  

 

4.1.4 Další ujednání mezi stranami při vzniku pracovního poměru 

Při vzniku pracovního poměru si strany mohou dohodnout, jaká další ujednání 

budou předmětem jejich pracovněprávního vztahu, zejména se může jednat o dohodu 

ohledně odměny za práci, délku a rozvržení pracovní doby, konkurenční doložku, 

souhlas zaměstnance s prací přesčas, s vysíláním na pracovní cesty apod.42 Tato 

ujednání jsou projevem flexibility pracovního vztahu, kdy se mohou strany dohodnout 

na úpravě jejich práv a povinností. I když se zde mohou projevit určitá omezení 

zaměstnance, která ne vždy vyplývají v jeho prospěch, vždy záleží na svobodné vůli 

                                                           
40

 Rozsudek NS ze dne 27. listopadu 2001, sp. zn. 21 Cdo 127/2001 
   Dostupnost: SJ č. 1/2002, str. 32 
41 § 35 ZP 
42 Srov. HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: Princip flexijistoty v českém 
pracovním právu, 1. vydání, Praha: Auditorium, 2009, s. 59. 
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smluvních stran. Tudíž pokud se zaměstnanec zavázal k určitým omezením, musí 

je dodržovat v takovém rozsahu, jak se smluvní strany mezi sebou dohodly.  

Mezi typické omezení zaměstnance patří tzv. konkurenční doložka upravena v § 310 

ZP. Jedná se o omezení nikoliv během trvání pracovního poměru, ale až po jeho 

skončení. Zaměstnanec se ujednáním konkurenční doložky se zaměstnavatelem 

zavazuje k tomu, že se po určitou stanovenou dobu, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží 

výkonu výdělečné činnosti, která by byla totožná s předmětem činnosti zaměstnavatele, 

či by vůči němu měla soutěžní povahu. Omezením výdělečné činnosti se rozumí jak 

omezení při výkonu závislé činnosti při výkonu práce zaměstnance pro zaměstnavatele, 

tak i při samostatné výdělečné činnosti. Ujednání o konkurenční doložce může být 

sjednáno jako samostatná dohoda týkající se pouze tohoto závazku zaměstnance, taktéž 

jako součást pracovní či jiné smlouvy. Aby však omezení nebylo pouze jednostranné 

a bez odpovídající protihodnoty, součástí konkurenční doložky je pak také závazek 

zaměstnavatele k poskytnutí přiměřeného peněžitého vyrovnání, nejméně však ve výši 

jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku, které 

je splatné pozadu za měsíční období, avšak strany se mohou dohodnout i na jiném 

způsobu splacení peněžitého vyrovnání.  

Sjednání konkurenční doložky dle § 310 ZP není možné za každých okolností, 

zaměstnavatel k tomu musí mít oprávněný důvod a to takový, jestliže lze takové 

ujednání od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, 

poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání 

u zaměstnavatele a jejichž využití při činnosti po skončení pracovního poměru 

u zaměstnavatele, mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost.  

V rámci ujednání o konkurenční doložce může být sjednána také smluvní pokuta, 

což je institut, který slouží k finanční kompenzaci v případě, že zaměstnanec ujednání 

o konkurenční doložce poruší. V případě, že nastanou okolnosti k zaplacení smluvní 

pokuty, zaniká závazek zaměstnance z konkurenční doložky právě tímto úkonem. Výše 

smluvní pokuty ale nemůže být libovolná, musí být přiměřená povaze a významu 

podmínek uvedených výše, tzn. informace, poznatky, znalosti pracovních postupu 

zaměstnance apod. K zániku konkurenční doložky kromě zaplacení smluvní pokuty 

dochází také dohodou smluvních stran, jednostrannou výpovědí ze strany zaměstnance, 
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smrtí zaměstnance a odstoupením od dohody ze strany zaměstnavatele. Od konkurenční 

doložky může zaměstnavatel odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru 

zaměstnance. Co se týká jednostranné výpovědi ze strany zaměstnance, může takto 

učinit v případě, kdy mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část 

do 15 dnů od jeho splatnosti, konkurenční doložka takto zaniká prvním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Zákon klade důraz na formu 

konkurenční doložky, kdy toto ujednání musí být písemné, což následně platí i 

pro případné odstoupení od konkurenční doložky či její výpověď.43 

 

4.1.5 Změna pracovního poměru 

Změny pracovního poměru jsou upraveny v § 4a ZP, který zakotvuje smluvní 

zásadu volnosti pro případy, kdy se smluvní strany chtějí dohodnout na změnách 

pracovněprávního vztahu. Taková odchylná úprava práv nebo povinností nesmí být 

nižší nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, které stanoví ZP nebo kolektivní smlouva 

jako nejméně nebo nejvýše přípustné. K takové úpravě může dojít smlouvou mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, nebo i prostřednictvím vnitřního právního předpisu. 

Avšak pokud se změna týká úpravy povinností, které vyplývají pro zaměstnance 

z pracovněprávního vztahu, tato se smí upravit pouze smlouvou mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem.  

Možnost smluvního ujednání změn pracovního poměru vyplývá z konceptu 

pracovní smlouvy jako dvoustranného právního úkonu, jímž se zakládají práva 

a povinnosti mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Smluvní strany si tedy mohou 

dohodnout změny, a to zásadně písemně, výjimku nezakládá ani situace, kdy byla 

pracovní smlouva sjednána ústně. Dále se taktéž za projev změny v pracovním poměru 

nepovažuje situace, kdy by zaměstnanec mohl se změnou konkludentně souhlasit, 

např. vykonáváním práce, která mu nebyla dle pracovní smlouvy přidělena. Za takové 

změny lze považovat jakékoliv změny, které souvisí s daným pracovněprávním 

                                                           
43

 Srov. ELIÁŠ, K., HŮRKA, P., BEZOUŠKA, P., MORÁVEK, J., SCHMIED, Z., TRYLČ, L. Zákoník 
práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 1. 2014, 
3. aktualizované a rozšířené vydání, Praha: Anag, 2014, s. 621-623. 
 



 

  25 

 

vztahem. Například lze zmínit možnost ujednat si jinou délku pracovní doby, odměnu 

za práci apod. Zaměstnavatel tak nemůže jednostranně učinit změnu, aniž by došlo 

k dohodě se zaměstnancem. K takovým změnám, ke kterým je potřeba souhlasu 

zaměstnance, patří změna místa výkonu práce, přeložení do jiného místa výkonu práce, 

pracovní cesta či dočasné přidělení zaměstnance. V ZP je však stanovena výjimka, 

kdy zaměstnavatel může jednostranně změnit pracovní poměr, a to je pro případ, kdy 

je zaměstnanec povinen konat práce jinou či jiného druhu, než byly sjednány v pracovní 

smlouvě jen v případech stanovených v ZP. Jedná se o případ, kdy je možné převést 

zaměstnance na jinou práci dle § 41 ZP.44  

Převedení na jinou práci 

Institut převedení na jinou práci je upraven v § 41 ZP. Zaměstnavatel je v určitých 

případech nucen převést zaměstnance na jinou práci, či má možnost se rozhodnout zdali 

zaměstnance na jinou práci převede. Toto je výjimkou z povinnosti zaměstnavatele 

přidělovat zaměstnanci práci vymezenou dle pracovní smlouvy a také výjimkou, kdy 

ke změně pracovního poměru nedochází prostřednictvím dohody mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem. Zaměstnavatel je tedy povinen zaměstnance převést na jinou práci 

z důvodů taxativně vymezených v § 41 odst. 1 ZP. Tyto důvody se vztahují zejména 

ke zdravotnímu stavu zaměstnance, patří zde například situace, kdy zaměstnanec není 

schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vykonávat původní práci, protože 

pozbyl dlouhodobě způsobilost takovou práci konat. Dále zákon vyjmenovává například 

nutnost převedení na jinou práci pro těhotné, kojící a matky do konce devátého měsíce 

po porodu z důvodu ohrožení jejich těhotenství či mateřství, apod. I když má 

zaměstnavatel možnost jednostranně převést zaměstnance na jinou práci bez jeho 

souhlasu a může se zdát, že jde o potlačení práv zaměstnance, ZP vyjmenovává důvody, 

které slouží naopak pro to, aby byl zaměstnanec chráněn, a aby nedocházelo k jeho 

ohrožování (zejména zdravotního stavu) během výkonu závislé práce. Proto lze 

toto ustanovení chápat především jako prvek sloužící k ochraně zaměstnance. 

Dále zákon poskytuje v § 41 odst. 2 ZP možnost volby zaměstnavatele, tzn. „může, 

ale nemusí“, k převedení zaměstnance na jinou práci v případech taxativně stanovených 

ve zmíněném ustanovení ZP, a to v případě výpovědi zaměstnanci z důvodů uvedených 
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v § 52 písm. f) a g) ZP, bylo- li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření 

z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, a to na dobu do pravomocného 

skončení trestního řízení, a dále pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady pro výkon 

sjednané práce, avšak nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním roce.  

Prvotním cílem zaměstnavatele by měla být především snaha o dosažení účelu 

převedení v rámci pracovní smlouvy. Není-li takto však možné učinit, může 

ho zaměstnavatel převést v těchto případech i na práci jiného druhu, než byl sjednán 

v pracovní smlouvě, a to i přesto kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil.45 Zaměstnavatel 

je ve výše uvedených případech povinen dbát, zdali je práce, na kterou byl zaměstnanec 

převeden, vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, k jeho schopnostem, 

dovednostem a kvalifikaci. Toto ustanovení tak brání tomu, aby byl zaměstnanec 

ad absurdum převeden na práci, se kterou nemá žádné zkušenosti, není schopen ji řádně 

vykonávat a nemá k této práci příslušné vzdělání, kvalifikaci apod. Dále 

je zaměstnavatel povinen při převedení na jinou práci se zaměstnancem projednat 

důvody takového převedení a taktéž dobu, po kterou má převedení trvat. 

ZP v § 41 upravuje i možnost převedení zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu 

nezbytně nutnou na jinou práci, než která byla sjednána v pracovní smlouvě, jestliže 

je to nutné k odvrácení živelní události, hrozící nehody, mimořádné události nebo 

k jejich zmírnění. V případě prostoje či přerušení práce zaměstnance, kdy nemůže bez 

svého zavinění vykonávat sjednanou práci, zaměstnavatel jej může s jeho souhlasem 

převést na práci jinou. 

Pracovní cesta 

Pracovní cestou se dle § 42 ZP rozumí časově omezené vyslání zaměstnance 

zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel 

takto může učinit na dobu nezbytné potřeby pro takový výjezd v rámci pracovní cesty 

a hlavně po dohodě se zaměstnancem. Tato dohoda může být ujednání již v rámci 
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původní pracovní smlouvy, nebo až v rámci následného samostatného ujednání. Zákon 

neklade povinnost, aby byla taková dohoda písemná, tudíž může být učiněna také ústně 

či konkludentně. Zaměstnanec stejně jako při výkonu práce ve sjednaném místě výkonu 

práce, tak i na pracovní cestě musí dbát pokynů vedoucího zaměstnance, který jej 

na pracovní cestu vyslal. Avšak pokud dojde k případu, kdy zaměstnavatel vysílá svého 

zaměstnance k výkonu práce do jiné organizační složky či k jinému zaměstnavateli, 

může být tento jiný zaměstnavatel (popř. vedoucí zaměstnanec) pověřen k tomu, 

aby činil pokyny k výkonu dané práce, a aby práci přiděloval, řídil, organizoval 

a průběžně kontroloval, rozsah musí být v pověření dán, aby byly stanoveny 

kompetence jiného zaměstnavatele vůči zaměstnanci. Stejně tak musí být zaměstnanec 

s tímto pověřením seznámen.  

ZP dále stanoví speciální ochranu v § 240 ZP týkající se pracovních podmínek 

zaměstnankyň, zaměstnankyň matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické 

osoby. Kdy těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci, kteří pečují o děti 

do 8 let, mohou být vysílání na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště 

či bydliště jen se svým výslovným souhlasem. Stejně tak toto ustanovení platí 

i pro osamělou zaměstnankyni a osamělého zaměstnance, kteří pečují o dítě, dokud toto 

dítě nedosáhlo věku 15 let. A také pro zaměstnance, který prokáže, že pečuje 

dlouhodobě a převážně sám o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby 

v konkrétních jednotlivých stupních závislosti na takové péči. 

Přeložení 

Zaměstnance lze dle § 43 ZP přeložit k výkonu práce do jiného místa, které 

je odlišné než místo, které bylo sjednáno v pracovní smlouvě. Takové přeložení 

je možné jen s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele. Podmínkou je, že přeložení 

vyžaduje provozní potřeba zaměstnavatele. Přeložený zaměstnanec vykonává práci 

dle pracovních pokynů a úkolů, které mu ukládá vedoucí zaměstnanec organizační 

složky (útvaru), na jehož pracoviště byl zaměstnanec přeložen. Ten také zaměstnanci 

práci organizuje, řídí a průběžně kontroluje její řádné plnění. 
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Dočasné přidělení 

Institut dočasného přidělení upravuje § 43a ZP, jde o dočasné poskytnutí, přidělení 

zaměstnance k výkonu práce jinému zaměstnavateli. Zaměstnavatel dohodu o dočasném 

přidělení může uzavřít se zaměstnancem nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku 

pracovního poměru. Tím, že jde o dočasné přidělení je tento institut časově omezený, 

tudíž nemůže jít o dlouhodobý záměr vyslat zaměstnance k jinému zaměstnavateli 

za účelem výkonu práce. Dohodě o dočasném přidělení se zaměstnancem ještě 

předchází dohoda mezi samotnými zaměstnavateli.  

Zaměstnavatelé mezi sebou uzavírají dohodu, která upravuje práva a povinnosti 

vzniklé za situace, kdy jeden zaměstnavatel přiděluje jinému zaměstnavateli dočasně 

svého zaměstnance. Dohoda se řídí občanským zákoníkem, ZP na rozdíl od dohody 

o dočasném přidělení se zaměstnancem její náležitosti nijak neupravuje.46 

Dohoda o dočasném přidělení musí dle § 43a ZP obsahovat název zaměstnavatele 

(v případě PO) nebo jméno zaměstnavatele (v případě FO), k nimž se zaměstnanec 

dočasně přiděluje, den, kdy dočasné přidělení vznikne, druh a místo výkonu práce 

a doba, po kterou se bude dočasné přidělení vykonávat. Neméně důležitým požadavkem 

je dodržení písemné formy dohody o přidělení. Po dobu přidělení k jinému 

zaměstnavateli plní zaměstnanec povinnosti dle stanovených pokynů a úkolů jiného 

zaměstnavatele, který zároveň konanou práci organizuje, řídí a průběžně kontroluje. 

Dočasné přidělení končí několika způsoby, a to uplynutím sjednané doby dočasného 

přidělení. Pokud se tak nestalo uplynutím sjednané doby, další možností ukončení jsou 

prostřednictvím dohody mezi smluvními stranami pracovní smlouvy, výpovědí dohody 

o dočasném přidělení s patnáctidenní výpovědní lhůtou. Jak dohoda, tak i výpověď musí 

mít písemnou podobu. 

Za dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli nesmí být poskytována 

úhrada, pouze úhrada přímých vynaložených nákladů (cestovní náklady, mzda, plat, 

apod.). V případě dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli tak půjde 
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o bezúplatný vztah, který omezuje výdělečnou činnost zaměstnavatele, a jde také 

o odlišení od forem agenturního zaměstnávání.47 

 

4.1.6 Skončení pracovního poměru 

Způsoby ukončení pracovního poměru vyjmenovává ZP v § 48, jde o kogentní 

ustanovení, od kterých se není možno odchýlit. Je nutné, aby byl vytvořen určitý právní 

rámec, stanoveny mantinely a způsoby ukončení pracovního poměru, na druhé straně 

by se měla chránit stálost pracovního poměru. Z tohoto důvodu ZP upravuje kogentní 

formou možnosti, dle kterých lze pracovní poměr rozvázat právním jednáním 

jednotlivých stran, mezi tyto patří ukončení pracovního poměru dohodou, výpovědí, 

okamžitým zrušením a zrušením ve zkušební době. Jednotlivé způsoby ukončení 

pracovního poměru budou dále zmíněny v této podkapitole. Pracovní poměr může dále 

skončit dle § 48 ZP také právní událostí, která nastane samovolně, bez ohledu na vůli 

smluvních stran. V tomto případě se jedná o uplynutí doby v případech pracovních 

poměrů sjednaných na dobu určitou, smrt zaměstnance a zaměstnavatele, a také 

správním nebo soudním rozhodnutím v případě zaměstnaných cizích státních 

příslušníků. 

Dohoda  

Rozvázání pracovního poměru formou dohody mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem je forma, při které se nejvíce uplatní oboustranná vůle smluvních 

stran. Strany mají volnou ruku při sjednávání dané dohody, jediná formální náležitost, 

která musí být splněna je požadavek písemnosti sjednaného aktu. V případě obsahové 

stránky je důležité, aby byl uveden výslovně den ukončení pracovního poměru. Tímto 

dnem pak také daný pracovní poměr končí. Dále § 40 ZP klade požadavek na jedno 

vyhotovení pro každou smluvní stranu, z čehož vyplývá, že je potřeba dvou vyhotovení 

jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. V dohodě o rozvázání pracovního poměru 

se kromě sjednaného dne ukončení pracovního poměru, sjednává také důvod ukončení 
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pracovního poměru, pokud to zaměstnanec požaduje, případné odstupné a vypořádání 

dalších práv a povinností mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Obsahem takového 

vypořádání může být sdělení o tom, že veškerá práva a nároky zaměstnance vůči 

zaměstnavateli jsou dnem ukončení pracovního poměru plně uspokojeny a vyrovnány, 

tudíž zaměstnanec nebude mít žádná další práva a nároky vůči zaměstnavateli. Dále zde 

může být zmíněno, že je zaměstnanec povinen vrátit veškeré předměty zaměstnavatele, 

které mu byly zaměstnavatelem v souvislosti s pracovněprávním vztahem poskytnuty, 

zejména klíče, mobilní telefon, notebook, atd. V dohodě může být sjednána povinnost 

zaměstnance předat zaměstnavateli veškeré dokumenty a materiály vztahující 

se k výkonu práce, povinnosti informovat zaměstnavatele o všech neukončených 

úkolech, aby se zamezilo vzniku škody.  

V dohodě si smluvní strany mohou ujednat téměř cokoliv, natolik je zde 

umožněna flexibilně smluvní volnost stran, avšak v určitých případech se projevují 

ochrany zaměstnance, a to v případech, kdy má nárok na odstupné dle § 67 ZP. 

Výpověď 

Dalším způsobem, jakým lze rozvázat pracovní poměr je formou podáním 

výpovědi druhé smluvní straně. Jedná se o typický příklad jednostranného ukončení 

pracovního poměru upraveného v § 50 ZP, v případech kdy není možnost ukončit jej 

prostřednictvím dohody smluvních stran. Zákonná ustanovení tak zajišťují právní 

rámec, díky kterému je možné tyto kroky učinit. Rozdíl mezi podáním výpovědi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, je v tom, že zaměstnanec může takto učinit bez 

udání důvodů, zatímco zaměstnavatel musí splnit zákonné důvody stanovené v § 52 ZP. 

Zaměstnavatel tyto důvody musí skutkově vymezit, aby byl daný důvod zřejmý, a nelze 

jej poté měnit. Zákon stanovuje výpovědi psanou formu, pod sankcí neplatnosti. Taktéž 

odvolání výpovědi včetně souhlasu musí být písemné. Strany tak mají možnost v rámci 

dvoustranného ujednání pracovního poměru ukončit jednostranně pracovní poměr. 

Střetává se zde však otázka projevu vůle jedné smluvní strany, pro kterou zákon 

zajišťuje prostředky a ochrany druhé smluvní strany.  

Co se týká ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance formou 

výpovědi, jak již bylo dříve řečeno, může jí podat bez udání důvodu. Je však nutné 
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chránit stabilitu pracovního poměru a ekonomické zájmy zaměstnavatele. Který počítá 

s obsazeným pracovním místem, má pro něj rozplánovanou práci, s výkonem této práce 

souvisí ekonomické zisky zaměstnavatele. Proto zákon jako ochranu stanovuje nejméně 

dvouměsíční výpovědní dobu, po jejímž uplynutí končí pracovní poměr mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. Výpověďní doba může být prodloužena pouze 

smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, stejně jako výpověď v písemné 

podobě. Počíná běžet dle § 51 ZP prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 

po doručení výpovědi druhé smluvní straně a končí uplynutím posledního dne 

příslušného kalendářního měsíce. Během této dvouměsíční výpověďní lhůty může 

zaměstnavatel pružně reagovat na nastalou skutečnost a v mezidobí se poohlížet 

po novém zaměstnanci.  

Zaměstnavatel v případě podané výpovědi zaměstnanci je vázán vícero důvody, 

aby nedocházelo k situacím, kdy by zaměstnavatel propouštěl zaměstnance jen 

z libovůle. Důvodem těchto zvláštních způsobů ochrany je zejména to, že 

je zaměstnanec ve slabším postavení ve vztahu k zaměstnavateli a ztráta zaměstnání 

by mu mohlo způsobit velkou sociální a ekonomickou zátěž, kterou by nemusela vyřešit 

ani následná péče státu poskytovaná nezaměstnaným osobám. Zaměstnavatel má tedy 

možnost podat výpověď, avšak je zde zaručena vysoká míra ochrany díky důvodům 

obsažených v § 52 ZP. Dalším prvkem, který zmírňuje dopady podané výpovědi vůči 

zaměstnanci je výpovědní doba, která pro zaměstnance hraje důležitou roli. 

Zaměstnanec se tak může adaptovat na vzniklou situaci, může si hledat nové pracovní 

místo a neméně významná skutečnost v zákonem stanovených případech má nárok 

na odstupné, které může také částečně po určitou dobu kompenzovat ušlý výdělek 

a udržet alespoň krátkodobě životní standard propouštěného zaměstnance.  

Mezi další ochranu, která je zaměstnanci zajištěna ze zákona, je zákaz podání 

výpovědi v tzv. ochranné době dle § 53 ZP. Do ochranné doby se započítává doba, kdy 

je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokus si neschopnost úmyslně 

nepřivodil sám, nebo nevznikla-li jako následek opilosti či požití návykových látek aj. 

Dále při výkonu vojenského cvičení, kdy je zaměstnanec uvolněn pro výkon veřejné 

funkce, v době těhotenství zaměstnankyně a čerpání mateřské a rodičovské dovolené 

a když je zaměstnanec pracující v noci dočasně nezpůsobilý takovou práci vykonávat. 
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Ochranná doba však neznamená striktní omezení pro zaměstnavatele dát zaměstnanci 

výpověď, ZP dále stanovuje výjimky z takového zákazu. 

Okamžité zrušení pracovního poměru 

Pracovní právo také počítá s institutem okamžitého zrušení pracovního poměru. 

Jedná se o formu ochrany jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, oběma ZP 

umožňuje touto formou ukončit pracovní poměr ze zákonem stanovených důvodů. 

K okamžitému zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele může dojít 

v případech, kdy zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem porušuje pracovní povinnosti, 

tj. hrubě maří výkon závislé práce, a dále v případě, kdy byl zaměstnanec pravomocně 

odsouzen, konkrétně ustanovení § 55 ZP.48 Z důvodu ochrany zaměstnance je pevně 

stanoveno, v jakých případech lze pracovní poměr ukončit okamžitým zrušením 

ze strany zaměstnavatele.  

Zákonné ustanovení § 55 ZP také počítá přímo se zákazem okamžitého zrušení 

pro těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně na mateřské dovolené a zaměstnance, kteří 

čerpají rodičovskou dovolenou. Zároveň je zaměstnanec chráněn i v případě jeho 

možnosti okamžitého zrušení pracovního poměru. Mezi tyto patří nemožnost 

vykonávání sjednané práce z důvodu ohrožení zdraví na základě lékařského posudku 

a problémy s vyplácením mzdy nebo platu, která zaměstnanci přísluší za řádně 

vykonanou práci. Dalším ochranným prvkem je zaručení náhrady mzdy nebo platu 

zaměstnance při okamžitém zrušení pracovního poměru, která by mu náležela během 

plynutí délky výpovědní doby. 

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

Je zcela na smluvním ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, zdali 

si v pracovní smlouvě pro pracovní poměr uzavřený mezi sebou zvolí zkušební dobu. 

Tato doba je pak z praktického hlediska vhodná pro odzkoušení si dovedností 

zaměstnance ze strany zaměstnavatele, zjištění jeho odborné kvalifikace 

a pro zaměstnance je toto ujednání vhodným prostředkem k tomu, aby si vyzkoušel, 

                                                           
48

 „Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy, byl-li zaměstnanec 

pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší 

než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů 

nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,“ 
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zdali daná práce splňuje očekávání, které od ní očekával a zdali v daném 

pracovněprávním vztahu zaměstnanec setrvá. Zjednodušeně řečeno jde o jakýsi 

zkušební institut. 

Výhodou pro obě smluvní strany je skutečnost, že při plynutí zkušební doby 

je možné zrušit pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu. Na straně 

zaměstnavatele je v tomto ujednání jediné omezení, a to že nesmí takto učinit v prvních 

čtrnácti kalendářních dnech a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době 

prvních jednadvaceti kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti 

(karantény) zaměstnance dle § 66 ZP. Předepsanou formou pro takové ukončení 

je písemná podoba a takový pracovní poměr končí dnem doručení zrušení, není-li v něm 

uveden den pozdější. Vzhledem k tomu, že sjednání zkušební doby je výlučně 

smluvním ujednáním závislým na svobodné vůli stran, a také délka zkušební doby 

je nepatrná, může dojít k omezení ochrany zaměstnance a volba ohledně dalšího 

pokračování v pracovním poměru je zcela jistě v režii smluvních stran. 

Hromadné propouštění 

Ustanovení § 62 ZP ohledně hromadného propouštění upravuje povinnosti 

zaměstnavatele, které musí splnit v případě, že ukončuje pracovní poměr s větším 

počtem zaměstnanců. Za hromadné propouštění se považuje stav, kdy v období 

30 kalendářních dnů ukončuje zaměstnavatel pracovní poměr na základě jím podané 

výpovědi zaměstnancům z důvodů obsažených v § 52 písm. a) až c) ZP, a to nejméně: 

10 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 zaměstnanců, 

10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300 zaměstnanců, 

nebo 30 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 zaměstnanců, 

dle taxativního výčtu uvedeného v § 62 ZP. Pokud dojde k ukončení pracovního 

poměru za předešlých podmínek formou výpovědi alespoň u pěti zaměstnanců 

u jednoho zaměstnavatele, započítávají se do celkového počtu hromadně propuštěných 

i zaměstnanci, kteří rozvázali pracovní poměr dohodou v témž období a z týchž důvodů.  

Zaměstnavatelé v případě hromadného propouštění mají dle § 62 ZP stanovenou 

informační povinnost, zejména informovat odborovou organizaci a radu zaměstnanců 

řádně a včas, minimálně 30 dní předem před podáním výpovědi o tom, že zamýšlí 
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hromadné propouštění, z jakých důvodů se takto rozhodl, počet a profesní zaměření 

propouštěných zaměstnanců, počet a profesní zaměření zaměstnanců, které 

si ponechává v pracovním poměru, doba, kdy dojde k hromadnému propouštění, 

informace týkající se odstupného a jiných práv propouštěných zaměstnanců. Cílem této 

informační povinnosti je zejména to, aby se předešlo negativním následkům, či alespoň 

se takové následky co nejvíce zmírnily a případné nalezení řešení pro další zařazení 

jednotlivých zaměstnanců do pracovního prostředí. Pokud u zaměstnavatele nepůsobí 

odborová organizace a rada zaměstnanců, zaměstnavatel má povinnost o těchto 

skutečnostech informovat každé jednotlivé zaměstnance, jichž se hromadné propouštění 

týká. Stejně tak je zaměstnavatel povinen písemně informovat o těchto záležitostech 

krajskou pobočku Úřadu práce, která se díky těmto informacím může „připravit“ 

na následnou činnost v rámci podpory k začlenění zaměstnanců zpět do pracovního 

procesu. K dané problematice se vyjádřila i judikatura: „P říslušným úřadem práce, 

který je zaměstnavatel povinen informovat podle ustanovení § 52 odst. 3 zák. práce 

a jemuž je podle ustanovení § 52 odst. 4 zák. práce povinen prokazatelně doručit 

písemnou zprávu o svém rozhodnutí o hromadném propouštění a výsledcích jednání 

s příslušným odborovým orgánem nebo s radou zaměstnanců, se rozumí kterýkoliv úřad 

práce.“49 

Odstupné 

 Odstupné je institut, který se uplatňuje jako prvek ochrany při ukončení 

pracovního poměru se zaměstnancem v zákonem vymezených důvodech či založený 

na smluvním ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Odstupným 

se konkrétně myslí finanční plnění, které slouží jako jakási protihodnota při ukončení 

pracovního poměru. Měla by sloužit jako krátkodobé zajištění zaměstnance v případě 

ztráty zaměstnání, pomoc pro překlenutí období hledání nové práce či jinými slovy 

dočasná náhrada ztráty příjmu z původního zaměstnání. 

 Zákonné odstupné je upraveno § 67 ZP, které se vztahuje na případy, kdy 

dochází k rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem výpovědí z důvodů 

stanovených v § 52 písm. a) až c) ZP nebo dohodou z týchž důvodů. Zaměstnanci 
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 Rozsudek NS ze dne 18. září 2006, sp. zn. 21 Cdo 2985/2005 
    Dostupnost: SJ č. 1/2007, str. 31 
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na základě tohoto zákonného ustanovení náleží odstupné ze strany zaměstnavatele, 

jehož výše se odvíjí dle splnění jednotlivých podmínek. Zaměstnanec má tedy 

dle § 67 ZP nárok na odstupné ve výši jednonásobku až trojnásobku jeho průměrného 

výdělku, stanoveného dle doby, po kterou byl u zaměstnavatele v pracovněprávním 

vztahu. Dále má zaměstnanec nárok nejméně na dvanáctinásobek průměrného výdělku, 

v případě kdy s ním dojde k rozvázání pracovněprávního vztahu výpovědí 

nebo dohodou dle § 52 písm. d) ZP. Jde-li o případ, kdy byl se zaměstnancem rozvázán 

pracovní poměr, protože nesmí ze zdravotních důvodů podle lékařského posudku 

dále konat dosavadní práci. 

 Odstupné však může být i smluvního charakteru z důvodu, že se v pracovním 

právu uplatňuje zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, tudíž nic nebrání, aby se strany 

dohodly ať už přímo v individuální smlouvě (pracovní smlouva, dohoda o rozvázání 

pracovního poměru, manažerská smlouva), v kolektivní smlouvě, či ve vnitřním 

předpise na odstupném v případě ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

za stanovených důvodů, které si strany sjednaly. Takové odstupné tedy půjde nad rámec 

zákonnou úpravu odstupného v § 67 ZP a bude určeno z jiných než ze zákonem 

stanovených důvodů.50 

 

4.1.7 Úvaha nad změnami de lege ferenda 

Pracovní poměr se zpravidla zakládá pracovní smlouvou uzavřenou mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. Co se týká ujednání v pracovní smlouvě, obě 

smluvní strany mají možnost sjednat si v pracovní smlouvě téměř cokoliv, 

co neodporuje zákonu, v případě dodržení formálních náležitostí pracovní smlouvy 

předepsaných zákonem. Míra flexibility je tedy zajištěna ve velkém měřítku. Pracovní 

poměr lze uzavřít na dobu určitou či neurčitou. Úprava v ZP dostatečně omezuje 

uzavírání pracovního poměru na dobu neurčitou, což by se mohlo zdát jako ideální 

úprava této problematiky. Avšak vhodné by bylo, i když v praxi téměř nemožné, 
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 Srov. ELIÁŠ, K., HŮRKA, P., BEZOUŠKA, P., MORÁVEK, J., SCHMIED, Z., TRYLČ, L. Zákoník 
práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 1. 2014, 
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aby byl uzavřen pracovní poměr na dobu určitou pouze v případě, kdy o dané práci 

víme, že alespoň přibližně ji bude možno zaměstnancem po tuto dobu vykonávat.  

V případě zkušební doby, jde o velmi vhodný institut k proškolení nového 

zaměstnance ze strany zaměstnavatele, ale také možnost zaměstnance vyzkoušet si, 

zdali je pro něj právě tento pracovní poměr vhodný. Délka zkušební doby je omezena 

zákonem, což je dle mého názoru vhodné. V případě, kdy by takové omezení 

neexistovalo, účastníci by měli tzv. volnou ruku v případě ujednání délky zkušební 

doby a zaručovalo by to vysokou míru flexibility, ale docházelo by v častém případě 

k neúměrnému navyšování délky zkušební doby a k zneužívání tohoto institutu. Pokud 

by naopak došlo ke snížení délky zkušební doby, nemusela by splňovat svou funkci, 

tak jak ji dle mého názoru do této chvíle plní. 

Co se týká výpovědi, navrhovala bych, aby v případě podané výpovědi ze strany 

zaměstnavatele byl zaměstnanec chráněn vyšší peněžitou kompenzací prostřednictvím 

institutu odstupného. Na straně zaměstnavatele by tak došlo k dalšímu omezení, díky 

kterému by byl zaměstnanec chráněn před ukončením pracovního poměru. A v případě 

takového ukončení by byl zaměstnanec lépe zajištěn pro další období, během kterého 

si bude hledat další vhodné pracovní uplatnění.  

 

4.2 Pracovní doba a doba odpočinku 

Pracovní dobou se rozumí doba, ve které zaměstnanec vykonává závislou práci pro 

zaměstnavatele. Práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem se uplatňují právě v době výkonu práce. V tuto dobu 

je zaměstnanec povinen vykonávat práci dle pokynů zaměstnavatele, zaměstnavatel 

má naopak povinnost zaměstnanci přidělovat práci dle pracovní smlouvy a zabezpečit 

příhodné pracovní podmínky pro takový výkon práce.51  

Sjednání délky pracovní doby je záležitostí smluvního ujednání mezi stranami. 

Ideálně by měla být pracovní doba nastavena takovým způsobem, aby byla zadána 

práce provedena co nejefektivněji. Pokud nedošlo k ujednání délky pracovní doby mezi 
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 Bělina, M. a kol.:Pracovní právo. 5. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, str. 260 - 275. 
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smluvními stranami, použije se stanovená zákonná pracovní doba. K ochraně 

zaměstnance pak přispívají určitá omezení týkající se rozvržení pracovní doby z důvodu 

zajištění odpočinku zaměstnance, tj. zaručená zákonná dovolená pro zaměstnance, 

omezení práce přesčas aj.  

ZP v § 79 jako ochranu zaměstnance před neúměrně dlouhým sjednáváním pracovní 

doby, upravuje maximální pracovní dobu ve formě týdenního vymezení, která činí 

nejvýše 40 hodin, mimoto stanovuje omezení délky směny, která nesmí přesáhnout 12 

hodin. Tyto stanovené limity ovšem počítají s pracovní dobou po odečtení všech 

přestávek na odpočinek, na polední pauzu na oběd apod. ZP také upravuje maximální 

pracovní dobu pro zaměstnance vykonávající specifické činnosti. Například pracovní 

doba pro zaměstnance pracující v podzemí při těžbě uhlí a jiných surovin a zaměstnanců 

v třísměnném režimu činí 37,5 hodin týdně. Pro zaměstnance ve dvousměnném provozu 

je pak tato doba stanovená 38,75 hodin týdně.  

Zvláštní úprava je stanovena pro zaměstnance mladší osmnácti let. Tito zaměstnanci 

mají stanovenou nejvyšší týdenní přípustnou pracovní dobu v délce 40 hodin, avšak 

u nich se uplatní větší omezení ohledně jedné směny, která nesmí přesáhnout 8 hodin. 52 

Dle § 80 ZP lze sjednat kratší pracovní doba mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, 

kdy výhodou je, že zaměstnanci náleží mzda nebo plat, které odpovídají sjednané kratší 

pracovní době. Rozvržení pracovní doby stanoví zaměstnavatel. Ten určí, kdy začíná 

a končí pracovní den, resp. začátek a konec směn. 

 

4.2.1 Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka 

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci po určité době odpracované práce 

přestávku na jídlo a na oddech. Dle § 88 ZP je zaměstnanec povinen poskytnout 

zaměstnanci přestávku nejdéle po šesti hodinách práce, tato přestávka by měla činit 

minimálně 30 minut čistého času, také ji lze rozdělit nadvakrát po 15 minutách. Zvláštní 

podmínky náleží zaměstnanci mladšímu osmnácti let, který má nárok na přestávku již 

po 4,5 hodinách práce. Tato práce musí být nepřetržitá, nejde také, aby se přestávky 
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poskytovaly na začátku a na konci pracovní doby. Délka přestávky se nezapočítává 

do odpracované pracovní doby, slouží především jako doba k odpočinku zaměstnance. 

ZP však v § 89 stanoví výjimku, kdy zaměstnanec má nárok na bezpečnostní přestávku 

dle zvláštních právních předpisů, tak se tato přestávka započítává do pracovní doby 

zaměstnance. Bezpečnostní přestávky slouží k odpočinku zaměstnancům, kteří 

vykonávají jednotvárnou práci, a zejména z hlediska bezpečnosti je nutné, aby alespoň 

na krátký časový úsek dodrželi povinnou přestávku. Mezi takové zaměstnance patří 

typicky řidiči veřejné dopravy či dělníci vykonávající práci u pásu, apod. 

 

4.2.2 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami 

Jako další ochrana pro zaměstnance z hlediska zajištění odpočinku při výkonu práce 

slouží institut nepřetržitého odpočinku mezi směnami. ZP v § 90 upravuje povinnosti 

zaměstnavatele při rozvrhu práce v tom smyslu, že by měl zajistit zaměstnanci mezi 

jednotlivými směnami (tj. mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny) 

alespoň jedenáct hodin nepřetržitého odpočinku. Tato doba lze i zkrátit pouze na osm 

hodin během 24 hodin po sobě jdoucích v případech taxativně vyjmenovaných 

v § 90 ZP a za podmínky, že následující doba odpočinku bude zaměstnanci prodloužena 

úměrně o dobu zkrácení odpočinku. Co se týká zaměstnanců mladších osmnácti let, 

v tomto případě má zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnanci odpočinek mezi 

dvěma směnami v délce dvanácti hodin během 24 hodin po sobě jdoucích s tím, že není 

možné takovou dobu krátit v případě splnění určitých podmínek jako u zaměstnanců 

starších osmnácti let. 

 

4.2.3 Dny pracovního klidu 

Dle § 91 ZP dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek 

zaměstnance, a také se jimi rozumí svátky. Práci ve dnech pracovního klidu může 

zaměstnavatel nařídit jen ve výjimečných případech stanovených zákonem. V případech 

kdy zaměstnanec vykonává práci ve dnech, na které připadá státní svátek, náleží mu 

mzda a také náhradní volno. V případě čerpání volna zaměstnanci náleží mzda ve výši 
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pravidelného měsíčního výdělku. Dále je na vůli stran, zdali místo náhradního volna 

zaměstnavatel nabídne zaměstnanci příplatek k již dosažené mzdě. Za práci o sobotách 

a nedělích náleží zaměstnanci příplatek ve výši 10 % k dosažené mzdě. 

 

4.2.4 Nepřetržitý odpočinek v týdnu 

Tento institut slouží k tomu, aby byl zaměstnanci zajištěn nepřetržitý odpočinek 

stanovený v rámci jednoho týdne. Týdnem se rozumí sedm po sobě jdoucích dnů. 

Je zcela na zaměstnavateli, jakým způsobem stanoví rozvrh práce, tzn. že týden může 

začínat jak v pondělí, tak i ve středu. Vždy by ale měl být zachován stejný den začátku 

týdne a rozsah sedmi dnů, aby bylo možné zachovat nepřetržitý odpočinek v rámci 

jednoho týdne. Zaměstnavatel je dle § 92 ZP povinen stanovit týdenní pracovní dobu 

a rozvrh práce tak, aby měl zaměstnanec zajištěn nepřetržitý odpočinek v týdnu v délce 

35 hodin. U mladistvého zákon stanovuje výjimku, kdy nepřetržitý odpočinek musí činit 

nejméně délku 48 hodin. 

 

4.2.5 Práce přesčas 

Další formou ochrany je institut omezení práce přesčas. ZP v § 93 stanovuje limity, 

které musí zaměstnavatel respektovat. Práce přesčas by se měla uplatňovat jen zcela 

výjimečně, zaměstnavatel jí může nařídit i na dny odpočinku mezi dvěma směnami, 

na dny pracovního klidu. Limitem je rozsah, kdy práce přesčas nesmí převyšovat 

8 hodin týdně a 150 hodin v kalendářním roce. Toto je ochranný rámec stanovený pro 

zaměstnance, ale ZP dává i prostor k tomu, kdy po dohodě mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem může dojít k navýšení práce přesčas i nad tyto zákonné limity. 

Za práci přesčas zaměstnanci náleží zasloužená protihodnota. Zákon v § 114 

zaměstnanci připouští za práci přesčas mzdu, na kterou mu vznikl za tu dobu nárok 

a dále příplatek ve výši 25 % průměrného výdělku. Nabízí se ještě možnost kompenzace 

práce přesčas formou náhradního volna v rozsahu provedené práce přesčas, pokud 

se tak strany dohodly. Také však může být základní mzda sjednána již s přihlédnutím 

k případné práci přesčas. 
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4.2.6 Noční práce 

Noční práce je práce vykonávána mimo standardní pracovní dobu, a to v rozmezí od 

22:00 do 6:00 hod. Vzhledem ke skutečnosti, že je práce vykonávána v noci, zákon 

v § 94 ZP stanovuje zvláštní ochranu pro zaměstnance. Ochrana se projevuje zejména 

v limitech stanovených na délku směny při výkonu práce v noci, tato délka pak nesmí 

být delší než osm hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Pokud tomuto 

zaměstnavatel nemůže dostát, je povinen stanovit týdenní pracovní dobu tak, aby 

v průměrná délka směny nepřekročila osm hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě 

jdoucích. Při stanovení průměrné délky se pak vychází z předpokladu pětidenního 

pracovního týdne. Nejenom těmito limity dochází k ochraně zaměstnance, 

zaměstnavatel je dále povinen zajistit zákonem stanovenou lékařskou péči, před 

zařazením do práce, během práce (nejméně jednou ročně), na žádost zaměstnance 

kdykoliv. Požadavek k poskytování těchto lékařských služeb je důležitý zejména z toho 

důvodu, že noční práce je zcela jistě více psychicky a fyzicky náročná, tudíž je nutné, 

aby měli tito zaměstnanci zvýšenou lékařskou péči.  

Vzhledem k náročnosti práce v noci má zaměstnanec dle § 116 ZP nárok na určitou 

kompenzaci při výkonu takové práce. Za vykonanou noční práci náleží zaměstnanci 

nejen mzda, na kterou by měl nárok za všech okolností, ale také příplatek nejméně 

ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné, aby si zaměstnanec se 

zaměstnavatelem dohodli jinou minimální výši či způsob stanovení příplatku za noční 

práci. 

 

4.2.7 Pracovní pohotovost 

Pracovní pohotovost je doba, po kterou je zaměstnanec mimo pracoviště 

zaměstnavatele připraven k výkonu práce, která by v případě využití jeho práce byla 

vykonávána nad rámec jeho sjednaných pracovních směn. Zaměstnavatel může 

pracovní pohotovost po zaměstnanci požadovat jen v případě, pokud se s ním o tomto 

předem dohodne. Dohodu lze sjednat jak v rámci pracovní smlouvy, tak i jako 

samostatnou dohodu ohledně pracovní pohotovosti. Zaměstnanci náleží při pracovní 
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pohotovosti odměna dle § 140 ZP, a to za dobu pracovní pohotovosti ve výši nejméně 

10 % jeho průměrného výdělku.53 

 

4.2.8 Dovolená 

Nejdelším a tímto také z pohledu zaměstnance nejdůležitějším časovým úsekem, 

který mu zákon poskytuje k době odpočinku, je institut dovolené. Jako prvek ochrany 

zaměstnance slouží zejména vymezení minimální zaručené doby dovolené, která činí 

4 týdny. Dovolená náleží zaměstnanci nárok za kalendářní rok (příp. jeho část), 

za odpracované dny či má nárok na dodatkovou dovolenou. Pokud však zaměstnavatel 

má zájem na poskytnutí i jiných druhů dovolené či ve větším rozsahu, odchýlit se 

od ustanovení ve prospěch zaměstnance je nejen možné, ale i z hlediska flexicurity 

vítaným přístupem.54 

ZP v § 212 upravuje podmínky, dle kterých vzniká zaměstnanci nárok 

na dovolenou. Pokud zaměstnanec vykonával práci nepřetržitě u téhož zaměstnavatele 

alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší mu dovolená za kalendářní rok, popřípadě 

její poměrná část, v případě kdy pracovní poměr netrval nepřetržitě. Co se týká 

odpracovaného dne, za takový se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval 

převážnou část své směny, části směn se z jednotlivých dnů nesčítají. 

Za výkon práce se také považuje dle § 348 ZP doba, kdy zaměstnanec nepracuje 

pro překážky v práci, s výjimkou doby pracovního volna, které čerpá na základě své 

žádosti, bylo-li předem sjednáno jeho napracování, a doby, po kterou byla práce 

přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy. Dále se za výkon práce považuje čerpání 

dovolené, náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek. Nebo když 

zaměstnanec nepracuje z toho důvodu, že je v daném dni svátek, za který mu náleží 

náhrada mzdy, případně za který se mu jeho mzda nebo plat nekrátí. Zdali se jedná nebo 
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nejedná o zameškání práce, posuzuje případ od případu zaměstnavatel s příslušnou 

odborovou organizací, která u zaměstnavatele působí. Naopak za výkon práce se 

dle § 216 odst. 2 ZP nepovažuje doba zameškaná pro důležité osobní překážky v práci 

(výjimka pokud nejsou uvedeny v prováděcím právním předpise). 

Jak již bylo řečeno, základní výměra dovolené činí dle § 213 ZP nejméně 4 týdny 

v kalendářním roce.  Co se týká zaměstnanců státu, územních samosprávných celků, 

státních fondů a dalších subjektů uvedených v § 109 odst. 3 ZP, jejich dovolená činí 

5 týdnů v kalendářním roce. Na nejdelší dovolenou pak mají nárok pedagogičtí 

pracovníci a akademičtí pracovníci vysokých škol, a to v rozsahu 8 týdnů v kalendářním 

roce. Výše stanovené časové rozpětí vyjadřuje zaručenou délku dovolené, na kterou 

mají zaměstnanci nárok, a kterou mají právo čerpat. Nic nebrání také tomu, aby došlo 

k navýšení dovolené nad zákonný rámec ve prospěch zaměstnance prostřednictvím 

ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Institut dovolené má ještě další dvě formy, a to dovolenou za odpracované dny 

a dodatkovou dovolenou. v § 214 ZP je upraven institut tzv. dovolené za odpracované 

dny. Jedná se případ, kdy zaměstnanec nemá nárok na dovolenou za kalendářní rok ani 

její poměrnou část z toho důvodu, že nevykonával práci u téhož zaměstnavatele alespoň 

60 dnů v jednom kalendářním roce. V tomto případě zaměstnanci přísluší dovolená 

za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 

21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. 

Dodatková dovolená upravena v § 215 ZP slouží k posílení dovolené 

pro zaměstnance formou jakéhosi „dodatku“, resp. navýšení dovolené nad rámec 

stanovené základní délky dovolené. Jedná se zejména o zaměstnance, kteří pracují 

ve zvlášť ztížených podmínkách, vykonávají složité a obtížné práce, vyskytují 

se v neobvyklém a ne příliš příznivém pracovním prostředí. Taková dodatková 

dovolená se pak považuje alespoň za částečnou kompenzaci pro zaměstnance za výkon 

této nepříliš standardní práce ve ztížených podmínkách, kdy si tito zaměstnanci zaslouží 

více odpočinku. 
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4.2.9 Úvaha nad změnami institutu dovolené de lege ferenda 

Dovolená je důležitým institutem zajišťujícím odpočinek zaměstnance, na který má 

zaměstnanec ze zákona nárok, ať už jde o dovolenou za kalendářní měsíc, za poměrnou 

část kalendářního roku či za odpracované dny. Stanovená minimální délka dovolené se 

zda být dostatečná, také se odvíjí podle toho, v jakém sektoru zaměstnanec vykonává 

práci. Dále záleží na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, zdali dojde 

k navýšení délky dovolené například v rámci benefitů nabízených zaměstnavatelem. 

Problematická je však často situace, kdy si zaměstnanec nestihne v rámci kalendářního 

roku dovolenou zcela nebo z části vyčerpat. Institut čerpání dovolené by měl směřovat 

k tomu, aby zaměstnanec vyčerpal co nejvíce dovolené v příslušném kalendářním roce a 

zbytečně část takové dovolené nepřeváděl do roku dalšího. Často tak dochází k řetězení 

několika dovolených, toto by také mohlo být problematické pro zaměstnavatele, kdy 

musí zajistit čerpání dovolené a zároveň zachovat výkon práce v takovém stavu, aby na 

pracovišti zajistil v příslušné době dostatečný počet zaměstnanců.   

 

4.3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Výkon závislé práce je zpravidla prováděn v pracovním poměru mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovní právo však neklade meze dalším 

ujednáním mimo pracovní poměr, pokud jsou strany ochotny je využít. Mezi takové 

dohody patří dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce. V praxi tyto 

alternativní možnosti výkonu práce využívají zejména studenti, matky na rodičovské 

dovolené, důchodci atd. Jedná se často o krátkodobý přivýdělek bez nutnosti uzavírat 

pracovní smlouvu. Častým případem je výkon práce v pracovním poměru jako hlavní 

zdroj obživy zaměstnance a možnost doplňkového přivýdělku bez nutnosti uzavírat 

další pracovní smlouvu u jiného zaměstnavatele. Zákon stanovuje písemnou formu pro 

dohody a povinnost doručení jednoho vyhotovení druhé smluvní straně.  

Těmto dohodám je přisuzována vysoká míra flexibility, co se týká záležitostí, které 

si chtějí strany mezi sebou ujednat (např. místo výkonu práce, druh práce, odměnu, 

dobu jejího konání, ukončení práce atd.), na druhé straně je zde zaručena menší ochrana 
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zaměstnance jakožto slabší smluvní strany. Sice se zde uplatní podpůrně 

ZP s ustanoveními upravujícími pracovní poměr, avšak nepoužije se dle § 77 ZP, pokud 

jde o převedení na jinou práci a přeložení, dočasné přidělení, odstupné, pracovní dobu 

a dobu odpočinku, překážky v práci na straně zaměstnance, dovolenou, skončení 

pracovního poměru, odměňování s výjimkou minimální mzdy a cestovní náhrady. 

Dohoda o provedení práce je původně zamýšlena pro práce krátkodobějšího 

charakteru, je ze zákona v § 75 ZP omezena rozsahem odpracovaných hodin v objemu 

300 hodin za kalendářní rok. V dohodě o provedení práce musí být stanovena doba, 

po kterou bude dohoda platit.  

V druhém případě lze se zaměstnancem uzavřít dohodu o pracovní činnosti dle § 76 

ZP. Tuto dohodu lze sjednat, i když rozsah práce nepřesáhne 300 hodin v daném 

kalendářním roce. Zákon klade požadavky na obsah, a to takové, že dohoda musí 

obsahovat informace o sjednané práci, sjednaný rozsah pracovní doby a dobu, na kterou 

se dohoda uzavírá. Vzhledem k tomu, že se neuplatní ustanovení ZP pro pracovní dobu 

a dobu odpočinku, ochrana zaměstnance je zde promítnuta v samostatném ustanovení, 

a to v omezení rozsahu týdenní pracovní doby. Není možné vykonávat práci v rozsahu 

překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Stejně tak 

dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní 

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

za období 52 týdnů.  

Ukončení výkonu práce je zcela otevřen smluvnímu ujednání stran. Pokud se však 

strany nedohodly v dohodě, jakým způsobem může dojít k ukončení jejich smluvního 

vztahu, jde takto učinit dohodou stran, jednostranným zrušením s výpovědní 15 denní 

lhůtou dle § 76 ZP. Okamžité zrušení dohody o práci lze učinit pouze v případě, kdy 

je možné okamžitě zrušit i pracovní poměr. Zde je i přes vysokou míru flexibility této 

dohody zachována alespoň minimální ochrana zaměstnance před okamžitým zrušením, 

tím pádem před ztrátou pracovního místa bez výpovědní doby, během které by se mohl 

zaměstnanec adaptovat na nově vzniklou situaci a hledat si novou práci. Pro ukončení 

dohod mimo pracovní poměr se použije písemná forma. 
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4.3.1 Úvaha nad změnami de lege ferenda 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou založeny na principu, kdy 

zaměstnanec chce vykonávat práci, avšak ne v takovém rozsahu či za takových omezení 

jako při výkonu práce na základě sjednané pracovní smlouvy. Většinou se jedná 

o přivýdělky zaměstnanců během studií, v důchodovém věku či zaměstnankyň matek 

na mateřské a rodičovské dovolené. Mohou těmto skupinám zaměstnanců zajistit 

potřebný přivýdělek, aniž by se zavazovali zaměstnavateli pracovní smlouvou, která 

skýtá mnohá omezení. Jako příklad je možno uvést rozvázání pracovního poměru, 

v případě kdy nedojde k dohodě se zaměstnavatelem, zaměstnanec bude muset setrvat 

dva měsíce ve výpovědní lhůtě stále ve výkonu práce, což může být velmi 

problematické pro okruh zaměstnanců, kteří jsou uvedeni výše jako typičtí zájemci pro 

výkon práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.  

Pracovní vztah vzniklý na základě dohod o pracích vykonávaných mimo pracovní 

poměr je velmi flexibilním vztahem, strany zde mají velký prostor pro ujednání si svých 

záležitostí. Míra ochrany zaměstnance však už takto vysoká není. Tento vztah je ale 

natolik výhodný, zaměstnanci z něj neplynou omezení většího rozsahu a je spíše 

dočasného charakteru, že současná právní úprava se zdá být dostačující a k žádným 

větším změnám by docházet nemuselo. 

 

4.4 Odměňování za vykonanou práci 

Jedním z hlavních důvodů, pro které je vykonávána práce zaměstnance 

pro zaměstnavatele je adekvátní protihodnota za takto vykonanou práci, a to ve formě 

mzdy, platu či odměny za vykonanou práci. Mezi další aspekty, které zaměstnání 

přináší, zajisté patří možnost seberealizace, získávání nových zkušenosti, budování 

kariéry, socializace apod. Avšak primárním účelem pracovního výkonu práce je získání 

určitého přivýdělku, pro zaměstnance je jeho práce zpravidla velmi důležitá 

z existenčního hlediska a při její ztrátě by musel čelit neméně problémům týkající 

se finanční stránky.  
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Mzdou se rozumí dle § 109 ZP peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální 

mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci. Plat je pouze 

peněžité plnění a náleží zaměstnancům státu, územně samosprávného celku, státního 

fondu, příspěvkové organizace a školské právnické osoby. Mzda i plat se poskytují 

podle složitosti, odbornosti, odpovědnosti dané práce, také podle pracovního nasazení 

a v neposlední řadě pracovních výsledků, které se promítají ve vykonané práci. Odměna 

z dohody zase náleží za práci vykonanou na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. 

Co se týká mzdy, je dán prostor pro obě smluvní strany, aby se na výši mzdy 

dohodly dle ostatních parametrů, jako jsou již výše zmiňované dovednosti, pracovní 

výsledky, míra odpovědnosti zaměstnance při výkonu sjednané práce atd. Na základě 

těchto parametrů by dle ZP měli být posuzován i všichni zaměstnanci stejně, tzn. mělo 

by se vyvarovat diskriminaci a zachovávat rovné podmínky co se týká odměňování 

při stejném či srovnatelném naplnění parametrů, které jsou pro zaměstnavatele jakýmisi 

ukazateli při odměňování. 

 Zákon však nestanovuje žádné bližší určování, toto je zcela na dohodě mezi 

stranami. Pouze z hlediska security stanovuje limit, pod který nelze mzdu ujednat, a to 

formou zaručené mzdy, stanovené minimální mzdy, výše příplatků a stanovení srážek 

ze mzdy. Tyto prvky slouží k ochraně zaměstnance, aby nedocházelo k jeho 

vykořisťování jenom z důvodu, že o danou práci nechce přijít a to i přesto, že by jí 

vykonával za případných nevýhodných podmínek.  

 

4.4.1 Minimální mzda  

Minimální mzda upravena v § 111 ZP je nejnižší přípustnou výší protihodnoty, která 

ze zákona náleží zaměstnanci za vykonanou práci. Mzda, plat, ani odměna za práci 

z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nesmí klesnout pod hranici 

minimální mzdy. Minimální mzdu stanovuje vláda nařízením, základní sazba však činí 

nejméně 7.955,- Kč. Nedosáhne-li zaměstnanec na zákonnou minimální mzdu, 

zaměstnavatel je povinen doplatit mu rozdíl mezi mzdou, na kterou by měl nárok 
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a mzdou, kterou fakticky dostal od zaměstnavatele v daném měsíci zaplaceno 

za vykonanou práci. 

 

4.4.2 Zaručená mzda 

Na zaručenou mzdu vznikl zaměstnanci nárok ze zákona, smlouvy, vnitřního 

předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru. Zaručenou mzdou se rozumí 

mzda, plat, ale nikoliv třeba odměna za práci. Je nutné si ji neplést s institutem 

minimální mzdy, která se vztahuje na všechny zaměstnance všech zaměstnavatelů, 

zaručená mzda se uplatní pouze u zaměstnanců v pracovním poměru. Sazby nejnižších 

úrovní zaručené mzdy stanovuje vláda prostřednictvím nařízení. Nejnižší úroveň 

zaručené mzdy nesmí klesnout pod částku, která je stanovena jako minimální mzda. 

Další nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou pak odstupňovány odlišně dle složitosti, 

odbornosti, odpovědnosti vykonávané práce.55 

 

4.5 Náhrada škody 

 

4.5.1 Předcházení škodám 

Dříve než se dostaneme k samotné náhradě škody, musí určitá škoda nastat. ZP 

se ale snaží, aby k takovým škodám nedocházelo a institut odpovědnosti za škodu se 

vůbec nemusel uplatňovat. Ustanovení § 248 ZP klade na zaměstnavatele povinnosti, 

které by měli sloužit k předcházení škodám. Zaměstnavatel je povinen zabezpečit 

zaměstnancům pracovní podmínky, při kterých mohou plnit své pracovní povinnosti, 

aniž by byli ohroženi na zdraví a majetku. Pokud zjistí zaměstnavatel nějaké problémy 

a závady, které by mohly ohrozit výkon práce, je povinen učinit možná opatření k jejich 

odstranění. Zaměstnavatel také v souvislosti s ochranou majetku na pracovišti 

                                                           
55

 Srov. ELIÁŠ, K., HŮRKA, P., BEZOUŠKA, P., MORÁVEK, J., SCHMIED, Z., TRYLČ, L. Zákoník 
práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 1. 2014, 
3. aktualizované a rozšířené vydání, Praha: Anag, 2014, s. 311-312. 
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je oprávněn provádět kontrolu věcí i zaměstnanců, resp. kontrolovat vnášení a vynášení 

věcí na pracoviště. Ochrana osobnosti je při takové prohlídce zaručena.  

Aby nebyly povinnosti stanoveny pouze jednostranně, ZP stanovuje v § 249 

povinnosti pro předcházení škod také pro zaměstnance. Ti si musí počínat tak, aby 

nedocházelo ke škodám, které jsou odstupňovány podle míry závažnosti, a to škody na 

zdraví, majetku a také k bezdůvodnému obohacení. V případě, kdy zaměstnanec ví 

o skutečnosti, že určitá škoda hrozí, má povinnost tuto skutečnost oznámit nadřízenému 

zaměstnanci. V případě kdy by mohl zaměstnanec hrozící škodu odvrátit, je povinen 

takto učinit. Tato povinnost však není absolutní, nesmí odvrácením ohrozit sebe ani 

ostatní zaměstnance, nemusí škodu odvracet, brání-li mu v tom důležitá okolnost.  

 

4.5.2 Odpovědnost zaměstnance za škodu 

Odpovědnost za škodu lze chápat tak, že je to povinnost v tomto případě 

zaměstnance poskytnout náhradu škody v případě, že způsobil zaměstnavateli škodu při 

výkonu práce nebo v přímé souvislosti s tímto výkonem. ZP rozlišuje tři zvláštní 

odpovědnosti zaměstnance za škodu (odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvracení 

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

vyúčtovat a odpovědnost za ztrátu svěřených věcí), které se uplatní jen zákonem 

stanoveným způsobem. V ostatních případech se použije úprava obecné odpovědnosti 

v § 250 ZP.  Pro uplatnění odpovědnost je tedy důležité, aby došlo ke vzniku škody. 

Škoda vzniká porušením povinností ze strany zaměstnance, tedy protiprávním 

jednáním, kdy se zaměstnanec nechoval v souladu s předpisy při výkonu sjednané 

práce.  

Další podmínkou je, aby zaměstnanec vzniklou škodu zavinil, nemůže 

se zaměstnanci přičítat objektivní odpovědnost za vznik škody. A v neposlední řadě, 

aby se skutečně dokázalo, že za vzniklou škodu opravdu může zaměstnanec, musí být 

splněna podmínka příčinné souvislosti mezi protiprávním jednáním zaměstnance 

a vzniklou škodou. Tato příčinná souvislost musí být dokázána bezpochyby, aby došlo 

ke vzniku odpovědnosti za škodu. Nestačí zde pouhá pravděpodobnost, že se určitým 
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způsobem mohlo něco stát či domněnka, že se tak stalo.56 Zaměstnavatel je také 

povinen prokázat zavinění zaměstnance, důkazní břemeno leží v tomto případě na jeho 

straně. 

V situaci, kdy byla škoda způsobena částečně i ze strany zaměstnavatele, 

odpovědnost za škodu zaměstnance se tímto poměrně omezí. Zaměstnanec 

by v takovém případě odpovídal za škodu, kterou on sám zavinil a zbytek odpovědnosti 

by se přičítal zaměstnavateli podle poměru zavinění. 

Škodou se rozumí majetková újma, která je zpravidla vyčíslitelná v penězích. Škoda 

se dále může dělit jako škoda skutečná a ušlý zisk, o který zaměstnavatel přišel 

v důsledku vzniklé škody. V případě odpovědnosti zaměstnance za škodu je prvotním 

řešením navrácení věcí do původního stavu. Pokud to z povahy věci není možné, 

je zaměstnanec povinen nahradit hodnotu poškozené věci v penězích. 

  

4.5.3 Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody 

Odpovědnost za nesplnění povinnosti upravená v § 251 ZP k odvrácení škody patří 

ke zvláštním formám odpovědnosti zaměstnance za škodu. Toto ustanovení úzce souvisí 

s povinností předcházet škodám, ale je zde obsažena konkrétnější úprava takové 

povinnosti. Zaměstnancům je zde udělena povinnost k upozornění nadřízeného 

zaměstnance na hrozící škodu, také povinnost přímého zakročení proti hrozící škodě 

a škoda vznikla, ačkoliv kdyby zaměstnanec jednal dle stanovených povinností, bylo by 

jí zabráněno. V takovém případě vzniká zaměstnanci tato zvláštní odpovědnost 

za škodu a zaměstnavatel po něm může požadovat náhradu škody vzhledem k poměru 

zavinění zaměstnance na vzniklé následné škodě, pokud ji není možné nahradit jinak. 

Aby tato odpovědnost nebyla absolutní, zaměstnanec nebude odpovídat za škodu, 

kterou způsobil při odvracení hrozící škody zaměstnavateli nebo nebezpečí hrozícímu 

životu a zdraví v případě, že takový stav, který odvracel, sám úmyslně nevyvolal. A při 

odvrácení si zaměstnanec počínal přiměřeně. 

                                                           
56

 Srov. ELIÁŠ, K., HŮRKA, P., BEZOUŠKA, P., MORÁVEK, J., SCHMIED, Z., TRYLČ, L. Zákoník 
práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 1. 2014, 
3. aktualizované a rozšířené vydání, Praha: Anag, 2014, s. 544-545. 
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4.5.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je 

zaměstnanec povinen vyúčtovat 

K dalšímu typu zvláštní odpovědnosti za škodu zaměstnance patří odpovědnost 

za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat upravenou 

v § 252 ZP. Této odpovědnosti předchází sjednání dohody mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci 

k vyúčtování (tzv. dohoda o odpovědnosti). Za takové hodnoty se považují peníze, 

zboží, cennosti, s kterými zaměstnanec přichází při výkonu práce do styku, atd. 

Typickým příkladem je zaměstnanec, který vykonává práci pokladního v obchodním 

řetězci. Během svého výkonu práce má na starosti výběr peněz jako protihodnotu 

za prodávané zboží. Tyto peníze pak uchovává na příslušném místě (zpravidla v kase) 

a má odpovědnost za tyto peníze, které mu byly svěřeny. Velmi důležité je, že pak 

takový zaměstnanec odpovídá za schodek vzniklý na těchto hodnotách. Je to ztráta, 

kterou zapříčinil nesprávným přístupem ke svěřeným hodnotám. U příkladu pokladního 

je to typicky situace, kdy dojde k omylu při přebírání peněz od kupujícího a následný 

schodek se zjistí až při pravidelném přepočtu kasy na konci směny příslušného 

zaměstnance. Tzv. dohoda o odpovědnosti, nebo také hovorově „hmotná odpovědnost“ 

se může uzavřít se zaměstnancem, který dosáhl osmnácti let věku a zákon na ní klade 

požadavek písemné formy. Zaměstnanec se také může zprostit odpovědnosti dle § 252 

ZP v případě, kdy dokáže, že schodek vznikl bez jeho zavinění, zejména když nastala 

situace, kdy mu bylo zabráněno se svěřenými hodnotami nakládat v důsledku zanedbání 

povinnosti ze strany zaměstnavatele. Zaměstnanec má možnost od dohody 

o odpovědnosti za určitých podmínek stanovených v § 253 ZP odstoupit. 

 

4.5.5 Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí 

Třetí zvláštní odpovědností zaměstnance za škodu je odpovědnost za ztrátu 

svěřených věcí. Zaměstnanec vykonává svou práci často při použití podpůrných věcí, 

které mu usnadňují, někdy vůbec umožňují výkon takové práce. Zaměstnavatel by měl 
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zaměstnanci připravit takové pracovní podmínky, aby zaměstnanec měl k dispozici 

veškeré věci, které k danému výkonu práce potřebuje. Zaměstnanec tedy může takové 

věci využívat, je však v užívání omezen, nestává se tímto jejich vlastníkem. Proto 

by měl dbát o to, aby byly věci zachovány v co nejlepším stavu (běžné opotřebení není 

na škodu) a navíc dle § 255 ZP zaměstnanec odpovídá za ztrátu takových svěřených 

věcí, proto by si měl dávat pozor i na tuto skutečnost. Mezi takové věci patří nástroje, 

ochranné pracovní prostředky a jiné věci, které mu zaměstnavatel svěřil na základě 

písemného potvrzení. Pokud se jedná o věc, která přesahuje hodnotu 50.000,- Kč, může 

být svěřena jen na základě dohody o odpovědnosti za schodek zmiňována v podkapitole 

výše. Stejně jako u dohody o odpovědnosti za schodek musí mít dohoda o odpovědnosti 

za ztrátu písemnou podobu a může být uzavřena jen se zaměstnancem starším osmnácti 

let. Pokud ke ztrátě došlo, aniž by na tom měl zaměstnanec zásluhu, může dojít 

ke zproštění jeho odpovědnosti, pokud důvody vedoucí ke zproštění prokáže. 

 

4.5.6 Rozsah náhrady škody 

Ochranný prvek chránící zaměstnance, který se uplatní u institutu náhrady škody, je 

zcela jistě rozsah náhrady škody. Po zaměstnanci, který způsobil škodu svým 

zaviněným jednáním, avšak v nedbalosti, nemůže být požadováno, aby nahrazoval 

vzniklou škodu v plné výši. § 257 ZP stanovuje určité limity při určení rozsahu náhrady 

škody pro tento případ, a to takový, že výše požadované náhrady škody nesmí 

přesáhnout částku, která se rovná čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.  

Dalším ochranným prvkem je pro případ společného zavinění zaměstnance 

a zaměstnavatele, v takovém případě hradí zaměstnanec pouze část podle míry svého 

přičinění na vzniklé škodě. Stejné platí i u provedené škody ve větším počtu 

zaměstnanců. 

ZP dále v § 258 stanovuje limit pro určení výše škody při odpovědnosti za nesplnění 

povinnosti k odvrácení škody, kdy výše náhrady škody nesmí přesáhnout částku 

rovnající se trojnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. 
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4.5.7 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 

ZP na jedné straně obsahuje úpravu odpovědnosti za škodu zaměstnance, neopomíjí 

však i odpovědnost za škodu týkající se zaměstnavatele, kterou upravuje v § 265. Jedná 

se o ochranný institut, dle kterého je zaměstnanec chráněn, pokud mu došlo ke vzniku 

škody při plnění pracovních úkolů a povinností v souvislosti s porušením povinností ze 

strany zaměstnavatele. Ochrana spočívá zejména v tom, že zaměstnavatel zaměstnanci 

za takovou škodu odpovídá. Výjimkou, kdy zaměstnavatel neodpovídá za škodu 

je situace, kdy zaměstnanec bez souhlasu zaměstnavatele využije dopravní prostředek 

k plnění pracovních povinností a na takovém dopravním prostředku vznikne škoda. 

Stejně tak zaměstnavatel neodpovídá za škodu na zařízení a na předmětech, které slouží 

pro výkon práce a bylo jich užito bez souhlasu zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel také dle § 266 ZP odpovídá za škodu, kterou utrpěl zaměstnanec 

při odvrácení škody, která hrozila právě zaměstnavateli nebo odvracel nebezpečí hrozící 

životu a zdraví. Tato škoda však nesměla vzniknout úmyslným jednáním zaměstnance. 

Zaměstnavatel dále odpovídá za škodu na věcech, které se obvykle nosí do práce. Právo 

na náhradu však zanikne, pokud zaměstnanec vznik škody neoznámí ve lhůtě dle  § 267 

ZP. 

Co se týká rozsahu náhrady škody, která zaměstnanci náleží při vzniku škody 

ze strany zaměstnavatele, touto problematikou se zabývá § 268 ZP. Zaměstnavatel 

je povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. Za věci, které zaměstnanec do práce 

obvykle nenosí, zaměstnavatel odpovídá do částky 10.000,- Kč. 

 

4.5.8 Úvaha nad změnami de lege ferenda 

ZP upravuje odpovědnost za škodu jak zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Náhrada 

škody, která se uplatňuje na základě této odpovědnosti, může být pak v plné výši jako 

skutečná škoda, či limitována dle zákonem stanovených podmínek, nebo poměrná dle 

míry zavinění subjektu. Může nastat také situace, kdy je odpovědnost za škodu 

rozdělena mezi oba subjekty, zavinění je v tomto případě na straně zaměstnance 

i zaměstnavatele. V takovém případě se pak rozlišuje míra zavinění a dle tohoto měřítka 

se pak vyměřuje i náhrada škody. Současná právní úprava komplexně upravuje institut 
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odpovědnosti za škodu. Jedinou změnou, která by mohla nastat, je možnost flexibilního 

ujednání odpovědnosti za škodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, například 

při vzniku pracovního poměru nebo i kdykoliv během něj. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo zejména nalézat prvky flexicurity v jednotlivých oblastech 

pracovního práva, zkoumat jejich vzájemné působení v rámci pracovněprávního vztahu, 

případně navrhnout možnosti úpravy de lege ferenda. 

Koncept flexicurity, který je v rámci této práce vysvětlen ve třetí kapitole, se 

v pracovněprávním vztahu uplatňuje působením jak prvků flexibilních na jedné straně, 

tak prvků ochranných na straně druhé. Ideálním stavem je pak nalezení vyváženosti, 

rovnováhy mezi těmito dvěma prvky. Ovšem stanovení parametrů, které by zajišťovaly 

takovou rovnováhu, je velmi složité. Musí se vždy vzít v potaz, jaký dopad bude mít 

určitá změna pro oba subjekty pracovněprávního vztahu.  

Pro zaměstnance je nutné poskytnout co nejvyšší možnou míru ochrany jakožto 

pro smluvní stranu, která je v takovém postavení vůči zaměstnavateli slabší smluvní 

stranou, tudíž by měla být z povahy tohoto vztahu i více chráněna. Takovou formu 

ochrany však nelze myslet absolutně, jelikož nelze jednostranně neúměrně zatěžovat 

zaměstnavatele, aby nedošlo ke stavu, kdy pro něj vstup do pracovněprávního vztahu se 

zaměstnancem bude spíše zátěží.  

Prvky flexicurity by měly sloužit zejména k tomu, aby byl trh práce 

flexibilnějším, aby byla zachována co nejvyšší míra zaměstnanosti a zdravé pracovní 

prostředí. Zákonodárci se snaží dospět k stanovení parametrů, které by zajišťovaly 

ideální stav pracovních poměrů na trhu práce, aby došlo k vytvoření modelu, který bude 

fungovat v co nejlepší míře. Koncept flexicurity se v českém pracovním právu objevuje 

až v posledních letech, tudíž je jenom otázkou času, jakým dalším směrem se bude 

české pracovní právo ubírat. Jako srovnání může sloužit situace v Dánsku, které je tzv. 

kolébkou flexicurity a tento koncept zde funguje již řadu let.  

Jak už bylo zmíněno, v rámci této práce konkrétně ve čtvrté kapitole, jsem se 

zabývala zkoumáním jednotlivých institutů českého pracovního práva a ve vybraných 

případech jsem uvedla vlastní návrh úpravy de lege ferenda. I když jsem v rámci práce 

určité návrhy uvedla, pokud mám hodnotit komplexně úpravu českého pracovního 

práva z hlediska flexicurity, považuji ji již za dostatečně propracovanou. Vždy se 
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samozřejmě objeví určité prvky, které je potřeba doladit, to však souvisí i s celkovým 

vývojem společnosti a jejich potřeb. 

Pokud by tedy mělo dojít k určitým změnám, dle mého názoru by mohl být dán 

všeobecně větší prostor pro smluvní ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 

v rámci projevu flexibility pracovněprávního vztahu. 
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Resumé 

Tématem této diplomové práce je nalezení prvků flexicurity vyskytujících se 

v jednotlivých institutech českého pracovního práva a zkoumání jejich vzájemného 

působení. Slovní spojení flexicurita vzniklo sloučením dvou anglických slov opačného 

významu, a to flexibility (flexibilita, pružnost) a security (ochrana, bezpečnost, jistota).  

Flexicurita je určitým konceptem trhu práce a může zasahovat v širším slova 

smyslu až do práva sociálního zabezpečení a politiky zaměstnanosti. Koncept 

flexicurity v souvislosti s pracovněprávním vztahem je snahou o vytvoření vztahu mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, který bude jednak flexibilní pro smluvní ujednání 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a zároveň zachová dostatečnou míru ochrany 

pro zaměstnance. 

Tato diplomová práce je rozdělena do několika částí. Skládá se z úvodu, čtyř 

kapitol dále členěných do podkapitol a závěru. 

První kapitola se zabývá obecným úvodem do pracovního práva, jeho 

historickým vývojem a vztahem k legislativě Evropské unie. Ve druhé kapitole jsou 

zmíněny základní zásady pracovního práva, dále vymezení pracovního práva jako 

relativně samostatného právního odvětví včetně vztahu k ostatním právním odvětvím. 

Třetí kapitola se věnuje vysvětlení pojmu flexicurita, přístupu jednotlivých autorů 

k vymezení tohoto pojmu, včetně příkladu fungování flexicurity v praxi na 

tzv. dánském modelu flexicurity.  

Čtvrtá kapitola je stěžejní kapitolou celé práce. Je rozdělena do subkapitol, kde 

jsou uvedeny jednotlivé instituty pracovního práva od vzniku pracovního poměru až po 

náhradu škody. Na těchto institutech se autor snaží ukázat prvky flexicurity, které se 

v rámci jednotlivých institutů objevují. Práce takto zkoumá jejich vzájemné působení. 

V závěru každé podkapitoly jsou uvedeny možné úvahy de lege ferenda. 

Závěr práce se zabývá shrnutím celé problematiky a zhodnocením možné úpravy 

de lege ferenda. 
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Abstract  

The theme of this thesis is to find the elements of flexicurity occurring in the various 

institutes of the Czech labor law and to study their interactions. The phrase flexicurity 

arises from the combination of two English words of opposite meaning, flexibility and 

security (safety, protection).  

 Flexicurity is a certain concept of the labor market and may intervene in larger 

sense to the social security law and employment policy. The concept of flexicurity in 

the context of an employment relationship is an attempt to create a relationship between 

the employee and the employer, which will be flexible enough to contractual 

arrangements between employer and employee, while maintaining a sufficient level of 

protection for employees. 

 This thesis is divided into several parts. It consists of an introduction, four 

chapters further divided into the subchapters and a conclusion. 

 The first chapter deals with a general introduction to the labor law, its historical 

development and relationship to European Union´s legislation. In the second chapter are 

mentioned the basic principles of labor law, the definition of labor law as a relatively 

independent branch of the law including the relationship to other branches of the law. 

The third chapter is devoted to the explanation of the concept of flexicurity, to the 

approach of individual  authors to define this term, including example of functioning of 

flexicurity in practice on the Danish model of flexicurity. 

 The fourth chapter is a fundamental chapter of this thesis. It is divided into the 

subchapters, indicating various institutes of labor law since the inception of the 

employment relationship to compensation of damages. On these institutes, the author 

tries to show the elements of flexicurity, which appear in these various institutes. This 

thesis researches by this way the interaction between these elements. At the end of each 

subchapter are stated the possible considerations de lege ferenda. 

Conclusion of this thesis deals with the summary of the whole issue and 

evaluation of possible modifications de lege ferenda. 
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