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Úvod
Z hlediska své podstaty pracovní právo vzniklo z

nutnosti

chránit

zaměstnance před kapitálem, jakožto důsledek řešení sociálního konfliktu kapitál
versus pracovní síla, a to v prospěch pracovní síly. Z tohoto důvodu by si mělo
svou ochranní podstatu zachovat i nadále. Globalizace a výrazný sociální aspekt
ochranní funkce pracovního práva v prospěch slabší strany vnáší značné napětí mezi
zájmy zaměstnavatelů a zaměstnanců. Proto se v rámci moderního pojetí pracovního
práva hledá syntéza mezi ochranní a organizační funkci pracovního práva.
Rozdělení Československa

na dvě samostatné republiky se zároveň

odrazilo i na obou právních řádech ČR a SR. I když pracovní právo u obou republik
byl založeno do roku 1993 na společných platformách, po rozdělení se každý z nově
vzniklých států se dal svou vlastní cestou, která byla ovlivněna jejich politickou a
ekonomickou situací. Vstupem obou zemí do EU 1.5.2004 se však situace do
značné míry zlepšila. Z pohledu pracovního práva zde byla především nutnost
harmonizace s právem EU. 1 V souladu s článkem 45 Smlouvy o fungování
Evropské unie je zajištěn volný pohyb zaměstnanců v Unii. 2 Volný pohyb
pracovníků mezi Českou republikou a Slovenskem je v současnosti nesporným
faktem. Vzhledem k tomu, že dodnes ještě nebyli provedené všechny implementace
směrnic EU včetně jejich náležitých transpozic do pracovního práva, je rozdílnost
v pracovních kodexech u obou států zřejmá. Těmi diferencemi v oblasti
individuální ochrany zaměstnanců se budeme v průběhu této rigorózní práce zabývat,
analyzovat je, a to nejen z aspektu hmotněprávní úpravy, nýbrž i z hlediska
procesního, protože odlišná judikatura nám dotváří ucelený přehled aplikační praxe.
Individuální ochrana zaměstnanců v pracovněprávních vztazích je
jedním ze

třech pilířů pracovního práva. Druhým pilířem, který doplňuje

individuální pracovní právo, je kolektivní pracovní právo a posledním, třetím

1

2

Dá se říct, že i když jsme již více než deset let členy EU, je mnoho lidí, kteří pracovní právo
Evropské unie považují spíše za jakýsi sekundární projev pracovního práva nebo dokonce si
myslí, že se jich to netýká. Až když následně dojde k soudnímu sporu tak se ukáže, že soudce
musí dodržet eurokomforní postup a nesmí rozhodnout v rozporu s právem EU.
Úplné znění . Evropské právo, základní dokumenty ve znění Lisabonské smlouvy, Celex 1195E
článek 45 s.12
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pilířem pracovního práva je právní úprava
pracovněprávní

vztahy

lze

zaměstnanosti.

3

Individuální

charakterizovat jakožto vztahy, v nichž jeden

subjekt(zaměstnanec) je najímán jiným subjektem(zaměstnavatel) za odměnu, aby
pro něj vykonával práci. 4 Základem individuálního pracovního práva je jeho
smluvní uspořádání především v soukromoprávní oblasti. Samotná smluvní
svoboda v pracovním právu je omezena především kogentními ustanoveními zákona,
a to v prospěch slabší strany smluvního vztahu.5 Vzhledem k účinnosti občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb.

k 1.lednu 2014, který prostřednictvím principu

subsidiarity bezprostředně dopadá na pracovněprávní vztahy budeme poukazovat
na změny v rámci individuálních právních vztahů. 6 U české právní úpravy budeme
využívat nově přijatou terminologii, avšak u slovenské právní úpravy v rámci
individuální ochrany zaměstnanců budeme využívat terminologii užívanou ve
slovenské právní úpravě.
Samotná rigorózní práce je rozvržena do 6 kapitol. První kapitola nazvaná
historický vývoj pracovního práva v kontextu individuálních právních vztahů
nás provede historickým vývojem individuální ochrany zaměstnanců v rámci
pracovního práva až do současnosti. Historický sled událostí nám totiž poskytuje
úvahy, kterými se ubírali zákonodárci při vytváření právních norem. Ve druhé
kapitole pod titulem právní zásady pracovněprávních vztahů se budeme zabývat
právními zásadami, na kterých stojí právní předpisy pracovního práva v ČR a na
Slovensku. Právní zásady nám umožňují v širším slova smyslu ne jenom stabilizaci,
ale zároveň nám dávají možnost interpretace a aplikace právních norem.7 Ve třetí
kapitole s názvem individuální pracovněprávní vztahy a jejich klasifikace si
rozebereme právní teorii, která je základem pro individuální ochranu zaměstnanců,
z aspektu základních a souvisejících individuálních pracovněprávních vztahů. Z
hlediska aplikační praxe je toto rozdělení velice významné, neboť teprve až určíme
o jaký druh individuálního pracovněprávního vztahu se jedná, tak následně víme,

3

4

5

6

7

BĚLINA, Miroslav a kolektiv. Pracovní právo. 6 . doplněné a podstatně přepracované vydání.
Praha : C. H. Beck, 2014. s. 4. ISBN 978-80-7400-405-6.
Michal SPIRIT a kolektiv. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR. Plzeň: Aleš
Čeněk 2009 str.57, ISBN978-80-7380-189-2
Je zde na místě podotknout, že smluvní vztah v rámci pracovního práva je i do značné míry
ovlivněn i kolektivními smlouvami, protože se jim musí podřídit.
Princip delegace občanského zákoníku byl zrušen nálezem Ústavního soudu ze dne 12.03.2008,
sp.zn. Pl.ÚS 83/06 i v souladu §4 zákoníku práce č.262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Zásady nám zároveň eliminují i další vývoj pracovního práva. Jedná se zde však i o principy
pracovněprávních vtahů, které mají normativní obsah a při aplikaci v rámci pracovně právních
norem k nim musí být přihlíženo, zejména při řešení pracovněprávních sporů.
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zda na příslušný individuální pracovněprávní vztah můžeme zcela aplikovat zákoník
práce nebo jiný příslušný právní předpis. 8 Čtvrtá kapitola nese název základní
individuální pracovněprávní vztahy v českém pracovním právu a budeme v ní
analyzovat a popisovat jednotlivé právní instituty základních individuálních
právních vztahů. Pátá kapitola se věnuje pracovněprávní judikatuře v českém
pracovním právu. Poslední, šestá kapitola má název individuální pracovněprávní
vztahy ve slovenském pracovním právu . V této šesté kapitole se budeme zabývat
diferencemi ve slovenském pracovním právu.
Tato práce se bude opírat především o metodu komparativní, ve které se
budou vzájemně srovnávat normy českého a slovenského pracovního práva v oblasti
individuálních pracovních vztahů. Následně tyto hmotněprávní normy budou
analyzovány a zároveň bude hodnocen i jejich dopad na procesní stránku. Potom
bude použitá metoda historická, protože ta nám pomáhá odhalit základní úvahy
zákonodárců v historickém kontextu. A nakonec rozhodně zde nesmíme opomenout
i metodu popisnou.
Primární hypotézou této rigorózní práce je koncepce individuálních
pracovněprávních vztahů, jimž se pracovní poměr řídí od začátku až do svého
skončení.
Sekundární

hypotéza

spočívá

v

zjištění,

zda

v

individuálních pracovněprávních vztazích nedochází k zneužití výkonů práv na
úkor zaměstnance.
Další hypotézu stanovíme ohledně vlivu flexicurity na individuální
pracovně-právní vztahy v rámci českého i slovenského pracovního práva.
Ambicí této rigorózní práce je přinést ucelený pohled na jednotlivé
aspekty v rámci individuální ochrany zaměstnanců v českém a slovenském
pracovním právu a zároveň nabídnou jednotlivá řešení při jejich aplikaci v praxi.

8

BĚLINA, Miroslav a kolektiv. Pracovní právo. 6 . doplněné a podstatně přepracované vydání.
Praha : C. H. Beck, 2014. s. 56. ISBN 978-80-7400-283-0
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1.

Historický vývoj pracovního práva v kontextu
individuálních právních vztahů

1.1

Individuální pracovněprávní vztahy do roku 1811
Zákonodárství v kontextu individuálních pracovněprávních vztahů má svůj

původ už v starověkém Římě. Jedná se především o smlouvy námezdní9, kde jejich
předmětem bylo užívání cizí pracovní síly po sjednanou dobu a za sjednanou mzdu.
Tento

typ

smlouvy

vytvářel

pracovněprávní

vztah

mezi

conductorem

(zaměstnavatelem) a locatorem (pracovníkem), který poskytoval svoje služby a
zároveň byl činný podle dispozic conductora. Locator musel sjednané práce
poskytovat osobně a současně odpovídal za každou nedbalost. Naproti tomu
conductor musel platit locatorovi mzdu, i když práce nemohl užít z důvodu překážek
na své straně. V rámci práva procesního zde bylo možné užít dvou žalob actio locati
a actio conducti, které sloužily k vyrovnání vzájemných nároků .10
Za dob feudalismu se na území dnešní České republiky vyskytovaly určité
právní úpravy v individuálních pracovních vztazích , kdy někým byla využívána cizí
pracovní síla. Už kolem roku 1300 byl dle požadavků krále Václava II. vypracován
horní zákon „Ius regule montanorum“, který svými kogentními ustanoveními
zasahoval do práv horníků a tím samozřejmě ovlivnili i jejich pracovní vztahy11. V
období stavovské monarchie u nás je třeba mimo jiné jmenovat smlouvu čelední,
smlouvu učednickou a smlouvu tovaryšskou. Tyto druhy pracovních smluv byly
omezeny především na větší města. Smlouvy čelední lze srovnat z časového
hlediska s pracovní smlouvou uzavřenou na dobu určitou, protože se uzavíraly
zpravidla na sv. Martina (11.listopadu) a týž den o rok později končily. Subjekty v
smlouvách čeledních byly na straně zaměstnavatele vrchnost a na straně pracovníka
čeleď, která ovšem byla obvykle v poddanském poměru. Právním jednáním

9

10

11

Locatio conductio operarum – smlouva námezdní, smlouva pracovní, týkalo se to pouze
manuálních a hrubých prací. Protože se vyvinula ze smluv o pronájmů otroků, fakticky se
nemohla týkat odborných zaměstnání např. Lékařů.
J.KINCL, V. URFUS, M.SKŘEJPEK. Římské právo. Praha: C.H.Beck, 1995 s.253-254 ISBN:807179-031-1
ŠIMEČKOVÁ, E. Pracovněprávní ustanovení horního zákoníku Václava II. K 800. Výročí vydání
horního zákoníku. In: Právník, č. 3/2000, s. 294 – 309.
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směřující k uzavření čelední smlouvy byl závdavek, který vrchnost dala čeledínovi
či služce. Milan Galvas 12 ve své učebnici připomíná, že ačkoliv byla práce
vykonávána za mzdu, čeledín pracoval celý rok pouze za stravu a přístřeší a mzda
mu byla vyplacena až po roce. Samotný závazek plynoucí z platně uzavřené čelední
smlouvy mohl být na čeledínech vymáhán pod pohrůžkou trestu. V 16. století byly
specifikovány a písemně zemskými sněmy vyhlášeny čelední řády, které upravovaly
v rámci obligatorních čeledních smluv také fedrovní listy ( písemné povolení svého
pána). 13 Čelední řády rozlišovali mezi městskou a venkovskou čeledí. Smlouvy
učednické a tovaryšské vycházely z právních norem cechovního práva, pro které
byla typická úprava řemeslných prací. Toto cechovní právo spadalo pod úpravu
městského práva už od 13. století.14 Na církevních a šlechtických statcích byla v
17.století upravená i nucená práce poddaných, která svou formou robotních patentů
rámcově zasahovala do pracovních vztahů.
Podle názoru Miroslava Běliny15 zrušení nevolnictví roku 1781 spolu s
vznikem průmyslové revoluce bylo významným impulzem v oblasti individuálních
pracovních vztahů. Avšak je zde na místě podotknout, že doba před rokem 1811 byla
především

poznačena

svým

liberalistickým

přístupem

k

individuálním

pracovněprávním vztahům.

1.2

Pracovní smlouvy po roce 1811
Dne 1. č e r v n a 1811 vstoupil v platnost Všeobecný občanský

zákoník (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen
Erbländer der Österreichischen Monarchie, dále jen ABGB) s účinností od

1.

1. 1812. O jeho výjimečné kvalitě svědčí jeho dlouhá účinnost a také to, že
posloužil jako inspirační zdroj pro současnou rekodifikaci občanského práva v
12

M.GALVAS a kol., Pracovní právo 2, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Doplněk 2004, s.
32 ISBN: 80-7239-173-9

13

BĚLINA, Miroslav a kolektiv. Pracovní právo. 6 . doplněné a podstatně přepracované
vydání. Praha : C. H. Beck, 2014. s. 19. ISBN 978-80-7400-283-0.
Michal SPIRIT a kolektiv. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR. Plzeň: Aleš
Čeněk 2009 str.30, ISBN978-80-7380-189-2
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BĚLINA, Miroslav a kolektiv. Pracovní právo. 6 . doplněné a podstatně přepracované vydání.
Praha : C. H. Beck, 2014. s. 20. ISBN 978-80-7400-283-0.
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ČR. ABGB ve své hlavě XXVI. upravoval pracovněprávní vztahy, konkrétně se
jednalo o smlouvu námezdní. Smlouva námezdní obsahovala též právní normy o
nájmu pracovní síly. Například, že musí jít o svobodně uzavřenou dohodu obou
stran námezdního poměru, která musí určit nejen podmínky prodeje pracovní síly,
ale též pracovní podmínky. Dle Marie Kalenské16 i Michala Spirita17 bylo v rámci
námezdního poměru podstatné, že se stát musel zdržet zásahů do určování
pracovních podmínek a dále byl povinen chránit zaměstnávajícího, tak i
zaměstnaného před nátlakem jiných osob. Samotná smlouva námezdní v sobě
zahrnovala dva typy smluv, a to smlouvu služební (vznikala, když se někdo zavázal
jinému po určitý čas konati služby) a smlouvu o dílo. Pro smlouvu služební bylo
charakteristické, že nároky z ní byly nepřenositelné, a pokud z okolností
nevyplývalo něco jiného, tak zaměstnanec byl povinen konat služby osobně.
Odměna byla vyplacená až po skončení služby. Sám o sobě služební poměr skončil
až po časovém horizontu, na který byl sjednán. ABGB dále umožňoval sjednat
služební poměr na zkoušku nebo pouze na dobu přechodné potřeby. Potom mohl být
v průběhu prvního měsíce jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance
kdykoliv rozvázán. V ostatních případech činila výpovědní lhůta zpravidla 14
dnů.18
Ke vzniku ochranné legislativy, tedy i v souvislostech s individuálními
právními vztahy, začínalo docházet, když v Rakousku kolem roku 1850 bylo na
ústupu liberální pojetí pracovního zákonodárství. V rámci právní úpravy, která
vycházela ze služební smlouvy, vycházel i obecní hornický zákon z roku 1854, ve
kterém se vyskytovaly ustanovení ohledně pracovněprávních vztahů majitelů vůči
úředníkům a dělníkům. Dále je zde na místě zmínit i živnostenský řád z roku1859,
který rovněž obsahoval právní normy o živnostenských pomocnících. Mezi
významné předpisy té doby patří i císařský dekret o ochraně dětí z roku 1842
(povoloval zaměstnávat děti až od 9 let). Ústava z roku 1867 zavedla koaliční
dohodu, která umožňovala vytvářet zaměstnanecké odborové organizace i zájmová
sdružení zaměstnavatelů. Zákaz stíhat stávky zavedl zákon č.43/1870. Také dílčí
16

M.KALENSKÁ. K vývoji pracovního práva, Aplikované právo. 1/2006. Praha: VŠAP s.9

17

Michal SPIRIT a kolektiv. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR. Plzeň: Aleš
Čeněk 2009 str.31, ISBN978-80-7380-189-2
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BĚLINA, Miroslav a kolektiv. Pracovní právo. 6 . doplněné a podstatně přepracované vydání.
Praha : C. H. Beck, 2014. s. 20. ISBN 978-80-7400-283-0.

12

novela ABGB z roku 1916 zakotvila některé právní normy kogentní povahy na
ochranu zaměstnanců. Například pokud byl pracovní poměr sjednán na dobu delší
než 5 let, tak výpovědní doba činila 6 měsíců. Pokud však zde existovaly důležité
příčiny, mohly oba subjekty pracovního poměru poměr zrušit, a to i bez výpovědi.
Pokud však zde byl kauzální nexus mezi bezdůvodným zrušením pracovního
poměru a škodnou událostí, tak škoda musela být viníkem uhrazena. Byla zde i
povinnost zaměstnavatele vystavit

zaměstnanci písemné potvrzení o

době a

způsobu služby, pokud o to zaměstnanec písemně požádal.19
Pracovněprávní spory té doby se řešily v rozhodčích sborech, kde mohlo
dojít buď to k narovnání, nebo k rozhodnutí, vůči kterému se bylo možné odvolat k
soudu. O odvoláních rozhodovaly okresní soudy, nebo v případě živnostníků byl
věcně příslušný živnostenský soud. Soudy byly složené s přísedících, kteří byli z řad
jak zaměstnanců tak z řad zaměstnavatelů.20

1.3

Historie pracovněprávních vztahů v Československu v letech
1918 – 1948
Po vzniku Československa 28. října 1918 byla převzatá značná část právních

předpisů z Rakouska-Uherska, především to byla úprava ABGB obsahující služební
smlouvu

a

množství

pracovněprávních

norem

týkajících

se

ochranné

pracovněprávní legislativy. 21 Poválečné utrpení způsobily vysokou nezaměstnanost,
s kterou úzce souvisel rozvoj dělnického hnutí. Dělnické hnutí bylo podstatnou
příčinou vzniku sociálního zákonodárství. Byl přijat zákon č.91/1918 o
osmihodinové pracovní době. Dále byly přijaty zákony o podpoře v
nezaměstnanosti (č.322/1921 Sb.)

22

, uzákoněna byla i účast horníků na

19

Michal SPIRIT a kolektiv. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR. Plzeň: Aleš
Čeněk 2009 str.33, ISBN978-80-7380-189-2
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M.GALVAS a kol., Pracovní právo 2, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Doplněk 2004, s.
33 ISBN: 80-7239-173-9
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P.HŮRKA a kol.. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 47-48 ISBN 978-80-7380-316-2
Jednalo se o Gentský systém, kde podporu vyplácela odborová organizace a stát na ni pouze
přispívá. Právní úprava však byla přijata velmi rychle a praktická realizace byla velmi složitá,
z toho důvodu byla účinnost posunuta až na rok 1925. J e d n í m z p r o b l é m u b y l o to,
že zaměstnanec musel být předtím odborově organizován minimálně 6 měsíců. To bylo jedním
z důvodů proč byl tento Gentský systém roku 1930 novelizován.
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rozhodování na zisku a rozšířena působnost nemocenského pojištění. Přijaty byly
též předpisy garantující placenou dovolenou na zotavenou a sociální pojištění
dělnické. V tomto období nebyly význam i kolektivní smlouvy, které uzavíraly
odborové organizace s jednotlivými zaměstnanci a tím fakticky ovlivňovaly i
charakter individuálních pracovněprávních vztahů. Další situací, jejímž vlivem
došlo k podstatnému snížení životní úrovně, byla hospodářská krize, která v
Československu vyvrcholila v roce 1933. To byl i důvod, proč se snížily mzdové
sazby a současně se snížily mzdy zkracováním pracovní doby. Do popředí se dostala
otázka péče o nezaměstnané, vždyť jejich počet dosáhl podle úředních statistik
koncem roku jednoho milionu. Do velké hospodářské krize zde můžeme vidět
různorodost procesních zákonů. Například zákon č. 218/1896 ř. z., o živnostenských
soudech; zákon č. 655/1919 Sb., o zřízení rozhodčí komise k úpravě služebního
poměru zaměstnanců a zřízenců v kovodělném průmyslu; zákon č . 100/1921 Sb., o
stavebním ruchu. Kompaktnost pracovního práva procesního zavádí až zákon o
pracovních soudech č. 131/1931 Sb., o soudnictví ve sporech z poměru
pracovního, služebního a učebního. Do působnosti pracovních soudů nespadaly
spory z pracovních poměrů horníků, zaměstnanců státních podniků a zaměstnanců
soukromého sektoru. 23 Senáty pracovních soudů se skládaly z předsedy senátu
(soudce z povolání), a dvou laických přísedících vybraných z řad zaměstnanců a
zaměstnavatelů. Nová úprava soudního řízení v pracovních věcech přinesla určité
zlevnění a zrychlení soudního jednání.24
V letech nacistické okupace 1939 – 1945 pracovněprávní předpisy sice zůstaly
v platnosti, avšak ty byly doplněny opatřeními na podporu nacistického Německa.
Jednalo se především o zavedení nucených prací, nucené sjednocení odborových
organizací a další diskriminační opatření proti vybraným skupinám obyvatelstva.
Po skončení války roku 1945 právní předpisy z období okupace byly v
převážné míře zrušeny, avšak po přechodnou dobu se mohlo užívat právních
předpisů, které nebyly v rozporu s ústavou z roku 1920. Nicméně v poválečném
období bylo uzákoněno několik důležitých pracovněprávních předpisů například
zákon o jednotné odborové organizaci, zákon o dovolené na zotavenou, zákon o

23
24

Rozhodovali rozhodčí orgány
J. ŘÍHA, Slovník veřejného práva československého, Svazek III. Heslo: Pracovní soudnictví.
Brno: 1934, s. 457
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úpravě pracovní doby v hornictví. Dle názoru Milana Galvase 25 zde nesmíme
opomenout i

dekret prezidenta republiky,

který zaváděl

povinnost

práceschopných nezaměstnaných nastoupit k provádění prací důležitých pro
poválečný rozvoj.

1.4 Dějiny Československých pracovněprávních vztahů do roku 1989
Po únoru 1948 následovala rozsáhla přestavba právního řádu tzv. „právnická
dvouletka“ která v značné míře zasáhla i do odvětví pracovní legislativy. Základem
pracovněprávní legislativy byla sjednocující pravidla pro všechny pracovníky
jednotné.26
Výrazná aktivita v oblasti pracovního práva a vztahů s ním souvisejících
nastala po roce 1956. Například byla zkrácená pracovní doba zákonem č. 45/1956
Sb. na 46 hodin týdně, zákonem č. 81/1959 Sb. byl ukončen vývoj právních norem
dovolené na zotavenou, zákonem č. 67/1951 byla provedená úprava na segmentu
ochrany života a zdraví při práci. Také oblast odpovědnosti zaměstnavatelů při
pracovních úrazech a nemocích z povolání a odpovědnosti zaměstnance za škodu
dostala řadu změn. Jednou z podstatných složek pracovních přepisů bylo
dominantní postavení odborových organizací v podnicích.27
Je ale pravdou, že v té době zůstávaly v platnosti odlišné právní úpravy týkající
se pracovních poměrů, zejména se to týkalo rozličných výpovědních lhůt při zániku
pracovního poměru, ale i rozdílnosti v oblasti vzniku a změny pracovního poměru.
Roztříštěnost pracovněprávních norem si v následujícím období vyžádala nutnost
kodifikace. Komplexnost pracovní úpravy byla dosažena vyhlášením zákoníku
práce č. 65/1965 s účinností od 1.1.1966. Zákon č. 65/1965 nahradil skoro všechny
platné předpisy upravující pracovněprávní vztahy. Zákoník práce v té době měl
převážně kogentní charakter. Poskytoval velice omezený prostor smluvní svobodě.
Byl mnohokrát novelizován, avšak i když byl antiliberální přinesl do
25

M.GALVAS a kol., Pracovní právo 2, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Doplněk 2004, s.
38 ISBN: 80-7239-173-9
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Každý člen společnosti měl rovné postavení ve vztahu k výrobním prostředkům.
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Michal SPIRIT a kolektiv. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR. Plzeň: Aleš
Čeněk 2009 str.36, ISBN978-80-7380-189-2
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československého pracovního práva jeho samostatnost. Osamostatnění zákoníku
práce č.65/1965 spolu s jeho komplexností, kogentností a jednotností lze považovat
za příznačný znak tehdejší pracovněprávní úpravy.

Jeho konstrukce však

neumožňovala subsidiární použití jiných právních odvětví. 28

1.5 Pracovní legislativa po roce 1989

Rok 1989 byl rokem významných politických a ekonomických změn. Před
zákonodárcem nastal problém vytvořit koncepci nového zákoníku práce. Nemožnost
fyzických osob zaměstnávat zaměstnance se dle Marie Kalenské 29 ukázala jako
zásadní. Změnu přinesl zákon č. 105/199 Sb. o soukromém podnikání občanů a
zákon č. 103/1990 Sb., který podstatně změnil hospodářský zákoník a tím umožnil
podnikání formou obchodních společností. Nařízení vlády ČSFR č. 105/1990 Sb.
o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů a vyhláška FMPSV
č.135/1990 Sb. o odměňování pracovníků při soukromém podnikání občanů situaci
do jisté míry zlepšily. 30 Tento právní stav trval prakticky až do roku 1994, tedy až
do provedení novely zákoníku práce zákonem č. 74/1994 Sb. 31Důležitým milníkem
bylo podepsaní asociační dohody 32 , která začala proces harmonizace českého
práva s právem EU. Důsledkem této asociační dohody byla novela zákoníku práce
provedená zákonem č.155/2000 Sb., která implementovala příslušné směrnice ES
do české právní úpravy. 33 Nicméně i přes řadu novelizací zákoníku práce nastala
nutnost vytvořit nový zákoník práce tak, aby se dokázal aklimatizovat v nové době
společenských a ekonomických změn. A tak v květnu roku 2006 byl přijat nový
28

BĚLINA, Miroslav a kolektiv. Pracovní právo. 6 . doplněné a podstatně přepracované vydání.
Praha : C. H. Beck, 2014. s. 25. ISBN 978-80-7400-283-0.
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M.KALENSKÁ, K vývoji pracovního práva, Aplikované právo. 1/2006. Praha: VŠAP s.14
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Evropským společenstvím ze dne 4.10.1993.
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zákoník práce č. 262/2006 Sb. 34 V době schvalování nového zákoníku práce
končilo volební období, což mělo za následek nepřijetí řady zákonu s kterými měl
být nový zákoník provázán. Nový zákoník práce byl následně mnohokrát
novelizován jednak z důvodu provázanosti, ale i z důvodu ústavních nálezů, které
se především dotýkali pravomocí odborových organizací. Tím byla do značné míry
narušena jeho ochranná funkce. Miroslav Bělina 35

ve své učebnici pracovního

práva (6 vydání) uvádí, že jedním z hlavních cílů nového zákoníku práce bylo
naplnit ústavní zásadu, kde každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo
nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Dá se tedy konstatovat, že nový zákoník
práce posiluje smluvní volnost subjektů pracovněprávních vztahů. Období
recese přineslo sebou i nové požadavky v rámci pracovněprávních vztahů.
Především zde byl požadavek na flexibilitu a liberálnost zákoníku práce. Také v
Evropské unii se flexibilita stala klíčovým pojmem. Zelená kniha 36 rady EU se
zabývá hlavně zabývá rolí pracovního práva při prosazování kombinace flexibility
v rámci konkurenceschopnosti a jistoty při ochraně pracovního trhu. Dle Miroslava
Běliny 37 zavádí zelená kniha dosti rozporný termín „flexicurity“, který Helena
Barancová 38 nazývá „flexiistota“, protože přináší menší míru právní regulace
pracovněprávních vztahů.
Výsledkem těchto požadavků bylo schválení zákona č.365/2011 Sb.39,
tedy koncepční novely zákoníku práce č.262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
a dalších souvisejících zákonů. Tato novela sledovala dva koncepční cíle, za prvé to
byly obecné koncepční změny a za druhé se jednalo o změny ke zvýšení flexibility.
Obecné koncepční změny měly podstatnou souvislost s přijetím OZ 2014, 40 tak
například v § 4 zákoníku práce č.262/2006 Sb. je zakotvena subsidiarita OZ 2014,
ta však musí vždy být v souladu se základními zásadami pracovněprávních

35
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vztahů. Z toho vyplívá, že pracovněprávní zásady mají normativní význam. Co se
týče flexibility, novela sebou přinesla celou řadu změn v oblasti úpravy pracovního
poměru na dobu určitou, opět je zde institut dočasného přidělení, je zde nový
výpovědní důvod obsažen v § 52 písm. h) ZP, změnila se i úprava odstupného při
skončení pracovního poměru podle §67 ZP, s každým zaměstnancem je možné
sjednat mzdu s přihlédnutím k práci přesčas, zvyšuje se rozsah práce konané na
základě dohody o provedení práce atd. V souvislosti s rekodifikací soukromého
práva se zavedlo množství terminologických změn.

1.6

Vývoj pracovního práva na Slovensku po roce 1993
Po vzniku Slovenské republiky v roce 1993, která se vydala svou vlastní

cestou vznikli rovněž problémy spojené s kodifikací pracovního práva. V důsledku
harmonizace pracovního práva s EU byl v červenci 2001 přijat zákoník práce č.
311/2001 Z.z.41 , který výrazně upravil kogentní charakter zákoníku práce č.65/1965
Sb. 42 Spolu se ZPr. č.311/2001 Z.z. se staly účinnými i právní úpravy v oblasti
veřejné a státní služby. Vztah občanského zákoníku č. 40/1964 Z.z. 43 a zákoníku
práce je založen rovněž na principu subsidiarity.
Pracovněprávní úprava se na Slovensku měnila dle požadavků a zájmů
slovenské vlády, která byla momentálně u moci. Protože se do ZPr. č.311/2001 Z.z.
prosadila ústavní zásada co není zakázáno, je dovoleno a nový slovenský zákoník
práce obsahoval množství kogentních norem, začalo se ho prezentovat jako brzda v
podnikání. Důsledkem toho bylo přijetí první malé novely ZPr., a to zákonem č.
165/2002 Z.z.44, která v sobě obsahovala významné zásahy v prospěch flexibility
trhu. Další rozsáhlou novelu ZPr. provedl zákon č. 210/2003 Z.z.45, který provedl
více než 200 zásahů do Zákoníku práce. Dá se jen konstatovat, že tato novela byla
provedená v prospěch zaměstnavatelů co se týče rozsahu smluvní svobody, tedy

41
42

Zákon č. 311/2001 Z.z.
Zákon č. 65/1965 Z.z.

43

Zákon č. 40/1964 Z.z.

44

Zákon č. 165/2002 Z.z.

45

Zákon č. 210/2003 Z.z.
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primární ochranná funkce pracovního práva jako takového byla výrazně oslabena.
Vzniknul tak nesoulad s právem EU. Důsledkem toho vláda SR v roce 2007 byla
nucena přijmout další rozsáhlou novelu, a to zákonem č. 348/2007 Z.z.46, který tento
nesoulad odstranil. Korekce ZPr sebou přinesly více ochranných prvků v
prospěch zaměstnanců. Avšak další vláda Slovenské republiky eliminovala tento
stav zákonem č. 148/2011 Z.z.47 a v skutečnosti navázala na právní stav z roku
2003. Jedním z cílů této vlády bylo odstranit privilegia odborů. Změnu tohoto
právního stavu přinesla rozsáhla novela, a to zákonem č. 361/2012 Z.z.48 která je v
současnosti jakýmsi kompromisem mezi původní ochranní funkcí ZPr. a
flexibilitou trhu ve prospěch zaměstnavatelů. Podstatnou skutečností je fakt, že se
redukovala definice znaků závislé práce. Dle Marty Thurzové 49 tento nový právní
stav má zvýšit právní kvalitu ochrany zaměstnanců před nežádoucími formami
výkonů práce v simulovaných obchodněprávních nebo občanskoprávních vztazích.
Můžeme tedy konstatovat, že po víc než deseti letech působení ZPr. v praxi
není možné dojít k exaktnímu závěru, zda na proces rekodifikace pracovního práva
v Slovenské republice

byly vytvořeny optimální společensky ekonomické

podmínky. Současný trend vývoje pracovního práva na Slovensku je úzce provázán
s vývojem pracovního práva v EU, proto se dá očekávat, že slovenský ZPr. bude
zanedlouho znovu novelizován, mimo jiné

i v souvislostí s připravovanou

rekodifikací občanského práva.

46
47

48
49

Zákon č.348/2007 Z.z.
Zákon č. 148/2011 Z.z.
Zákon č. 361/2012 Z.z.
M.THURZOVÁ. Základy pracovného práva, Šamorín: Heuréka 2013, s.18 ISBN : 978-8089122-936-6
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2.

Právní zásady pracovněprávních vztahů

2.1 Funkce a klasifikace pracovněprávních zásad
Právní zásady jsou základní ideje právního řádu. Rozlišujeme zásady psané,
které jsou přímo uvedené v právním předpise, a zásady nepsané, které vznikly
dlouhodobým dodržováním. Dle tohoto rozdělení zásad právo rozdělujeme na právo
přirozené, které existuje nezávisle na vůli člověka a které je tvořeno zásadami
nepsanými, a na právo pozitivní, kdy jsou zásady vytvářeny legislativním procesem
a obsahují je právní předpisy. Je zde na místě vhodné uvést, že Ústavní soud
judikoval, že právní principy a zvyklosti jsou pramenem práva.50
V současné době je většina ze zásad psanou součástí ústavního pořádku ČR.
Obecné zásady právního odvětví mají klíčový význam při interpretaci právních
norem. Naproti tomu základní zásady můžeme chápat jakožto záruku proti
neúplnosti pozitivního práva. Základní zásady plní integrační funkci, slouží nám
nejen k dotváření mezer v právu, ale i k lepší orientaci v rámci práva. Základní
zásady pracovního práva lze odvodit od normativně vyjádřených zásad a z
koncepce sociálních práv. Za základní pracovněprávní zásady považujeme obvykle
zásady soukromého práva, jakožto chráněné hodnoty pracovního práva. Dojde-li
pak ke vzájemnému střetu různých zásad při aplikaci práva, tak se upřednostní
odvětvově přizpůsobená zásada.51
Můžeme tedy konstatovat, že pracovní právo charakterizují především jeho
základní zásady, které ho rovněž vymezují vůči ostatním právním odvětvím.
Zásady určují legislativcům hranice, které nesmějí být při tvorbě právních předpisů
překročeny. Jak už bylo zmíněno, hlavní funkcí zásad, je výklad právních norem.
Následující významnou funkci zastává funkce aplikační, kdy zásady vyplňují
skuliny, a to pomocí analogie, zejména analogie iuris. Tedy pokud neupravuje-li
danou skutečnost určitá právní norma, pokoušíme se najít právní normu jinou, která
danou skutečnost upravuje. Nalezneme-li ji ve stejném právním předpise, pak se
jedná o analogii legis, pokud v předpise jiném, nebo v předpise jiného právního
50

51

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolter Kluwer ČR [cit. 15. 4. 2014].
BĚLINA, Miroslav a kolektiv. Pracovní právo. 6 . doplněné a podstatně přepracované vydání.
Praha : C. H. Beck, 2014. s. 51. ISBN 978-80-7400-283-0.
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odvětví, či v právní zásadě, pak se jedná o analogii iuris. Ohledně právních zásad
je zde na místě podotknout, že i Ústavní soud svým nálezem ze dne 4. února 1997
judikoval, že „soud není absolutně vázán doslovným zněním zákonného ustanovení,
nýbrž se od něj smí a musí odchýlit v případě, kdy to vyžaduje ze závažných důvodů
účel zákona, historie jeho vzniku, systematická souvislost nebo některý z principů,
jež mají svůj základ v ústavně konformním právním řádu jako významném celku.“52
Tedy, právní zásady se musí dodržovat i v případě, že právní norma stanoví něco
jiného.
Vedle rozdělení zásad

na

psané

a nepsané, či pozitivistické a

přirozenoprávní můžeme zásady rozdělit i na:
 obecné zásady právní,
 zásady soukromého a zásady veřejného práva a
 zásady jednotlivých právních odvětví 53
Obecné zásady právní jsou společné pro celý právní řád každého státu, jsou
základní stavební kameny, na kterých stát ve své podstatě funguje. Obvykle je
nacházíme v právních předpisech nejvyšší právní síly, v případě České republiky je
nacházíme především v Listině základních práv a svobod a v Ústavě. Mezi tyto
zásady řadíme zejména zásadu rovnosti před zákonem, princip spravedlnosti či
princip právní jistoty.
Právo veřejné se od práva soukromého neodlišuje pouze předmětem právní
úpravy či zájmem společnosti nebo jednotlivce, ale rovněž použitím právních zásad.
Přesto mnoho právních odvětví není možné zařadit čistě mezi právo veřejné nebo
právo soukromé, to se týká i pracovního práva. Pracovní právo v sobě zahrnuje prvky
práva veřejného i soukromého. Základními rozdíly mezi právem veřejným a
soukromým jsou zásady rovnosti či nadřízenosti a podřízenosti, nebo zásada
dispozitivnosti a kogentnosti právních norem.
Pracovní právo je samostatným právním odvětvím a jako takové má i své
základní pracovněprávní zásady. Dle § 1a Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 54

52

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 4. 2. 1997, sp. zn.Pl. ÚS 21/96. In ASPI [právní informační
systém]. Wolter Kluwer ČR [cit. 15. 4. 2014].

53

J.HURDÍK, P. LAVICKÝ. Systém zásad soukromého práva. 1. vyd. Brno, Masarykova
univerzita, 2010. s. 76 ISBN 978-80-210-50631.
Zákon č.262/2006 Sb.

54
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základními zásadami pracovněprávních vztahů jsou zejména zvláštní zákonná
ochrana postavení zaměstnance, uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce,
spravedlivé odměňování zaměstnance, řádný výkon práce zaměstnancem v souladu
s oprávněními zájmy zaměstnavatele a rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich
diskriminace. Je zde nutno dodat, že všechny tyto zásady vyjadřují hodnoty, které
chrání ústavní pořádek. Tento výčet ale nemá taxativní charakter, proto musíme
vzít v úvahu i další zásady pracovního práva, které nám vyplívají z jiných ustanovení
ZP, jakož i zásady ovládající celý právní řád. Jedná se zde zejména o zásady svobody
práce, právo na práci, zásada bezpečné a hygienické práce, zásada slabší strany,
koaliční svoboda, zásada účasti zaměstnanců na řízení podniku a samozřejmě zásada
vše je dovoleno, co není zakázáno55

2.2

Obecné právní zásady
Jedná se o zásady a právní principy, které bývají společnými pro celý

právní řád každého státu, takže jejich platnost je obecná, platí jak pro právo veřejné,
tak pro právo soukromé. Všechna práva, která tyto zásady upravují, jsou převážně
zaručena přímo Listinou základních práv a svobod a jde tedy o práva nezadatelná,
nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná. 56

2.2.1.

Zásada rovnosti
Jak už bylo zmíněno, zásada rovnosti je upravena v Listině základních práv

a svobod ústavní zákon č. 2/1993 Sb.57 Toto rovné postavení se projevuje ve dvou
etapách, kde první etapou je samotná existence právního vztahu, konkrétně se jedná
o vznik, trvání, změnu a zánik, a druhou etapou je spor. Je nutné si uvědomit, že
nikdo nemůže žádnému subjektu jednostranně ukládat povinnosti, ale nemůže mu
udělovat ani žádná oprávnění. Pak ve sporu je třeba si uvědomit, že žádný z
účastníků není oprávněn autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech

55

56

57

BĚLINA, Miroslav a kolektiv. Pracovní právo. 6 . doplněné a podstatně přepracované vydání.
Praha : C. H. Beck, 2014. s. 51. ISBN 978-80-7400-283-0.
Čl. 1 zákona č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů. In
ASPI [právní informační systém]. Wolter Kluwer ČR [cit. 15. 4. 2014] – dale jen Listina.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. - LZPS
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vyplývajících ze soukromoprávních vztahů, být soudem ve vlastní věci

58

. Tedy

zásadu rovnosti je třeba chápat i jako rovnost k základním lidským právům, kdy
nesmí zejména z rasových, náboženských či politických důvodů docházet k
diskriminaci. V individuálních pracovněprávních vztazích se tato zásada rovnosti
projevuje v rovném postavení zaměstnavatele se zaměstnancem například u změny
pracovní smlouvy, a naopak.59
2.2.2. Neznalost zákona neomlouvá
Jedná se snad o nejdůležitější zásadu většiny soudobých států vůbec. V
českém právním řádu se markantně uplatňuje v oblasti trestního a přestupkového
práva. Osoba páchající trestný čin se nemůže dovolávat své neznalosti zákona.
Táto zásada se uplatňuje v rámci individuálních pracovněprávních vztahů zejména
při rozhodování v pracovněprávního sporu.

2.3 Zásady soukromého práva
Pracovní právo zahrnuje v sobě prvky

soukromého i veřejného práva.

Nicméně převládají ty soukromoprávní, a to i z aspektu základních zásad, a proto
se pracovní právo řadí do skupiny práv soukromých. Přesto je třeba si uvědomit, že
mnoho soukromoprávních zásad je omezeno, a to zejména ochranou slabší strany,
tedy zaměstnance.
2.3.1. Vše je dovoleno, co není výslovně zakázáno
Tato zásada je základním principem soukromého práva.

Zásadu

vyjadřuje mimo jiné i Ústava, a to v čl. 2. odst. 4., který říká, že „každý občan může
činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon
neukládá.60“ Toto je stanoveno i čl. 2. odst. 3. LZPS, který pouze vynechává pojem
občan61. Tento rozdíl lze dle mého názoru odůvodnit tím, že LZPS zaručuje práva
všem bez výjimky, a nejen občanům České republiky.
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J.FIALA , M.KINDL a kol. Občanské právo hmotné. 2. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s.43
ISBN 978-873-80-228-8.
M. GALVAS, Několik úvah o smluvní svobodě a jejich projevech v pracovním právu. Právník.
1999, roč. 138, č. 4, str. 338. ISSN 0231-6625.
Čl. 2 odst. 4 zákona č. 1/1993 Sb., ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In
ASPI [právní informační systém]. Wolter Kluwer ČR [cit. 15. 4. 2014] – dale jen Ústava.
Ústavní zákon č. 2/1993 S. Čl. 2 odst. 3 - LZPS
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Shora vymezenou svobodu lze omezit pouze na základě zákona a jen v přiměřené
míře62, jak vyplývá i z čl. 4. LZPS. Dále je nutné si uvědomit, že takto udělená
svoboda je omezena dalšími základními zásadami, jako je zákaz zneužití práv,
zásada dobrých mravů, zásada právní jistoty apod.
2.3.2. Zásada dispozitivnosti norem
Jedná se o zásadu typickou pro soukromé právo. Dispozitivní normy
buďto vůbec nestanovují vlastní pravidlo chování, popřípadě je stanoví pouze
subsidiárně a nechávají na adresátech, aby si je sami stanovili, tedy aby si
vzájemná práva a povinnosti upravili svým vlastním projevem vůle.63
2.3.3. Zásada autonomie vůle
Tato zásada, která je propojena se dvěma shora uvedenými, kdy tyto se
vzájemně doplňují. Vůle je jedním ze základních předpokladů vzniku jakéhokoli
právního jednání a vyjadřuje vnitřní psychický vztah jednajícího subjektu k
zamýšleným právním následkům. Zásada autonomie vůle je jedním z projevů
rovnosti a svobody a je posuzována z čtyř hledisek:
jako svoboda učinit či neučinit právní jednání,
jako svoboda výběru adresáta právního jednání,
jako svoboda volby obsahu právního jednání,
jako svoboda volby formy právního jednání64
Aplikujeme-li shora uvedené aspekty na individuální pracovněprávní vztah, je
možné si dle prvního bodu zvolit, zda daný právní vztah uzavřít či nikoli. Nikdo
nemůže nikoho nutit uzavřít pracovní smlouvu, to je na vůli každého účastníka.
Druhý bod se týká volby svého adresáta, v tomto případě s kým danou pracovní
smlouvu uzavře, ať na straně zaměstnavatele, či na straně zaměstnance. Zde je
třeba si uvědomit, že všichni účastníci daného pracovněprávního vztahu musí mít
právní osobnost a být svéprávní. Právní úprava OZ č.89/2012 Sb. vyžaduje k
uzavření pracovní smlouvy dovršení 15 let a ukončení povinné školské docházky. 65

62
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Ústavní zákon č.2/1993 Sb. Čl. 4 - LZPS
A. GERLOCH, Teorie práva 4 upravené vydání s. 55 Plzeň: Aleš Čeněk 2007, ISBN: 978-807380-023-9
J. HURDÍK. Zásady soukromého práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998.
s. 86-87 ISBN 802-120-01-6.
Zákon č.89/2012 Sb.
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Volba obsahu a právního jednání je spjata s dispozitivnosti a případnou kogentnosti
právních norem a zásadou vše je dovoleno. Účastníci právního jednání si mohou
dohodnout cokoli, co není v rozporu se zákonem, ani co jej neobchází.
S volbou formy je taktéž spjata dispozitivnost a kogentnost právních norem. Avšak
zde je nutno konstatovat, že OZ 2014 dle § 586 upřednostňuje relativní neplatnost
právního jednání. Protože se na pracovněprávní vztahy uplatňuje úprava OZ 2014 o
právním jednání, tak vzhledem k § 582 odst.1 zákona č.89/2012 Sb. ohledně
neplatnosti právního jednání pro nedostatek formy lze konstatovat, že smluvní strany
si budou moci tento nedostatek dodatečně odstranit s právními účinky ex tunc, aniž
by to musel ZP sám výslovně stanovit.66
2.3.4.

Zásada právní jistoty
Tento typ zásady lze vyjádřit rovněž slovy za stejných podmínek stejně. Je

to důležitá zásada, která je velmi úzce spojena se zásadou rovnosti, protože říká, že
ve stejném případě by mělo být postupováno stejně. Účelem zásady právní jistoty
by mělo být posilování důvěry účastníků právních vztahů v právní řád a v orgány jej
aplikující. Podstata zásady právní jistoty spočívá zejména v tom, že každý se může
opírat o to, že mu stát poskytne efektivní ochranu v jeho právech a zároveň, že ho
stát postihne zákonem předvídanou sankcí za to, že porušil právní předpis 67.
Součástí této zásady je i několik dílčích zásad, které spolu velmi úzce souvisí . Jsou
to:
 zásada zákazu retroaktivity,
 zásada ochrany nabytých práv,
 zásada ochrany práv třetích osob,
 zásada ochrany dobré víry a
 zásada pacta sunt servanda.
Z hlediska individuálních pracovněprávních vztahů zásadu právní jistoty
možno aplikovat například při uzavření pracovní smlouvy. Platí, že při uzavírání
pracovní smlouvy by mělo být zacházeno stejně jako s ostatními na stejné pozici.
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BĚLINA, Miroslav a kolektiv. Pracovní právo. 6 . doplněné a podstatně přepracované vydání.
Praha : C. H. Beck, 2014. s. 36. ISBN 978-80-7400-283-0.
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2.3.5. Zásada bdělosti
Se zásadou autonomie vůle

je bezesporu spjata

zásada

bdělosti,

vigilantibus iura scripta sunt (práva náležejí bdělým). Účastníkům právních
vztahů je dána svoboda vůle činit právní jednání, jaké chtějí, s obsahem, jakým chtějí.
S tím souvisí riziko sjednání právního vztahu, který je pro jednoho z účastníků
nevýhodný. K regulaci těchto situací částečně slouží institut ochrany slabší strany,
který je využíván právě v pracovním právu.

2.3.6. Zásada zákazu retroaktivity
Retroaktivita je zpětná účinnost zákona nebo jiného právního předpisu.
Obecně platí, že nový zákon nemá zpětnou časovou účinnost, tedy platí, že vztahy,
které vznikly na základě starého zákona, se řídí úpravou dle tehdy účinného zákona
- a ne podle nového. Samotnou retroaktivitu lze rozdělit na pravou a nepravou.
Nepravá retroaktivita souvisí s ochranou již nabytých práv. Tedy, vznik právního
vztahu se posuzuje podle právní normy účinné v době vzniku právního vztahu, ale
práva a povinnosti se posuzují podle právní normy nové 68 . Pravá retroaktivita
znamená, že na právní skutečnosti, ke kterým došlo v minulosti, se použije pozdější
právní předpis, který v době právní skutečnosti nebyl účinný. Tato retroaktivita je z
důvodu ochrany smluvních stran zakázána.
Se zásadou zákazu retroaktivity souvisí též obecná zásada právní, a to „lex
posteriori derogat priori“, tedy zákon pozdější ruší zákon předchozí. Pro oblast
pracovního práva je to typické zejména v oblasti základních práv a povinností, v
otázkách BOZP apod.

2.3.7. Zásada ochrany nabytých práv
Pokud se mění právní řád souvisí to se zásadou ochrany nabytých
práv. Tato zásada se uplatní zejména v případě, pokud novou právní úpravou dojde
k zásahu do subjektivních práv jedince, tedy pokud práva bylo nabyto za účinnosti
dřívější úpravy, avšak toto již nemá oporu v nové právní úpravě. Protože ze změny
právního předpisu přece nelze dovodit zánik právních vztahů regulovaných
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dosavadním právním předpisem v novém právním předpisu již neupravených. Je zde
na místě podotknout, že i Ústavní soud judikoval, že skutečná škoda spočívající ve
ztrátě na výdělku je tím nabytým právem, které je chráněno zásadou ochrany
nabytých práv.69

2.3.8. Zásada ochrany práv třetích osob
Všeobecně platí, že

třetí osobou je subjekt, který není účastníkem

právního vztahu, ani tento vztah nepomáhal realizovat. Tato osoba by neměla být z
právního vztahu, jehož není účastníkem, nijak zavázaná, ani by jí neměla vzniknout
žádná práva. Tedy práva a povinnosti by měly vznikat pouze účastníkům právních
vztahů.
2.3.9.

Zásada ochrany dobré víry
Tato zásada byla bohatě využívaná již v římském právu. Dle této zásady

platí, že nemůže být poškozen ten, kdo sám jedná v oprávněné dobré víře (bona
fide), že jedná po právu, respektive ten, kdo oprávněně důvěřuje v to, že po právu
jedná někdo jiný.70 Velmi významný je v souvislosti se zásadou ochrany dobré víry
rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 1843/2000 ze dne 7. 5. 2000, kterým
soud stanovil, že dobrá víra je dána se zřetelem ke všem okolnostem a zaniká v
okamžiku, kdy se dotyčný subjekt seznámí se skutečnostmi, které objektivně musí
vyvolat pochybnost o tom, že skutečnost není taková, jaká být se zdála. Dobrou víru
je třeba hodnotit objektivně. Vychází se z toho, jak by věc byla posouzena při
zachování obvyklé opatrnosti, kterou lze po každém požadovat. Okolnosti a z nich
vyplývající právní důsledky je třeba zkoumat u každého subjektu zvlášť. 71
V pracovněprávních vztazích lze částečně pojem dobré víry aplikovat na
prodloužení pracovního poměru, kdy skončí-li pracovněprávní vztah uplynutím
doby, na kterou byl sjednán, a následující den zaměstnanec bude opět vykonávat pro
zaměstnavatele práci, tento s tím bude srozuměn a nijak zaměstnanci nesdělí, že si
nepřeje, aby ve výkonu práce pokračoval, bude mu tento pracovní poměr prodloužen.
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Nález Ústavního soudu ČR ze dne 24.5.1995, sp. zn. Pl. ÚS 31/94. In ASPI [právní informační
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Zaměstnanec však musí být v dobré víře, že tak činí i se souhlasem, a dalo by se
dokonce říci, že i ve prospěch subjektu na straně zaměstnavatele.
2.3.10. Zásada pacta sund servanda
Jedná se zde o základní zásadu pro soukromé, zejména závazkové právo.
Tato zásada, nám poskytuje právní jistotu v oblasti plnění závazků ze smluv. Pacta
sund servanda znamená, že dohody se mají dodržovat. Tato zásada má velmi
výrazné uplatnění i v pracovněprávních vztazích. Je-li mezi subjekty uzavřena
pracovní smlouva, jsou strany povinny její ustanovení dodržovat. Otázky, které
nejsou danou pracovní smlouvou upravené, ani vnitřním právním předpisem, se řídí
příslušnými právními předpisy, kdy povinnost jejich dodržování subjektům vznikla
uzavřením pracovněprávního vztahu. V případě porušení pracovní smlouvy,
vnitřního právního předpisu či právního předpisu je daný subjekt povinen nést
následky svého chování.
2.3.11. Zásada ekvity
Jedná se o jednu z nejstarších zásad, která byla aplikována již ve
starověkém Římě. V současné době je tato zásada používána zejména ke zmírnění
tvrdosti právních předpisů. Dále slouží k interpretaci právních norem či vyplňování
mezer pomocí analogie. Tato zásada v sobě zahrnuje dvě dílčí zásady, kterými jsou
zásada zákazu zneužití práv a zásada souladu výkonu práv a povinností s dobrými
mravy.
2.3.12

Zásada zákazu zneužití práv
Jedná se o zákaz zneužití subjektivních práv. Platí, že nikdo nemůže

mít prospěch z porušení práva nebo jeho zneužití, anebo z toho, že sám nejednal v
dobré víře.72 Platí, že nelze neomezeně realizovat subjektivní práva jednotlivce a tím
omezovat výkon subjektivních práv ostatních. Jedná se tady o specifický typ
protiprávního chování, jelikož zneužitím subjektivního práva dochází k porušení
práva objektivního, tedy zákazu zneužití subjektivních práv, které má za následek
například neplatnost právního jednání.
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2.3.13. Zásada souladu výkonu práv a povinností s dobrými mravy
Dobré mravy dle mého názoru nejvýstižněji definoval Nejvyšší soud ve
svém rozhodnutí ze dne 2.7.2003, které říká, že „za dobré mravy je třeba pokládat
souhrn společenských, kulturních a mravních norem, jež v historickém vývoji
osvědčují neměnnost, vystihujíce podstatné historické tendence, které jsou sdíleny
rozhodující částí společnosti a mají povahu norem základních“.73 OZ 2014 uvádí již
§ 1 odst.2, že ujednání, která porušují dobré mravy jsou zakázána. 74 Toto
kogentní ustanovení má významný dopad i na pracovněprávní vztahy vzhledem k
subsidiaritě OZ 2014 k ZP. V souvislosti s ZP je zde na místě zmínit i § 265 odst.1,
podle kterého úmyslné jednání proti dobrým mravům zavazuje zaměstnavatele k
odpovědnosti za škodu, pokud ta vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé
souvislosti s ním.75
2.3.14.

Zásada prevence
Prevencí se rozumí souhrn činností,

práv a

povinností,

které

směřují k předcházení vzniku škod či jinému ohrožení nebo porušení zájmů
chráněných právními předpisy. Rozlišujeme prevenci generální a prevenci
speciální, kdy první z nich směřuje k ochraně všech vztahů. V pracovním právu
se jedná například o § 224 ZP (povinnost zaměstnavatele k preventivní péči) či §
249 ZP. (preventivní povinnost zaměstnance vůči škodám). Za speciální prevenci pak
můžeme označit § 239 ZP (převedení těhotné zaměstnankyně na jinou vhodnou
práci), který chrání zejména zájem těhotných zaměstnankyň. Teorie práva rozlišuje
prevenční opatření přímá a prevenční opatření nepřímá, a to podle toho, zda
hlavním účelem dané právní normy je ochrana nějakého zájmu či nikoli.

2.4

Zásady pracovního práva a pracovněprávních vztahů
Hodně zásad pracovního práva a pracovně právních vztahů má svůj

původ v Listině základních práv a svobod či nejrůznějších mezinárodních
dokumentech upravujících základní lidská práva a svobody, které se staly pro
Českou republiku právně závaznými na základě čl. 10 Ústavního zákona č. 1/1993
Sb., který nám sděluje, že vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 7. 2003, sp. zn. 21 Cdo 664/2003. In ASPI [právní
informační systém]. Wolter Kluwer ČR [cit. 15. 4. 2014].
Zákon č.89/2012 Sb.
Zákon č.262/2006 Sb.

29

Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu.
Dále platí, že jestli mezinárodní smlouva stanoví něco jiného než zákon, použije se
tato mezinárodní smlouva.76 Po novele ZP 2012 se základní pracovněprávní zásady
zakotvili i do § 1a ZP. Jejich výčet v tomto ustanovení však není taxativním výčtem.
2.4.1. Zásada práva na práci a svobodnou volbu povolání
Jedná se o zásadu, respektive zásady, které mají svůj základ v čl. 26 Listiny
základních práv a svobod. První odstavec tohoto článku upravuje zásadu práva na
svobodnou volbu povolání, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou
činnost 77 , která je však omezena následujícím odstavcem. Ten sděluje, že zákon
může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. Z
tohoto vyplývá, že se nejedná o absolutní svobodu, nýbrž že tato svoboda je omezena
zejména kvalifikačními předpoklady pro výkon dané činnosti. Tedy jedná se zde o
ústavní právo, které dává právo na zaměstnání a jeho svobodnou volbu bez omezení
a diskriminace.
Zásadu práva na svobodnou volbu povolání je možné vykládat jako právo
jedince na uplatňování své tvůrčí schopnosti v závislé nebo nezávislé práci. Dle
usnesení Ústavního soudu sp. zn. III ÚS 547/98 právo na svobodnou volbu povolání
neznamená neměnnost vykonávaného zaměstnání a zákaz jednostranného rozvázání
pracovního poměru.78
Zásada práva na práci je obsažena v čl. 26 odst. 3 LZPS. Táto zásada
vyjadřuje právo každého člověka využít svých schopností a dovedností za účelem
získání prostředků k obživě. Zásada práva na práci má celkem tři složky, a to právo
práci dostat, právo práci si udržet a právo na ekonomické zabezpečení. 79
2.4.2. Zásada svobody práce (zákaz nucené práce)
Jedná se o relativní právo, které je zaručeno na ústavní úrovni, konkrétně čl. 9
Listiny základních práv a svobod. Článek 9 odst. 1 sděluje, že nikdo nesmí být
podroben nuceným pracím nebo službám 80 . Odst. 2 vyjmenovává výjimky z
tohoto zákazu, kdy se jedná zejména o práce spojené s výkonem trestu odnětí
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svobody, vojenskou službou a ochranou života, zdraví a značné majetkové hodnoty
v případě živelných pohrom.
Zásadu zákazu nucené práce upravuje i Mezinárodní organizace práce,
konkrétně úmluvou č.29 o nucené nebo povinné práci a úmluvou č. 105 o odstranění
nucené práce ze dne 6.8.1996. Ratifikací úmluvy č.29 se Česká republika zavázala
k potlačení užívání nucené nebo povinné práce ve všech jejích formách 81Avšak jsou
zde možné i výjimky podobně jako v čl. 9 odst. 2 LZPS, tedy při výkonu trestu odnětí
svobody, vojenské služby či při živelných pohromách. 82 Zvláštní výjimkou ze
svobody práce je možnost převedení na jinou práci. Zde je třeba rozlišovat
obligatorní a fakultativní převedení. Při obligatorním převedení na jinou práci
zákon určuje zaměstnavateli povinnost zaměstnance z určitých důvodů převést na
jinou práci, nejčastějšími důvody je zdravotní stav či mateřství zaměstnankyně. Při
fakultativním převedení určuje zákon zaměstnavateli pouze možnost, například
podezření ze spáchání trestného činu.83
2.4.3. Zásada práva na spravedlivou odměnu
Jedná se o typ zásady, kde se uplatňuje právo na spravedlivou odměnu za
práci, a to za odměnu v podobě peněžní či naturální. Spravedlivou odměnu lze chápat
jako stejnou odměnu za práci stejné hodnoty. V odměňování, jakož ani v dalších
oblastech pracovního práva, se nesmí vyskytovat diskriminace. V obecné rovině
právo na spravedlivou odměnu vymezuje čl. 28 Listiny základních práv a svobod,
který nám sděluje, že
práci

a

zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za

na uspokojivé pracovní podmínky84. Ve vnitrostátních předpisech je

otázka spravedlivé odměny upravena také v ustanovení § 110 zákoníku práce, které
nám sděluje, že za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem
zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody, kde za
práci stejné hodnoty se považuje práce srovnatelné složitosti, namáhavosti a
odpovědnosti a která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních
podmínkách , při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti. 85 Zásada spravedlivé
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odměny je také upravená v dokumentech MPO 86 , v Mezinárodním paktu

o

hospodářských, kulturních a sociálních právech 87 a také v Evropské sociální
chartě.88
Se zásadou práva na spravedlivou odměnu úzce souvisí i zásada úplatnosti
vykonávané práce, která je navázaná na metody stanovování minimální a zaručené
mzdy. Kde minimální mzdu chápeme jako nejnižší přípustnou výše odměny za práci
v základním pracovněprávním vztahu a mzdu zaručenou chápeme jako nejnižší
hranici odměny za státem určenou vykonávanou činnost.
2.4.4.

Zásada zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance
Jak

bylo

již

několikrát

shora

zmíněno,

základními

účastníky

pracovněprávních vztahů jsou zaměstnanec a zaměstnavatel. Přestože pracovní
právo řadíme převážně do práva soukromého, které je charakteristické svými
dispozitivními normami a strany mají rovné postavení, nelze toto čistě aplikovat na
pracovní právo. Musíme zde konstatovat, že postavení zaměstnavatele je fakticky
silnější než postavení zaměstnance, tedy platí, že zaměstnavatel může snáze
diktovat podmínky. Naopak zaměstnanec je na zaměstnavateli závislý, jelikož od
něj dostává finanční prostředky, které slouží k uspokojování jeho základních
životních potřeb. Chování zaměstnavatele v rámci pracovněprávních vztahů je
limitováno zejména základními právními předpisy, které stanovují, co je
zaměstnavatel povinen, co může, ale rovněž co nesmí. Uplatnění zásady zvláštní
zákonné ochrany zaměstnance je možné nalézt v rámci individuálních
pracovněprávních vztahů například v ustanoveních upravujících otázku výpovědi z
pracovního poměru, kdy zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z
taxativně uvedených důvodů, zatímco zaměstnanec může dát zaměstnavateli
výpověď z jakéhokoli důvodu, či dokonce bez jeho uvedení.
2.4.5.

Zásada práva na uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky
pro výkon práce
Tato zásada je jedním ze základních práv upraveným snad ve všech
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právních předpisech týkajících se základních lidských práv (právo na život a
zdraví). Lze tedy konstatovat, že je to nejdůležitější, co každý člověk má a narušení
těchto práv může mít nenapravitelné následky. Nemusí se vždy jednat výlučně o
smrt, ale třeba i o invaliditu či nemoc spojenou s dlouhodobým léčením. S ochranou
těchto základních práv souvisí právě zásada práva na uspokojivé a bezpečné
pracovní podmínky pro výkon práce.
Na ústavní úrovni je tato zásada upravena v čl. 28 Listiny základních práv a
svobod, který stanovuje právo každého zaměstnance na uspokojivé pracovní
podmínky. Podrobnější úprava je v čl. 31 Listiny základních práv a svobod, která
nám sděluje , že každý má právo na ochranu zdraví.89 Tuto zásadu můžeme také
nalézt v Listině základních práv Evropské unie v tomto případě zásadní článek
31, který říká, že každý má právo na pracovní podmínky respektující jeho zdraví,
bezpečnost a důstojnost.90 Také Evropská sociální charta ve svém článku 3 ukládá
povinnosti smluvních stran vydávat právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a
ochrany zdraví při práci a ukládá povinnost k vytváření opatření k vynucení
takových právních předpisů formou dozoru.
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V Mezinárodním paktu o

hospodářských, sociálních a kulturních právech taktéž nacházíme tuto zásadu,
konktrétně v čl.7., který mimo jiné sděluje, že smluvní strany Paktu, uznávají právo
každého člověka na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky, a to zejména
bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky, právo na odpočinek, zotavení
a rozumné vymezení pracovních hodin a pravidelně placenou dovolenou.92 Je nutné
si uvědomit, že se zdravím a bezpečností při práci významně souvisí právě stanovení
pracovní doby, doby odpočinku a právo na dovolenou.
Základní úmluvou MOP v oblasti bezpečnosti a zdraví zaměstnanců je
Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí, která
ve svém čl. 4 ukládá prevenční povinnost ohledně újmy na zdraví vzniklé v
důsledku pracovní činnosti a snížení možné příčiny újmy na co nejmenší možnou
míru.
Problematiku zásady práva na BOZP řeší i EU, především v oblasti svého
sekundárního práva, kde vydává příslušné nařízení a směrnice závazné pro oblast
BOZP. Následně jsou prováděné implementace a náležité transpozice daných
89
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Ústavní zákon č.2/1993 Sb. - LZPS
Listina základních práv a svobod Evropské unie ze dne 13. prosince 2007
Evropská sociální charta ze dne 18. října 1961
Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech ze dne 19. prosince 1966
(Sbírka zákonů č.120/1976 Sb.)
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směrnic do vnitrostátních předpisů ČR. V českém právním řádu se zakotvila zásada
práva na BOZP především v ZP zákon č.262/2006 Sb., v zákoně č. 309/2006 Sb. o
dalších požadavcích BOZP v pracovněprávních vztazích a zákoně č. 174/1968 Sb.
o státním dozoru nad bezpečností práce.

Kontrola nad výkonem BOZP je

vykonávána na základě zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce prostřednictvím
Státního úřadu inspekce práce a oblastními inspektoráty práce.
2.4.6. Zásada řádného výkonu práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými
zájmy zaměstnavatele
Jedná se o typ zásady, která chrání oprávněné zájmy zaměstnavatele, což
je ve své podstatě uspokojování jeho vlastních potřeb, avšak za řádného výkonu
práce, kterou pro něj zaměstnanec vykonává. Tedy lze konstatovat, že pokud by
zaměstnanec jednal v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele nejednalo by se
o řádný výkon práce. Otázka řádného výkonu práce ze strany zaměstnance je mimo
jiné upravena v § 301 zákoníku práce, který ukládá zaměstnanci pracovat řádně
podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny svých nadřízených. 93 Aby
mohli zaměstnanci řádně plnit své pracovní úkoly, ukládá zákoník práce dle § 248
zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům pracovní podmínky, díky kterým
budou zaměstnanci moci plnit své úkoly řádně, a to zejména s ohledem na jejich
zdraví a majetek. Zde můžeme nalézt zásadu bezpečné a hygienické práce,
upravující právě podmínky na ochranu zejména zdraví, ale rovněž i majetku. Dle
mého názoru zásada řádného výkonu práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými
zájmy zaměstnavatele vnáší do prostředí pracovněprávních vztahů do jisté míry
princip flexicurity 94 . Hledá se tedy rovnovážný stav mezi oprávněnými zájmy
zaměstnavatelů95 a řádným výkonem práce zaměstnance.
2.4.7. Zásada rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace
Otázka rovnosti a s ní související zákaz diskriminace je považována za jedno
ze základních práv v demokratických státech. Česká republika tuto otázku upravuje
již v čl. 1 LZPS, který mimo jiné říká, že všichni lidé jsou si rovni. Dále je tento
článek rozšířen ustanovením čl. 3 Listiny základních práv a svobod, kteří nám
93
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Zákon č.262/2006 Sb. - Zákoník práce
BĚLINA, Miroslav a kolektiv. Pracovní právo. 6 . doplněné a podstatně přepracované vydání.
Praha : C. H. Beck, 2014. s. 10. ISBN 978-80-7400-283-0.
Zde považujeme za klíčové slovo oprávněné – tedy pokud by byl zájem zaměstnavatele shledán
neoprávněný, tedy v rozporu s právními předpisy nebo principy, byla by tato zásada porušena.
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sděluje, že základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy,
barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního
nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku,
rodu nebo jiného postavení 96 . Toto ustanovení ve své podstatě vyjmenovává
diskriminační důvody.
Také Všeobecná deklarace lidských

práv se rovností a zákazem

diskriminace zabývá , konkrétně ve svém článku 7, který nám sděluje, že všichni
jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu zákona bez jakéhokoli
rozlišování a zároveň, že všichni mají právo na stejnou ochranu proti jakékoli
diskriminaci, která porušuje tuto deklaraci, a proti každému podněcování k takové
diskriminaci97.
Problematiku diskriminace, respektive jejího zákazu upravuje mnoho
mezinárodních dokumentů. Většina těchto mezinárodních dokumentů má vlastní
definici pojmu diskriminace, a to zejména z důvodu různých cílů těchto listin. Česká
republika se mnohdy ratifikací těchto mezinárodních dokumentů zavázala nejen k
jejich dodržování, ale rovněž k přijetí právních předpisů, kterými by zaručila
ochranu před diskriminací dle daného mezinárodněprávního dokumentu. Například
se zde jedná o Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen, o Úmluvu o
odstranění všech forem rasové diskriminace, o Úmluvu Mezinárodní organizace
práce č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání) z roku 1958. Otázku
diskriminace řeší i Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Evropská
sociální charta i Smlouva o fungování evropské unie.
V oblasti vnitrostátního práva je otázka diskriminace v pracovním právu
upravena zejména v zákoníku práce, zákon č.262/2006 Sb., v zákoně o
zaměstnanosti

č.435/2004 Sb. 98 a především v antidiskriminačním zákoně č.

198/2009 Sb.99
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Ústavní zákon č.2/1993 Sb.- LZPS
Všeobecná deklarace lidských práv ze dne 10. prosince 1948 – dokument OSN
Zákon č. 198/2009 Sb.
Zákon č. 435/2004 Sb.
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2.4.8.

Zásada svobody sdružování se k ochraně hospodářských a
sociálních zájmů
Jednou z posledních zásad pracovního práva, kterou nesmíme opomenout,

je zásada svobody sdružování. Tato zásada je chápána zejména jako realizace práva
vytvářet odborové organizace. Dle Milana Galvase 100 je odborová organizace
takovou organizací, která sdružuje zaměstnance, vzniká na základě svobody
sdružovací, má za cíl ochranu hospodářských a sociálních práv a zájmů svých
členů, je právně a ekonomicky nezávislá a zároveň podléhá státní evidenci. Hlavní
důvod pro vytváření odborových organizací je zejména efektivnost hájení a
prosazování zájmů zaměstnanců, tedy svých členů. Působnost odborové organizace
bývá většinou upravena v kolektivní smlouvě, kterou uzavírá zaměstnavatel či
sdružení zaměstnavatelů na straně jedné a odborová či odborové organizace na
straně druhé.
Obecně je právo sdružovací zaručeno čl. 20 LZPS. Toto je konkrétně
specifikováno v čl. 27 Listiny základních práv a svobod, který upravuje přímo právo
sdružování za účelem ochrany hospodářských a sociálních zájmů. Tento článek dále
stanoví, že odborové organizace vznikají nezávisle na státu, jejich počet nesmí být
omezen a žádná odborová organizace nesmí být zvýhodňována na úkor ostatních.101
Otázky zásad sdružování jsou upravené i ve Všeobecné deklaraci lidských
práv ze dne 10.12.1948, Evropské sociální chartě, ze dne 18. října 1961 i v
Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, ze dne
19. prosince 1966102. Nalézt ji můžeme i v úmluvách Mezinárodní organizace práce,
a to konkrétně Úmluvu č. 11 o svobodě sdružování (zemědělství) ze dne 31.8.1923,
Úmluvu č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat ze
dne 21.1.1964, i Úmluvu č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně
vyjednávat ze dne 21.1.1964. V rámci vnitrostátních předpisů se nesmí v souvislosti
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M. GALVAS a kol. Pracovní právo. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004.
s.609 ISBN 802-103-558-7.
Ústavní zákon č.2/1993 Sb. - LZPS
Dne 19. prosince 1966 byl v New Yorku otevřen k podpisu Mezinárodní pakt o hospodářských,
sociálních a kulturních právech -dále jen Pakt. Jménem Československé socialistické republiky
byl Pakt podepsán v New Yorku dne 7. října 1968. S Paktem vyslovilo souhlas dne 11. listopadu
1975 Federální shromáždění Československé socialistické republiky. Prezident republiky poté
ratifikoval Pakt s prohlášením k článku 26 odstavci 1. Ratifikační listiny Československé
socialistické republiky byly uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů dne
23. prosince 1975. Česká republika vznikla dne 1. ledna 1993 jako jeden ze dvou nástupnických
států České a Slovenské Federativní Republiky. Oznámením ze dne 22. února 1993 adresovaným
generálnímu tajemníkovi OSN, depozitáři Paktu, sukcedovala ČR ke dni 1. ledna 1993 do
závazků vyplývajících z Paktu pro bývalou ČSFR zdroj: www.vláda.cz
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s touto zásadou svobodného sdružování zapomenout na Zákoník práce č.262/2006
Sb. a zejména zákon č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání.
2.4.9. Základní zásady pracovního práva ve Slovenské republice
Zásady obecně vycházejí z Ústavy SR 103 a tím se dá říct, že je zaručena
jejich stabilita. Při klasifikaci základních zásad pracovního práva v SR se zpravidla
vychází z posloupnosti obsažené v Ústavě SR, tedy od ústavních základních svobod
přes sociální práva. Základní zásady pracovněprávních vztahů jsou ve SR upravené
v zákoníku práce č. 311/2001 Z.z.. Konkrétně jsou upravené v úvodě Zákoníku
práce v článcích 1 až 11, tedy před § 1, který upravuje působnost ZP. Podrobnou
specifikací základních zásad v pracovněprávních vztazích v úvodním ustanovení
jsou zejména právo na práci a na svobodnou volbu zaměstnání či právo na
spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a ochranu před nezaměstnaností, kdy
tato práva náležejí všem, bez jakékoli přímé či nepřímé diskriminace podle
diskriminačních důvodů uvedených přímo v tomto ustanovení, mezi nimiž je
samozřejmě pohlaví, věk, náboženství, ale třeba i manželský či rodinný stav,
odborová činnost či majetek. I zde však platí, že v zákonem stanovených případech
se o diskriminaci jednat nemusí (antidiskriminační zákon)104 a dané předpoklady či
požadavky tak nejsou diskriminačními 105 . Článek 2 uvádí, že výkon práv a
povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů musí být v souladu s dobrými
mravy a nikdo nesmí těchto práv a povinností zneužívat ke škodě jiného účastníka
pracovněprávních vztahů. Následují zásady práva na spravedlivou odměnu a
hygienické a bezpečností podmínky, povinnosti řádného výkonu práce
zaměstnancem pro zaměstnavatele nebo zásada rovnosti v otázce přístupu k
zaměstnání, odměňování, pracovnímu postupu, zásada sdružování, právo na
kolektivní vyjednávání a zásada ochrany osobních údajů.
Jednou ze zásadních odlišností je čl. 36 (v české LZPS čl. 28) upravující právo
na spravedlivou odměnu a uspokojující pracovní podmínky. Zatímco česká LZPS v
tomto případě odkazuje na zákon, konkrétně zákoník práce, slovenská úprava v sobě
zahrnuje podrobnější úpravu, a to zejména dle Evropské sociální charty, kdy
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Ústavní zákon č.460/1992 Zb.
Zákon č. 365/2004 Z.z.
H. BARANCOVÁ. Zákonník práce: komentár. 5. prepracované a doplnené vyd. Bratislava: Sprint,
2007. s. 19 ISBN 978-808-908-594-1.
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převzala přímo jednotlivá ustanovení. Je zde tedy zahrnuta zásada práva na
spravedlivou odměnu za vykonanou práci, zásada zákazu diskriminace či zásada
práva na bezpečné a hygienické pracovní podmínky, včetně otázky maximální
pracovní doby, odpočinku po práci či minimální délky dovolené.
Je nesporným faktem, že slovenská právní úprava je v otázkách zásad víc rozsáhlejší
než česká právní úprava. Nakonec můžeme konstatovat, že slovenská právní úprava
se snaží v rámci celého svého právního řádu, převážně na hmotněprávní úrovni,
popsat co nejvíc právních detailů podrobně.106

106

Dle mého názoru to souvisí se slovenskou úpravou procesního a správního práva, kde neexistuje
specializované správní soudnictví jako u nás. V slovenském soudnictví na úrovní okresů
rozhoduje jeden a týž soudce ve všech otázkách, tedy v oblasti trestního práva, tak v oblasti práva
správního, občanského i obchodního. Myslím si tedy, že kvalita soudních rozhodnutí v SR je
značně diskutabilní, a to je důvod snahy o detailní právní úpravu.
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3.

Individuální pracovněprávní vztahy a jejich klasifikace

3.1. Pracovněprávní vztahy obecně
Pod pojmem pracovněprávní vztahy rozumíme ty společenské vztahy mezi
určitými subjekty, které jsou upraveny právními normami pracovního práva a
jejichž obsahem jsou vzájemná práva a povinnosti těchto subjektů.107
Samotné vymezení pracovněprávních vztahů je zakotveno již v prvním
paragrafu zákoníku práce. „Tento zákon:
a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce
mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, tyto vztahy jsou vztahy
pracovněprávními,
b) upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy. Právní vztahy
kolektivní povahy , které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou
vztahy pracovněprávními,
c) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie
d) upravuje též některé právní vztahy před vznik em pracovněprávních
vztahů podle písmene a)
e) upravuje některá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při
dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona
o nemocenském pojištění a některé sankce za jeho porušení.“108
Vzhledem k shora uvedenému je ještě zde nutné dodat i legální definici závislé
práce, která je uvedená v §2 ZP. Tedy, o závislou práci se jedná, když ta je
vykonávaná ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance,
jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro
zaměstnavatele vykonává osobně. Zároveň platí, že závislá práce musí být
vykonávaná za úplatu, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době
na dohodnutém místě.109
Tedy, ze shora uvedeného nám vyplívá, že právní vztahy vznikající při
výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli (při absence slova
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Michal SPIRIT a kolektiv. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR. Plzeň: Aleš
Čeněk 2009 str.57, ISBN978-80-7380-189-2
Zákon č. 262/2006 Sb. §1 – Zákoník práce
Zákon č.262/2006 Sb.
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zástupci zaměstnanců), měl zákonodárce na mysli individuální pracovněprávní
vztahy vznikající při výkonu závislé práce a vztahy kolektivní povahy, tedy
kolektivní pracovněprávní vztahy. Diskutabilní je písmeno d) § 1 ZP, kde
zákonodárce vymezuje také právní vztahy před vznikem pracovněprávních
vztahů. Pravděpodobně měl zákonodárce na mysli vztahy předsmluvní, tedy
právní vztahy před uzavřením pracovněprávního vztahu. V rámci těchto
předsmluvních vztahů mezi zaměstnavatelem a uchazečem o zaměstnání jde
především o úpravu vzájemných práv a povinností , které mají vnést prohloubení
reálných právních jistot práva na práci a zároveň vést subjekty pracovněprávních
vztahů

k

odpovědnému

přístupu

v

souvislosti

se

založením

jejich

pracovněprávního vztahu. Týká se to především povinnosti zaměstnavatele ověřit
zdravotní způsobilost dle § 32 ZP, zvláštní povinnosti v případě mladistvých
uchazečů o zaměstnání-jakož i povinnosti ohledně zákazu diskriminace. Prakticky
by se mělo jednat o všechny právní vztahy, které nám napomáhají při realizaci
pracovněprávních vztahů. Podle Miroslava Běliny110 je vhodné tyto právní vztahy
považovat za odvozené pracovněprávní vztahy.
Novela zákoníku práce účinná od 1.1.2012 zahrnula do předmětu
pracovněprávních vztahů i vztahy spadající pod písmeno e) §1 ZP. Jedná se tady
o práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu
dočasné práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění 111
a některé sankce za jeho porušení. I tady lze konstatovat, že výčet §1 ZP je
restriktivní,

neboť

vedle

typových

subjektů

pracovněprávních

vztahů

zaměstnanec, zaměstnavatel a zástupci zaměstnanců mohou být za účastníky
pracovněprávních vztahů považované i další subjekty, například manžel, děti
rodiče vzhledem k § 328 odst.1 ZP.
Samotný pracovněprávní vztah existuje, jestliže jsou dané normy, které určují
rozsah oprávnění a povinnosti subjektů právního vztahu a zároveň existují právně
významné skutečnosti jako je vznik, změna nebo zánik pracovněprávního vztahu.
Pracovněprávní skutečnosti a pracovněprávní normy nám vytvářejí předpoklady
pracovněprávních vztahů. Ty následně musí mít stanoveny svůj předmět, obsah a
subjekt pracovněprávního vztahu, tedy prvky pracovněprávního vztahu.

110
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BĚLINA, Miroslav a kolektiv. Pracovní právo. 6 . doplněné a podstatně přepracované vydání.
Praha : C. H. Beck, 2014. s. 54. ISBN 978-80-7400-283-0.
Zákon č. 187/2006 Sb.
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3.2

Klasifikace pracovněprávních vztahů
Pracovněprávní vztahy z aspektu objektu dělíme na individuální

pracovněprávní vztahy a kolektivní pracovněprávní vztahy.
Individuální pracovněprávní vztahy jsou vztahy, jeden subjekt
(zaměstnanec) je najímán jiným subjektem (FO,PO, státním orgánem) za úplatu,
aby mu vykonával práci, a vztahy, které s těmito základními (pracovní poměr a
vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr)
individuálními pracovněprávními vztahy souvisejí. Tedy lze říct, že předmětem
individuálních pracovněprávních vztahů je konání závislé práce za úplatu. Mezi
vztahy, které souvisí s individuálními pracovněprávními vztahy, řadíme vztahy,
které spadají do oblasti soukromoprávní i vztahy, které spadají do oblasti
veřejného práva. Jedná se tedy, o pracovněprávní vztahy, které buď předcházejí
vzniku individuálních pracovněprávních vztahů nebo vytvářejí předpoklady pro
jejich trvání. Dále se jedná o vztahy, které jsou odvozené od pracovněprávních
vztahů a někdy jsou dokonce na jejich existenci nezávislé 112, tedy je doplňují.
Dále právní teorie rozděluje individuální právní vztahy na základní, tedy
individuální pracovněprávní vztahy, v nichž se jedná o smluvní výkon závislé
práce jako je samotný pracovní poměr, dohody o pracích konané mimo pracovní
poměr. Následují pracovněprávní vztahy, které souvisejí se základními
pracovněprávními vztahy, tedy vztahy které napomáhají realizaci základních
pracovněprávních vztahů (vztahy sankční), a poslední skupinou jsou vztahy
jiné(další), patří sem například služební poměry příslušníků bezpečnostních
sborů.113Tedy, jedná se o právní normy, které upravují v rámci pracovního práva
dané odvětví jen zčásti.114
Kolektivní pracovněprávní vztahy jsou vztahy, pro které platí, že
subjektem vztahu není individuální zaměstnanec, nýbrž organizace zaměstnanců
a odborové svazy na straně jedné, a na straně druhé je subjektem pracovněprávních
vztahů zaměstnavatel nebo organizace zaměstnavatelů. Mezi nejvýznamnější
kolektivní pracovněprávní vztahy patří kolektivní vyjednávání.

112

113
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BĚLINA, Miroslav a kolektiv. Pracovní právo. 6 . doplněné a podstatně přepracované vydání.
Praha : C. H. Beck, 2014. s. 56. ISBN 978-80-7400-283-0.
Zákon č.361/2003 Sb. - zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Michal SPIRIT a kolektiv. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR. Plzeň: Aleš
Čeněk 2009 str.58, ISBN978-80-7380-189-2
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3.3

Subjekty individuálních pracovněprávních vztahů
Fyzické a právnické osoby, jimž v pracovněprávních vztazích vznikají

práva a povinnosti, nazýváme subjekty individuálních pracovněprávních
vztahů. V rámci základního pracovněprávního vztahu platí, že subjektem na
straně jedné je zaměstnanec (může ním být pouze osoba fyzická §6 ZP) 115 a
zaměstnavatel na straně druhé ( může jím být jak fyzická tak právnická osoba).
Zákoník práce používá pojmu zaměstnanec a zaměstnavatel i u osob, u
kterých nedošlo ke vzniku závazku k výkonu závislé práce. Z tohoto důvodu dle
Miroslava Běliny 116 by mohl tento rozšiřující výklad vést k snížené ochraně
uchazečů o zaměstnání při právních jednáních s budoucími zaměstnavateli.
Naproti tomu restriktivní výklad pojmu zaměstnavatel by mohl vést k omezování
smluvní svobody.
V souvislosti s OZ 2014 je nutné upozornit na novou úpravu statusových
otázek. Dle § 15 OZ 2014 se způsobilost mít v mezích právního řádu práva a
povinnosti nazývá právní osobnost a způsobilost pro sebe nabývat vlastním
právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem svéprávnost.117 Následně
pak dle § 23 OZ 2014 platí, že člověk má právní osobnost od narození až do smrti
a plně svéprávným se dle § 30 odst.1 stává dovršením osmnáctého roku věku
(zletilost). Před dovršením 18 roku věku mu pak může plnou svéprávnost přiznat
soud na návrh nezletilého nebo jeho zákonného zástupce za splnění podmínek
uvedených v § 37 OZ 2014. Nebo je možné dosáhnout plnou svéprávnost i
uzavřením manželství, která se neztrácí ani zánikem nebo prohlášením
manželství za neplatné.( rovněž za splnění příslušných zákonných podmínek).
Svéprávnost je možné omezit soudem dle § 55 OZ 2014. Je zde na místě zmínit i
deliktní způsobilost, pod kterou rozumíme nést právní odpovědnost v
pracovněprávních vztazích, kde platí, že každý člověk odpovídá za své jednání,
je-li s to posoudit je a ovládnout. Nabytí plné deliktní odpovědnosti je úzce
spojeno s nabytím plné svéprávnosti. Tato deliktní způsobilost je významná ve
vztahu ke způsobené škodě. Co se týče právnických osob, tak § 20 OZ 2014 nám
115
116

117

Zákon č.262/2006 Sb. - Zákoník práce
BĚLINA, Miroslav a kolektiv. Pracovní právo. 6 . doplněné a podstatně přepracované vydání.
Praha : C. H. Beck, 2014. s. 58. ISBN 978-80-7400-283-0.
Zákon č.89/2012 Sb. - Občanský zákoník
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definuje PO jakožto organizovaný útvar, který má právní osobnost podle zákona
stanovenou nebo uznanou. Platí, že PO může mít bez zřetele na předmět své
činnosti práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou. Tedy, pokud
jde o způsobilost PO k právnímu jednání, tak se její rozsah subjektivity se
způsobilosti k právním jednáním překrývá. To samé platí i ohledně deliktní
způsobilosti PO.118 PO má způsobilost právně jednat od svého vzniku až do svého
zániku, a zároveň má i svou právní osobnost.119
3.3.1. Zaměstnanec fyzická osoba
Dle § 34 OZ 2014 je závislá práce nezletilých kteří neukončili povinnou
školní docházku a nedovršili patnáct let, zakázaná. Zároveň dle OZ 2014 platí, že
tyto osoby dle podmínek zákona o zaměstnanosti 120 můžou vykonávat pouze
uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost. Z uvedeného vyplývá, že
si zaměstnavatel se zaměstnancem, který sice dovršil patnáct let, ale neukončil
povinnou školní docházku nemůže uzavřít pracovní smlouvu, i když by den
nástupu sjednal v pracovní smlouvě nebo dohody o pracích konaných mimo
pracovní poměr po ukončení povinné školní docházky. Dle § 35 odst.2 OZ 2014
navíc platí, že zákonný zástupce nezletilého mladšího 16 let může rozvázat jeho
pracovní poměr nebo smlouvu o výkonu práce, pokud je to nutné v zájmu
vzdělávání, vývoje nebo jeho zdraví.121 Je zde na místě zmínit i § 56a ZP, kde
zákonný zástupce nezletilého, který nedovršil 16 let může okamžitě zrušit jeho
pracovní poměr z týchž důvodů, které jsou uvedené v § 35 odst. 2 OZ 2014, avšak
k tomu se vyžaduje souhlas soudu. Dle mého názoru těmito ustanoveními se
zasahuje do plné procesní způsobilosti účastníka pracovněprávního vztahu.
Ještě je nutné dodat, že zákoník práce jakožto lex specialis omezuje svéprávnost
zaměstnance pro případy uzavření dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí
(§255 odst. 3 ZP) a dohody o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách
(§252 odst.2 ZP), a to tím, že je podmiňuje dovršením 18 let.122

118

119
120
121
122

J.Švestka, J.Dvořák, M. Zuklínová a kol. Občanské právo hmotné. Svazek I. Díl první. Praha:
Wolters Kluwer ČR 2013 s.264 ISBN: 978-80-7478-326-5
§ 118 zákona č. 89/2012 Sb.
Zákon č.435/2004 Sb.
Zákon č.89/2012 Sb. - Občanský zákoník
Zákon č.262/2006 Sb.- Zákoník práce
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3.3.2. Zaměstnavatel fyzická osoba
Způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti má člověk již
od narození do své smrti. Ve vztahu k § 342 ZP ( zánik pracovněprávního vztahu
smrtí - což neplatí při pokračování v živnosti) má prvek narození zásadní význam
vzhledem k dědictví, protože dědic může pokračovat v živnosti bez ohledu na svůj
dosažený věk.123 Z pohledu přechodu práv a povinností a vzhledem k §342 ZP,
který mimo jiné stanoví, že základní pracovněprávní vztah zanikne marným
uplynutím lhůty 3 měsíců ode dne smrti zaměstnavatele, může vzniknout zvláštní
situace, kde se dítě jakožto dědic narodí živé, ale až po uplynutí této 3 měsíční
lhůty. Dle Miroslava Běliny124 se tento druh právní úpravy jeví jako nedomyšlený.
Dle OZ 2014 platí, že svéprávnost FO vzniká postupně v závislosti na její
individuální vyspělosti. 125 Avšak zaměstnavatelem se může stát až osoba plně
svéprávná, vzhledem k právnímu postavení zaměstnavatele.

126

Tedy, plně

svéprávným se stává člověk až dovršením osmnáctého roku věku vzhledem k
ustanovení § 30 odst.1 OZ 2014. Je zde ale nutné zmínit ještě emancipaci nebo-li
rozhodnutí soudu, kde pak přiznání svéprávnosti bude mít výrazný vliv na pozici
zaměstnavatele jakožto FO. Taktéž i § 33 OZ 2014, který nám sděluje, že zákonný
zástupce může udělit souhlas k samostatnému provozování obchodního závodu
nebo k jiné výdělečné činnosti a tímto se nezletilý stává fakticky způsobilý k
jednáním spojených s touto činností ( k udělení souhlasu se vyžaduje přivolení
soudu).
Za FO často vedou právní jednání jejich zaměstnanci. Pro pravidla
zastoupení podnikatele v právním styku platí, že pokud pověří podnikatel někoho
při provozu obchodního závodu specifickou činností, pak zastupuje tato osoba
podnikatele ve

všech

jednáních,

která

jsou

spojená

s

touto činností,

přičemž platí, že z tohoto jednání je podnikatel zavázán. Osoba, se kterou bylo
jednáno, však musí být v dobré víře, že jednající osoba je k jednání oprávněna.
Zde je nutné zmínit i § 440 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb., který upravuje
překročení oprávnění právního jednání bez uděleného souhlasu a úpravu § 441

123

124

125
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Člověk se stává způsobilým být zaměstnavatelem svým narozením a táto způsobilost tedy
zaniká smrtí vzhledem k § 23 Občanského zákoníku 89/2012 Sb.
BĚLINA, Miroslav a kolektiv. Pracovní právo. 6 . doplněné a podstatně přepracované vydání.
Praha : C. H. Beck, 2014. s. 62. ISBN 978-80-7400-283-0.
Srovnej: §31 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Nemůže se tak učinit ani vzhledem k § 32 odst.1 Občanského zákoníku 89/2012 Sb., kde zákonný
zástupce může udělit souhlas k právnímu jednání nezletilého.
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(OZ 2014) ohledně smluvního zastoupení, které se vztahují na zaměstnavatele,
který není podnikatel.127
3.3.3. Zaměstnavatel právnická osoba
Vzhledem k tomu, že zaměstnancem může být jen fyzická osoba, platí že PO
může být v základním pracovněprávním vztahu jen na straně zaměstnavatele.
Dle OZ 2014 rozdělujeme PO na právnické osoby soukromého práva a právnické
osoby veřejného práva. Toto rozdělení se posuzuje podle hlavní činnosti PO.128
Samotný OZ 2014 upravuje PO soukromého práva a PO veřejného práva upravuje
zákon, podle kterého byly PO zřízeny (§20 odst.2 OZ 2014). PO můžeme rozdělit
i dle své osobní a věcné (účelově vyčleněný majetek) složky. Tedy na korporace
a fundace buďto soukromoprávního nebo veřejnoprávního charakteru. Mezi
obchodněprávní korporace řadíme obchodní společnosti a družstva,

129

mezi

korporace dále dle §214 OZ 2014 řadíme i spolek, či dle § 1194 OZ 2014 sem
můžeme řadit také společenství vlastníků. Ve vztahu k veřejnoprávním korporacím
mají významné postavení obce, kraje i stát. Řadíme sem rovněž i útvary profesní
samosprávy.
K

fundacím

soukromoprávním řadíme

nadace

a nadační fondy a k

fundacím veřejnoprávním patří fondy.
Nakonec k PO

speciální klasifikace

patří

i

Ústav (§402 až

§ 418 OZ 2014), který je charakteristický svou kombinací osobní a věcné složky.
Pro PO platí, že vznikají dnem svého zápisu do veřejného rejstříku (nebo
dnem účinnosti zákona, podle kterého byly zřízeny), a zanikají dnem výmazu z
veřejného rejstříku. 130 Z aspektu pracovněprávních vztahů je důležité i jejich
ustanovení(založení) dle § 122 OZ 2014, zejména pak k právním jednáním před
vznikem PO. Ustanovit PO lze zakladatelským právním jednáním, zákonem, s
rozhodnutí orgánu veřejné moci, popřípadě jiným způsobem, který stanoví jiný
předpis.131 Platí, že PO zastupuje především člen (členové) statutárního orgánu
127

128
129
130
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BĚLINA, Miroslav a kolektiv. Pracovní právo. 6 . doplněné a podstatně přepracované vydání.
Praha : C. H. Beck, 2014. s. 70. ISBN 978-80-7400-283-0.
Srovnej: § 144 odst.1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Zákon č. 90/2012 Sb. §1 – zákon o obchodních korporacích
Srovnej: §126 a §185 zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník
Vzhledem k § 127 zákona 89/2012 Sb. platí, že za PO lze jednat již před její vnikem, přičemž
platí, že kdo takto právně jedná za PO je z toho sám zavázán, při více osobách jsou oprávněny
a společně a nerozdílně, pokud PO do 3 měsíců od svého vzniku ta na sebe nepřevezme účinky
těchto právních jednání. Pokud je PO tyto účinky na sebe převezme je z těchto právních jednání
oprávněná a zavázaná od počátku.
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způsobem zapsaným do veřejného rejstříku. Statutární orgán PO může být buď
kolektivní

(více

osob)

nebo

individuální.

Vhledem

k

individuálním

pracovněprávním vztahům je vhodné ještě zmínit úpravu v §161 OZ 2014 a § 166
OZ 2014, kde platí, že kdo PO zastupuje, má dát najevo, co ho k tomu opravňuje,
když ale za PO někdo podepisuje, tak má připojit svůj podpis a název PO
popřípadě údaj o svém pracovním zařazení nebo funkci, pokud ale PO zastupují
její zaměstnanci rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci je
rozhodný stav jak se jeví veřejnosti. 132 Na závěr této stati je vhodné ještě uvést,
že jakožto subjekt pracovněprávních vztahů za stranu zaměstnavatele může být i
stát, pro který dle § 6 zákona o majetku české republiky a jejím vystupování v
právních vztazích platí, že když je stát účastník právních vztahů, je právnickou
osobou. 133

3.4

Obsah individuálních pracovněprávních vztahů
Mezi prvky individuálních pracovněprávních vztahů řadíme i

jejich

obsah, který tvoří vzájemná práva a povinnosti subjektů pracovněprávních
vztahů. Lidské chování v rámci individuálních pracovněprávních vztahů
specifikujeme dle klasického římskoprávního členění: dát, konat, zdržet se a
strpět.134
Co se týče obsahu individuálních pracovněprávních vztahů, vedle použití
OZ 2014 subsidiárně v rámci závazkového vztahu je nutné zmínit právní úpravu
ZP v § 346 b (ohledně zákazu peněžitých postihů za porušení povinnosti ze
základního pracovněprávního vztahu ,přenášení rizika z výkonu závislé práce a
požadovat za ní peněžitou záruku) a § 346 d (zajištění dluhu zástavním právem ze
základního pracovněprávního vztahu do budoucna, zadržovacího práva k zajištění
dluhu vzniklého ze základního pracovněprávního vztahu, cese pohledávky ze
základního pracovněprávního vztahu

a postoupení pracovní smlouvy nebo

dohodu o práci konané mimo pracovní poměr, převzetí dluhu jinou osobou
plynoucího ze vzájemného pracovněprávního vztahu subjektů , smluvní pokuty a
plnění zaměstnanců zavázat se k povinnostem společně a nerozdílně), které
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Srovnej: § 161 a § 166 zákona č.89/2012 Sb. - Občanský zákoník
Zákon č. 219/2000 Sb.
Michal SPIRIT a kolektiv. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR. Plzeň: Aleš
Čeněk 2009 str.64, ISBN978-80-7380-189-2 také srovnej § 1798 zákona č.89/2012 Sb. vzhledem
k tomu, že OZ 2014 platí pro pracovněprávní vztahy v rámci závazkového práva.
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vylučují nebo omezují užití OZ 2014, zároveň to platí i o §4(souladu se základními
zásadami pracovněprávních vztahů), §4a(ohledně nižších povinnosti nebo vyšších
než stanoví ZP nebo kolektivní smlouva),§144a(zákaz cese práva na úplatu a její
zákaz použití k zajištění dluhu)
3.4.1. Vznik, změna a zánik individuálních pracovněprávních vztahů
Individuální pracovněprávní vztahy vznikají na základě specifických,
právními normami předem stanovených a sankcionovaných podmínek. Tyto
vztahy jsou podmíněné určitou právní skutečností.
Vznik základních pracovněprávních vztahů je možné jenom na bázi právních
jednání, další pracovněprávní vztahy můžou vznikat i na bázi a v důsledku právních
událostí. Co se týká vztahu závazkových pracovněprávního vztahů platí, že OZ
2014 se použije subsidiárně, avšak jenom v těch otázkách, kde není jeho působnost
Zákoníkem práce vyloučena.135
Změna v rámci individuálních pracovněprávních vztahů je druh právního
jednání, kde se mění buď jejich subjekt, nebo obsah, samozřejmě za trvání tohoto
pracovněprávního vztahu. Osobnostní charakter výkonu závislé práce nám určuje
pravidlo, že změna subjektu v rámci základních pracovněprávních vztahů je možná
jenom na straně zaměstnavatele. Převod a zánik práv spolu s jejich povinnostmi
z pracovněprávních vztahů a přechod výkonů práv a povinností z
pracovněprávních vztahů jsou upraveny v § 338 až § 345a ZP. 136 Pod převodem
subjektu rozumíme změnu PO nebo FO odpovědné za činnost dosavadního
zaměstnavatele. Pak se za přejímajícího zaměstnavatele považuje Po nebo FO, která
je způsobilá pokračovat v plnění úkolů nebo činnosti dosavadního zaměstnavatele,
a to vše bez zřetele na právní důvod převodu. Potom práva a povinnosti vůči
zaměstnancům zůstávají nedotčeny, pokud zvláštní předpis nestanový něco jiného,
co se týče pracovněprávních vztahů, které do dne převodu zanikly. 137 V souvislosti
s převodem práv a povinností shora uvedené platí, že zaměstnanci mají právo na
informace a projednání v dostatečném předstihu (§339 ZP), a to do 30 dnů před
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Zároveň zde platí, že užití příslušných ustanovení zákona č.89/2012 Sb. musí být v souladu s
základními zásadami pracovněprávních vztahů.
De lege lata platí, že dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo její části nebo k převodu
úkolů zaměstnavatele nebo jejich části k jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti
plynoucích z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele.
§ 338 odst.1 zákona 262/2006 S. - zákoník práce nebo směrnice 2001/23/ES
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přechodem těchto práv a povinností. 138 Dle § 341 ZP též platí, že při zániku
zaměstnavatele rozdělením přejímají od dosavadního zaměstnavatele práva a
povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnavatelé, kteří nastupují místo něj. Při
likvidaci, kterou se zrušuje zaměstnavatel, se na základní ustanovení vztahující se
k likvidaci PO aplikuje §187 až § 209 OZ 2014. Dále platí dle § 342 ZP, že v případě
smrti FO zaměstnavatele základní pracovněprávní vztah zaniká, to ale neplatí v
případě pokračovaní živnosti. Při přechodu výkonů práv a povinností z
pracovněprávních vztahů je zde na tomto místě ještě nutné zmínit odlišnou úpravu
co se týče zaměstnanců organizačních složek státu ( §343 až § 345a ZP), kde se
mimo jiné upravuje, že pokud byla organizační složka státu podle zvláštního
předpisu zřízená na dobu určitou, tak tento zvláštní předpis také stanoví, na kterou
organizační složku státu přechází výkon práv a povinností z pracovněprávních
vztahů při zániku organizační složky státu uplynutím této doby. Tedy z uvedeného
vyplývá, že je nutné rozlišovat od úpravy přechodu práv a povinností uvedených v
§ 338 až § 342 ZP a nikoliv pouze přechod jejich výkonu.139
Samotná

změna obsahu

pracovněprávních vztahů se v rámci praxe

obvykle uskutečňuje dohodou zúčastněných stran. V situaci základních
pracovněprávních vztahů se změna může týkat zejména druhu práce v souvislosti
s převedením, mzdového zařazení, trvání pracovněprávního vztahu, jakožto i
místa výkonu práce v souvislosti s přeložením. Co se týče subsidiarity právní
úpravy změn v obsahu závazků v rámci OZ 2014, platí, že v § 1902 OZ 2014 je
upravena novace a v § 1903 OZ 2014 a následně je upraveno narovnání.
Změny v obsahu závazků je možné na základě právní úpravy v ZP také provést
jednostranným právním jednáním. Zákoník práce 140 nám upravuje případy
převedení na jinou práci, kdy je nutné zajistit zaměstnanci pokračování pracovního
poměru, a to i v případě, kdy trvale nebo dočasně není schopen konat práci, která
odpovídá jeho pracovní smlouvě. Platí, že dle § 41 odst.1 ZP je zaměstnavatel
povinen převést zaměstnance na jinou práci, dle § 41 odst.2,4,5 ZP může převést
zaměstnance na jinou práci, dle § 41 odst. 1,2,4 ZP zaměstnavatel převádí
zaměstnance jednostranným právním jednáním a dle § 41 odst. 5 ZP
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Převodci a nabyvateli vzniká táto povinnost informovat a projednat s odborovou organizací nebo
radou zaměstnanců, pokud ale nepůsobí u zaměstnavatele, vzniká povinnost táto povinnost
informovaní a projednání přímo se zaměstnancem.
Platí, že dle článku 1 písmena c) směrnice 2001/23/ES její ustanovení nelze aplikovat na
reorganizace veřejných správních orgánů.
Zákon č. 262/2006 Sb.
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zaměstnavatel převádí zaměstnance s jeho souhlasem.
Zánik pracovněprávních vztahů a práv a povinností z nich plynoucí dělíme
na:
1) zánik základních pracovněprávních vztahů ( současně zaniká i velká část práv a
povinností)
2) zánik ostatních individuálních pracovněprávních vztahů
Základní pracovněprávní vztahy zanikají zejména:
a) uplynutím doby
b) jednostranným právním jednáním (výpověď)
c) dohodou účastníků
d) právní událostí ( nezávislé na vůli účastníka)
e) splněním
f) vykonatelným rozhodnutím o zrušení povolení k pobytu na území ČR
g) pravomocným vyhoštěním v ČR
h) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání
i) odstoupení 141
Ostatní pracovněprávní vztahy můžou zaniknout splněním, dohodou stran,
započtením, v důsledku marného uplynutí lhůty (prekluze) i subsidiárním použitím
OZ 2014 například § 1908 a následně. Tam, kde je prakticky možné subsidiární
použití OZ 2014, platí že musí být vždy v souladu s právním principem lex specialis
derogat legi generali, což je v tomto případě Zákoník práce, to i ve vztahu k zániku
závazků. 142 Problematika prekluze jakožto zánik práva, která je upravena § 330
ZP a následně v souvislosti s § 333 ZP, který stanovuje, že doba se počíná prvním
dnem a končí uplynutím posledního dne stanovené nebo sjednané doby, což platí i
o podmíněném uplynutí doby vztahující se k zániku (vzniku) práva, má úzký vztah
k zániku práv a povinnosti plynoucích z pracovněprávních vztahů. Je zde vhodné
uvést, že i práva a povinností z pracovněprávních vztahů zanikají dle § 328 ZP smrtí
zaměstnance, vyjma peněžitých práv, a to do výše trojnásobku průměrného
měsíčního výdělku zemřelého ( přecházejí přímo na manžela zemřelého jeho děti a
rodiče). Co se týká peněžitých práv zaměstnavatele, smrtí zaměstnance zanikají,
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Odstoupením může zaniknout všechny pracovněprávní vztahy, tedy i ty základní,
Převážně zde musíme mít na paměti ustanovení §4 a odst. 4 ZP nebo §144a ZP při započtení.
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vyjma práv písemně uznaných co do důvodu a výše ( před smrtí zaměstnance) a
nároků na náhradu škody způsobené úmyslně.143Tedy dle platné úpravy Zákoníku
práce, která počítá s pokračováním základního pracovněprávního vztahu pouze u
zaměstnanců živnostníků, stále nedošlo k celkovému vyloučení situace, kdy se smrtí
FO zaměstnavatele může být z aspektu zaměstnanců spojeno období dlouhé
nejistoty, co se týče případného trvání jejich pracovního vztahu.

3.5

Právní skutečnosti
Za právní skutečnosti považujeme všechny skutečnosti, které vznikají,

udržují se, mění se a zanikají základní pracovněprávní vztahy nebo jednotlivá
práva a povinnosti v rámci základních pracovněprávních vztahů.
Pracovněprávní skutečnosti dělíme na :
a) pracovněprávní skutečnosti subjektivní ( jedná se o skutečnosti, které jsou
závislé na vůli osoby)
b) pracovněprávní skutečnosti objektivní ( právní události, které nejsou závislé na
vůli osoby)144
Subjektivní právní skutečnosti se dále klasifikují na právní jednání (jedná
se tady o projevy vůle osob, které směřují k právním následkům – ty plynou buď ze
zákona, dobrých mravů, zvyklostí, nebo jsou vyjádřeny v samotném právním
jednání), na protiprávní jednání ( jsou v rozporu s objektivním právem) a faktická
jednání ( samotné nesměřují k právním následkům jenom ve spojení s jinou právní
skutečností).
Objektivní právní skutečnosti v rámci pracovněprávních vztazích se spojují
převážně se vznikem závazků z odpovědnosti za škodu, z bezdůvodného
obohacení a též s uplynutím času.
Platí, že

právní skutečnost

musí

být

prokázaná

tím

subjektem

pracovněprávního vztahu, o kterém to stanoví zákon, jinak se zpravidla hledí na
takovou neprokázanou skutečnost, jakoby vůbec nenastala. Pracovněprávní jednání
odráží především autonomii chování zaměstnanců, zaměstnavatelů, jakož i dalších
143

144

Srovnej: § 328 odst. 2 zákona č.262/2006 Sb., dle § 342 odst.1 ZP platí, že smrtí FO, která je
zaměstnavatelem, základní pracovněprávní vztah zaniká (§ 48 odst.4), to neplatí při
pokračování živnosti. Nehodlá-li oprávněná osoba v živnosti podle § 13 odst. 1 písm. b),c) a e)
živnostenského zákona nebo pokračování v poskytování zdravotních služeb podle zákona o
zdravotních službách pokračovat, zaniká základní pracovněprávní vztah marným uplynutím
lhůty 3 měsíců ode dne smrti zaměstnavatele.
BĚLINA, Miroslav a kolektiv. Pracovní právo. 6 . doplněné a podstatně přepracované vydání.
Praha : C. H. Beck, 2014. s.91. ISBN 978-80-7400-283-0.
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smluvních stran pracovněprávních vztahů. Dle § 551 OZ 2014 platí, že o právní
jednání nejde, chybí-li vůle jednající osoby (zdánlivé právní jednání).145Tedy vůle
musí být navenek vyjádřena, a to tak, aby byla objektivně poznatelná. Náležitosti
projevu vůle vycházejí ze zásady bezformálnosti právního jednání, pro kterou je
typické, že každý si může zvolit pro právní jednání libovolnou formu, pokud není
omezen zákonem nebo ujednáním ( § 559 OZ 2014).
3.5.1.

Vůle v rámci individuálních pracovněprávních vztahů
Pokud se vůle projevuje konáním, hovoříme o komisivním právním

jednání, pokud se vůle projevuje opomenutím, tak hovoříme o omisivním právním
jednání. Platí, že u obou zmíněných forem projevu vůle se lze vyjádřit výslovně,
jak písemně tak i ústně, a konkludentně , kde se vůle projevuje jinak než za pomoci
slov, a to takovým způsobem, který nevzbuzuje pochybnost o projevu právního
jednání. Samotný projev vůle se interpretuje podle svého obsahu a záměru
jednajícího, a to s tím, že druhá strana takový záměr poznala nebo o něm musela
vědět. Pokud ale není možné zjistit záměr jednajícího, přiznává se projevu vůle
takový úmysl, jaký by mu přiznala osoba v postavení druhé strany. 146Pokud tedy
vykládáme projev vůle, tak ten může směřovat jenom k ilustraci jeho obsahu (co
skutečně bylo projeveno). Tedy v rámci pracovněprávních vztahů platí, že
výkladem projevu vůle nesmí se nahrazovat, nebo doplňovat vůle či měnit
úmysl jinak jednoznačného pracovněprávního jednání.
Samotný projev vůle

musí

při

pracovněprávním

jednání být

srozumitelný a určitý. O nesrozumitelnost projevu vůle se bude jednat, pokud z
aspektu způsobu jeho vyjádření není možné dovodit, co jím jednající strana
pracovněprávních vztahů chtěla adresátu právního jednání sdělit. O neurčitem
projevu vůle hovoříme, když je projev vůle sice srozumitelný (gramatická stránka
věci), ale není možné jasně stanovit, co má být předmětem právního jednání (jasnost
věcného obsahu). Výklad ohledně nesrozumitelnosti a neurčitosti projevené vůle je
upraven v § 555 až § 558 OZ 2014. 147V pracovněprávních vztazích platí, že vadu
projevené vůle lze dodatečně odstranit, pokud si strany pracovněprávních vztahů

145
146

147

Zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník
Samozřejmě v souladu s dobrou vírou , v souladu s dobrými mravy a těž praxi zavedené mezi
stranami v právním styku – k tomu, co projevu vůle předcházelo, jak strany daly následně najevo,
jaký obsah a význam projevené vůli přiznávají.
Projev vůle je nesrozumitelný nebo neurčitý jen tehdy, jestliže ani jeho výkladem nelze odstranit
všechny pochybnosti o jeho obsahu.
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vyjasní projevenou vůli s tím, že už nevzniknou žádné pochybnosti o jejím obsahu
(následně se přihlíží k právnímu jednání jako k bezvadnému od samého počátku).
Omyl projevené vůle je upraven v § 571 OZ 2014 - kde z hlediska
pracovněprávních vztahů platí, že pokud neodpovídá projev vůle jednající strany
vlivem prostředků použitých tím, kdo jednal skutečnosti, neboť nepřítomnému
adresátu došel projev vůle změněný, tak se právní případ posoudí podle ustanovení
o omylu. Vůle musí být při pracovněprávním jednání vážná a svobodná. Tam, kde
strana v rámci pracovněprávních vztahů učinila právní jednání simulovaně nebo
obdobným způsobem, z něhož muselo být patrno, že v skutečnosti vědomě nechtěla
způsobit takové právní následky, které jsou s konkrétním projevem vůle spojeny se
jedná o nedostatek vážné vůle. Z toho vyplývá, že simulované právní jednání je
postiženo tím, že nebyla vážně projevená vážná vůle; pokud však nebyl nedostatek
vážné vůle zjevný, platí, že nelze k němu přihlížet proti tomu, kdo považoval právní
jednání za zřejmé, a to z důvodu ochrany dobré víry. Na proti tomu právní jednání
disimulované je vážné a má právní účinky, pokud má všechny náležitosti
pracovněprávního jednání.148
Vůle není svobodná v rámci pracovněprávních vztahů, je-li výsledkem
přímého tělesného násilí nebo bezprávní výhružky nebo jiného psychického
nátlaku.149 Tady však platí, že ten, kdo byl k pracovněprávnímu jednání donucen,
své právní jednání ale nezpochybnil předepsaným způsobem tak toto právní jednání
se považuje za platné, právně účinné a existující.150 Pro právní jednání učiněné pod
vlivem tísně( rozumové slabosti, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo rozrušení)
platí, že jeho vůle nebyla ovlivňována fyzickým nebo psychickým násilím.
3.5.2.

Právní jednání v individuálních pracovněprávních vztazích
O právním jednání platí, že samotný Zákoník práce neobsahuje

vyčerpávající právní úpravu v pracovněprávních vztazích.151Proto se vzhledem
k subsidiaritě OZ 2014 použije jeho úprava v oblasti pracovněprávních vztahů
(§ 545 až § 564 a § 570 až § 599 OZ 2014). Z uvedeného lze dovodit, že právní
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Tady se jedná o existující právní jednání, které však může být i neplatné, a to z důvodů, že se v
skutečnosti jedná zpravidla o právní jednání zastřené například, že je v rozporu ze zákonem nebo
dobrými mravy.
Například hrozí ublížením na zdraví nebo hrozbou značné škody na majetku a vznikne tam
důvodná obava.
Dle římské zásady chtěl donucen, ale přece jen chtěl – etsi coactus tamen voluit.
§ 18, §19 a § 20 zákona č.262/2006 Sb. - upravuje jenom některé náležitosti právního jednání
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jednání v rámci pracovněprávních vztahů je projev vůle směřující k právním
následkům, spočívajících zejména se vznikem, zánikem, změnou a udržením práv
a povinností v pracovněprávních vztazích.
Pracovněprávní jednání lze učinit ve formě buď písemné, nebo ústní.
Písemná forma pracovněprávního jednání se uplatňuje všude tam, kde to vyžaduje
Zákoník práce nebo jiný právní předpis.(následně jeho změnu lze provést jen
písemně), avšak tam kde si písemnou formu právního jednání ujednali strany
dohodou, smí být obsah písemné formy změněn ústně, pokud to uzavřená dohoda
nevylučuje. Samotné právní jednání může být vázáno na podmínky odkládací nebo
rozvazovací, podle jejich účinků. 152 Tedy platí, že při stanovení podmínky v
pracovněprávním jednání je nutné rozlišovat mezi časovým horizontem do splnění
podmínky a časovým horizontem, který nastane po jejím splnění. U odkládací
podmínky platí, že právní jednání je platné, ale ještě není účinné. (právní účinky
nastávají až po splnění odkládací podmínky) U rozvazovací podmínky je tomu jinak,
právní jednání bylo platné, účinné a závazné, avšak po splnění rozvazovací
podmínky ztratí svoje právní účinky. Platí, že podmínka nesmí být nemožná. U
nemožné podmínky odkládací platí, že právní jednání je jako celek neplatné, a u
rozvazovací podmínky nemožné se k právnímu jednání vůbec nepřihlíží.
Dle formy klasifikujeme právní jednání na formální a neformální.
Pokud je v pracovněprávním jednání vyjádřen důvod (kauza), tak právní jednání
může být děleno na abstraktní a kauzální. Dále pracovněprávní jednání členíme na
jednostranná, dvoustranná a vícestranná a na adresovaná a neadresovaná. 153
Projev vůle v pracovněprávním jednání je jednostranný, pokud subjekt v rámci
pracovněprávních vztahů tuto svou vůli projeví sám, nezávisle na vůli dalších
osob.154 Pracovněprávní jednání můžou být jak adresovaná, tak neadresovaná (podle
doručení jeho adresátovi). Co se týče dvoustranných pracovněprávních jednání, tak
u nich platí, že se zakládají na vzájemně projevené svobodné vůli dvou subjektů
pracovněprávních vztahů. Tato pracovněprávní jednání ZP nazývá jako smlouvy
nebo dohody.155 K vícestranným pracovněprávní jednáním jsou nutné vzájemné a
shodné projevy vůle více subjektů pracovněprávních vztahů (například kolektivní

152
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§ 548 a § 549 zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník
J.Švestka, J.Dvořák, M. Zuklínová a kol. Občanské právo hmotné. Svazek I. Díl první. Praha:
Wolters Kluwer ČR 2013 s.165 ISBN: 978-80-7478-326-5
Například výpověď z pracovního poměru nebo jeho okamžité zrušení, odvolání z funkce
vedoucího zaměstnance a podobně.
Typickým případem je například pracovní smlouva nebo dohoda o provedení práce atd.
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smlouvy vyššího stupně).
V souvislosti s určením následků eventuálních vad pracovněprávních jednání,
lze dovodit náležitosti pracovněprávních jednání, a to:
a) subjekty pracovněprávních vztahů
b) vůle
c) projev vůle
d) obsah pracovněprávního jednání
e) formy pracovněprávního jednání
Platí, že pracovněprávní jednání může vykonat jen ten, kdo má způsobilost
vlastním právním jednáním nabývat práva a brát na sebe povinnosti v
pracovněprávních vztazích. Pokud někdo neměl právní osobnost a vykonal
pracovněprávní jednání, tak lze konstatovat, že se jedná o vadné pracovněprávní
jednání. FO, která byla omezena ve svéprávnosti ( s rozhodnutí soudu, který FO
omezil ve svéprávnosti), nemůže platně vykonat pracovněprávní jednání, jedině, že
by za ní jednal opatrovník. Totéž platí i o pracovněprávním jednání, které učinila
FO, která jednala v duševní poruše.156
Obsahem pracovněprávního jednání je zejména vznik, změna a zánik práv
a povinností v pracovněprávních vztazích, které jsou v něm formulované nebo
které plynou ze zákona, dobrých mravů nebo zvyklostí. Platí, že obsah
pracovněprávního jednání musí být možný, naproti tomu o nemožnost se jedná,
pokud tomu brání překážka objektivní povahy. Obsah pracovněprávních jednání
je zakázán, pokud se příčí dobrým mravům, odporuje zákonu, nebyl k němu udělen
souhlas příslušného orgánu, zaměstnanec se vzdá svých práv, které mu poskytuje
ZP, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis nebo se zkracuje uspokojení
vykonatelné pracovněprávní pohledávky druhého subjektu pracovněprávního
vztahu. Obsah pracovněprávního jednání se příčí dobrým mravům, pokud je v
daném místě a čase v rozporu s obecně respektovaným názorem na vztahy
vyplývající z pracovněprávních vztahů mezi subjekty pracovněprávního vztahu. 157
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J.Švestka, J.Dvořák, M. Zuklínová a kol. Občanské právo hmotné. Svazek I. Díl první. Praha:
Wolters Kluwer ČR 2013 s.220 - 223 ISBN: 978-80-7478-326-5
Rozhodnutí II. ÚS 249/97 - „Dobré mravy jsou souhrnem etických, obecně zachovávaných a
uznávaných zásad, jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé
jednání bylo v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti. Tento obecný
horizont, který vývojem společnosti rozvíjí i svůj morální obsah v prostoru a času, musí být
posuzován z hlediska konkrétního případu také práva v daném čase, na daném místě a ve
vzájemném jednání účastníků právních vztahů.“
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Co se týče pracovněprávních jednání contra legem platí, že i obcházení zákona je
zakázáno ( zákon ale musí být platný a účinný v době, kdy je právní jednání
učiněno). Důležitá ale není každá kontradikce se zákonem, ale jenom taková, u
které to vyžaduje smysl a účel zákona. Pokud tedy pracovněprávní jednání odporuje
konkrétnímu zákonu jedná se sice o vadu právního jednání, ale jenom pokud jeho
následek odůvodňuje smysl a účel zákona. V konkrétních případech ZP upravuje,
kdy se vyžaduje souhlas příslušného orgánu. Porušení konkrétního příkazu v ZP má
za následek nedovolenost v pracovněprávním jednání(§19 Zákoníku práce).
Nedovolené je i právní jednání, kterým by jeden ze subjektů pracovněprávních
vztahů

zkracoval

vykonatelné

pracovněprávní pohledávky druhého

subjektu pracovněprávních vztahů. O zkracování vykonatelné pohledávky se jedná,
když by subjekt pracovněprávních vztahů znemožnil nebo podstatně ztížil
uspokojení pohledávky oprávněné strany ze svého majetku.158
Pokud to vyžaduje ZP nebo dohoda subjektů v pracovněprávních vztazích
samotné pracovněprávní jednání musí být učiněno písemně (musí být vlastnoručně
podepsáno nebo podpis může být také nahrazen mechanickým prostředkem, tam kde
je to obvyklé). Za písemnou formu se považuje i její elektronická podoba a
elektronický podpis. Pokud byla zákonem předepsaná písemná forma v rámci
pracovněprávních vztahů a vlastním pracovněprávním jednáním nebyla dodržena,
tak platí, že je možné jí dodatečně napravit (avšak jenom u dvou a vícestranných
pracovněprávních jednání).
O vadné pracovněprávní jednání se jedná, pokud nesplňuje všechny
náležitosti vůle, jejího projevu, formy nebo obsahu pracovněprávních vztahů. Toto
vadné pracovněprávní jednání má za následek zdánlivost právního jednání,
neplatnost pracovněprávního jednání nebo právní neúčinnost právního jednání.
Samotná neplatnost pracovněprávního jednání nemůže být na újmu zaměstnanci,
nezpůsobil-li neplatnost výlučně sám159. U neplatnosti pracovněprávního jednání
hovoříme o situaci, kde pracovněprávní jednání vzniklo a nadále existuje, avšak
nemá subjekty pracovněprávního vztahu zamyšlené účinky (nedochází k vzniku,
změně

nebo zániku práv a povinností). Tedy právní následek neplatného

pracovněprávního jednání má jinou podobu, než byla sledována, zpravidla pak
nastávají závazky z odpovědnosti za škodu, bezdůvodné obohacení a podobně. Platí,

158
159

§ 589 až § 599 zákona č.89/2012 Sb. - relativní neúčinnost právního jednání
§ 19 odst.3 zákona č.262/2006 Sb. - Zákoník práce
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že o neplatné pracovněprávní jednání se jedná jen, když není zdánlivé. Za hlavní
důvody neplatnosti pracovněprávního jednání můžeme označit, že bylo učiněné
někým, kdo nemá právní osobnost v rámci pracovněprávních vztahů, FO, u které
byla omezená svéprávnost, FO, která jednala v duševní poruše, nebylo učiněno
svobodně, příčilo se dobrým mravům, odporovalo zákonu, obsah byl nemožný, bylo
učiněno v omylu ve vůli, nemělo předepsanou formu, nebyl dán předepsaný souhlas
příslušného orgánu. Rozlišujeme neplatnost pracovněprávních jednání absolutní a
relativní. Absolutní neplatnost v rámci pracovněprávních jednání znamená, že
nemusí být u soudu výslovně uplatněna( soud k ní přihlíží i bez návrhu), a relativní
neplatnost musí dotčená osoba sama u soudu uplatnit, jinak se považuje toto
pracovněprávní jednání za platné.160Kdyby se však neplatnosti z pracovněprávního
jednání dovolával ten, kdo ji způsobil, tak se k uplatnění námitky nepřihlíží a
pracovněprávní jednání se nadále bude považovat za platné. Vzhledem k § 19 odst.1
Zákoníku práce platí, že absolutně neplatné je pracovněprávní jednání, kterému
nebyl udělen předepsaný souhlas příslušného orgánu, a vzhledem k § 588 odst. 1
OZ 2014 taktéž o neplatném právním jednání hovoříme, pokud zavazuje k
nemožnému plnění od samého počátku. Pokud se pracovněprávní jednání zjevně
příčí dobrým mravům nebo zjevně narušuje veřejný pořádek, tak se jedná rovněž o
absolutní neplatnost. Ohledně relativní neplatnosti pracovněprávního jednání platí,
že je ho možné napravit odpadnutím vady nebo ratihabicí.
O putativním právním jednání hovoříme v souvislosti se zdánlivým
pracovněprávním jednání jako o právním jednání, na které se hledí jakoby, k němu
vůbec nedošlo. Toto omylem pracovněprávní jednání pokládané za platné nastává
přímo ze zákona a není nutné se ho dovolávat při rozhodovaní soudu nebo správního
či jiného orgánu. O zdánlivém pracovněprávním jednáním v rámci individuálních
pracovněprávních vztahů hovoříme, když dle § 552 OZ 2014 nebyla zjevně
projevena vážná vůle, dle § 553 OZ 2014 když pro neurčitost nebo nesrozumitelnost
zjistit jeho obsah ani výkladem a samotný obsah právního jednání nebyl vyjasněn,
dle § 4a odst.4 ZP se zaměstnanec vzdal práva, které mu v rámci jeho ochrany dává
ZP, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis, dále dle § 144a odst. 1,2,3 ZP bylo
postoupeno právo na mzdu, plat, odměnu z dohod nebo jejích náhradu na jinou
osobu nebo bylo použito toto právo k zajištění dluhu, popřípadě se subjekty
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J.Švestka, J.Dvořák, M. Zuklínová a kol. Občanské právo hmotné. Svazek I. Díl první. Praha:
Wolters Kluwer ČR 2013 s.189 ISBN: 978-80-7478-326-5
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pracovněprávních vztahů odchýlily od pracovně právní úpravy. 161 Také nedostatek
formy v pracovněprávních jednáních způsobuje nicotnost v rámci individuálních
pracovněprávních vztahů, jedná se především o nedodržení písemné formy u
odstoupení od pracovní smlouvy (§ 34 odst.4 ZP), u výpovědi z pracovního poměru
(§50 odst.1), u okamžitého zrušení pracovního poměru (§60 ZP), u okamžitého
zrušení a výpovědi z dohod konaných mimo pracovní poměr (§77 odst.4 ZP) a u
zrušení poměru ve zkušební době (§66 odst.2 ZP).
Relativní bezúčinnost pracovněprávního jednání je právní neúčinností,
kde subjekt základního pracovněprávního vztahu zkrátil uspokojení oprávněné a
vykonatelné pracovněprávní pohledávky, pokud se oprávněná strana dovolala
neúčinnosti z důvodů uvedených v zákoně a za dodržení zákonem stanovených
příslušných lhůt. Platí, že právně neúčinným může být jenom platné a reálné
pracovněprávní jednání. Relativní neúčinnost nenastává přímo ze zákona, ale
zakládá se právní mocí soudního rozhodnutí.162
3.5.3. Doby a lhůty v individuálních pracovněprávních vztazích
Doba je časové období kterého uplynutím dochází ke vzniku, změně nebo
zániku práv a povinností subjektů pracovněprávních vztahů. 163 Platí, že uplynutí
doby je právní skutečností bez přítomnosti prvku vůle, tedy jedná se zde o samotné
uplynutí času obsaženého v době. Doba v rámci pracovněprávních vztahů se počítá
dle právní úpravy § 333 ZP, který nám sděluje, že doba začíná běžet prvním dnem a
končí uplynutím posledního dne stanovené nebo dohodnuté doby. Samotné plynutí
doby se neprodlužuje, ani když připadne její poslední den na sobotu, neděli a
svátek. 164 U zániku práv a povinností uplynutím doby platí, že tyto práva

a

povinností vyplývající z individuálních pracovněprávních vztahů byly omezeny na
předem stanovenou dobu na základě zákona, smlouvy či dohody účastníků nebo
rozhodnutí. Tedy práva a povinnosti zanikají přímo ze zákona a uplynutím stanovené
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164

§ 346b, § 346c, § 346d a § 346e zákona č.262/2006 Sb. - Zákoník práce
Podává se takzvaná odpůrčí žaloba, kterou poškozený věřitel uplatňuje u soudu neúčinnost
právního jednání vůči němu. Právní jednání učiněné in faudem creditoris si ponechává své právní
účinky vůči třetím osobám, tedy jeho neúčinnost je relativní, protože se manifestuje jen v
právních poměrech subjektů základních pracovněprávních vztahů.
Například: skončení pracovního poměru na dobu určitou , uplynutí zkušební doby, uplynutí
doby překážky v práci a podobně.
K.Eliáš, P.Hůrka, P. Bezouška, J.Morávek, Z.Schmied, L. Trylč. Zákoník práce a související
ustanovení Občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1.1.2014, 3. aktualizované a
rozšířené vydání. ANAG 2014. s.657 ISBN: 978-80-7263-857-4
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nebo dohodnuté doby.165
Lhůta je časové období, ve kterém má být realizováno pracovněprávní
jednání nebo jiná pracovněprávní skutečnost, respektive se tady jedná o časové
období stanovené k uplatnění práva u druhé strany. Pro počítání lhůt se subsidiárně
uplatní pravidla OZ 2014 uvedená v §605 až §608. V rámci individuálních
pracovněprávních vztahů se lhůty počítají a momento ad momentum, tedy od
okamžiku, kdy začne, do okamžiku, kdy skončí (kratší než den), dále podle dnů,
týdnu, měsíců nebo let. Hmotněprávní lhůta podle dní počíná dnem, který následuje
po skutečnosti rozhodné pro její počátek. Lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo
let končí dnem, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který
připadá skutečnost, od niž se lhůta počítá, pokud takový den není v posledním
měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední den.166 Pokud nejsou spojené žádné
právní následky se zmeškáním lhůty, tak marné uplynutí lhůty může mít význam
jenom pořádkový. 167 Riziko zmeškání lhůty má za účel vést oprávněné subjekty
základních pracovněprávních vztahů k co nejrychlejšímu uplatnění jejich práv.
Prekluze a promlčení vedou k ochraně práv povinných subjektů základních
pracovněprávních vztahů. Pokud tedy zákon spojuje s marným uplynutím lhůty
zánik práva, platí, že hovoříme o prekluzi.168 Promlčením právo nezaniká, lze ho
vymezit jakožto následek marného uplynutí lhůty dané k vykonání práva. Tento
následek oslabí právo a jeho úspěšná uplatnitelnost se stane podmíněnou, tedy
pokud oprávněný účastník neuplatní své právo u soudu včas, jeho právo se stane
nevymahatelným, i když nadále bude trvat. V pracovněprávních vztazích tedy platí,
že se promlčují všechna peněžitá i nepeněžitá práva mimo práv, která zanikají
prekluzí nebo uplynutím doby, na níž byla předem omezena. Promlčecí lhůty dělíme
na subjektivní a objektivní, u subjektivní lhůty platí, že začíná běžet dnem, kdy
právo mohlo být uplatněno poprvé, avšak s tím, že se o svém právu oprávněný
dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět. Naproti tomu objektivní lhůta běží též ode dne,
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K zániku práv a povinností nedochází za každých okolností, například pracovního poměru
původně sjednaného na dobu určitou dle § 39 odst. 5 a § 65 odst.2 ZP,
§ 605 odst.2 zákona č.89/2012 Sb.- a dle § 607 OZ 2014 také platí, že kdyby připadl poslední
lhůty stanovené podle týdnů, měsíců nebo let na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem
lhůty až nejblíže následující pracovní den.
Například neupozornění zaměstnavatele na skončení určitých prací, na jejich trvání byl sjednán
pracovní poměr na dobu určitou, zpravidla alespoň tři dny předem, nemá to vliv na to, že
skončení těchto prací skončí též pracovní poměr na dobu určitou.
Jedná se tady o tyto ustanovení Zákoníku práce č.262/2006 Sb. v rámci individuálních
pracovněprávních vztahů: §39 odst.2,4,5, §57, §58,§59,§72,§267 odst.2,§301a,§315,§339a
odst.1, §345a, § 331,(268odst.3) viz také taxativní výčet § 330 ZP.
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kdy právo mohlo být uplatněno poprvé (kdy právo dospělo), avšak nezávisle na
vědomí oprávněného subjektu. Obecně lze říct, že se právo nepromlčí dřív, dokud
jedna ze lhůt neskončí. Právní institut promlčení má tedy motivovat oprávněného
k tomu, aby neotálel s uplatněním svých práv a domáhal se jich v době stanovené
právním předpisem, a zároveň tento právní institut promlčení ochraňuje povinného
před tím, aby nad ním po nepřiměřenou dlouhou dobu nevázla právní nejistota. Dle
§ 630 OZ 2014 platí, že strany si mohou ujednat kratší promlčecí lhůtu, nejméně
však v trvání jednoho roku a nejdéle v trvání 15 let( v pracovněprávních vztazích
však nesmí být ujednání promlčecí lhůty v neprospěch zaměstnance). Promlčecí
lhůta trvá 3 roky ( §629 OZ 2014). Avšak v pracovněprávních vztazích platí též
objektivní lhůta, která činí 10 i 15 let ode dne, kdy právo dopělo. 169

169

V případě budoucí smlouvy 1 rok, jde-li o právo požadovat určení obsahu budoucí smlouvy.
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Základní individuální pracovněprávní vztahy v českém

4.

pracovním právu
4.1

Pracovní poměr
Pracovní poměr je nejtypičtějším pracovním vztahem, ve kterém fyzické

osoby vykonávají závislou práci (předmět pracovního poměru). Dle § 3 Zákoníku
práce platí, že soubor základních pracovněprávních vztahů tvoří pracovní poměry
a pracovněprávní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo
pracovní poměr. Samotný pracovní poměr se zásadně zakládá pracovní smlouvou
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, pokud ZP nebo jiný právní předpis
neurčuje, ve kterých případech se zakládá jmenováním.

170

Mezi subjekty

pracovního poměru řadíme zaměstnance a zaměstnavatele. Zaměstnanec musí být
za každých okolností fyzická osoba a zaměstnavatel může být jak fyzická osoba, tak
i právnická osoba.
4.1.1.

Předmět pracovního poměru
Novela ZP provedená zákonem 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012 nám

zavedla do ZP novou legální definici závislé práce, konktrétně upravenou v
§ 2 odst. 1, 2 Zákoníku práce, a to:
„(1)Závislou prací je práce, která je vykonávaná ve vztahu nadřízenosti
zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů
zaměstnavatele a zaměstnanec ji musí vykonávat pro zaměstnavatele osobně.
(2) Závislá práce musí být vykonávaná za mzdu, plat nebo odměnu, na náklady a
odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele,
popřípadě na jiném dohodnutém místě.“171
Důvodová zpráva k zákonu 365/2011 Sb. konstatovala, že dosavadní
legální definice neorganicky směšovala podmínky se znaky závislé práce, proto se
navrhuje, aby v § 2 odst. 1 ZP byly upravené znaky závislé práce a v § 2 odst.2 ZP
byly upravené podmínky závislé práce. Z uvedeného lze dovodit, že navrhované
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K.Eliáš, P.Hůrka, P. Bezouška, J.Morávek, Z.Schmied, L. Trylč. Zákoník práce a související
ustanovení Občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1.1.2014, 3. aktualizované a
rozšířené vydání. ANAG 2014. s.657 ISBN: 978-80-7263-857-4
§ 2 zákona č.262/2006 Sb.
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rozdělení rozděluje znaky závislé práce na subordinaci (organizační podřízenost
zaměstnance), na osobní výkon práce podle pokynů zaměstnavatele a na práci
konanou jménem zaměstnavatele. Avšak je zde nutné zmínit i rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu ČR ze dne 13.2.2014 č.j. Ads46/2013-35, který dovodil, že
úplatnost výkonu práce může být považována i za znak závislé práce, nikoliv za její
důsledek.172 („Odměna sice nepředstavuje samostatný definiční znak závislé, resp.
nelegální práce, avšak pokud jedna osoba poskytne nebo přislíbí druhé za její činnost
odměnu, jde o významnou skutečnost pro posouzení, zda mezi nimi existuje vztah
nadřízenosti a podřízenosti vyplývající z hospodářské závislosti zaměstnance na
zaměstnavateli.“)173 Samotné znaky závislé práce jsou převážně nutné k posouzení
zda se skutečně jedná o závislou práci nebo o práci konanou na základě obchodních
smluv Především ve spojení se Švarcsystémem, pod kterým rozumíme výkon
závislé práce mimo pracovněprávní vztah, nejčastěji ve vztahu občanskoprávním
založeném příkazní smlouvou nebo smlouvou o dílo, jsou tyto znaky závislé práce
podstatné pro určení, zda se tu jedná o výkon nelegální práce nebo
nejedná.174Vzhledem k sankcím uloženým dle zákona o zaměstnanosti175 může být
jejich dopad jak za zaměstnance, tak na zaměstnavatele značně citelný. Dle § 139
odst.1 písm. c) a dle § 139 odst.3 písm. c) zákona o zaměstnanosti může být
„zaměstnanci“, který vykonává nelegální práci uložená pokuta až do výše 100 000
Kč. Avšak pro „zaměstnavatele“, který umožní výkon nelegální práce lze dle § 140
odst.1 písm. c) a dle § 140 odst.4 písm. f) zákona o zaměstnanosti uložit pokutu v
rozpětí mezi 50 000 Kč až do 10 000 000 Kč. Původní spodní hranice 250 000 Kč
byla v rozporu s ústavním pořádkem, protože sebou nesla prvek likvidační (pro
malého podnikatele

bylo uložení sankce ve spodní hranici likvidační).

176

Švarcsytém může sebou nést i daňové následky, protože pokud se prokáže, tak
finanční úřad může překvalifikovat příjmy „zaměstnanců“ na příjmy ze závislé
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BĚLINA, Miroslav a kolektiv. Pracovní právo. 6 . doplněné a podstatně přepracované vydání.
Praha : C. H. Beck, 2014. s.142. ISBN 978-80-7400-283-0.
Rozsudek NSS ČR ze dne 13.2.2014, č.j. Ads 46/2013-35 zdroj: http://www.nssoud.cz
Švarsystém je úzce spjat se jménem benešovského podnikatele Miroslava Švarce, který na
počátku 90 let 20 století nezaměstnával FO v pracovním poměru, ale namísto toho výkon veškeré
práce zajišťoval smlouvami s „podnikateli“. V současnosti se považuje Švarcsystém jako
zakázaná činnost.
Zákon č. 235/2004 Sb. - Zákon o zaměstnanosti
Nález ústavního soudu ČR ze dne 9. září 2014 sp. zn. Pl. ÚS 52/13 – Konstatoval, že ustanovení
§ 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb.
a zákona č. 1/2012 Sb., ve slovech „nejméně však ve výši 250000 Kč“, tedy ve znění před jeho
novelizací provedenou zákonem č. 136/2014 Sb., je v rozporu s čl. 1, čl. 4 odst. 4, čl. 11 odst. 1
Listiny základních práv a svobod a čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských
práv a základních svobod.
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činnosti.
Jak už bylo zmíněno mezi znaky závislé práce řadíme vztah nadřízenosti
a podřízenosti. Tento hlavní znak závislé práce lze specifikovat tím, že práce je
konaná způsobem, který určí zaměstnavatel, který také dává pokyny, jimiž průběžně
práci řídí a kontroluje. Jedná se tedy o jakýsi nerovnoměrný vztah, kdy
zaměstnavatel je organizačně nadřízen zaměstnanci(vázanost zaměstnance na
pokyny zaměstnavatele a žádná rozhodovací pravomoc zaměstnance). 177 Tedy
zaměstnavatel uloží dle sjednaného druhu práce zaměstnanci vykonat práci v
souladu s požadavky zaměstnavatele na způsob, kvalitu či termín vykonané práce.
Naproti tomu vztah mezi podnikateli není založen na subordinaci.
Mezi další znaky závislé práce zařazujeme výkon práce jménem
zaměstnavatele, kde platí, že zaměstnanec v pracovněprávním vztahu nejedná
navenek vlastním jménem, ale jenom jménem zaměstnavatele (zaměstnanci z jeho
jednání nevznikají práva a povinnosti, naopak vznikají zaměstnavateli). U
podnikatelů platí, že jednají vždy svým jménem.
Dalším

znakem

závislé

práce

je výkon

práce

dle

pokynů

zaměstnavatele. Pokud se tyto pokyny ukážou jako nepatřičné, tak je stejně musí
zaměstnanec vykonat, ledaže by mu hrozila újma na zdraví. U podnikatelů platí, že
u smlouvy o dílo (§ 2586 a následně OZ 2014) není vázán na pokyny druhé strany a
u příkazní smlouvy (§2430 a následně OZ 2014) platí, že se od nich může odchýlit,
pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.178
Posledním

znakem závislé práce je osobní výkon práce. Platí, že

zaměstnanec je povinen vykonávat práci vždy osobně (nemůže k výkonu práce
využívat třetí osobu). Určitý problém to může činit u prací

konaných doma

(§ 317 ZP), kde lze těžko kontrolovat, zda zaměstnanci nepomáhají jiné osoby. U
podnikatelů platí, že jsou oprávněni se dát zastupovat třetí osobou.
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P.Hůrka, O.Novák,M.Vrajík. Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem.
s.17.Vydavatelství ANAG 2012. ISBN: 978-80-7263-785-0
§ 2432 odst.1 zákona č.89/2012 Sb. - Občanský zákoník
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4.1.2. Obsah pracovního poměru
Vzájemná práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele tvoří samotný
obsah pracovního poměru. Z pracovního poměru vyplývá rozsáhlý soubor práv a
povinností. Hovoříme zde o synallagmatickém vztahu mezi zaměstnancem a
zaměstnavatelem. 179 Podstatou obsahu pracovního poměru je pracovní závazek.
Jedná se zde především o povinnost zaměstnavatele přidělovat od vzniku pracovního
poměru zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy ( co do druhu, místa a doby),
platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění
pracovních úkolů zaměstnance a zachovávat ostatní pracovní podmínky stanovené
právními předpisy, smlouvou nebo vnitřním předpisem. Mezi základní povinnosti
zaměstnance v rámci jeho pracovního závazku řadíme především povinnost konat
od vzniku pracovního poměru práci osobně a podle pokynů zaměstnavatele, v
rozvržené týdenní pracovní době a zároveň dodržovat všechny povinnosti, které mu
vyplývají z pracovního poměru.
Dle Miroslava Běliny 180 můžeme povinnosti zaměstnavatele rozdělit z
aspektu jejich vztahu na povinnosti:
a) ke všem zaměstnancům a zástupcům zaměstnanců
b) k jednotlivým zaměstnancům
Každý zaměstnavatel je povinen zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci.
Táto rovnost musí být zachovávána, co se týče pracovních podmínek, odměňování
za práci a poskytování jiných plnění, při odborné přípravě i při příležitosti dosáhnout
funkčního nebo obdobného postupu v zaměstnání.

V § 16 odst. 2 ZP (§17 ZP)

je stručně upraven i zákaz diskriminace, který odkazuje především na
antidiskriminační zákon181, kde jsou podrobně upraveny jednotlivé právní instituty.
Za diskriminaci lze všeobecně považovat jakoukoliv diferenciaci, vyloučení nebo
dávání přednosti založené na diskriminačních znacích, jejichž cílem je znemožnit
nebo ohrozit stejné možnosti zaměstnanců nebo stejné zacházení s nimi v
pracovněprávních vztazích.
Právním základ proti diskriminačního práva leží v primárním právu EU.
Jedná se především o článek 157 SFEU, který upravuje zákaz diskriminace při
179
180
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Většinou se určitým právům jedné strany odpovídají příslušné povinnosti strany druhé a naopak
BĚLINA, Miroslav a kolektiv. Pracovní právo. 6 . doplněné a podstatně přepracované vydání.
Praha : C. H. Beck, 2014. s.158. ISBN 978-80-7400-283-0.
Zákon č. 198/2009 Sb. - Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před
diskriminací a o změně některých zákonů
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odměňování za práci dle pohlaví, ale také i článek 18 SFEU, který zakazuje
diskriminaci z důvodů státní příslušnosti.182 Zvláštní kompetence EU upravovala i
Amsterodamská smlouva183, když zakotvila kompetenci EU v článku 13 SES184( v
současnosti článek 19 odst. 1 SFEU) dle kterého může Rada na základě návrhu
Komise po vyslyšení Parlamentu přijmout opatření v boji proti diskriminaci z
důvodů pohlaví, rasy nebo etnické příslušnosti, náboženství či světonázoru,
zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Zásada rovného zacházení se v
právu EU povařuje za obecní a centrální princip primárního práva, z kterého je
následně odvozeno právo sekundární. 185 Za zmínku zde stojí úprava zákazu
diskriminace z důvodů pohlaví při odměňování mužů a žen, byl upraven i
samostatnou směrnicí č.75/119/EHS. Princip rovného zacházení byl též obsažen ve
směrnici Rady č. 76/207/EHS ( rovné zacházení pro muže a ženy k přístupu k
zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání) a v směrnici
Evropského parlamentu a Rady č. 2002/73/ES. Obě tyto směrnice byly
substituované směrnicí Evropského parlamentu a Rady č.2006/54/ES o zavedení
zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti povolání
a zaměstnání s účinností od 15. srpna 2009. Mezi další směrnice EU je zde nutné
zmínit směrnici Rady č. 2000/43/ES ( zásada rovného zacházení s osobami bez
ohledu na jejich rasu či etnický původ) a směrnici Rady č. 2000/78/ES ( upravuje
proti diskriminační instituty na základě víry, světonázoru, zdravotního stavu, věku
či sexuální orientace v povolání a zaměstnání).
V pracovněprávních vztazích je podle ZP zakázaná jakákoliv diskriminace.
Dle § 2 odst. 2 zákona č. 198/2009 Sb. (antidiskriminační zákon) rozlišujeme
diskriminaci přímou a nepřímou. O přímé diskriminaci hovoříme ve spojení s
jednáním, nebo opomenutím, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se
zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci,
a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku,
zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. Za méně
příznivé zacházení je považováno i diskriminační zacházení ve spojení s pouhou
domněnkou. Za diskriminaci se považuje i identifikace dle pohlaví nebo ve spojení

182

183
184
185

Smlouva o fungování Evropské unie Celex 11957E zdroj: Evropské právo ÚZ Sagit 2010 ISBN:
978-80-80-7208-785-3
Amsterodamská smlouva ze dne 2.řijna 1997.
Smlouva o evropském společenství ze dne 25.března.1957
H.BARANCOVÁ. Europské pracovné právo. Bratislava 2010. vydavatelství: Sprint dva s.101
ISBN: 978-80-89393-42-8
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s těhotenstvím, mateřstvím či otcovstvím.
Dle § 3 zákona č. 198/2009 Sb. (antidiskriminační zákon) se za nepřímou
diskriminaci považuje takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě
neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe z důvodů rasy, etnického původu,
národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského
vyznání, víry či světového názoru je osoba znevýhodněná vůči ostatním. Avšak zde
platí, že pokud takové ustanovení, kritérium či praxe jsou objektivně odůvodněny
legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné, o
diskriminaci nejde. 186 Také § 16 odst.3 ZP nepovažuje za rozdílné zacházení za
diskriminační, pokud z povahy pracovních činností vyplývá, že toto rozdílné
zacházení je podstatným požadavkem nezbytným pro výkon práce a zároveň platí,
že účel sledovaný takovou výjimkou však musí být oprávněný a požadavek
přiměřený.

187

Dle § 3 odst.2 antidiskriminačního zákona se za nepřímou

diskriminaci z důvodů zdravotního postižení považuje také odmítnutí nebo
opomenutí přijmout přiměřená opatření, aby měla osoba se zdravotním postižením
přístup k určitému zaměstnání, k výkonu pracovní činnosti nebo jinému postupu v
zaměstnání, aby mohla využít pracovního poradenství nebo býti účastná na jiném
odborném vzdělávání, samozřejmě také platí, že nesmí představovat takové opatření
nepřiměřené zatížení.

188

Dle Antidiskriminačního zákona se za diskriminaci

považuje též obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování pokyny k
diskriminaci či navádění k diskriminaci.189Dle § 10 Antidiskriminačního zákona
platí, že pokud dojde v pracovněprávních vztazích k porušení práv a povinností
vyplývajících z práva na rovné zacházení nebo k diskriminaci, má ten který byl
tímto jednáním dotčen, právo domáhat se, aby bylo upuštěno od tohoto porušování,
a zároveň, aby byly odstraněny jeho následky a bylo přiznané právo na přiměřenou
satisfakci.
Mezi další povinnosti
186
187

188

189

zaměstnavatele ke všem zaměstnancům je i

§ 3 odst. 1 zákona č. 198/2009 Sb.
Například mužský hlas v pěveckém sboru, podmínka minimálního věku, odborné praxe či doby
zaměstnání jakožto požadavky pro řádný výkon práce, vyrovnávání nevýhod z příslušnosti
osob ke skupinám zdravotního postižení atd.
Například neochota zaměstnavatele přizpůsobit pracovní dobu či pracovní režim nebo samotné
pracoviště tak, aby zdravotně postiženému byl reálně umožněn jeho výkon práce.
Obtěžováním se rozumí nežádoucí chování související s diskriminačními důvody. Sexuální
obtěžování mají zase diskriminaci spojenou se sexuální povahou. Pronásledování je nepříznivé
zacházení, postih nebo znevýhodňování v důsledků uplatnění práv dle Antidiskriminačního
zákona. Pokynem k diskriminaci je chování spočívající v zneužití subordinace v rámci
diskriminačních důvodů a naváděním k diskriminaci se rozumí chování osoby, která jinou
osobu utvrzuje nebo přesvědčuje (podněcuje) k diskriminaci.
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ochrana osobních práv zaměstnance a ochrana jeho osobních údajů. V LZPS
ČR je zakotvena ochrana osobnosti, která samozřejmě platí i v rámci
pracovněprávních vztahů. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena
a omezit jí je možno jen v případech stanovených zákonem, platí především
jakožto všeobecné pravidlo i v rámci pracovněprávních vztahů. 190 Ochranu
listovního tajemství v čl.13 LZPS lze aplikovat v pracovněprávních vztazích
především na tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným
podobným zařízením. Dle nálezu Ústavního soudu ze dne 22.01.2001 chrání
uvedené ustanovení nejen vlastní obsah veškerých zpráv a záznamů, ale i také
všechny související údaje, které lze považovat za nedílnou součást tohoto
obsahu.191Také v ZP je ochrana osobních práv zaměstnanců upravena v § 316
odst. 2, který mimo jiné uvádí, že zaměstnavatel bez závažného důvodu nesmí
narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách
zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému
sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické
pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.
Zákon o ochraně osobních údajů 192 ve znění pozdějších předpisů nám
poskytuje další klíčovou ochranu soukromí zaměstnanců. Dle § 4 zákona o ochraně
osobních údajů platí, že za osobní údaj se považuje „jakákoliv informace týkající se
určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo
určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na
základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou,
fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu“.
Zaměstnavatel tedy, smí uchovávat osobní údaje zaměstnanců pouze po nezbytnou
dobu, zpracovávat je pouze se souhlasem zaměstnance a zároveň platí, že
zaměstnanci musí být informování o účelu zpracování, k čemu se jejich souhlas
vztahuje a na jak dlouhé období. (§ 5 až §15 zákona č.101/2000 Sb.)
Dle

§ 279

a § 280 ZP má zaměstnavatel povinnost informovat

zaměstnance a projednat s nimi důležité změny a opatření, které mají podstatný
vliv na jejich zaměstnanost. Toto právo všech zaměstnanců se realizuje hlavně
prostřednictvím odborových organizací, rad zaměstnanců nebo zástupců pro oblast
BOZP (§ 278 ZP), přičemž platí, že pokud tyto orgány u zaměstnavatele nepůsobí,
190
191
192

Čl. 7 a čl. 10 Ústavní zákona č.2/1993 Sb. -Listina základních práv a svobod
Nález Ústavního soudu ze dne 22.01.2001 sp.zn. II. ÚS 502/2000 zdroj: www.nalus.usoud.cz
Zákon č.101/2000 Sb.
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je zaměstnavatel povinen informovat a jednat se zaměstnanci přímo.
Mezi

základní

povinnosti

zaměstnance

v

rámci

obsahu

pracovního poměru patří především jejich dodržování ode dne vzniku pracovního
poměru. Jejich demonstrativní výčet je uveden v § 301 ZP. Jejich faktické vymezení
můžeme najít přímo v ZP a v jeho prováděcích předpisech, v právních předpisech
BOZP, ve vnitřních předpisech a pracovních řádech, v kolektivních a pracovních
smlouvách, ale i v pokynech dávaných na základě subordinace (§38 odst. 1 písm.b)
ZP). Dle § 301 písm.a) ZP patří k obecným povinnostem zaměstnanců zejména
povinnost pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, s kterou úzce
souvisí povinnost prohlubování kvalifikace k výkonu sjednané práce (§ 230 odst. 2
ZP). Dle § 301 písm.b) ZP platí, že zaměstnanec je povinen využívat pracovní dobu
a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní
úkoly. 193 Dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané a
dodržovat ostatní předpisy vztahující se k této práci, pokud s nimi byli zaměstnanci
řádně seznámeni, je povinnost upravená v § 301 písm. c) ZP. Tedy ZP předpokládá
znalost všech předpisů, které se k této povinnosti vztahují, proto jejich zachovávání
je podmíněno

jejich řádným seznámením. 194 Řádně hospodařit s prostředky

svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před
poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými
zájmy zaměstnavatele upravuje jakožto elementární povinnost zaměstnance § 301
písm. d) ZP. Zaměstnanec je tedy povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám
na zdraví, majetku či k bezdůvodnému obohacování (§ 249 ZP). K oprávněným
zájmům zaměstnavatele se vztahuje úprava uvedená v § 316 odst. 1 ZP, která
stanovuje zákaz zaměstnanců užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní
prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky a ani jeho telekomunikační
zařízení.195Tyto základní povinnosti zaměstnanců v rámci obsahu jejich pracovního
poměru doplňují také specifické povinnosti vymezené v § 303 ZP. Tyto specifické
193
194

195

Faktické vymezení můžeme nalézt v § 81 odst.3 zákona č.262/2006 Sb.
Obecné pravidlo seznámení se s obsahem předpisu prakticky neexistuje. Úroveň seznámení se
liší jednak podle obsahu a složitosti předpisu a též podle postavení, kvalifikace, zkušeností a
znalostí konkrétního zaměstnance. U méně složitých předpisů může stačit zaměstnance pouze s
ním seznámit, avšak u předpisů složitých bude většinou nutné uspořádat školení aspoň s
praktickým testem, zda je zaměstnanec schopen předpis dodržovat v praxi. Další dodržování by
měl zaměstnavatel prostřednictvím vedoucích zaměstnanců řádně kontrolovat a vynucovat.
Určitý problém to může činit u pracích konaných doma (§ 317 ZP), kde lze těžko kontrolovat,
zda zaměstnanci neporušují tuto povinnost uloženou jim dle ZP. Jinak k oprávněným zájmům
zaměstnavatele můžeme zejména řadit i porušování svým jednáním či chováním zaměstnance i
negativně ovlivnění postavení zaměstnavatele v rámci hospodářské soutěže nebo při výkonu jeho
vlastnických i průmyslových práv.
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povinnosti se aplikují jen pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, nebo pokud tak
zvláštní zákon stanoví.196
V § 303 odst.1 ZP jsou taxativně uvedeni zaměstnanci, kterých se tyto
specifické povinnosti dotýkají. V následujícím odst.2 písm.a) ZP (§ 303) je uvedená
povinnost jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co
by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování. Princip nestrannosti souvisí
s jednáním a rozhodováním zaměstnanců orgánu státní správy, kteří jsou povinni
rozhodovat a jednat nestranně.197 Mezi další povinnosti uvedené v § 303 odst.2 písm.
b) patří zachovávání mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu
zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám, pokud
ovšem nebyli této povinnosti zproštěni příslušným orgánem či oprávněnou osobou (
nestanový-li jinak zvláštní předpis). Preventivní funkci nám ustanovuje povinnost
zaměstnanců taxativně vymezených v § 303 odst.1 ZP ohledně nepřijímání darů
nebo jiných výhod v souvislosti s výkonem zaměstnání s výjimkou darů nebo výhod
poskytovaných jejich zaměstnavatelem, nebo na základě právních předpisů(§ 303
odst.2 písm.c) ZP). Poslední povinnost uvedenou v § 303 odst.2 písm. d) ZP je
povinnost zaměstnanců v oblasti veřejného zájmu zdržet se jednání, které by
mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat
informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo
někoho jiného. Mezi specifické povinnosti zaměstnanců uvedených v § 303 odst.1
patří i zákaz býti členem řídících nebo kontrolních orgánů PO provozující
podnikatelskou činnost, vyjma případu, kdy byli do takového orgánu vyslání
zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnáni, 198 zároveň platí, že títo zaměstnanci
mohou podnikat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.199Vedoucí
zaměstnanci dle § 11 ZP jsou zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení
zaměstnavatele a jsou oprávněni stanovovat a ukládat podřízeným zaměstnancům
pracovní úkoly, organizovat je, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu
závazné pokyny. K dalším důležitým základní povinnostem vedoucích zaměstnanců

196

197

198
199

M.GALVAS, Z.GREGOROVÁ, D.HRABCOVÁ, I.PÍCHOVÁ, J.ZACHARIÁŠ. Pracovní právo
České republiky. 1 vydání Brno: Masarykova Univerzita v Brně 1997 s.429 ISBN: 80-2101587-X
§ 2 odst.4 zákona č.500/2004 Sb. - Správní řád- „Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v
souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při
rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.“
§ 303 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce
Vyjma činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké a na správu vlastního
majetku.
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patří povinnosti zabezpečovat odměňování zaměstnanců dle ZP, vytváření podmínek
pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců, zabezpečovat dodržování právních a
vnitřních předpisů a zabezpečovat přijetí k ochraně majetku zaměstnavatele (§302
ZP). Je zde vhodné na tomto místě i neopomenout § 306 odst.3 ZP, který ukládá
povinnost zaměstnavatele vydat pracovní řád pro zaměstnance v oblasti veřejného
zájmu, tedy na rozdíl od zaměstnavatelů, kterým ZP tuto povinnost neukládá, ale
nechává ji na jejich vlastním rozhodnutí. K další základní povinností zaměstnance v
rámci obsahu pracovního poměru lze ještě uvést § 304 ZP, který se váže k povinnosti
zaměstnance související s výkonem jiné výdělečné činnosti, vedle jeho zaměstnání
vykonávaného
ustanovení

200

v

rámci

zajišťuje

jeho

pracovněprávního

zaměstnavateli

ochranu,

vztahu.
aby

po

Zmiňované
dobu

trvání

pracovněprávního vztahu nemohl zaměstnanec konat jinou výdělečnou činnost,
která by měla konkurenční povahu k předmětu činnosti zaměstnavatele, bez jeho
předchozího písemného souhlasu. Zároveň zde platí, že zaměstnavatel může svůj
souhlas písemně odvolat (pokud ho udělil) s uvedením důvodu odvolání a
zaměstnanec je povinen výdělečnou činnost skončit dle příslušných právních
předpisů. Toto omezení zaměstnance se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické,
publicistické, literární a umělecké činnosti, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 201
Za výdělečnou činnost je nutné považovat činnost vykonávanou osobně (bez
ohledu na právní povahu vztahu, v němž je činnost vykonávána) směřující k
dosažení příjmu, avšak zde není rozhodující okolnost zda příjmu bylo dosaženo nebo
ne.202

4.1.3. Klasifikace pracovních poměrů
Dle Miroslava Běliny203lze dle druhů pracovních poměrů použít následující
kritéria :
a) dle doby trvání pracovního poměru
b) souběh zákonných úprav

200
201
202

203

§ 304 zákona č.262/2006 Sb. - Zákoník práce
Zákon č.159/2006 sb. - Zákon o střetu zájmů
K.Eliáš, P.Hůrka, P. Bezouška, J.Morávek, Z.Schmied, L. Trylč. Zákoník práce a související
ustanovení Občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1.1.2014, 3. aktualizované a
rozšířené vydání. ANAG 2014. s.610 ISBN: 978-80-7263-857-4
BĚLINA, Miroslav a kolektiv. Pracovní právo. 6 . doplněné a podstatně přepracované vydání.
Praha : C. H. Beck, 2014. s.149. ISBN 978-80-7400-283-0.
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c) charakter zaměstnavatele
d) dle způsobu vzniku pracovního poměru
e) místa výkonu práce
f) dle rozsahu pracovní doby
Tato kritéria jsou použita v rámci odlišnosti pracovního poměru dle jejich
obsahu. Dle doby trvání pracovního poměru rozlišujeme pracovní poměr uzavřený
na dobu určitou a na dobu neurčitou. Dle § 39 odst.2 ZP platí, že doba trvání
pracovního poměru na dobu určitou nesmí přesáhnout tři roky mezi týmiž
subjekty pracovněprávního vztahu a opakována může být nejvýše dvakrát ode dne
vzniku pracovního poměru.204 Dle zákona o zaměstnanosti205 však platí, že povolení
k zaměstnání pro cizince se vydává nejdéle na dobu 2 let (opakovaně), proto dle §
39 odst.3 ZP platí, že pracovní poměr dotčených osob může trvat jen po určitou
dobu. Samotný pracovní poměr na dobu určitou končí vždy uplynutím
doby.206Právní úprava ZP založená na principu „3x3 a dost“ omezila počet těchto
pracovních poměrů a zároveň i počet jejich prodloužení, a to bez ohledu na
skutečnost, jak dlouhou dobu měl pracovní poměr trvat. 207 Platí, že pokud
zaměstnavatel sjednal pracovní poměr na dobu určitou v rozporu s § 39 odst.2 a
odst.4 ZP208 a zároveň písemně oznámí před uplynutím doby sjednané ve smlouvě,
že trvá na tom, aby ho nadále zaměstnával, pracovní poměr zaměstnance se změní
na dobu neurčitou.209Zároveň zde platí, že ustanovení § 39 odst.2 ZP se nevztahuje
na pracovněprávní vztah mezi agenturou práce a zaměstnancem za účelem výkonu
práce u jiného zaměstnavatele. Pracovní poměr na dobu neurčitou je sjednán, když
204
205
206
207

208

209

Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje i jeho prodloužení.
§ 92 a § 94 odst.1 zákona č.435/2004 Sb. - Zákon o zaměstnanosti
Právní událostí nezávislé na vůli subjektů pracovněprávního vztahu.
K.Eliáš, P.Hůrka, P. Bezouška, J.Morávek, Z.Schmied, L. Trylč. Zákoník práce a související
ustanovení Občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1.1.2014, 3. aktualizované a
rozšířené vydání. ANAG 2014. s.166 ISBN: 978-80-7263-857-4
§ 39 odst.4zákona č. 262/2006 Sb. uvádí, že pokud jsou u zaměstnavatele dány vážné provozní
důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na
zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl
založení pracovního poměru na dobu neurčitou, nepostupuje se podle odstavce 2 za podmínky,
že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou
organizací upraví
a) bližší vymezení těchto důvodů,
b) pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na
dobu určitou,
c) okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat,
d) dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá.
Zde dle § 39 odst. 5 platí prekluzivní lhůta 2 měsíce ode dne , kdy měl pracovní poměr skončit
uplynutím sjednané doby, toto své právo musí účastník u soudu ve této stanovené lhůtě.
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není v pracovní smlouvě uvedena doba, na kterou se tento pracovní poměr sjednává.
Souběh zákonných úprav je měřítkem, dle kterého lze pracovní poměr
rozlišovat z důvodů pramenů, podle kterých jsou práva a povinnosti subjektů
pracovněprávních vztahů upraveny. Zda se jedná pouze o ZP nebo o jiný právní
předpis(vztahy veřejnoprávní povahy). Mezi další kritérium, dle kterého můžeme
členit druhy pracovních poměrů, patří charakter zaměstnavatele. Především se zde
jedná o rozlišení kdo je zaměstnavatelem zda FO nebo PO anebo stát či veřejná
správa. V aplikační praxi se jedná o druh rozlišení, který má dopad na obsah
uzavírání kolektivních smluv nebo založení pracovního poměru jmenováním210, kde
se jim dle § 303 ZP rozšiřuje okruh povinností a tím je ovlivněn i obsah pracovního
poměru.
Dle měřítka způsobu vzniku pracovního poměru rozlišujeme pracovní
poměry vniklé na základě jednání jednoho právního subjektu (jmenování) nebo na
základě právního jednání dvou smluvních stran.
Zda je práce konaná na pracovišti zaměstnavatele nebo mimo pracoviště
( práce konaná doma),211 je obsáhlé v kritériu místa výkonu práce.
Dle kritéria pracovní doby lze rozlišovat pracovní poměry s týdenní
pracovní dobou a pracovní poměry sjednané s kratší pracovní dobou 212(lze uzavřít
jen na základě individuální smlouvy mezi subjekty pracovněprávního vztahu).

4.1.4.

Služební poměry
Služební poměry patří vedle základních pracovněprávních vztahů k další

formě výkonu závislé práce. Samotné služební poměry se odlišují od základních
pracovněprávních vztahů především tím, že je u nich potlačená smluvní zásada,
protože služební poměr na rozdíl od pracovního poměru vzniká jmenováním.
Zároveň u služebních poměrů platí, že mají extenzívnější počet povinností než u
„klasického“ pracovního poměru, který upravuje ZP a předpisy s ním související. V
podstatě můžeme služební poměry členit na služební poměry příslušníků

210
211

212

§ 33 odst.3 zákona č.262/2006 Sb. - Zákoník práce
Dle § 317 zákona č.262/2006 Sb. - Zákoník práce platí, že se na tyto pracovněprávní vztahy
nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce vlivem povětrnostních
podmínek, nepřísluší jim náhrada mzdy, platu při důležitých osobních překážkách v práci
nestanový-li zákon jinak, nebo jim rovněž nepřísluší úplata za práci přesčas, náhradní volno či
příplatek za práci ve svátek.
§ 79 a § 80 zákona číslo 262/2006 Sb. - Zákoník práce
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ozbrojených sil a služební poměry civilních zaměstnanců státu. Zákon č.
221/1999 Sb. ( zákon o vojácích z povolání), ve znění pozdějších předpisů,
upravuje služební poměr vojáků z povolání. Vojáka z povolání, který vykonává
vojenskou činnost jako svoje zaměstnání je ve služebním poměru k ČR. Na to, aby
se stal vojákem z povolání, musí být občan trestně bezúhonný, zdravotně způsobilý,
nesmí být členem žádné politické strany ani odborové organizace, musí splňovat
kvalifikační předpoklady, musí mít absolvovanou základní nebo náhradní vojenskou
službu a musí složit vojenskou přísahu. Do služebního poměru se voják povolává a
to v trvání od 2 do 20 let, tedy na dobu určitou. Veškerá právní jednání213 ve věcech
služebního poměru jménem ČR činí služební orgán.214Pokud voják splnil veškeré
předepsané kvalifikační předpoklady, je zařazen do hodnostního sboru a je
jmenován do vojenské hodnosti. Rozkazem může být voják přeložen do jiného
místa výkonu vojenské služby nebo vyslán na služební cestu. Odchylně je upravená
délka jeho pracovní doby 42,5 hodin týdně i její rozvržení, 215 pracovní pohotovost
a práce přesčas se nařizují. Dle § 32 odst.1 zákona č.221/1999 Sb. má voják nárok
na délku řádné dovolené v rozsahu 37 kalendářních dnů včetně 10 dnů, které jsou
jinak dny jeho nepřetržitého odpočinku v týdnu. U vojáků platí kázeňské tresty, mají
omezené sdružovací a shromažďovací právo, musí nosit předepsaný stejnokroj,
dodržovat pravidla služební zdvořilosti a mimo jiné se na veřejnosti chovat tak, aby
neohrozili vážnost a důvěryhodnost ozbrojených síl. Odměňování vojáků z povolání
se řídí dle zákona o platu č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů upravuje zákon
č. 361/2003 Sb. (o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů).
Rozhodovacím orgánem ve věcech služebního poměru je ředitel bezpečnostního
sboru, pokud se ale jedná o člena BIS, tak je to určený člen vlády. Zákon o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů se vztahuje na Policii ČR, Hasičský
záchranný sbor ČR, Celní správu ČR, BIS a Úřad pro zahraniční styky a informace.
Dle § 9 zákona č.361/2003 Sb. se druhy služebního poměru dle délky trvání
rozdělují na dobu určitou a dobu neurčitou, na rozdíl od služebního poměru vojáků

213
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Zákon č.221/1999 Sb. uvádí termín právní úkony dle § 2 odst.2
Služebním orgáne se dle zákona č.221/1999 Sb. rozumí prezident republiky, ministr obrany a v
rozsahu určeném rozkazem prezidenta nebo rozkazem ministra velitelé, náčelníci, ředitelé a jiní
vedoucí zaměstnanci.
Dle § 26 zákona č. 221/1999 Sb. doba nepřetržité služby může činit nejvýše 30 hodin.
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z povolání.216Co se týče odměňování, je toto upraveno přímo v zákoně, a to § 112
až § 133 zákona č. 361/2003 Sb. (služební příjem). Prvky služebního příjmu tvoří
základní tarif, příplatek za vedení, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek,
osobní příplatek a odměna. Základní tarif je stanoven pro každé služební místo a
služební hodnost do které je příslušník jmenován, a pro příslušný tarifní stupeň
jeho zařazení. Základní tarif má 11 tříd a v každé z nich je 12 tarifních stupňů. Dle
§ 41 zákona č.361/2003 Sb. je upraveno 16 důvodů, kdy musí být příslušník
propuštěn. Speciální ustanovení ohledně výkonu služby, nároků na zdravotní,
osobnostní a fyzickou způsobilost příslušníka, ozdravný pobyt, kázeňské tresty a
odměny, náhrady cestovních výdajů, náhrada škody i výsluhové nároky jsou
upraveny odchylně od úpravy v zákoně č. 221/1999 Sb.( § 77 až § 168 zákona o
vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů). Také na rozdíl od § 41 zákona
č.361/2003 Sb. je i možnost propuštění upravena odchylně u vojáků z povolání. 217
Samotný služební poměr zaměstnanců státu Česká republika ve svém
právním řádu do 31.12.2014 neměla právně upravenou, na rozdíl od okolních států,
kde se na veřejnoprávní režim vztahuje jiná než obecně pracovněprávní úprava. 218
Čl. 79 odst. 2 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb. ustanovuje, že „právní poměry státních
zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon“, tedy
zákonodárce měl na mysli konkrétní podobu zákona, který upravuje služební poměr
ke státu, což však do 31.12.2014 nebylo naplněno. Do konce roku 2014 byl pracovní
poměr zaměstnanců státu upraven k určitému úřadu (organizační složce
státu).219Samotné přijetí zákona mělo vytvořit podstatné zkvalitnění české státní
služby i z hlediska mezinárodního. Návrh zákona o službě státních zaměstnanců ve
správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve
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Dle § 10 odst. 1 a dle § 11 odst. 2 zákona č.361/2003 Sb. s účinností od 1.1.2007 se do služebního
poměru na dobu určitou v trvání 3 let zařadí příslušník při prvním přijetí do služebního poměru. A
do služebního poměru na dobu neurčitou se zařadí při přijetí do služebního poměru též příslušník,
který již byl ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru na dobu neurčitou nebo ve
služebním poměru vojáka z povolání po dobu alespoň 3 roky a od jeho skončení uplynulo méně než
5 let.
§ 41 a § 42 zákona č.221/1999 Sb. - Služební poměr příslušníka skončí
a) uplynutím doby určité,
b) propuštěním,
c) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého,
Dále služební poměr může mimo jiné skončit i pozbytím občanství ČR, dosažením
důchodového věku, členstvím v politické straně nebo v odborech, byla jeho svéprávnost
omezena, požádal o propuštění i odnětím hodnosti.
Táto rigorózní práce je psaná k právnímu stavu 31.12.2014
§ 9 zákona č.262/2006 Sb. - Zákoník práce
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správních úřadech byl schválen a vyhlášen pod č. 218/2002 Sb., nicméně byl již
několikrát novelizován a jeho účinnost byla stále odkládána. Faktem zůstává, že
nikdy nenabyl účinnosti a k 6. listopadu 2014 byl zrušen novým zákonem č.
234/2014 Sb., zákon o státní službě s účinností od 1.1.2015. V současné době však
předložil prezident Miloš Zeman Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona o státní
službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení 220a tak osud zákona o státní službě do
budoucna není stále jistý. Nicméně zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě je od 1.
ledna 2015 účinný, a to do doby, než o jeho rozporu s ústavním pořádkem rozhodne
Ústavní soud. Objektem úpravy zákona o státní službě dle §1 zákona č.234/2014
Sb., je úprava právních poměrů státních zaměstnanců vykonávajících ve správních
úřadech státní správu, organizační věci státní služby, služební vztahy státních
zaměstnanců, odměňování státních zaměstnanců a řízení ve věcech služebního
poměru. Zákon o státní službě dále upravuje organizační věci týkající se
zaměstnanců ve správních úřadech, kteří již pracují v základním pracovněprávním
vztahu. Dále dle § 2 zákona č.234/2014 Sb. je negativní vymezení dle kterého se
zákon o státní službě nevztahuje především na

členy vlády včetně jejich

zaměstnanců, členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, předsedu a člena Rady
Českého telekomunikačního úřadu, předsedu a místopředsedu Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže, předsedu a místopředsedu Energetického regulačního úřadu,
předsedu a inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů, předsedu a místopředsedu
Českého statistického úřadu, zaměstnance, který vykonává pouze pomocné, servisní
nebo manuální práce ve správních úřadech, a na zaměstnance, který pouze řídí,
organizuje a kontroluje výkon pomocných, servisních nebo manuálních prací,
ředitele a inspektora Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Dále
platí, že zákon o státní službě se nevztahuje ani na zaměstnance zařazené v
bezpečnostním sboru, Generálním štábu Armády České republiky, Vojenské policii,
Vojenském

zpravodajství

a

v Národním

bezpečnostním

úřadu. Státním

zaměstnancem dle zákona č.234/2014 Sb. se rozumí fyzická osoba, která byla
přijata do služebního poměru a zařazena na služební místo nebo jmenována na
služební místo představeného k výkonu některé z činností uvedených v § 5. 221Služba
se vykonává ve služebním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou,
220
221

Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/zeman-podal-stiznost-05uDle § 5 zákona č.234/2014 platí, že vláda stanoví nařízením obory služby jako jsou mimo jiné i
příprava návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti či mezinárodních smluv a
předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace, služba zabezpečování obrany státu,
zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnost nebo služba při zadávání veřejných zakázek.

74

přičemž platí, že státní zaměstnanci vykonávají službu zpravidla ve služebním
poměru na dobu neurčitou. Na dobu určitou se přijímá osoba, která ještě úspěšně
nevykonala úřednickou zkoušku. (§ 21 odst.2 zákona č. 234/2014 Sb.) Služební
poměr vzniká dnem, který je uveden v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a
zároveň je zaměstnanec povinen dle § 32 zákona o státní službě složit v den nástupu
služební slib. Skončení služebního poměru může nastat uplynutím doby (na dobu
určitou), s rozhodnutí služebního orgánu 222, na základě žádosti státního zaměstnance
nebo může nastat skončení služebního poměru i přímo ze zákona.( § 74 zákon č.
234/2014 Sb.) Práva a povinnosti státních zaměstnanců jsou upraveny v § 77 až §
79 zákona o státní službě, kde se mimo jiné uvádí, že státní zaměstnanec musí
zachovávat při výkonu služby věrnost České republice a být nestranný. Za
nedodržení povinností vyplývajících stáním zaměstnancům hrozí kárná odpovědnost.
Služební doba a doba odpočinku je v zákoně o státní službě upravena jen částečně,
protože většinu svých ustanovení deleguje na Zákoník práce. Dle § 144 odst. 1
zákona č. 234/2014 Sb. se odměňování státních zaměstnanců rovněž řídí Zákoníkem
práce, pokud není stanoveno jinak. Protože jednou s podmínek vstupu do EU bylo
odpolitizování státní služby stal se § 173 odst. 2 zákona č.234/2014 Sb. sporným
bodem, který v současnosti dle mého názoru nenaplňuje apolitickou podmínku
státní správy.223

4.2

Vznik pracovního poměru
Dle Zákoníku práce rozdělujeme vznik pracovního poměru na pracovní

poměr, který vzniká na základě pracovní smlouvy, a vznik pracovního poměru na
základě jmenování. Dle čl. 26 odst. 1 LZPS platí, že každý má právo na svobodnou
volbu povolání, obdobně lze toto právo platí i pro zaměstnavatele. Tedy výběr FO
ucházejících se o zaměstnání je plně v kompetenci zaměstnavatele.224Omezující pro
zaměstnavatele je kritérium kvalifikace dle § 30 odst.1 ZP, který výběr FO
ucházejících se o zaměstnání nechává v působnosti zaměstnavatele i z aspektů

222
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Dle § 72 zákona č.234/2014 Sb. Zákon o státní službě.
Dle § 173 odst. 2 zákona č.234/2014 Sb. platí, že „pracovní místo náměstka člena vlády není v
organizačním uspořádání správního úřadu stupněm řízení; člen vlády může mít nejvýše 2 takové
náměstky.“
Pokud se tedy uchází o jedno místo více uchazečů, zaměstnavatel si může vybrat, kteréhokoliv
z nich, kterého považuje za nejvýhodnějšího, samozřejmě v případě, že zajistí rovné zacházení
se všemi FO ucházející se u něho o zaměstnání.
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nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností, nevyplývá-li ze zvláštního
předpisu jinak. 225 Dle § 580 odst. 2 OZ 2014 platí, že právní jednání, jehož
předmětem je plnění nemožné, je neplatné, tedy pokud by FO ucházející se o
zaměstnání nesplňovala předpoklady pro dané místo na základě stanovených
právních předpisů.

226

Právní úprava postupu zaměstnavatele před vznikem

pracovního poměru se rovněž přiměřeně vztahuje i na jiný základně
pracovněprávní vztah. Samotný postup zaměstnavatele před vznikem pracovního
poměru je omezen obecným pravidlem pro výběr FO, dále dle okruhů, které může
zaměstnavatel po uchazeči vyžadovat 227 , informační povinnosti před uzavřením
pracovní smlouvy (§31 ZP) a povinnost zaměstnavatele zajistit vstupní lékařskou
prohlídku (§32 ZP). Dále je zaměstnavatel povinen při výběru budoucích
zaměstnanců zajistit rovné zacházení se všemi FO, které se u něho ucházejí o práci,
musí rovněž zajistit rovný přístup k zaměstnání mužů a žen 228 a musí respektovat
zákaz jak přímé, tak nepřímé diskriminace. Dle § 316 odst. 4 ZP platí, že
zaměstnavatel nesmí vyžadovat informace zejména o těhotenství, rodinných a
majetkových poměrech, sexuální orientaci, původu, členství v odborové organizaci,
členství v politických stranách nebo hnutích, o příslušnosti k církvi nebo náboženské
společnosti a trestněprávní bezúhonnosti. Tento výčet má demonstrativní charakter,
jehož logickým resumé je, že se tyto informace nesmí vyžadovat ani před vznikem
pracovního poměru. Platí však, že pokud je k tomu daný věcný důvod spočívající
v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený nebo je
k tomu zákonný důvod, tak zákaz informací ohledně sexuální orientace, původu,
členství v odborové organizaci, členství v politických stranách nebo hnutích a
příslušnosti k církvi nebo náboženské společností neplatí.229 Zároveň zde platí, že se
tyto informace nesmějí získávat ani prostřednictvím třetích osob. Před vnikem
pracovního poměru je zaměstnavatel rovněž limitován zákonem o ochraně osobních
225
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Například zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní
Republiky, ČR a SR, ve znění pozdějších předpisů.
Například nezpůsobilost vykonávat práci zubního lékaře nebo farmaceuta, dle zákona č.
95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotního povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění
pozdějších předpisů nebo by neměl potřebné řidičské oprávnění a podobně. Avšak pracovní
smlouva může být dle § 548 odst. 2 OZ 2014 vázaná na odkládací podmínku, která v budoucnu
předpokládá splnění daných předpokladů potřebných pro výkon zaměstnání, je platná.
§ 30 odst. 2 zákona č.262/2006 Sb. - „ Zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním
před vznikem pracovního poměru od FO, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen
údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy.“
Směrnice Rady č.76/207/EHS
Například pokud se jedná o příslušníka ozbrojených sil.

76

údajů.
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Samotný

ZP

neupravuje

právní

institut

příslibu

zaměstnání

zaměstnavatelem konkrétnímu uchazeči před uzavřením pracovní smlouvy, pro
tento případ se musí použít subsidiárně OZ 2014. Dle § 1728 až § 1730 OZ 2014
platí, že ve vztahu ke všem budoucím smlouvám, tedy i k smlouvám v oblasti
pracovněprávní, se musí jednat poctivě a seriózně. Zároveň se zde ukládá i povinnost
sdělení veškerých skutkových a právních okolností, o nichž subjekt ví nebo vědět
musí, jinak pro případ nepoctivého ukončení jednání o smlouvě si musí nepoctivá
strana

nést

následky v rozsahu, který odpovídá

ztrátě

z neuzavřené

smlouvy.231Použití zmiňovaných ustanovení OZ 2014 musí mít na zřeteli zejména
zaměstnavatel při jednání s uchazeči o zaměstnání, pokud se uzavření smlouvy jeví
jako vysoce pravděpodobné.

4.2.1.

Pracovní smlouva
Souhlasný projev vůle dvoustranného právního jednání zaměstnavatele a

FO, který vede ke vzniku pracovního poměru, je považován za nejtypičtější
právní skutečnost, kterou se uzavírá pracovní smlouva. Zákoník práce upravuje
formální a obsahové náležitosti pracovní smlouvy. 232 Obligatorně pracovní
smlouva musí obsahovat druh práce (druhy prací), kterou má zaměstnanec
vykonávat pro zaměstnavatele, místo (místa) výkonu práce, ve kterém má být
sjednaný druh práce vykonáván a den nástupu do práce, kterým nemusí být den, v
němž má zaměstnanec určenou svojí první směnu.

233

Z aspektu formálních

požadavků platí dle § 34 odst. 2 ZP, že pracovní smlouva musí být uzavřena
písemně, jinak je neplatná.234Dle § 34 odst. 3 ZP platí, že od pracovní smlouvy může
zaměstnavatel odstoupit, pokud nenastoupí zaměstnanec ve sjednaný den do práce,
aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne nedozví
o této překážce.235 Zároveň zde platí dle § 34 odst. 4 ZP, že od pracovní smlouvy je
230
231
232
233
234

235

Srovnej podkapitolu 4.1.2. obsah pracovního poměru této rigorózní práce.
§ 1729 odst.2 zákona č.89/2012 Sb. - Občanská zákoník
Netýká se to však jmenování podle § 33 odst.3 zákona č. 262/2006 Sb.
§ 34 odst.1 zákona č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce
Dle § 582 zákona č.89/2012 Sb. se však jedná o relativní neplatnost, protože danou vadu lze
dodatečně zhojit. To platí i ve vztahu k § 20 Zákoníku práce, kde platí, že pokud již bylo započato
s plněním, není možné se neplatnosti dovolat u těch jednání, jimž vzniká nebo se mění základní
pracovněprávní vztah. ( i v případě dohod konaných mimo pracovní poměr). Avšak zde musí mít
na paměti zaměstnavatel, že se dle zákona o inspekci práce (251/2005 Sb.) jedná o skutkovou
podstatu přestupku nebo správního deliktu, kde může být uložená sankce za nelegální práci až
do výše 10 000 000,- Kč.
Týdnem se pro účely zákona č. 262/2006 Sb. rozumí 7 po sobě následujících kalendářních dnů.
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možné odstoupit, jen pokud zaměstnanec nenastoupil do práce a musí se zde
dodržet i písemná forma odstoupení, jinak se k danému právnímu jednání
nepřihlíží. 236 Dle § 34 odst. 5 ZP platí, že každá ze stran musí obdržet jedno
vyhotovení pracovní smlouvy. Petr Hůrka 237 ve svém komentáři poukazuje na fakt,
že pracovní smlouvy je možné uzavírat také adhezním způsobem (§ 1798 až § 1801
OZ 2014) jejíž základní podmínky byly určeny pouze jednou ze stran nebo dle jejích
pokynů, aniž by slabší strana mohla ovlivnit obsah také to smlouvy. Z uvedeného
vyplývá, že smlouvy uzavírané adhezním způsobem nejsou pro zaměstnance příliš
výhodné, i když byl zaměstnanec s obsahem seznámen. Kromě podstatných
náležitostí, na které bylo v této rigorózní práci poukazováno, v pracovní smlouvě je
možné si sjednat i další

náležitosti, na kterých mají smluvní strany zájem,

samozřejmě za předpokladu dodržení veškerých kogentních ustanovení právního
řádu.
Mezi nepodstatné náležitosti pracovní smlouvy patří i ujednání o době trvání
pracovního poměru. Ten může být sjednán na dobu určitou, pokud však ve smlouvě
není tato doba trvání pracovního poměru určena, platí, že pracovní poměr byl
sjednán na dobu neurčitou.238Dobu určitou lze vymezit dle určení časového úseku
nebo intervalu (například 2 roky), dnem skončení pracovního poměru ( například do
10.1. 2015), uvedením prací, po dobu kdy má trvat pracovní poměr (například na
dobu sklizně jablek v sadě ) nebo na dobu trvání konkrétní překážky v práci u
konkrétního zaměstnance ( například po dobu trvání pracovní neschopnosti
zaměstnance). 239 Implementací a zároveň

náležitým provedením

transpozice

směrnice Rady č.1999/70/ES do právního řádu ČR byla upravena omezující doba
trvání pracovního poměru na dobu určitou240(§ 39 odst.3,4 ZP).
Další významné ujednání, které

si smluvní strany mohou sjednat v

pracovní smlouvě, je zkušební doba. Dle § 35 ZP platí, že zkušební doba může být
sjednána nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den,
který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo. Platí, že sjednaná zkušební
236
237

238
239

240

Zde se jedná především o ochrannou funkci pracovního práva.
K.Eliáš, P.Hůrka, P. Bezouška, J.Morávek, Z.Schmied, L. Trylč. Zákoník práce a související
ustanovení Občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1.1.2014, 3. aktualizované a
rozšířené vydání. ANAG 2014. s.144 ISBN: 978-80-7263-857-4
Za podmínek stanovených v § 39 zákona č. 262/2006 Sb.
K.Eliáš, P.Hůrka, P. Bezouška, J.Morávek, Z.Schmied, L. Trylč. Zákoník práce a související
ustanovení Občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1.1.2014, 3. aktualizované a
rozšířené vydání. ANAG 2014. s.165 ISBN: 978-80-7263-857-4
Směrnice rady 1999/70/ES o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou – uzavřená
mezi Evropskou unií konfederace průmyslu a zaměstnavatelů UNICE.
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doba nesmí být delší než 3 měsíce u řadových zaměstnanců a 6 měsíců u vedoucích
zaměstnanců. Zkušební dobu není možné dodatečně prodlužovat, vyjma případů,
kdy se délka zkušební doby prodlužuje o celodenní překážky v práci, a zároveň platí
omezení délky zkušební doby v případě pracovních poměrů na dobu určitou, že
nesmí být sjednána zkušební doba delší, než je polovina sjednané doby trvání
pracovního poměru. Zkušební doba musí být sjednána v písemné formě.
V souladu se směrnicí Rady č. 91/553/EEC o povinnosti zaměstnavatele
informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy je zaměstnavateli uložena
povinnost písemně informovat zaměstnance o základních právech a povinnostech,
které vyplývají pro zaměstnance z pracovního poměru (§ 37 ZP). Tato povinnost se
týká skutečností, které neobsahuje pracovní smlouva. 241Tato povinnost o podávání
základních informací o povinnostech a právech se však nevztahuje na pracovní
poměr sjednaný na dobu kratší než jeden měsíc.
Jednostranné právní jednání, jimž se zakládá pracovní poměr, je jmenování.
Avšak podstatnou podmínkou jmenování je souhlas zaměstnance s tímto
jednostranným právním jednáním. Zvláštní právní režim jmenování vedoucího
zaměstnance

242

na dané pracovní místo, který zároveň umožňuje odvolat

zaměstnance z pracovního místa zaměstnavatelem a samotnému vedoucímu
zaměstnanci vzdát se toho místa (bez uvedení důvodu) se uplatní výhradně, pokud
to stanoví jiné právní předpisy, nebo v případech, které jsou uvedeny taxativně v
§ 33 odst. 3 písm. a) až g) ZP. Dle § 73a ZP platí, že odvoláním nebo vzdáním se
pracovního místa pracovní poměr nekončí.243Tedy na jmenovaného zaměstnance se
vztahuje obecná úprava skončení pracovního poměru dohodou, výpovědí,
okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době, pokud táto zkušební doba
byla sjednána.
Jmenování se zakládá na dobu neurčitou nebo určitou (§39 ZP). Samotný
Zákoník práce neupravuje podstatné náležitosti ani formu jmenování. Nicméně v
praxi se uzavírá většinou manažerská smlouva, kde jsou specifikované jednotlivé
podmínky

241

242
243

pro

vedoucího

zaměstnance

včetně

stanovení

pracovního

O nároku na dovolenou, o výpovědních dobách, o stanovení týdenní pracovní doby a jejím
rozvržení, údaje o mzdě, platu, způsobu odměňování, splatnosti a termínu mzdy či výplaty a
místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu.
§ 11 zákona č.262/2006 Sb. - Zákoník práce
Avšak zde platí, že pokud zaměstnavatel nemá pro zaměstnance vhodnou práci nebo zaměstnanec
nabídku zaměstnavatele na takovou práci odmítne, zakládá to výpovědní důvod.
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místa.244Jmenovanými zaměstnanci jsou pouze vedoucí zaměstnanci státu, státních
podniků, státních fondů a nakonec i příspěvkových organizací (§ 33 odst. 3 ZP).
Jmenování může provádět pouze příslušná osoba, a to podle zvláštního právního
předpisu.245
V rámci pracovní smlouvy je mimo jiné si možno sjednat i konkurenční
doložku. Úprava konkurenční doložky je obsažena v § 310 ZP, kde jejím obsahem
je závazek zaměstnance, že po určitou dobu po skončení pracovního poměru (nejdéle
1 rok) se zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla předmětem činnosti
zaměstnavatele nebo která by vůči němu měla soutěžní povahu. Tato dohoda ohledně
konkurenční doložky může být uzavřena kdykoliv, tedy i po uzavření pracovní
smlouvy nebo i-jako její součást. Součástí také to dohody musí být závazek
zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání. 246 Dle § 310
odst.1 ZP je stanovená i minimální výše tohoto peněžitého vyrovnání, což činí
polovinu průměrného měsíčního výdělku zaměstnance, za každý měsíc plnění svého
závazku. Tento závazek plynoucí z dohody ohledně konkurenční doložky lze sjednat
jenom když ho lze spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků,
znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v pracovním poměru u
zaměstnavatele. V dohodě může být také sjednána smluvní pokuta, pokud
zaměstnanec svůj závazek poruší. 247K zániku konkurenční doložky dochází buďto
dohodou, zaplacením smluvní pokuty, odstoupením od dohody ze strany
zaměstnavatele, výpovědí zaměstnance nebo smrtí zaměstnance. 248 Dle § 311 ZP
platí, že ustanovení § 310 ZP není možné použít na pedagogické pracovníky škol či

244

Jedná se o druh inominátní smlouvy ( smlouvy nepojmenované v Občanském zákoníku § 1746
odst.2) Z rozsudku Nejvyššího soudu České republiky spis. zn. 33 Cdo 1977/2007, ze dne 9. září
2009: „U nepojmenovaných smluv určují obsah smlouvy její účastníci, kteří si upraví vzájemná
práva a povinnosti, jež tvoří obsah smlouvy, která je právním důvodem jejich vzniku. Teprve
není-li v určité otázce účastníky nic smluveno, použijí se na závazkový právní vztah, vzniklý z
nepojmenované smlouvy, analogicky ta zákonná ustanovení, která upravují závazkový právní
vztah obsahem a účelem nejbližší.“

245

Pokud příslušnost ke jmenování nevyplývá ze zvláštního předpisu, tak pro tento případ je v
ZP uvedený § 33 odst. 4, který uvádí taxativní výčet osob, který mohou provést jmenování
vedoucích zaměstnanců.
Jedná se o druh kompenzace za omezení zaměstnance vůči svému budoucímu uplatnění.
Zaplacením
smluvní pokuty závazek zaměstnance zaniká, avšak její výše musí být stanovena
přiměřeně povaze a významu podmínek.
Dle § 310 odst. 4,5,6 zákona č.262/2006 Sb. platí, že „zaměstnavatel může od konkurenční
doložky odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. Zaměstnanec může
konkurenční doložku vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo
jeho část do 15 dnů po jeho splatnosti; konkurenční doložka zaniká prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po doručení výpovědi. Konkurenční doložka musí být uzavřena písemně;
to platí obdobně pro odstoupení od konkurenční doložky a pro její výpověď.“

246
247

248
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školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
krajem, obcí i dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v
oblasti školství, a rovněž se to vztahuje i pro pedagogické pracovníky v zařízeních
sociálních služeb.
V pracovní smlouvě je možné zřídit i rozhodčí doložku. V souladu s § 2
odst. 1 zákona č 216/1994 Sb., zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích
nálezů, ve znění pozdějších předpisů, platí, že se musí jednat o spor majetkový. 249
Dále platí, že se musí jednat o spor, jehož projednání je v pravomoci soudu, tedy
případy uvedené v § 2 a § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád nebo
o nichž tak stanoví zvláštní zákon. Konečně pro platné uzavření rozhodčí smlouvy
je dle § 2 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb. nutné, aby strany o předmětu sporu mohly
uzavřít smír. K posuzování arbitrability sporů se vyjádřil i Nejvyšší soud ČR ve
svém rozsudku sp. zn. 29 Odo 1222/2005: „V poměrech § 2 odst. 2 zákona č. 216/
1994 Sb. jde o nedostatek arbitrability jen u těch sporů, u nichž povaha věci
nepřipouští uzavřít smír; to, zda by (konkrétní) smír účastníků mohl být soudem
schválen, pak nemá na platnost rozhodčí smlouvy vliv“. Z uvedeného vyplývá, že
rozhodčí doložku (smlouvu) je v současné době možné platně uzavřít pro veškeré
majetkové spory vyplývající z pracovněprávních vztahů (spory o výši mzdy,
odstupného atd.), jelikož se jedná o spory, ve kterých lze uzavřít soudní smír. Oproti
tomu pracovněprávní spory statusové (žaloby na určení) např. týkající se platnosti
či neplatnosti rozvázání pracovněprávního poměru arbitrovatelné nejsou. Spory z
pracovněprávních vztahů by dle mého názoru měli projednávat a rozhodovat
pouze soudy, protože samotná rozhodčí doložka může stanovit, že rozhodci ad
hoc postupují podle svých pravidel či podle zásad spravedlnosti (ekvity), a
nikoli podle občanského soudního řádu, a pokud tak rozhodčí doložka stanoví,
nemusí být rozhodčí nález odůvodněn. Rozhodce tak nemusí vzít v úvahu při
rozhodování o povinnosti zaměstnance nahradit zaměstnavateli způsobenou
škodu zákonný limit pro náhradu škody způsobenou nedbalostí. Tedy si myslím,
že jednoznačná legislativní úprava by pracovněprávní vztahy měla od sféry,
kde se spory řeší rozhodčím řízením, oddělit, protože v ČR není zvláštní
pracovněprávní úprava. 250
249

250

Pojem majetkový spor český právní řád nikde přímo neupravuje, ovšem mezi teoretiky i
judikaturou soudů panuje obecná shoda, že za majetkové spory jsou považovány nejen spory,
jejichž předmětem je finanční částka, ale i spory o nárocích, které jsou penězi ocenitelné.
Myslím si, že by bylo vhodné zvážit zvláštní úpravu projednávání a rozhodování pracovních
sporů, kde by se na tomto procesu podíleli jak zástupci zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů.
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4.3

Změna pracovního poměru
V rámci pracovněprávních vztahů dochází často ke změně pracovního

poměru. V praxi nejčastěji dochází ke změnám druhu nebo místa výkonu práce,
pracovních podmínek či dokonce i změny osoby zaměstnavatele. Samotná změna
pracovního poměru je změnou některého z prvků tohoto právního vztahu,
přičemž platí, že tento právní vztah nadále existuje. Mezi prvky pracovního poměru
řadíme objekt, subjekt a obsah. Objektem pracovněprávního vztahu je samotné
chování subjektu, což je v pracovním poměru výkon závislé práce, kde jeho změna
není přípustná. Co se týče subjektů pracovního poměru, tak tam platí, že změna
na straně zaměstnance vzhledem k jeho povinnosti konat závislou práci osobně
rovněž není možná. Avšak změna je možná na straně zaměstnavatele, kde dochází
k převodu zaměstnavatele nebo jeho části, tedy změna v osobě zaměstnavatele.
V souladu se směrnicí Rady č. 2001/23 ES o sbližování právních předpisů členských
států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodu závodu a poboček
závodu, dochází přechodu práv a povinností zaměstnanců na nového
zaměstnavatele. V této souvislosti je zde na místě uvést § 51a ZP, který umožňuje
realizovat zvláštní zákonnou ochranu postavení zaměstnance, který si nepřeje přejít
k novému zaměstnavateli a může tento vztah ukončit jednostrannou výpovědí.251
Nejrozsáhlejší uplatnění nachází institut změny pracovního poměru ve svém
obsahu, což jsou práva a povinnosti smluvních stran. Může se tak učinit na podkladě
zásady autonomie vůle, v případě dohody mezi subjekty nebo na základě zákona.
Co se týče změn základních pracovních podmínek druhu a místa výkonu práce,
tak změna druhu vykonávané práce je situací, kdy zaměstnanec má konat jinou práci
než doposud na základě pracovní smlouvy nebo institutem převedení na jinou práci,
a místo výkonu práce jakožto podstatná náležitost pracovní smlouvy se může měnit
pouze se souhlasem zaměstnance.252
4.3.1.

Převedení na jinou práci
Institut

převedení

na

jinou práci má zaměstnanci zajistit kontinuitu

251

Zde však platí, že pracovní poměr zaměstnance končí ji dnem, který předchází dnu nabytí
účinnosti přechodu práv a povinností, což může výrazně zkrátit délku výpovědní doby.

252

BĚLINA, Miroslav a kolektiv. Pracovní právo. 6 . doplněné a podstatně přepracované vydání.
Praha : C. H. Beck, 2014. s.180- 181. ISBN 978-80-7400-283-0.
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pracovního poměru. Jedná se o výjimku ze základní povinnosti zaměstnavatele
přidělovat zaměstnanci od vzniku pracovního poměru práci sjednanou v pracovní
smlouvě. Převedení na jinou práci je změnou druhu vykonávané práce z podnětu
zaměstnavatele. Tato změna je upravena v § 41 ZP, kde se dle jeho příslušných
odstavců rozlišuje, zda je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci
(§41 odst. 1 ZP), kdy může převést zaměstnance na jinou práci (§41 odst.2,4,5 ZP),
kdy zaměstnavatel převádí zaměstnance jednostranně (§41 odst.1,2,4 ZP a kdy
zaměstnavatel převádí zaměstnance s jeho souhlasem (§41 odst. 5 ZP). Dle § 41
odst. 1 ZP je zaměstnavateli uložená povinnost převést zaměstnance na jinou
vhodnou práci, jestliže:
a) zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě
způsobilost konat dále dosavadní práci,
b) zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění
nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl na pracovišti
určeném rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice
těhotná

c)

zaměstnankyně

nebo

zaměstnankyně,

která

kojí,

nebo

zaměstnankyně-matka, která kojí do 9 měsíce po porodu, vykonává práci, kterou
nesmějí vykonávat nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství
nebo mateřství,
d)

je to nutné v zájmu ochrany zdraví jiných FO před infekčním onemocněním

e)

je toho třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu,

jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku,
f)

je zaměstnanec pracující v noci uznán nezpůsobilým pro noční práci

g)

těhotná

zaměstnankyně

nebo

zaměstnankyně která

kojí,

nebo

zaměstnankyně-matka, která kojí do 9 měsíce po porodu, pracuje-li v noci, požádá
o převedení
Zaměstnavatel může, ale nemusí zaměstnance převést na jinou vhodnou práci
jestliže:
a)

dal zaměstnanci výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. f) a g) ZP,

b)

proti zaměstnanci bylo zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné

trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
ke škodě na majetku zaměstnavatele, a to na dobu do pravomocného skončení
trestního řízení
c)

zaměstnanec pozbyl dočasně předpoklady stanovené zvláštními právními
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předpisy pro výkon sjednané práce, v tomto případě však nejdéle celkem na 30
pracovních dnů v kalendářním roce.
Vhledem k ustanovení § 41 odst. 1a) b) a f) ZP je nutné uvést, že zde musí být vydán
lékařský posudek poskytovatelem pracovně lékařských služeb 253 a nestačí zde
jenom doporučení lékaře. Podle § 41 odst. 4 ZP může převést zaměstnavatel
zaměstnance i bez jeho souhlasu na jinou práci, než byla sjednána, po dobu nezbytné
potřeby, je-li to třeba k odvrácení mimořádné události nebo jiné hrozící nehody nebo
ke zmírnění bezprostředních následků ( zde platí, že zaměstnanci náleží doplatek do
výše průměrného výdělku). Pokud nemůže zaměstnanec konat práci pro prostoj nebo
přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, může ho
zaměstnavatel převést na jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě, jen v
případě, že zaměstnanec s převedením souhlasí.254 S výjimkou § 41 odst. 2 písm. c)
a odst. 4 ZP, je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem předem projednat důvod a
dobu převedení na jinou práci, a pokud dochází ke změně pracovní smlouvy
související s převedením musí mu zaměstnavatel vydat písemné potvrzení o těchto
skutečnostech. Miroslav Bělina255upozorňuje na případ, kdy zaměstnanec přechází
na jinou práci konkludentně. Tímto právním jednáním dochází ke změně pracovní
smlouvy mlčky, přičemž zaměstnanec svým jednáním dává na jevo, že s takovou
změnou pracovní smlouvy souhlasí. Dle § 139 ZP platí, že pokud byl zaměstnanec
převeden na jinou práci, za níž přísluší nižší mzda nebo plat, tak za tuto dobu
převedení mu přísluší doplatek do výše průměrného výdělku, kterého zaměstnanec
dosahoval pře převedením.256 Vyrovnávací příspěvek pak přísluší zaměstnankyni
v těhotenství a mateřství (§41 odst.1 písm. c) ZP) poskytovaný jako dávka
nemocenského pojištění. 257 Náhrada za ztrátu na výdělku přísluší dle § 371 a
následně ZP zaměstnanci, je-li důvodem jeho převedení na jinou práci jeho pracovní
úraz nebo nemoc z povolání. Po odpadnutí důvodu pro převedení na jinou práci
(nebo uplynutí doby), je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance dle pracovní
smlouvy, pokud se vzájemně nedohodnou na její změně. Dle § 46 ZP platí, že pokud
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§ 54 odst.1 zákona č.373/2011 Sb. - Zákon o specifických zdravotních službách
§ 41 odst. 5 a § 207 pism. a), b) zákona č.262/2006 Sb. - Zákoník práce
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Tyká se to především § 41 odst. 1 písm.b),d), odst.4 a 5 a odst. 2 písm.b) zákona č.262/2006 Sb.
§ 42 zákona č.187/2006 Sb. - Zákon o nemocenském pojištění
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doba převedení přesáhne 21 pracovních dnů v kalendářním roce a zaměstnanec
nesouhlasil s převedením na jinou prací, musí zaměstnavatel toto převedení
projednat s odborovou organizací. Dle § 363 ZP platí, že od ustanovení § 41 odst.1
písm. c),d),f) a g) není možné se odchýlit, ledaže by to bylo ve prospěch zaměstnance.
V současném

institutu převedení na

jinou práci lze dle Petra

Hůrky258spatřovat znaky nedobrovolné až nucené práce. V čl. 9 LZPS je obsažen
zákaz nucených prací a služeb tento článek však přímo nedefinuje nucené práce,
proto se obecně v právní teorii používá výkladu Úmluvy č.29 o nucené nebo povinné
práci, konkrétně jeho čl. 2 odst.1, která specifikuje nucenou práci ke které se osoba
dobrovolně nenabídla.259 Z uvedeného vyplývá, že právní institut převedení na jinou
práci se nevčleňuje do koncepce pracovního poměru jakožto soukromoprávního
individuálního závazkového vztahu. Akceptovat ho je možné jen z důvodu veřejného
zájmu, který přesahuje subjekty pracovněprávních vztahů. Mimo oblast veřejného
zájmu dle mého názoru by bylo vhodnější řídit se právní zásadou autonomie vůle
subjektů pracovněprávních vztahů.
4.3.2. Změna místa výkonu práce
Další podstatnou náležitosti pracovní smlouvy je místo (místa) výkonu práce,
které může být rovněž předmětem změny v pracovní smlouvě. V praxi často dochází
k přeložení zaměstnance u zaměstnavatele, který má více provozoven a z provozních
důvodů potřebuje, aby pro něho zaměstnanec dočasně konal práci v jeho provozovně
mimo místo výkonu práce sjednaného v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel je
oprávněn přeložit zaměstnance mimo sjednané místo (místa) výkonu práce jen s
jeho

souhlasem.260 Právo

zaměstnavatele

ohledně

přeložení do jiného místa

výkonu práce je omezeno § 240 ZP, který je harmonizačním ustanovením, kde smějí
být těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do 8 let
věku přeloženi do jiného místa výkonu práce jen na základě jejich žádosti. Další
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Pokud to vyžaduje provozní potřeba zaměstnavatele a je to nezbytně nutné. § 43 zákona č.
262/2006 Sb.
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skupinou zaměstnanců, jimž se v pracovněprávních vztazích poskytuje zvýšená
ochrana, jsou osamělý zaměstnanci, kteří pečují o dítě, dokud dítě nedosáhlo věku
15 let, jakož i zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o
osobu, která se podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách považuje
za osobu závislou na pomoci jiné FO ve II., ve III. a ve IV. stupni závislosti.
Osamělými se podle § 350 odst. 1 ZP rozumějí neprovdané, ovdovělé nebo
rozvedené ženy, svobodní, ovdovělí nebo rozvedení muži a ženy i muži osamělí z
jiných vážných důvodů, nežijí-li s druhem, popřípadě s družkou, nebo s partnerem.
Dle Miroslava Běliny 261 samotná žádost zaměstnance nenachází v zákonném
ustanovení svůj význam, protože se jedná o iniciativu zaměstnavatele z provozních
důvodů.
Právním institutem, který umožňuje zaměstnavateli, aby z provozních
důvodů vyslal zaměstnance dočasně konat práci do jiného místa, je pracovní cesta
( na dobu nezbytné potřeby). Individuální ochrana zaměstnance při tomto institutu
spočívá v jeho souhlasu s ní a v kompenzaci náhrad cestovních výdajů. Dle § 42 ZP
platí, že na pracovní cestu může zaměstnavatel vyslat zaměstnance jen na základě
dohody s ním. Tento souhlas může být i součástí pracovní smlouvy, který však
později umožňuje zaměstnavateli jednostranně vysílat zaměstnance na pracovní
cesty. Dále dle § 42 ZP platí, že zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle
pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal a pokud
zaměstnavatel vysílá zaměstnance na pracovní cestu k plnění svých úkolů do jiné
organizační složky (k jinému zaměstnavateli), může pověřit jiného vedoucího
zaměstnance (jiného zaměstnavatele), aby zaměstnanci dával pokyny k práci,
popřípadě jeho práci organizoval, řídil a kontroloval; v pověření je třeba vymezit
jeho rozsah. 262

Rovněž dle § 240 ZP platí, že

těhotné zaměstnankyně a

zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do 8 let věku smějí být vysíláni na
pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým
souhlasem; a rovněž to platí i pro skupinu zaměstnanců, jimž se v pracovněprávních
vztazích poskytuje zvýšená ochrana, jsou osamělý zaměstnanci, kteří pečují o dítě,
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dokud dítě nedosáhlo věku 15 let, jakož i zaměstnanec, který prokáže, že převážně
sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné FO ve II., ve III. a
ve IV. stupni závislosti. Jedná se tady o speciální institut flexicurity, kde je však
nutné zmínit, že i když je zaměstnanec v rámci náhrad za cestovní výdaje zajištěn,
nese to sebou i negativní finanční dopad pracovní cesty (neexistuje zde kompenzace
ztráty svobody pohybu zaměstnance a jeho volného času). 263
Dočasné přidělení zaměstnance je upraveno v § 43a ZP a rozumí se jím
dočasné přidělení svého zaměstnance k výkonu sjednané práce k jiné FO nebo PO.
Toto dočasné přidělení může být realizováno přímo zaměstnavatelem, pro něhož
doposud zaměstnanec vykonával práci, nebo i agenturou práce. Jedním z
podstatných znaků závislé práce je vykonávání práce jménem zaměstnavatele, tedy
můžeme říct, že se tímto právním institutem jedná o zásadní průlom do tohoto
podstatného znaku závislé práce. Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k
jinému zaměstnavateli může zaměstnavatel s zaměstnancem uzavřít nejdříve
po

uplynutí

šesti

měsíců

ode

dne

vzniku

pracovního

poměru.

Dle § 43a odst.2 ZP platí, že za dočasné přidělení zaměstnance k jinému
zaměstnavateli nesmí být poskytována úplata. V dohodě musí být mimo
identifikačních údajů uveden i den, kdy dočasné přidělení vznikne, druh a místo
výkonu práce a doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává. Dohoda o dočasném
přidělení musí být uzavřena písemně. Po dobu dočasného přidělení zaměstnance k
výkonu práce k jinému zaměstnavateli ukládá zaměstnanci jménem zaměstnavatele,
který zaměstnanci dočasně přidělil pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho
práci, dává mu k tomu účelu závazné pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a
zajišťuje BOZP zaměstnavatel, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen. Tento
zaměstnavatel nesmí vůči dočasně přidělenému zaměstnanci právně jednat jménem
zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělí. Mzdu nebo plat, popřípadě též
cestovní náhrady poskytuje zaměstnanci zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně
přidělil. Dále dle § 43a odst. 6 ZP platí, že pracovní, mzdové nebo platové podmínky
zaměstnance dočasně přiděleného k jinému zaměstnavateli nesmějí být horší, než
jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele, k němuž
je zaměstnanec dočasně přidělen. Dočasné přidělení končí uplynutím doby, na
263
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kterou bylo sjednáno. Před uplynutím této doby končí dočasné přidělení dohodou
smluvních stran pracovní smlouvy nebo výpovědí dohody o dočasném přidělení z
jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15 denní výpovědní dobou, která
začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Dohoda o
ukončení dočasného přidělení nebo výpověď této dohody musí být rovněž
písemná. Úprava § 43a ZP o dočasném přidělení se nepoužije v případech
prohlubování nebo zvyšování kvalifikace.
Úpravu

dočasného

přidělení

je

zakázáno

použít

na agenturní

zaměstnávání.264

4.4

Skončení pracovního poměru
Stabilitu zaměstnání pro zaměstnance, který si vykonává své pracovní

povinnosti řádně a svědomitě, se snaží zabezpečit i úprava skončení pracovního
poměru. U úpravy skončení pracovního poměru musely být vytvořeny podmínky jak
pro mobilitu pracovní síly (jednoduché uzavírání a rozvazování pracovního poměru),
tak i pro její stabilitu, a konečně i ve vhodné míře zajištění rovnováhy nástrojů
individuální ochrany zaměstnanců při skončení pracovního poměru, jakými jsou
kompenzace zaměstnance za skončení zaměstnání. Zajištění vyváženosti zásady
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Jak ZP tak i zákon č.435/2004 Sb. - Zákon o zaměstnanosti dovoluje, aby agentura práce
zprostředkovala pro uživatele práce pracovní sílu zaměstnance formou jeho zaměstnávání. Dle §
58 a následně zákona č. 435/2004 Sb. agentury práce mohou provádět zprostředkování
zaměstnání na území ČR nebo z území ČR do zahraničí a ze zahraničí na území ČR. Mohou jej
provádět bezplatně nebo i za úhradu. Zakázané jsou ale jakékoliv srážky ze mzdy nebo z jiné
odměny poskytované zaměstnanci za vykonávanou práci. Agenturou práce se může stát FO nebo
PO po splnění podmínek stanovených v zákoně o zaměstnanosti. (povolení od Ministerstva práce
a sociálních věcí, musí mít sjednané pojištění pro případ svého úpadku nebo ve výši nejméně
trojnásobku průměrného měsíčního výdělku). Uživatel práce, uzavře s agenturou práce písemnou
dohodu o dočasném přidělení zaměstnance dle § 308 odst.1 ZP. Agentura práce uzavře s
zaměstnancem pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti a následně se v této dohodě
nebo pracovní smlouvě agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce
u uživatele a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů uživatele. K dočasnému
přidělení je nutný písemný pokyn agentury práce dle § 309 odst. 2 ZP. Po dobu dočasného
přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele ukládá zaměstnanci agentury
práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny,
vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci, uživatel.
Uživatel však nesmí vůči zaměstnanci agentury práce právně jednat jménem agentury práce.
Dočasné přidělení končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, nebo za podmínek
stanovených v dohodě. .Agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu
práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Agentura
práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného
zaměstnance nebyly horší než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance. Lze
konstatovat, že postavení zaměstnance je při dočasném přidělení je výrazně stabilnější a lepší.
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autonomie vůle smluvním stranám v rámci pracovního poměru
je otázka velice komplikovaná. Pokud je tedy umožněno za podmínek stanovených
zákonem rozvázání pracovního poměru, následně pak už pracovní právo nemá
možnost poskytovat dostatečnou ochranu zaměstnancům.265 Z aspektu flexicurity
by měly vztahující se předpisy na úpravu skončení pracovního poměru smluvním
stranám poskytovat prostor pro snadné a bezproblémové rozvázání pracovního
poměru po vzájemné dohodě, jednostranné ukončení pracovního poměru s
odpovídající dobou běhu, možnost jednostranného ukončení pracovního poměru,
standartní ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z provozních, či
zdravotních důvodů nebo v osobě zaměstnance a také možnost okamžitého skončení
pracovního poměru z vážných důvodů. 266 Tedy pracovněprávní úprava by měla na
jedné straně stabilizovat pracovní poměr a na straně druhé omezit jeho rychlé
skončení bez vážných důvodů. Můžeme zde konstatovat, že je nutná zákonná
ochrana zaměstnanců před okamžitým rozvázáním pracovního poměru, tak i
ochrana zaměstnanců před rozvázáním pracovního poměru zaměstnanců vzhledem
na jejích dočasnou a tíživou sociální situaci, finanční kompenzaci při rozvázaní
pracovního poměru bez důvodu spočívajícího v osobě zaměstnance a vytvoření
podmínek pro vznik nového zaměstnání. Dle Miroslava Běliny 267 se způsob
skončení právního poměru v pracovním právu ČR rozděluje na právní jednání
účastníků pracovního poměru, na právní události a úřední rozhodnutí.
4.4.1.

Právní úprava skončení pracovního poměru
Rozvazování pracovního poměru dochází v praxi nejčastěji na základě

právního jednání účastníků pracovního poměru. V rámci pracovního práva
rozlišujeme mezi právním jednáním jednostranným a dvoustranným. Kde
právní jednání jednostranného ukončení pracovního poměru je výsledkem konfliktu
mezi smluvními stranami pracovního poměru, kdy jedna ze stran má zájem na jeho
skončení a druhá strana naopak chce v něm pokračovat. Co se týče dvoustranného

265

Výjimkou jednorázové finanční kompenzace v podobě odstupného a za pomoci nástrojů politiky
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právního jednání při skončení pracovního poměru, tak to je výsledkem shodné vůle
smluvních stran pracovní poměr ukončit. Kogentní právní úprava upravuje způsob
skončení pracovního poměru taxativně vymezenými způsoby v § 48 ZP a to:
Na základě právního jednání spočívajícího:
a) v dohodě o rozvázání pracovního poměru,
b) ve zrušení ve zkušební době,
c) ve výpovědi
d) v okamžitém zrušení pracovního poměru
Na základě právních událostí končí pracovní poměr:
a) uplynutím doby,
b) smrtí zaměstnance, zaměstnavatele FO 268
Na základě úředního rozhodnutí, kde dle § 48 odst. 3 ZP platí, že pracovní poměr
cizince nebo FO bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným
způsobem, končí dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území ČR podle
vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu, nebo dnem, kterým nabyl
právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území ČR, a
uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání269nebo povolení k
dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech - zelená a
modrá karta podle § 42g a § 42i zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
ČR a o změně některých zákonů.
4.4.2.

Skončení pracovního poměru na základě právního jednání
K rozvázaní pracovního poměru na základě dvoustranného právního

jednání účastníků pracovního poměru může dojít jejich vzájemnou dohodou dle §
49 ZP. Tento shodný projev vůle zaměstnavatele a zaměstnance nám určuje, že
pracovní poměr končí a zároveň nám určuje i den jeho skončení. Po stránce formální
náležitosti musí mít dohoda písemnou formu, jinak je neplatná. Po stránce obsahové
je její podstatnou náležitostí uvedení dne, kdy pracovní poměr končí.270

268

§ 342 odst.1 zákona č.262/2006 Sb. platí, při nepokračování v živnosti
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§ 89 až § 101 zákona č.435/2004 Sb. - Zákon o zaměstnanosti
Může se jednat o kterýkoliv den, který ještě neuplynul.

270
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V dohodě o rozvázání pracovního poměru se sjednává den skončení pracovního
poměru, důvod rozvázání pracovního poměru, pokud to zaměstnanec vyžaduje 271,
odstupné, vypořádání vzájemných práv a povinností apod. Návrh na rozvázání
pracovního poměru může dát jak zaměstnavatel tak i zaměstnanec, přičemž platí, že
pokud jeden s účastníku s návrhem vyjádřil svůj souhlas a tento souhlas byl dán v
stanovené nebo přiměřené lhůtě bez výhrad, tak se dohoda považuje za uzavřenou.
Předpokládá se, že dohoda o rozvázání pracovního poměru bude sepsána ve dvou
vyhotoveních, z nichž každá ze zúčastněných stran dle § 49 odst.3 musí obdržet
jedno vyhotovení dohody o rozvázaní pracovního poměru.
Co se týče zrušení pracovního poměru ve zkušební době, tak platí, že se
jedná o jednostranné právní jednání, které vede ke skončení pracovního poměru.
Samotné zrušení pracovního poměru ve zkušební době je možné jak ze strany
zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance dle § 66 ZP a to z jakéhokoliv důvodu
nebo bez uvedení důvodu i bez souhlasu druhé strany. Zde však platí, že zkušební
doba musí být platně sjednána dle § 35 ZP. Dle §66 odst. 1 ZP platí, že zaměstnavatel
nesmí zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné
pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. Pracovní poměr dle § 66 odst. 2
skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější. Mezi náležitosti
zrušení pracovního poměru ve zkušební době mimo uvedení dne, kdy končí pracovní
poměr tímto zrušením je i jeho písemná forma. Při nedodržení této písemné formy
se jedná o zdánlivé právní jednání. Zaměstnavatel je pak nadále povinen přidělovat
zaměstnanci práci a zaměstnanec je

povinen ji

konat. Zrušením pracovního

poměru ve zkušební době je dočasným, avšak velice výrazným právním institutem
umožňujícím rozvázání pracovního poměru, bez ohledu na sociální událost
zaměstnance, jako je například těhotenství, mateřství či rodičovství.
Také výpověď je jednostranným právním jednáním, jehož důsledkem je
skončení pracovního poměru po uplynutí výpovědní doby. Výpověď je upravena v
§ 50 až § 54 ZP. Při výpovědi je nutné rozlišovat mezi smluvními stranami,
zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanec vzhledem k jeho postavení slabší
strany v pracovněprávním vztahu může dát výpověď kdykoliv, a to i bez udání
důvodu nebo z jakéhokoliv důvodu. Naproti tomu zaměstnavatel může dát
výpověď pouze z osmi výpovědních důvodů taxativně vymezených v ustanovení

271

Je-li důvodem rozvázání pracovního poměru organizační změna dle § 52 písm. a) až d) ZP, je
jeho uvedení právo zaměstnance na odstupné.
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§ 52 ZP a může tak učinit pouze v případě, kdy to není právním předpisem
zakázáno.272 Po stránce formálních náležitostí musí být výpověď dána písemně a
doručena druhé straně 273 , jinak platí, že při nedodržení písemné formy je tato
výpověď postižena sankcí zdánlivosti. Po obsahové stránce musí výpověď ze strany
zaměstnavatele obsahovat skutkové vymezení a přesnou právní kvalifikaci, jinak
je rovněž postižena sankcí neplatnosti. Nepostačuje pouze pouhý opis zákonného
důvodu nebo odkaz na něj, ale musí být konkrétní, specifický podle individuálních
okolností přesně vymezen. Důvod již podané výpovědi nelze dodatečně změnit. Co
se týče odvolání výpovědi je možné tak učinit od doby, kdy je výpověď doručena
druhému účastníkovi, až do posledního dne jejího běhu, tedy do skončení
pracovního poměru. Odvolání výpovědi je možné jen se souhlasem druhé strany a
tento souhlas i samotné odvolání musí být učiněno písemně, jinak je neplatné.
Výpovědní doba činí nejméně 2 měsíce a počíná běžet až první den kalendářního
měsíce následujícího po doručení, od doručení výpovědi do konce příslušného
kalendářního měsíce tak existuje jakési meziobdobí, kdy již výpověď byla dána,
avšak výpovědní doba dosud neběží. Právní předpis neumožňuje odložit účinnost
podané výpovědi, je však možné sjednat výpovědní dobu delší v individuální
smlouvě se zaměstnancem. 274 Ke zkrácení výpovědní doby, avšak dochází pokud
zaměstnanec podá výpověď v souvislosti s přechodem práv a povinností z
pracovněprávního vztahu nebo výkonem těchto práv na jiného zaměstnavatele v
souladu s § 51a ZP. Z kogentního ustanovení § 52 ZP vyplývá omezení pro
rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Je tak chráněná stabilita
pracovního poměru dohromady s právní a sociální jistotou zaměstnance. Výpovědní
důvody uvedené v § 52 ZP Miroslav Bělina275rozděluje do těchto skupin:
a) organizační důvody (zrušení a přemístění zaměstnavatele nebo jeho části,
nadbytečnost zaměstnance ve vztahu k organizačním změnám- § 52 písm. a) až

272
273

274

275

§ 53,§54 a § 61 zákona č.262/52006 Sb. - Zákoník práce
Účinky výpovědi nastávají až jejím dnem doručení. Z hlediska počátku běhu výpovědní doby je
doručení výpovědi významnou veličinou i z hlediska dne kdy pracovní poměr končí. Doručování
písemností určených zaměstnavateli zaměstnancem se řídí ustanovením § 337 ZP, ale pokud jde
o doručování písemností zaměstnavatelem zaměstnanci, tedy i výpovědi, upravují § 334 až § 336
ZP. Výpověď musí být zaměstnanci doručena do vlastních rukou. Nejčastěji se doručuje na
pracovišti, popřípadě v jeho bytě nebo kdekoliv bude zaměstnanec zastižen, anebo
prostřednictvím sítě nebo jiné elektronické služby, pokud s tímto zaměstnanec vyjádřil svůj
souhlas ne i prostřednictvím poštovních služeb.
Platí, že není možné sjednat výpovědní dobu delší jednostranným právním jednáním vnitřním
předpise.
BĚLINA, Miroslav a kolektiv. Pracovní právo. 6 . doplněné a podstatně přepracované vydání.
Praha : C. H. Beck, 2014. s.194 ISBN 978-80-7400-283-0.
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c) ZP)276
b) dlouhodobé zdravotní důvody na straně zaměstnance ( § 52 písm. d) a e) ZP) 277
c) nesplňování stanovených předpokladů nebo požadavků pro výkon práce ze strany
zaměstnance dle § 52 písm.f) ZP. 278
d) důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru nebo závažné či soustavné
méně závažné porušování povinnosti vyplývající ze zákona vztahujícího se k
zaměstnancem vykonávané práci (§52 písm.g)ZP) 279
e) z důvodu porušení povinností zvlášť hrubým způsobem dodržovat stanovený
režim dočasně práce neschopného pojištěnce (§ 52 písm. h) ZP), který umožňuje
zaměstnavateli dát zaměstnanci výpověď za porušení režimu dle § 301a ZP. 280
Ochranná funkce omezuje důvody výpovědi určité skupině zaměstnanců,

276

277

278

279

280

Zde platí, že musí existovat kauzální nexus mezi organizační změnou a nadbytečnosti
zaměstnance a zároveň musí skutečně dojít ke zrušení zaměstnancova pracovního místa. Nestačí
pouhé přejmenování pracovního místa, neboť nadbytečnost je posuzována podle svého obsahu.
Otázka také zní za jak dlouho může zaměstnavatel obnovit zrušené pracovní místo. Rozhodná je
zde skutečnost, zda skutečně byl ke dni zrušení pracovního poměru zaměstnanec nadbytečný a
pracovní místo bylo zrušeno.
Tyto výpovědní důvody spočívají v zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance. Je zde nutno mít
lékařský posudek, který poskytuje zaměstnavateli pracovně lékařské služby, bez něhož je
výpověď neplatná. Co se týče § 52 písm. d) ZP jedná se zde o situaci kdy zaměstnanec nesmí
vykonávat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo onemocnění nemoci z povolání nebo ohrožení
touto nemocí anebo dosáhl-li nejvyšší přípustné expozice.
Jedná se zde o nesplňovaní předpokladů pro výkon práce a požadavků pro výkon práce. Samotný
předpoklad pro výkon práce stanovuje právní předpis a požadavky pak stanovuje přímo
zaměstnavatel, kde platí, že tyto by měli být přiměřené. Pokud, ale zaměstnavatel stanoví nové
požadavky pro výkon práce měl by zaměstnanci poskytnout i přiměřenou dobu k získaní těchto
požadavků. Mezi nesplňovaní požadavků v praxi se často využívá k výpovědnímu důvodu
neuspokojivých pracovních výsledků. Zaměstnavatel je pak povinen doložit, že zaměstnanci
předmětný úkol uložil a že jej zaměstnanec nesplnil. Proto musí zaměstnavatel na tuto situaci
zaměstnance písemně upozornit, kde toto písemné upozornění by mělo obsahovat přesné
vymezení neuspokojivých pracovních výsledků ve vztahu na pracovní povinnosti zaměstnance,
poskytnutí přiměřené lhůty k odstranění a upozornění na možnost výpovědi, a to v době
posledních 12 měsíců před daním výpovědi po tom co zaměstnanec v přiměřené době nedostatky
neodstranil.
Jedná se tady o chování zaměstnance, kde jeho základním znakem je jeho zavinění. V pracovním
právu rozlišujeme tři intenzity porušení povinností, méně závažné, závažné a zvlášť hrubým
způsobem. Táto intenzita závisí vždy na individuálních okolnostech daného případu. V případě
nejnižší intenzity je nutné aby méně závažnému porušení docházelo soustavně. V ostatních
případech stačí, pokud se tak stane jednou. Za porušení povinnosti dle ZP a dalších právních
předpisů se nejčastěji jedná o porušení § 301 až § 303 ZP. Může se tedy jednat o pozdní příchody,
nedodržování pracovní doby, poškození věcí zaměstnavatele nebo třetích osob, neuposlechnutí
pokynů zaměstnavatele a podobně. Platí, že v posledních 6 měsících musel být zaměstnanec
písemně upozorněn na možnost výpovědi související s porušením daných povinností.
Platí, že zaměstnanec je povinen se zdržovat v místě pobytu a dodržovat stanovený režim
vycházek. Táto povinnost se týká prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti.
Musí se zde prokázat protiprávní jednání zaměstnance, které by mělo být velmi závažné,
například práce pro jiný subjekt a podobně. Jedná se zde o přenášení kontrolní a sankční
pravomoci nositele nemocenského pojištění na zaměstnavatele. Mělo by však platit, že tento
postih za porušení léčebného režimu by měl řešit systém nemocenského pojištění a nikoliv
zaměstnavatel. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď do 1 měsíce ode dne, kdy se o
porušení léčeného režimu dozvěděl a objektivně do 1 roku od doby, kdy daný důvod vznikl.
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kteří se nacházejí v obtížné sociální situaci, nebo se do ní v průběhu výpovědní doby
dostanou. Dle § 53 a § 54 ZP platí, že zaměstnavatel nesmí dát výpověď:
a) v době, kdy je uznán dočasně neschopným práce pro úraz nebo nemoc,
b) při povolání k výkonu vojenského cvičení,
c) v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce,
d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy čerpá mateřskou dovolenou,
nebo z důvodů čerpání rodičovské dovolené,
e) nebo v době, kdy je zaměstnanec pracující v noci uznán dočasně nezpůsobilý
pro výkon noční práce
Při zákazu výpovědi platí, že pokud byla dána v ochranné době tak je neplatná,
pokud ale byla výpověď dána před počátkem ochranné doby, je výpověď
považovaná za platnou, ale ochranná doba se do ní nezapočítává. Dle § 54 ZP platí
výjimky ze zákazu výpovědi dané v ochranné době především při organizačních
změnách, kdy se ruší nebo přemísťuje zaměstnavatel nebo jeho část. Dále se tento
zákaz nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci, pro který může zaměstnavatel
okamžitě zrušit pracovní poměr nebo pro jiné porušení právních předpisů
vztahujících se k vykonávané práci a pro zvlášť hrubé porušení léčebného režimu
pojištěnce.281
Okamžité zrušení pracovního poměru je krajním způsobem rozvázaní
pracovního poměru. Toto jednostranné právní jednání nabývá účinky již dnem
doručení. Okamžitě zrušit pracovní poměr může zaměstnavatel

pouze ve dvou

případech uvedených v § 55 ZP a to za prvé v případě, kdy zaměstnanec spáchal
trestný čin, za který byl pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu delší
než jeden rok nebo byl pravomocně odsouzen alespoň na dobu šesti měsíců, pokud
trestný čin spáchal při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.282 Ve
druhém případě může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr pro porušení
povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
281

Nevztahuje se na dobu kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy čerpá mateřskou dovolenou,
nebo z důvodů čerpání rodičovské dovolené. V praxi také často dochází, že ve výpovědní době
nastalo více ochranných dob, které se musí posuzovat samostatně a pokud v poslední z nich
uplyne výpovědní doba, je pracovní poměr prodlužován o tuto poslední ochrannou dobu. Toto se
však neuplatní, pokud zaměstnanec prohlásí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá, nebo
na zákaz výpovědi se z důvodu běhu ochranné doby dle § 53 odst.1 ZP se na danou výpověď
nevztahuje.

282

Viz. § 273 a § 274 zákona č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce, dále je zde nutné uvést, že z uvedeného
vyplývá, že není možné okamžitě zrušit pracovní poměr za nedbalostní trestní čin a zároveň se
musí jednat o nepodmíněné odsouzení zaměstnance.
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vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

283

Pokud dal zaměstnavatel

zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil s ním neplatně pracovní poměr
okamžitě nebo ve zkušební době a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli písemně
a bez zbytečného odkladu , že trvá na tom, aby ho nadále zaměstnával, platí, že tento
pracovní poměr neskončil, ale trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout
zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Tato náhrada
přísluší zaměstnanci ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším
zaměstnávání, a to až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci
nebo do doby kdy s ním zaměstnavatel platně ukončí pracovní poměr.284
Zaměstnanec může zrušit okamžitě pracovní poměr pokud

dle

lékařského posudku nemůže konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a
zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku
výkon jiné vhodné práce, nebo mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat anebo
jakoukoliv jejich část do 15 dnů po uplynutí doby splatnosti.285 Jedná se tedy o
situace, kdy zaměstnavatel hrubě porušuje své základní povinnosti- přidělovat
zaměstnanci vhodnou práci a platit mu za ni odměnu. V prvém případě dle § 41
odst.1 písm.a) ZP má zaměstnavatel povinnost převést zaměstnance na jinou
vhodnou práci což neučinil do 15 dnů od předložení lékařského posudku.
V druhém případě nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo její část, proto nelze
spravedlivě po zaměstnanci požadovat, aby dále pracoval a zároveň zde platí, že
zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší náhrada mzdy nebo
platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní
doby. Dle § 59 ZP platí, že zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze
do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodech ohledně okamžitého zrušení pracovního
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Okamžitě zrušit pracovní poměr nelze v případe pokud se jedná o těhotné zaměstnankyně, o
zaměstnankyně na mateřské dovolené a se zaměstnanci nebo zaměstnankyni na rodičovské
dovolené.

284

§ 69 zákona č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce, dále platí, že pokud celková doba za kterou by
měla zaměstnanci příslušet náhrada mzdy nebo platu, přesahuje 6 měsíců, může soud na návrh
zaměstnavatele jeho povinnost k náhradě mzdy nebo platu za další dobu přiměřeně snížit.
Rozvázal-li zaměstnavatel pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnanec neoznámí, že trvá na
tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, platí, (pokud se se zaměstnavatelem nedohodne
písemně na jiném dnu skončení), že jeho pracovní poměr skončil dohodou, byla-li dána neplatná
výpověď, uplynutím výpovědní doby, byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve
zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit; v těchto případech má
zaměstnanec právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní
doby.
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§ 56 zákona č.262/2006 Sb. - Zákoník práce
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poměru dozvěděl, nejpozději však do 1 roku od vzniku důvodu. Dle § 70 ZP dále
platí, že pokud dal zaměstnanec neplatnou výpověď nebo zrušil neplatně pracovní
poměr a zaměstnavatel mu bez zbytečného odkladu oznámí, že trvá na tom, aby dál
konal svoji práci, pracovní poměr pak trvá i nadále. Pokud by zaměstnanec tomuto
oznámení nevyhověl, byl by zaměstnanec odpovědný za vznik škody zaměstnavateli,
která mu tím vznikla ode dne oznámení. Pokud by však zaměstnavatel dále netrval
na pracovním poměru uzavřeném se zaměstnancem, tak platí jestli se smluvní strany
nedohodli jinak, že pracovní poměr skončil dohodou ke dni, kdy měla uplynout
výpovědní doba plynoucí z neplatné výpovědi, nebo z neplatně ukončeného
pracovního poměru okamžitě nebo neplatným zrušením ve zkušební době.286
Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého
je upraveno v § 56a ZP. Vhledem k ochraně práv nezletilého 16 let, zejména jeho
zdraví, vývoj a vzdělání, je nově jeho zákonný zástupce oprávněn zrušit jeho
pracovní poměr okamžitě.287 Právní předpis tak dává možnost rodiči, nebo jinému
zákonnému zástupci zvážit, zda pracovní poměr, který si sjednal nezletilý, není v
konfliktu s jeho zájmy. Zde je však nutné mít souhlas soudu, respektive jeho
přivolení s okamžitým zrušením pracovního poměru, který zváží existenci nutných
důvodů k realizaci jeho vzdělání, vývoje a zdraví. Zákon zde vyžaduje písemnou
formu a doručení zaměstnavateli.
4.4.3. Skončení pracovního poměru na základě právních událostí
Uplynutím doby končí pracovní poměr pouze u pracovního poměru
uzavřeného na dobu určitou. Dle § 65 ZP platí, že pracovní poměr na dobu určitou
může skončit také ostatními způsoby uvedenými v § 48 odst. 1, 3 a 4 ZP. 288 Byla-li
doba trvání tohoto pracovního poměru omezena na dobu konání určitých prací, je
zaměstnavatel povinen upozornit zaměstnance na skončení těchto prací včas,
zpravidla alespoň 3 dny předem.289
Smrt zaměstnance je právní událost nezávislá na vůli subjektu, která má za
následek skončení pracovního poměru, a to vzhledem k tomu, že zaměstnanec je

286

V takovém případě zaměstnavatel nemá vůči zaměstnanci nárok na náhradu škody.

287

Toto ustanovení v Zákoníku práce je účinné od 1.1.2014 jakožto reakce na §35 odst. 2 zákona
č.89/2012 Sb.
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Dohodou, okamžitým zrušením a zrušením ve zkušební době.
Jedná se zde o pořádkovou lhůtu.

289
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povinen konat práci osobně. Dle § 328 ZP však peněžité nároky zaměstnance vůči
zaměstnavateli nezanikají, a to do výše trojnásobku jeho průměrného měsíčního
výdělku. Mzdová a platová práva z pracovního poměru přecházejí přímo na manžela,
děti a rodiče, jestliže s ním žili v době smrti ve společné domácnosti, a pokud není
těchto osob, tak se tato práva stávají součástí dědictví. Smrtí zaměstnance také
nezanikají práva, o kterých bylo pravomocně rozhodnuto nebo která byla
zaměstnancem před jeho smrtí písemně uznána co do důvodu a výše jakož i práva
na náhradu škody způsobené úmyslně.
Smrt zaměstnavatele FO rovněž dle § 342 ZP pracovní poměr zaniká.
Samostatnou výjimku zde tvoří případy pokračování v živnosti.
4.4.4. Hromadné propouštění
Problematiku hromadného propouštění upravuje § 62 ZP, který je výsledkem
implementace směrnice ES č.75/129/EEC ve znění směrnice ES 92/56/EEC, jako
skončení pracovních poměrů v období 30 kalendářních dnů na základě výpovědí
daných zaměstnavatelem z organizačních důvodů. Zákoník práce stanovuje
zaměstnavatelům povinnosti při rozvázaní pracovního poměru s větším počtem
zaměstnanců. Podstatou je včasná informovanost a spolupráce s úřadem práce, tak
aby se krajská pobočka Úřadu práce mohla v dostatečném časovém předstihu
dozvědět o zaměstnancích, kteří ztratili zaměstnání, a v rámci aktívní politiky
zaměstnanosti mohla vytvořit nabídku nových pracovních příležitostí. Dle § 62 odst.
1 ZP platí, že hromadné propouštění se týká zaměstnavatelů alespoň:
a) 10 zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 zaměstnanců,
b) 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300
zaměstnanců,
c) 30 zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 zaměstnanců.
Přičemž platí, že skončí-li za podmínek uvedených ve větě první pracovní
poměr alespoň 5 zaměstnanců, započítávají se do celkového počtu zaměstnanců
uvedených v písmenech a) až c) i zaměstnanci, s nimiž zaměstnavatel rozvázal
pracovní poměr v tomto období z týchž důvodů dohodou. Zaměstnavatel, u něhož
dochází k hromadnému propouštění, má v této souvislosti povinnost alespoň 30 dnů
před dáním výpovědí písemně informovat odborovou organizaci (radu zaměstnanců)
o důvodech, průběhu a dopadech chystaného propouštění, vést jednání o omezení
propuštění nebo snížení negativních dopadů propuštění s odborovou organizací
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(radou zaměstnanců), dále musí doručit písemnou zprávu a příslušné písemné
informace krajské pobočce Úřadu práce.290Podle § 63 ZP platí, že pracovní poměr
hromadně propouštěného zaměstnance skončí výpovědí nejdříve po uplynutí doby
30 dnů po sobě jdoucích od doručení písemné zprávy zaměstnavatele, ledaže
zaměstnanec prohlásí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá. To neplatí,
bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku zaměstnavatele dle zákona č. 182/2006 Sb.
(Insolvenční zákon). Tedy pozdní doručení písemné zprávy dle § 62 odst.5 krajské
pobočce Úřadu práce má za následek prodloužení trvání pracovního poměru, což
úzce souvisí s odstupným. 291 Dle § 313 ZP je zaměstnavatel povinen vydat
zaměstnanci při skončení pracovního poměru potvrzení o zaměstnání. Požádá-li
zaměstnanec o vydání pracovního posudku, tak zaměstnavatel je povinen do 15 dnů
tento posudek vydat. Nesouhlasí-li zaměstnanec s potvrzením nebo posudkem po
obsahové stránce, může se domáhat v prekluzivní lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o
jejich obsahu dozvěděl , u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně jej
upravit. 292 Pracovním posudkem jsou všechny písemnosti týkající se hodnocení
práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají
vztah k výkonu práce.

4.5 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výkon závislé práce se realizuje na základě základních pracovněprávních vztahů,
tedy i dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Charakterizovat je lze
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Táto písemná zpráva musí obsahovat rozhodnutí zaměstnavatele o hromadném propouštění,
informace o výsledcích jednání s odborovou organizací a radou zaměstnanců a celkový počet a
profesní složení zaměstnanců, jejichž se propouštění týká. Jedno vyhotovení má být doručeno i
odborové organizaci(radě zaměstnanců). Nesplní-li zaměstnavatel uvedené povinnosti vyjma
povinnosti doručení písemné zprávy příslušné krajské pobočce Úřadu práce nemá to za následek
neplatnost rozvázaní pracovního poměru.
Odstupné náleží zaměstnancům, u nichž dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo
dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až d) ZP. Jedná se zde o jednorázové peněžní plnění,
kterého výši upravuje § 67 ZP. Odstupné rozdělujeme na zákonné a smluvní, kde zákonné
odstupné je určeno dle doby trvání pracovního poměru. Méně než 1 rok náleží odstupné ve výši
1 násobku průměrného výdělku, alespoň 1 rok a méně než 2 roky náleží odstupné ve výši 2
násobku průměrného výdělku a alespoň 2 roky trvání pracovního poměru, tak výše odstupného
je 3 násobek průměrného výdělku. Pokud dochází k rozvázání pracovního poměru dle § 52 písm.
d) tak výše odstupného je ve výši 20 násobku průměrného výdělku. Odstupné však nenáleží,
pokud se zaměstnavatel zcela zprostí své odpovědnosti za vzniklou škodu vzniklou pracovním
úrazem nebo onemocněním nemocí z povolání. (opilost, porušením právních přepisů). Odstupné
se vyplácí po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatném termínu nebo ke dni skončení
pracovního poměru. Odstupné nebo jeho poměrnou část je zaměstnanec povinen vrátit pokud,
by zaměstnanec nastoupil u téhož zaměstnavatele před uplynutím doby určené podle počtu
násobků průměrných výdělků. Smluvní odstupné muže být stanoveno nad zákonný rámec buďto
smlouvou nebo stanoven vnitřním předpisem.
§ 315 zákona č.262/2006 sb. - Zákoník práce
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jako dvoustranná právní jednání, kterými dochází ke vzniku pracovněprávního
vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem u nichž platí, že uzavřením dohody
o pracích konaných mimo pracovní poměr samotný pracovní poměr nevzniká. Je zde
posílena smluvní volnost mezi subjekty pracovněprávních vztahů a vzniká zde jakýsi
druh dodatkový (doplňkový) pracovněprávní vztah, který umožňuje zaměstnanci
vykonávat závislou práci omezeného rozsahu ve volnějším režimu. 293
Mezi základní znaky dohod konaných mimo pracovní poměr patří jejich
doplňkový charakter, 294 omezený rozsah výkonu práce, 295 posílení smluvní
svobody (zejména při odměňování) a slabší právní postavení zaměstnance, které
spočívá zejména v ustanovení § 77 odst. 3 ZP dle kterého platí, že pokud Zákoník
práce nestanovuje jinak, tak se vztahuje na práci konanou na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru
vyjma převedení na jinou práci a přeložení, dočasného přidělení, odstupného,
pracovní doby a doby odpočinku, výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin
během 24 hodin po sobě jdoucích, překážky v práci na straně zaměstnance,
dovolenou, skončení pracovního poměru, odměňování, s výjimkou minimální mzdy,
a cestovních náhrad.
Subjekty u dohod konaných mimo pracovní poměr jsou zaměstnavatel a
zaměstnanec.
Obsahem u dohod konaných mimo pracovní poměr jsou práva a povinnosti
těchto subjektů, které dané subjekty nabývají na základě vzájemného ujednání nebo
na základě právního předpisu.296V sjednaném pracovním závazku dohody je nutné
zaměstnanci vytvořit přiměřené pracovní podmínky pro výkon sjednané práce a
poskytnout mu sjednanou odměnu za práci.
Objektem

dohod konaných mimo pracovní poměr je příslušné chování

subjektů, tedy výkon závislé práce (§ 2 ZP). V případě dohod konaných mimo
pracovní poměr je míra pokynů zaměstnavatele nižší (povinnosti stanovené
převážně ve smlouvě). Česká právní úprava rozlišuje dva druhy dohod konaných
mimo pracovní

293

294

295
296

poměr, a to

dohodu o

pracovní

činnosti

a dohodu

Avšak je zde v malé míře uplatňovaná ochranná funkce pracovního práva, která chrání slabší
stranu, tedy zaměstnance.
Dle § 74 odst. 1 zákona č.262/2006 Sb. platí, že zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých
úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. Tedy se ZP zde upřednostňuje uzavírání
pracovního poměru, před dohodami konaných mimo pracovní poměr.
Časový rozsah vykonávané práce Zákoník práce taxativně omezuje v ustanoveních § 75 a § 76 .
Okruh práv a povinností určené zákonem je pro dohody konaných mimo pracovní poměr méně
upraven, proto je zde nutné založit samotnou dohodu.
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o provedení práce.
4.5.1. Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní činnosti je dvoustranným právním jednáním, jimž se
zakládá výkon závislé práce. Je upravena v § 76 ZP, který nám stanovuje, že dohodu
o pracovní činnosti je možné uzavřít i tehdy, když rozsah práce nepřesáhne 300
hodin v kalendářním roce a zároveň je omezen polovinou stanovené týdenní
pracovní doby v průměru za dobu, na niž je dohoda uzavřena, nejvýše však za dobu
52 týdnů. 297 Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny
stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda
o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za 52 týdnů. Dohoda o pracovní činnosti
musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná, a musí v ní být uveden sjednaný druh
práce, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se uzavírá. Sjednaná práce musí mít
povahu závislé práce druhově určené a opakující se. Může být uzavřena na dobu
určitou i neurčitou. V dohodě o pracovní činnosti je možné sjednat odměnu, která
nesmí být nižší než je minimální mzda298, způsob jejího zrušení, dovolenou nebo
právo na jiné důležité osobní překážky v práci. 299 Zaměstnanci pracujícímu na
základě dohody o pracovní činnosti se poskytuje pracovní volno při překážce v práci
z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené. 300 Na základě zákona dohoda o
pracovní činnosti zaniká smrtí, uplynutím doby, na kterou byla sjednána,
dohodou a výpovědí. Výpovědí může být zrušena z jakéhokoliv důvodu i bez udání
důvodu s 15 denní výpovědní dobou, která začíná běžet již dnem jejího doručení.
Okamžitě zrušit pracovněprávní vztah založený dohodou o pracovní činnosti lze jen,
pokud to bylo v dohodě sjednáno, a pouze z důvodů, za kterých lze zrušit pracovní
poměr (§55 a § 56 ZP). Výpověď a okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti
musí být písemné, jinak se k nim nepřihlíží. Miroslav Bělina 301 připouští i
odstoupení od dohody o pracovní činnosti z důvodů sjednaných v dohodě s
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Rozsah práce je tak v průměru nesmí překročit 20 hodin týdně. Avšak u některých prací dle §
79 odst.2 zákona č.262/2006 Sb. je délka týdenní pracovní doby u určitých kategorií zaměstnání
kratší. Například u zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin,
v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně.
§ 111 zákona č.262/2006 sb. - Zákoník práce
§ 199 zákona č.262/2006 sb. - Zákoník práce a nařízení vlády č.590/2006 Sb. Jedná se především
o poskytnutí pracovního volna či náhrady mzdy za ošetření ve zdravotnickém zařízení, svatbě,
smrti blízké osoby, hledání nového zaměstnání a pod.
§ 191 až § 196 zákona č.262/2006 sb. - Zákoník práce
BĚLINA, Miroslav a kolektiv. Pracovní právo. 6 . doplněné a podstatně přepracované vydání.
Praha : C. H. Beck, 2014. s.333 ISBN 978-80-7400-283-0.

100

právními účinky ex nunc. Zároveň je možné okamžitě zrušit dohodu zákonným
zástupcem mladšího 16 let za podmínek uvedených v § 56a ZP.

4.5.2.

Dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce je dvoustranným právním jednáním, kterým lze

vykonávat práce velmi malého časového rozsahu. Dohoda o provedení práce je
upravena v § 75 ZP, který stanovuje časový horizont rozsahu práce na maximálně
300 hodin v kalendářním roce.302V této dohodě o provedení práce na rozdíl od
dohody o pracovní činnosti ale zaměstnanec může konat práci i v rozsahu pracovní
doby stanovené pro pracovní poměr. Mezi náležitosti dohody o provedení práce
patří vymezení práce, místo jejího výkonu, doba, na kterou se uzavírá, rozsah
pracovních hodin, odměna, která nesmí být nižší než je minimální mzda, u
déletrvajících dohod o provedení práce je žádoucí sjednat způsob jednostranného
ukončení (výpovědní dobu pro výpověď). Druh práce může být sjednán jak
individuálně, tak i druhově. Dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně,
jinak je neplatná. Z hlediska právní úpravy končí tento pracovněprávní vztah
vzájemnou dohodou nebo splněním. Pokud je v dohodě sjednána výpověď nebo
okamžité zrušení, je nutné dodržet písemnou formu, jinak se k takovému právnímu
jednání nepřihlíží. I tento pracovněprávní vztah je možné ukončit okamžitě u
zaměstnance mladšího 16 let, a to jeho zákonným zástupcem s přivolením soudu. Z
odměny o dohodě o provedení práce se nad 10 000,- Kč hrubého odvádí pojistné na
zdravotní a sociální pojištění. Samotné pojistné se následně vypočítává z celé výše
odměny. Platby pojistného na nemocenské pojištění, zakládá zaměstnanci pojistný
vztah, ve kterém v případě pracovní neschopnosti v kalendářním měsíci, kde za něho
bylo plněno přísluší zaměstnanci nemocenské. Tedy platí, že po dobu prvních 14
kalendářních dnů pracovní neschopnosti vzniká zaměstnanci právo na náhradu mzdy
od zaměstnavatele. Následně se pak postupuje podle ustanovení § 192 ZP co se týče
i určení výše této náhrady.

302

Toto omezení se týká veškeré práce konané na základě dohod o provedení práce jedním
zaměstnance. Dochází tedy ke sčítání hodin v rámci všech dohod o provedení práce u jednoho
zaměstnavatele do vyčerpání 300 hodin.
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5.

Vybraná pracovněprávní judikatura

5.1

Pracovněprávní judikatura v českém právu obecně
Judikatura v tuzemských podmínkách není závazným pramenem práva,

avšak samotná dává návod jak které ustanovení právních předpisů vykládat, a
zároveň nám tak poskytuje důležitou informaci o právech a povinnostech účastníků
pracovněprávních vztahů. V českém právu rozlišujeme tři typy závaznosti soudních
rozhodnutí a to:
a) obecná závaznost výroků Ústavního soudu ve věci obecné kontroly ústavnosti
b) závaznost rozhodnutí soudu v téže věci
c) závaznost precedentního charakteru ( širší normativní význam judikatury nad
rámec konkrétního řízení)303
Dle Hanse Kelsena 304 ústavní soud hraje v právním systému roli negativního
zákonodárce, protože když Ústavní soud zruší právní předpis nebo jeho část, tak
výrok takého to nálezu ohledně zrušení právního předpisu je obecně závazný.
Zároveň platí, že jeho normativní výrok může založit překážku ve věci pravomocně
rozhodnuté pro obdobné řízení před ústavním soudem, i když návrh na zrušení
právního předpisu nebo jeho částí Ústavní soud zamítnul. Obecné soudy mají
možnost se od výkladu požadovaného Ústavním soudem v rámci ústavně konformní
interpretace odklonit, pokud se změní relevantní judikatura Ústavního soudu, nebo
se změní relevantní podmínky, podle kterých byla činěna interpretace, nebo se změní
právní předpisy nebo je zde i možnost změny ústavy.
Co se týče závaznosti soudního rozhodnutí v téže věci, je vhodné zde
rozlišovat závaznost jako vlastnost právní moci rozhodnutí 305 a závaznost
kasačního rozhodnutí pro další řízení v téže věci.306
Závaznost precedentního charakteru sama o sobě přesahuje individuální
kauzu a působí obecně, předpokládá obecný princip nebo normu generovanou

303

M. BOBEK, Z.KÜhn a kol., Judikatura a právní argumentace. 2., přepracované a aktualizované
vydání. Praha: Auditorium, 2013. s. 102 ISBN 978-80-87284-35-3
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H.KELSEN. Pure theory of law. Translation by Max Knight. University of California press Berkeley and
Los angeles 1967. Reprinted 2005 by The Lawbook Exchange, Ltd. s.271 ISBN-13: 978-15-84775-7-82

305

Bývá většinou upravena v procesních kodexech, rozumíme tedy, že rozsudek zakládá pro své
adresáty účinky, které založit má, a adresáti rozsudku jsou povinni se těmito účinky řídit.( § 159a
odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb.)
Dle § 226 odst.1 zákona č. 99/1963 Sb. platí, že bylo-li rozhodnutí odvolacím soudem zrušeno
a byla-li věc vrácena k dalšímu řízení, je soud prvního stupně vázán právním názorem
odvolacího soudu..

306
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soudem (obecná interpretace) nebo připouští různý stupeň své intenzity. V českém
právu samotný precedent není závazný jakožto celek, ale závazné je jeho pravidlo
na kterém je založen. V právní praxi se precedenční charakter přiznává pouze
judikátům Ústavního soudu pokud zrušují právní předpis.
Judikátem se pro pracovněprávní účely rozumí rozhodnutí zpravidla
vyššího soudu, které v sobě obsahuje obecný výklad určité normy, a zároveň platí,
že má být publikované ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu
nebo ve sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Nálezy Ústavního soudu
jsou pak vydávány ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu. Judikátem nejsou
rozhodnutí, která nepřesahují svým dopadem skutkové okolnosti individuální
kauzy. Judikát buďto dotváří v návaznosti na určitý právní předpis nové normy nebo
doplňuje interpretační standardy k výkladu právních norem. Avšak v českém
právním řádu musíme konstatovat, že judikatura vyšších soudů nepůsobí ve formě
závazného precedentu. Nižší soudy nejsou povinny respektovat bezvýhradně
judikaturu vyšších soudů.307Judikatura českých nejvyšších soudů tedy není formálně
závazná, má ale určitou normativní sílu, protože soudce musí zvážit aplikovatelnost
relevantní judikatury na jím řešený případ. 308Dle mého názoru judikatura zároveň
může poskytovat soudci podpůrný argument pro jeho rozhodnutí a tím mu v
odůvodnění poskytne větší přesvědčivost. Cílem judikatury je zajištění právní jistoty
spočívající v jednotném rozhodování soudů. I když v praxi platí, že různé soudy
nebo různé senáty téhož soudu rozhodují v obdobných případech různým způsobem.
Aby se takovým situacím předcházelo a dosáhlo se konstantní judikatury, obsahuje
právní řád opatření ke sjednocení rozhodovací praxe soudů spočívající ve vytvoření
velkých senátů kolegií Nejvyššího soudu 309(obdobně to platí i NSS) a v případě
Ústavního soudu rozhodne místo senátu plénum (§ 11 zákona č. 182/1993 Sb.)
Samotnou publikací rozhodnutí nejvyšší soud a NSS do určité míry oznamují, jakým
způsobem s nejvyšší pravděpodobností budou rozhodovat v obdobných věcech,
pokud se jimi na základě mimořádných opravných prostředků budou v budoucnosti
zabývat. Tedy samotné publikování judikatury by mělo přispívat mimo jiné i k

307

308
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Nižší soudy mají možnost se od judikatury vyšších soudu odklonit, a tím iniciovat případnou
změnu této judikatury, samozřejmě pokud bude tato změna sankciována nejvyšším soudem dané
instance, který nový právní názor přijme za svůj.
Pokud soudce nerespektuje relevantní judikaturu vystavuje se riziku, že jeho argumenty vyšší
soud nepřesvědčí a ten setrvá na svém dosavadním názoru. Dále je zde na místě uvést nález
Ústavního soudu ze dne 25.11.1999, sp.zn. III. ÚS 470/97, který dovodil, že bezdůvodné
opomenutí rozhodnutí NS může mít „rysy jurisdikční libovůle“.
§ 20 zákona č.6/2002 Sb. - Zákon o soudech a soudcích srovnej též § 17 zákona č. 150/2002 Sb.
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předvídatelnosti soudních rozhodnutí.

5.2

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.1.2012,
spisová značka 21 Cdo 3762/2010
Dle

§ 52

písm. c)

ZP může dát zaměstnavatel výpověď, stane-li se

zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného
orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za
účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.
Zmiňovaný judikát řeší otázku, kdo a na základě jakého právního titulu je
oprávněn u zaměstnavatele rozhodnout o organizační změně. Z odůvodnění310
předmětného rozsudku se dozvídáme, že „dopisem ze dne 30. 4. 2008 žalovaný
sdělil žalobci, že „s ohledem na probíhající změny v organizační struktuře PVK
došlo ke zrušení pracovního místa manažer provozu Úpravna vody Želivka/Podolí
v úseku provozního ředitele“, že pracovní poměr žalobce skončí „výpovědí ve
smyslu § 52 písm. c) zákoníku práce“, že „od 1. 5. 2008 do skončení pracovního
poměru nebude žalobci zaměstnavatel přidělovat práci“ a „bude se jednat o překážku
v práci na straně zaměstnavatele“, že po dobu těchto překážek bude žalobci náležet
náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku a že žalobci bude vyplaceno odstupné
ve výši 7 násobku průměrného měsíčního výdělku. Žalobce se domáhal, aby bylo
určeno, že uvedená výpověď z pracovního poměru je neplatná. Žalobu
odůvodnil zejména tím, že u žalovaného je v pracovním poměru od roku 1973; od
roku 2003 jako manažer provozu Úpravna vody Želivka/Podolí. Organizační
změny, které se staly důvodem pro výpověď z pracovního poměru, byly ze strany
žalovaného vykonstruovány a v době, kdy byla výpověď žalobci doručena, vůbec
neexistovaly. Teprve poté, co personální ředitel žalovaného předložil žalobci dne 30.
4. 2008 návrhy dohod o rozvázání pracovního poměru (které žalobce odmítl) a
výpověď z pracovního poměru, rozeslal všem vedoucím zaměstnancům žalovaného
„Oznámení o organizační a personální změně“, ve které je účelově a protiprávně
uvedeno, že žalobce nebude dále pracovat z důvodu překážek na straně
zaměstnavatele a že žalobcovo místo, které bude zrušeno až ke dni 1. 7. 2008, „bude
zastávat dosavadní zástupce Ing. P.“. Za bezprostřední důvod k výpovědi z

310

Zdroj: www.nsoud.cz
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pracovního poměru považuje žalobce jeho odmítnutí podepsat „faktury v celkové
částce 8.906.193,- Kč za Průzkum štolového vodovodního přivaděče“. Ačkoli
organizační změny „tohoto typu“ jsou natolik závažnou věcí, že o nich má
rozhodovat „přinejmenším představenstvo firmy, které ze zákona rozhoduje o
všech záležitostech akciové společnosti, v daném případě tomu tak nebylo“.
Danou žalobu Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 11. 6. 2009, č. j. 15 C
222/2008-56, žalobu zamítl avšak následně v odvolání Městský soud v Praze
rozsudkem ze dne 26. 2. 2010, č. j. 11 Co 412/2009-82, rozsudek soudu prvního
stupně změnil tak, že určil, že výpověď daná žalobci dopisem žalovaného ze dne
30. 4. 2008 je neplatná. Nejvyšší soud České republiky rozhodl, že rozsudek
odvolacího soudu je z hlediska žalovaným uplatněných dovolacích důvodů
správný. Protože pro posouzení projednávané věci bylo významné, zda generální
ředitel žalovaného Ing. M. K. (tedy nikoli statutární orgán žalovaného, jímž je
představenstvo) byl oprávněn rozhodnout o organizační změně (zrušení místa
manažera na úpravně vody Želivka/Podolí a Káraný), v jejímž důsledku se žalobce
stal pro žalovaného nadbytečným, jinak řečeno, zda z vnitřních předpisů žalovaného
vyplývalo, že mu tato pravomoc příslušela. Odvolací soud se při řešení této otázky
- vycházeje z ustanovení článku 30 stanov žalovaného, podle něhož vnitřní
organizaci společnosti upravuje organizační řád a další vnitřní předpisy, které
schvaluje představenstvo společnosti – správně zabýval tím, zda takové oprávnění
vyplývalo z tehdy platného a účinného organizačního řádu žalované (jiné tvrzení
žalovaný v průběhu řízení neuvedl).
Tedy z

rozsudku Nejvyššího soudu ČR lze vyvodit, že rozhodnutí o

organizačních změnách dle § 52 písm. c) ZP u zaměstnavatele, který je právnickou
osobou, činí především jeho statutární orgán, případně osoby jím pověřené, avšak
této pověřené osoby musí mít na toto oprávnění (musí to být vysloveně delegováno)
vyplývající nejlépe z vnitřního předpisu zaměstnavatele.

5.3

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.10.2011,
spisová značka 21 Cdo 2785/2010
Dle § 52 písm. d) a písm. e) ZP platí, že zaměstnavatel může

dát

zaměstnanci výpověď, nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného
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poskytovatelem pracovně lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního
orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro
pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí,
anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice nebo pozbyl-li zaměstnanec
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného
poskytovatelem pracovně lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního
orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost.
Spor se v této věci týkal povahy lékařského posudku. Z daného odůvodnění311
analyzovaného judikátu se dozvídáme, že dopisem ze dne 13.12.2008, doručeným
žalobci dne 16.12.2008, žalovaná (ředitel býv. Úřadu práce v Olomouci Bc. R. Ch.)
sdělila žalobci, že mu dává podle ustanovení § 52 písm. e) zákoníku práce výpověď
z pracovního poměru. Důvod výpovědi spatřovala v tom, že podle "lékařského
posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče ze dne 8.12.2008 žalobce
pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě způsobilost dále
konat dosavadní práci, sjednanou v pracovní smlouvě, tj. kontrolor - provádění
komplexní kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti úřadu práce".
Žalobce se žalobou podanou u Okresního soudu v Olomouci dne 27.4.2009 (a
posléze doplněnou do protokolu při jednání soudu prvního stupně dne 16.6.2009 a
26.8.2009) domáhal, aby bylo určeno, že je uvedená výpověď z pracovního
poměru neplatná. Žalobu zdůvodnil zejména tím, že posudek lékařky, na který
výpověď odkazuje, nebyl "způsobilý přivodit závěry o tom, že žalobce je
dlouhodobě nezpůsobilý vykonávat práci", když je v posudku uvedeno, že "není
schopen jako kontrolor a dle dokumentace není toho času schopen ani jiného
pracovního zařazení". Podle žalobce byl posudek zpracován "primárně za účelem
zjištění, zda je způsobilý vykonávat práci kontrolor", čímž nebyla naplněna
"skutková podstata výpovědního důvodu", neboť žalobce naposledy vykonával práci
vedoucího kontrolního oddělení. Žalobci, který pracoval u Úřadu práce v Olomouci
od 1.3.2006 jako vedoucí kontrolního oddělení, byl od 26.9.2007 přiznán plný
invalidní důchod a žalovaná mu poskytla "omluvené neplacené volno" do
31.12.2008. Další pracovní volno žalovaná nechce žalobci poskytnout a žalobce
pokládá výpověď z pracovního poměru za neplatnou rovněž pro rozpor s dobrými
mravy, neboť zneužívá "jeho zdravotní stav s cílem neumožnit mu opětovný nástup
311

Zdroj: www.nsoud.cz
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do zaměstnání". Žalovaná namítala, že žalobce byl od 6.10.2006 do 25.9.2007 v
pracovní neschopnosti, že žalobci byl od 26.9.2007 přiznán invalidní důchod a že
mu poskytla "neplacené pracovní volno" do 31.12.2008. Podle lékařského posudku
ze dne 8.12.2008 žalobce není schopen "práce kontrolora ani jiného pracovního
zařazení" a k "přezkumu jeho invalidity" má dojít dne 31.10.2009; žalobcova
neschopnost vykonávat práci je "evidentně dlouhodobá" a žalovaná nemá důvod
"dále vyčkávat, zda se jeho zdravotní stav nezlepší a neumožní mu návrat do práce".
Okresní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 22.9.2009 č.j. 16 C 225/2009-61
žalobě vyhověl následně v odvolání Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne
4.3.2010 č.j. 16 Co 9/2010-77 potvrdil rozsudek soudu prvního stupně. Proti
tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání. Dovodila, že k
naplnění výpovědního důvodu podle ustanovení § 52 písm. e) zákoníku práce musí
být splněny všechny "kumulativní podmínky", a to "existence lékařského posudku
vydaného zařízením závodní preventivní péče, nepříznivý zdravotní stav
zaměstnance způsobující jeho neschopnost konat dosavadní práci" a "dlouhodobost
tohoto stavu". Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení §
242 o.s.ř., které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.), Nejvyšší soud
ČR dospěl k závěru, že dovolání není opodstatněné. Dle právních předpisů platí,
že lékařský posudek musí obsahovat především náležitosti, které jsou uvedeny pod
bodem 8 A. a C Přílohy č. 1 vyhlášky č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci,
ve znění vyhlášek č. 479/2006 Sb., č. 64/2007 Sb. a č. 187/2008 Sb. Je-li lékařský
posudek vydáván "pro účely pracovněprávních nebo obdobných vztahů", musí
obsahovat rovněž náležitosti, které jsou stanoveny v bodě 8 B. Přílohy č. 1 vyhlášky
č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášek č. 479/2006 Sb., č.
64/2007 Sb. a č. 187/2008 Sb. Dále dovolací soud uvedl, že „při vydávání lékařských
posudků se stále - i přes právní úpravu obsaženou v ustanovení § 14 odst. 2 zákona
č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších
předpisů - postupuje zejména podle směrnice ministerstva zdravotnictví ze dne
16.12.1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci č. 49/1967 Věstníku
ministerstva zdravotnictví (registrované v částce 2/1968 Sb.), ve znění směrnice
ministerstva zdravotnictví ze dne 21.5.1970 č. 17/1970 Věstníku ministerstva
zdravotnictví (registrované v částce 20/1970 Sb.), vyhlášek č. 487/1991 Sb. a č.
31/1993 Sb. a zákona č. 61/2000 Sb.“
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Zmiňovaný zaměstnanec pozbyl v důsledku lékařského posudku vzhledem
ke svému zdravotnímu stavu způsobilost dále svojí práci vykonávat. Vzhledem k
těmto okolnostem dal zaměstnavatel zaměstnanci výpověď dle § 52 e) ZP s čím
zaměstnanec nesouhlasil, a namítal, že lékařský posudek nemá zákonem stanovené
náležitosti, protože obsahuje pouze obecné konstatování, že zaměstnanec není
schopen vykonávat práci kontrolora a toho času ani jinou práci. Předmětné soudy
daly zaměstnanci za pravdu s čímž se ztotožnil i Nejvyšší soud ČR, který dovodil,
že lékařský posudek, vydaný podle ustanovení § 77 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, je způsobilým předpokladem pro podání výpovědi z
pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. e) zák. práce, jen jestliže v něm
bylo výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti vyjádřeno, že
zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pozbyl způsobilost konat dále
dosavadní práci dlouhodobě. K výše uvedenému lze pro úplnost dodat, že vůči
zaměstnavateli má lékařský posudek právní účinky od jeho předložení a zároveň
platí, že pokud s obsahem lékařského posudku zaměstnavatel nesouhlasí, může
podat do 10 pracovních dní návrh na jeho přezkoumání.312
Z uvedeného vyplývá, že i když zaměstnavatel, může se zaměstnancem
rozvázat pracovní poměr výpovědí podle ustanovení § 52 písm. e) ZP lze doporučit
smluvním stranám uzavření dohody o skončení pracovního poměru, pokud
oprávněná strana nemá zájem na trvání pracovního poměru.

5.4

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.6.2012,
spisová značka 21 Cdo 1479/2011
Dle

§

52 písm. f) a písm. g) ZP platí, že nesplňuje-li zaměstnanec

předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňujeli bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li
nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné
zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď zaměstnavatelem, jen pokud byl
312

Protože lékařský posudek způsobuje právní účinky ihned od doručení, tak zde platí, že
zaměstnavatel nesmí připustit, aby po dobu přezkoumávání lékařského posudku zaměstnanec
nadále vykonával svoji práci, pro niž není zdravotně způsobilý. Samotné přezkoumávání
posudku může trvat až 55 dní. 10 dnů lékař na postoupení krajskému úřadu, 30 dnů má na
přezkoumání má krajský úřad a v odůvodněných případech má krajský úřad dalších 15
pracovních dnů.
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zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění
a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil a rovněž to platí, když jsou u
zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit
pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci nebo pro soustavné
méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících
se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době
posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost
výpovědi. Dané soudní rozhodnutí se týkalo skončení pracovního poměru
výpovědí danou zaměstnanci podle ustanovení § 52 písm. f) ZP. Z odůvodnění313
předmětného rozsudku zjišťujeme, že dopisem ze dne 24.3.2010 žalovaný sdělil
žalobci, že mu dává výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. f)
zákoníku práce. Důvod k tomuto opatření spatřoval v tom, že žalobce dne 3.2.2009
"vlastním zaviněním zaměnil" vykládku zboží určenou dvěma rozdílným
odběratelům, přičemž zjištěný váhový rozdíl představuje ve "finančním vyjádření"
škodu ve výši 15.438,- Kč, že dne 7.8.2009 "způsobil vlastním zaviněním" schodek
na zboží ve výši 11.230,80 Kč ztrátou 10 ks přepravek s loveckým salámem, kterou
nenahradil, a že dne 4.2.2010 nesplnil příkaz svého přímého nadřízeného L. Z. a
odmítl naložit zboží pro zákazníka Fedor Praha. Žalobce se domáhal, aby bylo
určeno, že uvedená výpověď z pracovního poměru je neplatná. Žalobu
odůvodnil zejména tím, že jednání ze dne 3.2.2009 vytýkané mu ve výpovědi
nespadá do období posledních 12 měsíců před výpovědí, v němž musí být
zaměstnanec podle ustanovení § 52 písm. f) zákoníku práce vyzván k odstranění
neuspokojivých pracovních výsledků, že dne 7.8.2009 veškeré přepravky se zbožím
žalovanému vrátil a žádná škoda nevznikla a že k neuposlechnutí pokynu
nadřízeného ze dne 4.2.2010 naložit zboží pro zákazníka Fedor Praha jej vedla
okolnost, že vzhledem k tehdejším klimatickým podmínkám bylo obtížné se s tak
velkým vozidlem, se kterým žalobce jezdil, k tomuto zákazníkovi dostat a že by to
navíc byla vzhledem k jeho plánu rozvozu "značná zajížďka". Okresní soud v
Náchodě rozsudkem ze dne 13.9.2010 č.j. 8 C 111/2010-72 žalobu zamítl což
odůvodnil tím, že výpověď z pracovního poměru doručenou žalobci dne 31.3.2010
je nutno vzhledem ke skutkovému vymezení výpovědního důvodu posoudit podle
313

Zdroj: www.nsoud.cz
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ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce a že odmítnutím vykonat přidělenou práci
dne 4.2.2010 žalobce závažně porušil povinnosti zaměstnance vyplývající z
ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) a § 301 písm. a) a b) zákoníku práce. Odvolání
žalobce Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 4.1.2011 č.j. 20 Co
541/2010-105 potvrdil rozsudek soudu prvního stupně. Proti tomuto rozsudku
odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Dovolací soud rozhodnul, že rozsudek
odvolacího soudu nemá ve věci samé po právní stránce zásadní význam, neboť
odpovídá ustálené judikatuře soudů, a že tedy proti němu není dovolání
přípustné ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. Nejvyšší soud proto
dovolání žalobce proti tomuto rozhodnutí podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první
a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl. Lze konstatovat, že soudy výpověď shodně
posuzovaly jako výpověď danou podle ustanovení § 52 písm. g) ZP, protože
jednotlivá vytýkaná jednání chápaly jakožto zaviněné porušení povinnosti, tedy
samotné změnily právní kvalifikaci výpovědního důvodu. 314
Pro posouzení platnosti výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení §
52 písm. g) ZP proto není podstatné, kolik z jednání označených ve výpovědi jako
porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci bylo skutečně v řízení před soudem jako porušení této povinnosti
posouzeno, ale to, zda zjištěné porušení povinnosti zaměstnance dosahuje
intenzity méně závažného porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k vykonávané práci nebo závažného porušení povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci či porušení
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci
zvlášť hrubým způsobem.

5.5

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5.1.2011,
spisová značka 21 Cdo 4891/2009
Dle § 65 odst. 2 ZP platí, že pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí

sjednané doby (§48 odst.2 ZP) 315 s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací,
314

315

Z tohoto aspektu je podstatné, že nesplnění příkazu nadřízeného zaměstnance je závažné porušení
povinností, které opravňuje zaměstnavatele bez dalšího rozvázat pracovní poměr se
zaměstnancem.
Dle uvedeného platí, že pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby.
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platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. V předmětném judikátu se
řešila situace, kdy zaměstnankyni skončila sice pracovní smlouva uzavřená na
dobu určitou, avšak v práci dále pokračovala, ještě několik týdnů s vědomím
svých nadřízených. Z odůvodnění316 se dozvídáme, že se žalobkyně domáhala, aby
bylo určeno, že „pracovní poměr vzniklý podle pracovní smlouvy uzavřené mezi
žalobkyní a žalovaným dne 31.10.2004 se změnil na pracovní poměr na dobu
neurčitou a že nadále trvá“. Žalobu odůvodnila zejména tím, že u žalované
pracovala jako prodavačka a servírka, a že pracovní smlouva byla uzavřena na dobu
určitou od 1. listopadu 2004 do 31. října 2005. „I po tomto datu byly žalobkyni
zadávány pracovní úkoly a žalobkyně tedy dále v práci pokračovala, a to s
vědomím všech svých nadřízených“, a proto podle jejího názoru došlo ke změně
pracovního poměru na pracovní poměr uzavřený na dobu neurčitou v souladu s
ustanovením § 56 odst. 2 ZP. Dne 22.11.2004 byla žalobkyně vyzvána, aby opustila
pracoviště s tím, že její pracovní poměr téměř před měsícem skončil. Žalobkyni bylo
doručeno potvrzení o zdanitelných příjmech, evidenční list důchodového pojištění a
zápočtový list, upozornila proto žalovanou, že došlo ke změně pracovního poměru
na dobu neurčitou, žalovaná však na tuto skutečnost nereagovala. Obvodní soud pro
Prahu 2 rozsudkem ze dne 10.12.2007 č.j. 10 C 34/2006-87 určil, že „pracovní
poměr vzniklý podle pracovní smlouvy uzavřené mezi žalobkyní a žalovanou dne
31.10.2004 se změnil na pracovní poměr na dobu neurčitou a že nadále trvá“,
protože bylo prokázáno, že nejenom statutární zástupce žalované, ale její další
zaměstnanci měli informace o tom, že žalobkyně pokračuje v konání práce.
Odvolání žalované Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 18.2.2009 č.j. 39 Co
415/2008-138 rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu zamítl.
Odvolací soud mimo jiné dovodil, že žalobkyně mohla podat podle § 80 písm. c)
o.s.ř. žalobu na určení trvání pracovního poměru, neboť „mezi účastníky
panovala nejistota o jejich vzájemném vztahu, žalobkyně však tímto způsobem
žalobní petit neformulovala a domáhala se určení, že pracovní poměr vzniklý podle
zmíněné pracovní smlouvy se změnil na pracovní poměr na dobu neurčitou“, nemá
proto na té části žalobního petitu naléhavý právní zájem. Proti tomuto rozsudku
odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání. Dovolací soud dospěl k závěru, že
rozsudek odvolacího soudu není správný. Nejvyšší soud České republiky jej proto
zrušil (§ 243b odst. 2 část věty za středníkem o.s.ř.). a věc vrátil Městskému soudu
316

Zdroj: www.nsoud.cz
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v Praze k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta druhá o.s.ř.). Tedy platí, že pokud
zaměstnanec po uplynutí sjednané doby (§48 odst. 2 ZP) pokračuje „s vědomím
zaměstnavatele“ dále v konání prací a zároveň zaměstnavatel navenek nijak nedá
na vědomí, že s další prací zaměstnance nesouhlasí, tak jedná o pracovní poměr na
dobu neurčitou. Za vědomí zaměstnavatel je bráno i vědomí přímého nadřízeného
zaměstnance ( § 11 ZP).
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6.

Základní individuální pracovněprávní vztahy ve
slovenském pracovním právu

6.1

Pojem a prvky pracovního poměru v SR
Pracovní poměr v slovenském pracovním právu je jedním ze základních

pracovněprávních vztahů, prostřednictvím kterého si občané realizují své ústavní
právo na práci. Oľga Šebestová 317 považuje pracovní poměr za nejvýznamnější
formu účasti občanů na společenské práci. Pracovní poměr v slovenském právu
specifikují tyto základní rysy:
a) musí se jednat o smluvní a závazkový vztah, v rámci kterého se jedna strana
zavazuje pro druhou stranu vykonávat práci za odměnu,
b) zaměstnanec musí být osobně podřízen a zároveň být hospodářsky závislý na
zaměstnavateli,
c) prostřednictvím tohoto vztahu si zaměstnanec uskutečňuje svá ústavní sociální
práva, což opravňuje zákonodárce k omezení smluvní volnosti v rámci
pracovněprávních vztahů,
d)

zaměstnavatel si v rámci pracovního závazku zaměstnance prosazuje své

dispoziční právo.
Samotný pracovní poměr lze uzavřít jenom pracovní smlouvou na rozdíl od
minulých slovenských pracovněprávních úprav. Vnitřní struktura pracovního
poměru je obdobná úpravě české, kde mezi prvky pracovního poměru řadíme
subjekty, obsah a předmět. Subjekty pracovního poměru jsou zaměstnanec a
zaměstnavatel. Kde zaměstnavatel obdobně jako v úpravě české může být FO nebo
PO, avšak ta musí mít alespoň jednoho zaměstnance. Za PO jedná její statutární
orgán nebo jeho člen. V případě právní subjektivity FO v pozici zaměstnavatele je
nutno rozlišovat způsobilost mít práva a povinnosti od způsobilosti vlastními
právními úkony nabývat práva a povinnosti. Pasívní složka této subjektivity v
slovenském právu vzniká již narozením, zatím co ta druhá aktivní složka umožňuje
FO vystupovat a jednat jakožto zaměstnavatel jen osobě plnoleté ( do té doby za ní
právní úkony provádí její zákonný zástupce). Naproti tomu právní status

317
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zaměstnance může mít FO dosažením 15 let věku.
Obsahem pracovního poměru je soubor práv a povinností jeho subjektů. Co
se týče povinností vyplývajících z pracovního poměru, tak ve smyslu § 47 ZPr.318 je
zaměstnavatel povinen přidělovat práci zaměstnanci podle pracovní smlouvy,
poskytovat mu za ně mzdu, vytvářet podmínky pro splnění pracovních úkolů a
dodržovat ostatní pracovní podmínky dle právních předpisů, kolektivní smlouvy a
pracovní smlouvy. Dále platí, že zaměstnanec je povinen dle pokynů zaměstnavatele
vykonávat práci osobně, dle pracovní smlouvy, ve stanovené pracovní době a musí
dodržovat pracovní disciplínu. Zaměstnavatel nesmí posuzovat jako nesplnění
povinnosti, když zaměstnanec odmítne vykonávat práci nebo splnit pokyny, které
jsou v rozporu s právními předpisy či s dobrými mravy nebo, které bezprostředně a
vážně ohrožují život, zdraví zaměstnance nebo jiných osob. Tedy nebude se jednat
o porušení pracovní disciplíny, pokud zaměstnanec přestane chodit do práce z
důvodu, že mu zaměstnavatel přestal přidělovat práci, až do té doby, pokud ho
zaměstnavatel k tomu nevyzve. 319
Pracovní závazek zaměstnance je vymezen druhem práce, místem výkonu
práce a časem. Předmětem pracovního poměru je výkon závislé práce , který musí
být vymezen druhově, tedy nemůže se zde jednat o individuální vymezení práce a
zároveň zde platí, že zaměstnanec se zavazuje k soustavnému výkonu práce v
pracovním procesu.
Pro slovenské pracovní právo je typické, že pracovněprávní vztah vzniká na
základě pracovní smlouvy zatím co právní vztah státně zaměstnanecký vzniká na
základě služební smlouvy. 320 Právní úprava státní služby nemá na Slovensku
jednotný veřejnoprávní charakter je pro ní typická neopodstatněná hypertrofie
právních předpisů. Například ve smyslu zákona č.73/1998 Z.z. O štátnej službe
príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a
justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, ve znění pozdějších
předpisů, jsou příslušníci těchto subjektů v služebním poměru a jejich
zaměstnavatelem je stát. Jejich právní vztah vzniká na základě o přijetí do státní
služby. Co se týče státně zaměstnaneckého poměru, který je upraven v zákoně o
státní službě č. 400/2009 Z.z., tak jeho veřejnoprávní charakter je značně
318
319
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diskutabilní, protože ten vzniká služební

smlouvou, a zároveň v zákoně o

státní službě je zakotveno množství právních institutů, které jsou typické pro
pracovní poměr (nehledě na delegovanou působnost ZPr). Pokud bereme v potaz
veřejnou službu, která je upravena v zákoně č. 552/2003 Z.z.,321 tak na rozdíl od
zákona o státní službě se řídí zásadami pracovněprávních vztahů upravených
v ZPr. 322 pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Z tohoto důvodu si myslím, že
pracovněprávní vztahy zaměstnanců vzniklé na základě zákona o veřejné službě
patří do pracovního práva. Subjekty, které vykonávají veřejnou (tedy ne státní)
službu, jsou v pracovněprávním vztahu, který sice má veřejnoprávní charakter, ale
není to stát. Tedy lze konstatovat, že ZPr se v plném rozsahu aplikuje jenom na
pracovněprávní vztahy v podnikatelské sféře a jeho použití na pracovněprávní
vztahy v státní službě není vůbec upravené nebo jenom omezeně a na
pracovněprávní vztahy veřejné služby se použije subsidiárně.

6.2 Druhy pracovních poměrů v SR
V důsledku světové hospodářské krize, se stala vysoká míra nezaměstnanosti
běžným fenoménem, proto se začalo s uplatňováním různých atypických forem
flexibility zaměstnávání, což má za následek menší míru ochrany zaměstnance ve
slovenském pracovním právu. Jedná se zde především o netradiční formy
zaměstnávání jakou je práce na úvazek, dělené pracovní místo, telepráce, práce na
dobu určitou, agenturní zaměstnávání a podobně. Slovenská právní úprava je z
aspektu flexibilnosti značně liberální. Zaměstnavatel na počátku pracovního
procesu má na výběr, jestli nabídne práci zaměstnanci pracovní smlouvu na dobu
neurčitou nebo na omezenou dobu, na plný nebo částečný úvazek. Má možnost také
rozdělit jedno pracovní místo mezi více zaměstnanců nebo může nabídnout
zaměstnanci práci doma či telepráci a podobně. Zároveň slovenská právní úprava
nebrání, aby zaměstnanec uzavíral více pracovních poměrů.
Právní úprava pracovních poměrů na dobu určitou se řídí úpravou dle § 48
ZP, který mimo jiné uvádí, že pracovní poměr na dobu určitou musí být sjednán
písemně, jinak se jedná o pracovní poměr uzavřený na dobu neurčitou. V slovenské
právní úpravě platí, že je možné jej sjednat nejdéle na dva roky, a také zde platí
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dle § 71 odst.2 ZPr, že pokud bude zaměstnanec pokračovat v práci po uplynutí
sjednané doby s vědomím zaměstnavatele ve výkonu práce, tak se pracovní poměr
změní na dobu neurčitou. Avšak dle § 48 odst. 4 ZPr platí, že opětovné prodloužení
pracovního poměru na dobu určitou do 2 let nebo nad dva roky je možné jen z
důvodů:
a) zastoupení zaměstnance během mateřské nebo rodičovské dovolené, dovolené
bezprostředně navazující na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, dočasné
pracovní neschopnosti nebo zaměstnance uvolněného na výkon veřejné nebo
odborové funkce,
b) vykonávaní prací, při kterých je nutné zvýšit počet zaměstnanců na dočasnou
dobu nejvíce na dobu, 8 měsíců v kalendářním roce
c) vykonávání prací, které jsou závislé na střídání ročních období, každý rok se
opakujících nejvíce na dobu, 8 měsíců v kalendářním roce,
d) vykonávání prací sjednaných v kolektivní smlouvě.
Obdobně se to týká i vysokoškolských pedagogů, nebo tvůrčích zaměstnanců vědy,
výzkumu, vývoje nebo dle objektivních důvodů vyplývajících z činnosti
vysokoškolských pedagogů či tvůrčích zaměstnanců vědy, výzkumu a vývoje dle
zvláštních předpisů. 323 Tyto důvody musí být uvedeny v pracovní smlouvě. Dle
mého názoru je právní úprava na dobu neurčitou až likvidační pro zaměstnavatele s
menším počtem zaměstnanců, pokud nemůže tento zaměstnavatel využít řetězení
pracovních poměrů na dobu určitou a následně bude muset propouštět zaměstnance
v pracovních poměrech na dobu neurčitou i s nárokem na odstupné. Myslím si, že
ZPr by měl více selektovat zaměstnavatele jednak co do počtů zaměstnanců tak i do
výše jeho obratu, pokud už slovenská právní úprava uplatňuje menší ochranu
zaměstnanců a preferuje více ekonomické zájmy než zájmy slabší strany.
Domácí práce a telepráce jsou upraveny v § 52 ZPr. Jedná se zde o
flexibilní formu výkonu práce, která se vykonává mimo prostory zaměstnavatele,
a to v době, kterou si určí sám zaměstnanec. Pokud se takový druh domácí práce
vykonává s použitím informačních technologií, tak se jedná o telepráci. Za
takovou práci se nepovažuje práce, která je vykonávána příležitostně nebo za
mimořádných okolností se souhlasem zaměstnavatele. Nevztahují se na ní
ustanovení ohledně pracovní doby a prostojů, důležitých osobních překážkách v
práci, náhrady za práci přesčas, noční práce ani kompenzace za ztížený výkon práce.
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Dle § 49 ZPr je možné uzavřít pracovní poměr na kratší pracovní dobu.
Tedy lze dle slovenské právní úpravy sjednat v pracovní smlouvě kratší pracovní
dobu, než je stanovená týdenní pracovní doba. Zaměstnavatel ho nemusí rozvrhnout
na všechny pracovní dni, zaměstnanci pak následně přísluší mzda pouze za
sjednanou pracovní dobu (částeční úvazek).
Zvláštní druh pracovního poměru je upraven v § 49a ZPr, konkrétně se jedná
o dělené pracovní místo jakožto nástroj na podporu některých skupin
zaměstnavatelů. Prakticky se jedná o rozdělení jednoho pracovního místa ve
stanovené pracovní době mezi více zaměstnanců s kratší pracovní dobou. Tyto
zaměstnanci si sami mezi sebou rozvrhnou pracovní dobu, na kterou se ale
nevztahuje úprava o překážkách v práci na straně zaměstnance, pokud vznikne,
musejí se vzájemně zastoupit. Dohoda musí být uzavřena písemně pod sankcí
neplatnosti a zaniká ve lhůtě 1 měsíce od jejího oznámení. Je možné ji kdykoliv
vypovědět jak ze strany zaměstnavatele tak ze strany zaměstnanců.
Ve slovenské právní úpravě je možné dle § 50 ZPr sjednat i více pracovních
poměrů s jedním a týmž zaměstnancem prakticky bez omezení. Musí se ale jednat
o výkon práce jiného druhu a zároveň zde platí, že práva a povinnosti plynoucí z
těchto pracovních poměrů se posuzují samostatně.324
Institut dočasného přidělení zaměstnance je upraven v § 58a a §58b ZPr,
kteří upravuji dočasné přidělení zaměstnance mateřského zaměstnavatele k jinému
uživatelskému zaměstnavateli, pokud jsou pro to objektivní důvody nebo se jedná o
agenturu dočasného zaměstnávání. V případě agentury se ze zaměstnancem uzavírá
pracovní smlouva 325 a v případě mateřského zaměstnavatele se uzavírá písemná
dohoda se zaměstnancem o jeho dočasném přidělení. Dočasně přidělení zaměstnanci
mají stejná práva jako zaměstnanci uživatelského zaměstnavatele.

6.3

Předsmluvní vztahy a vznik pracovního poměru v SR
Předsmluvní vztahy upravuje § 41 ZPr, který upravuje především práva a

povinnosti plynoucí před vznikem pracovního poměru. Zaměstnavatel je povinen
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informovat FO, která se uchází o zaměstnání o jejích právech a povinnostech
plynoucích z pracovní smlouvy. Pokud to vyžaduje právní předpis stanovený pro
výkon práce, musí zaměstnavatel ověřit zdravotní způsobilost FO ucházející se o
zaměstnání. Zaměstnavatel je také oprávněn požadovat od FO ucházející se o
zaměstnání pracovní posudek od předešlého zaměstnavatele a informace, které
souvisí přímo s výkonem prací, na které se má sjednat pracovní smlouva. 326I zde
samozřejmě platí zákaz diskriminace a dle § 41 odst. 6 ZPr platí i zákaz požadovat
informace od uchazeče o zaměstnání týkající se těhotenství, rodinných poměrů,
o bezúhonnosti ( s výjimkou kde zvláštní právní předpis stanoví jinak) a o politické,
odborové a náboženské příslušnosti. Naproti tomu uchazeč o zaměstnání je povinen
informovat zaměstnavatele o skutečnostech, které brání výkonu práce nebo které by
mohly zaměstnavateli způsobit újmu ( u mladistvého, pokud pracuje u jiného
zaměstnavatele, také o délce jeho pracovní doby).
Pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem

se zakládá

písemnou pracovní smlouvou dle § 42 a § 43 ZPr. Jedná se o dvoustranný právní
úkon, který musí obsahovat druh práce, na který se zaměstnanec přijímá a jeho
stručnou charakteristiku, místo výkonu práce, den nástupu do práce a mzdové
podmínky, pokud nejsou upravené v kolektivní smlouvě. Slovenská právní úprava
pracovního poměru neupravuje jmenování a volbu jakožto právní tituly vzniku
pracovního poměru. Na to, aby pracovní poměr vzniknul, nestačí jenom uzavření
pracovní smlouvy, ale je nutné, aby nastal okamžik, který byl sjednán v pracovní
smlouvě jako den nástupu do práce. V tento den vznikne pracovní poměr, i když
zaměstnanec nenastoupí do práce, protože mu v tom bránila překážka v práci, na
kterou zaměstnavatele zaměstnanec včas upozornil (do 3 pracovních dnů) nebo že
na sjednaný den připadnul svátek, sobota, neděle. Pracovní smlouva má obsahovat
i ujednání ohledně výplatních termínů, pracovní době, délky výpovědní doby a
dovolené pokud nejsou ujednané v kolektivní smlouvě, pokud je neobsahuje, tak je
zaměstnavatel povinen dle § 44 odst.1 ZPr,

do jednoho měsíce od vzniku

pracovního poměru písemně informovat zaměstnance o těchto podmínkách. V
pracovní smlouvě je možné sjednat i zkušební dobu, která je upravena v § 45 ZPr.
Zkušební dobu je možné sjednat na dobu 3 měsíců u řídicích zaměstnanců v první
a druhé linií pod statutárem to může být až na dobu 6 měsíců. Tato zkušební doba
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musí být uzavřena písemně, nejpozději v den vzniku pracovního poměru, a to pod
sankcí neplatnosti. Slovenská právní úprava nevylučuje, aby se zkušební doba
sjednala v pracovním poměru na dobu určitou nebo v pracovním poměru na částečný
úvazek. Zkušební dobu není možné prodlužovat, vyjma případu o dobu překážek v
práci na straně zaměstnance. Zákaz sjednávání zkušební doby platí u opětovného
sjednávání pracovního poměru na dobu určitou. Zkušební dobu také není možné
sjednat v pracovní smlouvě uzavřené se žákem učiliště na výkon práce odpovídající
jeho kvalifikaci.327Skončení pracovního poměru ve zkušební době je možné jenom
písemně a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, vyjma případu
těhotné zaměstnankyně, matky do 9. měsíce po porodu a kojící ženy, kde
zaměstnavatel je povinen uvést důvod, a to pod sankcí neplatnosti.

6.4

Změna pracovního poměru ve slovenském pracovním právu
Změna

pracovního poměru nastává

nejčastěji v jeho obsahu nebo v

subjektu zaměstnavatele. Dle § 54 ZPr, lze měnit obsah pracovní smlouvy jen
po dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Vykonávat práce jiného druhu
nebo na jiném místě, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, ve dle § 55 ZPr,
zaměstnanec povinen konat v případech, když:
a) vzhledem k zdravotnímu stavu podle lékařského posudku328 dlouhodobě ztratil
způsobilost vykonávat dosavadní práci, nebo když ji nesmí vykonávat z důvodu
onemocnění nemocí z povolání, nebo když na pracovišti dosáhl nejvyšší přípustnou
míru expozice329,
b) těhotná žena, matka do konce 9 měsíce po porodu nebo kojící matka, která
vykonává práci, kterou nesmí vykonávat, nebo podle lékařského posudku ohrožuje
její těhotenství nebo mateřství,
c) je to potřebné dle lékařského posudku nebo z rozhodnutí orgánu veřejného
zdravotnictví (karanténní opatření)
d) je to nutné dle pravomocného rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu
e) je zaměstnanec podle lékařského posudku uznán nezpůsobilý pro noční práci
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f) těhotná žena, matka do konce 9. měsíce po porodu nebo kojící matka pracující v
noci požádá o převedení na denní práci.
Bez souhlasu je možno zaměstnance převést na jinou práci v důsledku mimořádné
události330 nebo na zmírnění jejich důsledků na potřebný čas (§55 odst. 4 ZPr).
Dle mého názoru je toto ustanovení v rozporu s právní úpravou nucených prací
upravenou v čl. 18 zákona č. 460/1992 Zb., Ústava SR. Náhradní práce musí být
vhodná pro zaměstnance, tedy musí odpovídat zdravotní způsobilosti zaměstnance
a zároveň zaměstnavatel je povinen přihlédnout ke schopnostem a kvalifikaci
zaměstnance. Zaměstnavatel je dále povinen předem projednat se zaměstnancem
důvod převedení na jinou práci a dobu po kterou se má daná práce vykonávat.
Slovenský zákonodárce pod pojem převedení zahrnuje mimo změnu druhu práce i
změnu místa výkonu práce ( § 57 ZPr).
Ke změně pracovního poměru v subjektu dochází především, pokud dojde
ke zrušení zaměstnavatele bez právního nástupnictví ( v takovém případě dochází
ke skončení pracovních poměrů). Pokud ale dojede k zániku zaměstnavatele, který
má právního nástupce, tak v takovém případě dochází dle § 27 ZPr, ke generální
sukcesi práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nový právní subjekt a
skončení pracovního poměru ze strany původního zaměstnavatele prakticky
nepřipadá v úvahu. Dle § 28 ZPr, dochází k automatickému převodu práv a
povinností na nového zaměstnavatele i při převodu podniku. 331 V případě, že se
převodem mají zaměstnanci zásadně změnit pracovní podmínky a zaměstnanec
s nimi nesouhlasí (§ 29a ZPr), tak se jeho pracovní poměr bude považovat za
skončený dohodou z důvodu nadbytečnosti ke dni převodu (§63 odst.1 písm. b)
ZPr). Zaměstnavatel má uloženou povinnost dle § 29 ZPr písemně informovat
zaměstnance (pokud u něj nepůsobí zástupci zaměstnanců) o datu přechodu,
důvodech a důsledcích pro zaměstnance a zároveň i o plánovaných opatřeních.
Protože pracovní poměr zaměstnanců, kteří budou pokračovat v práci u nového
zaměstnavatele nekončí, stačí s nimi vyhotovit dohodu o změně pracovního poměru,
ve které se uvede důvod organizační změny a termín její účinnosti, a zároveň je
nutné uvést název nového zaměstnavatele, na kterého přecházejí práva a povinnosti
z pracovněprávních vztahů dřívějšího zaměstnavatele. V aplikační praxi se jedná u
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změny v subjektu z důvodů splynutí, fúze, rozdělení, prodeje, pronájmu, ale i dle
aktuální judikatury Evropského soudního dvora též i outsourcing ( jedná se o
přidělení služby nebo úkolu zaměstnavatele jinému podniku).

6.5

Skončení pracovního poměru v SR
Skončení pracovního poměru lze chápat jako jeho absolutní zánik. Dle

právní úpravy v § 59 ZPr lze pracovní poměr skončit na základě těchto právních
skutečností dohodou, výpovědí, okamžitým skončením(zrušením) a skončením
pracovního poměru ve zkušební době. Pracovní poměr skončí také uplynutím
sjednané doby. Pro cizince nebo osoby bez státní příslušnosti skončí pracovní
poměr v době, kdy mu skončí povolení k pobytu na území SR, pravomocným
rozsudkem ukládajícím trest vyhoštění, nebo pokud mu bylo povolení k pobytu
odňato vykonatelným rozhodnutím příslušného orgánu. Tedy pracovní poměr skončí
na základě právního úkonu nebo právní události (uplynutím doby nebo smrtí
zaměstnance) a v případě cizinců nebo osob bez státní příslušnosti také na základě
pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu.
Dohoda

o skončení pracovního poměru musí být písemná332 a je

výsledkem konsenzu smluvních stran. Flexicurita se následně projevuje v tom, že
dle § 60 odst.1 ZPr se pracovní poměr skončí sjednaným dnem. V dohodě pak
následně musí být uveden důvod skončení pracovního poměru, pokud to
zaměstnanec požaduje nebo pokud důvodem pro skončení pracovního poměru byl
důvod uvedený v § 63 odst.1 písm. a) až c) ZPr (organizační důvody, nadbytečnost,
zdravotní stav). Následně pak každá ze stran má obdržet jedno vyhotovení dohody.
Výpovědí

může

skončit

pracovní poměr jak zaměstnavatel tak i

zaměstnanec. Výpověď je jednostranný právní úkon, který musí mít písemnou
formu a zároveň musí být doručen druhé straně, jinak je výpověď neplatná.
Zaměstnavatel může dát výpověď jenom ze zákonných kvalifikovaných
výpovědních důvodů uvedených v § 63 ZPr. Způsob doručení upravuje § 38 ZPr.
V případě výpovědi ze strany zaměstnavatele má přednost doručení přímé před
doručením poštovním podnikem. Náhradní doručení poštovním podnikem má být
označeno do vlastních rukou. V případě výpovědi ze strany zaměstnance si
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zaměstnanec může vybrat. V slovenském pracovním právu je upravena výpovědní
doba podle délky trvání pracovního poměru. V § 62 ZPr,

je uvedeno

kogentní minimum délky výpovědní doby. Při výpovědí dané zaměstnavatelem platí
výpovědní doba nejméně 1 měsíc, pokud pracovní poměr trval méně než rok, 2
měsíce, pokud pracovní poměr trval nejméně jeden rok, 3 měsíce pokud se výpověď
týkala organizačních změn nebo pokud zaměstnanec ztratil dlouhodobě podle
lékařského posudku způsobilost vykonávat dosavadní práci a pracovní poměr trval
ke dni doručení výpovědi nejméně 5 let. Co se týče výpovědi dané zaměstnancem,
tak výpovědní doba musí činit nejméně 1 měsíc, pokud pracovní poměr trval méně
než 1 rok, a 2 měsíce, pokud pracovní poměr trval nejméně 1 rok. Na délku
výpovědní doby nemá vliv opakovaně uzavíraný pracovní poměr na dobu určitou.
Výpověď začíná běžet od prvního dne

kalendářního měsíce následujícího po

doručení výpovědi. Dle § 62 odst.8 ZPr, platí, že pokud zaměstnanec nezůstane
během výpovědní doby u zaměstnavatele, a zároveň platí, že si to společně smluvní
strany sjednaly v pracovní smlouvě, tak zaměstnavatel má právo na peněžitou
náhradu od zaměstnance.333Výpověď ze strany zaměstnavatele je upravena v § 63
ZPr, který stanovuje výpovědní důvody v odst. 1, kdy může zaměstnavatel dát
výpověď zaměstnanci jenom:
a) pokud se zaměstnavatel zrušuje nebo přemísťuje nebo jeho část,
b) z důvodu nadbytečnosti zaměstnance,
c) z důvodu zdravotního stavu

podle lékařského posudku dlouhodobě ztratil

způsobilost vykonávat dosavadní práci, nebo když ji nesmí vykonávat z důvodu
onemocnění nemocí z povolání nebo když na pracovišti dosáhl nejvyšší přípustnou
míru expozice,
d) zaměstnanec nesplňuje potřebné předpoklady dle právních předpisů pro výkon
sjednané práce, nesplňuje požadavky spočívající v jmenování nebo volbě, nesplňuje
předpoklady bez svého zavinění pro řádný výkon práce určené ve vnitřním předpise,
pro neuspokojivé pracovní výsledky a zaměstnavatel ho vyzval k jejich odstranění
v posledních 6 měsících a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
e) jsou dané důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru nebo pro méně
závažné porušení pracovní disciplíny, pokud byl zaměstnanec v posledních 6
333

V tomto ustanovení spatřuji posílení pozice zaměstnavatele na úkor menší ochrany
zaměstnance. V některé slovenské právní teorii se dokonce danému ustanovení vytýká jeho
nekomplexnost, a doslova žádají o větší finanční postih pro zaměstnance, pokud ho
zaměstnavatel nechce z práce uvolnit a zaměstnanec proto přestane chodit do práce s úmyslem
docílit okamžité zrušení jeho pracovního poměru.
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měsících upozorněn na možnost výpovědi ( týká se jen méně závažných porušení).
Dle § 63 ZPr dále platí, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pokud
nemá možnost zaměstnance dále zaměstnávat, a to ani na kratší pracovní čas v místě
uvedeném v pracovní smlouvě, nebo pokud zaměstnanec není ochoten přejít na
jinou vhodnou práci nebo se podrobit k její přípravě. Z uvedeného tedy vyplývá, že
platnost výpovědi vyjma výjimek je vázaná na hmotněprávní podmínku nabídky jiné
vhodné práce. Zákaz výpovědi je upraven v § 64 ZPr kde platí, že zaměstnavatel
nemůže dát výpověď zaměstnanci v ochranné době a to:
a) v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práceneschopným pro nemoc nebo
úraz, pokud si je nepřivodil úmyslně sám, v době od podání návrhu na ústavní léčbu
nebo od nástupu na lázeňskou léčbu,
b) v době povolání k vojenské službě, k výkonu mimořádné služby v krizové situaci
nebo mobilizaci
c) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo je na mateřské dovolené, v době
rodičovské dovolené nebo když osamělý zaměstnanec nebo zaměstnankyně
pečuje o dítě mladší tří let,
d) v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě uvolněn na výkon veřejné funkce,
e) v době, kdy je zaměstnanec pracující v noci uznán podle lékařského posudku
dočasně nezpůsobilý pro noční práci.
Pokud ale těhotná zaměstnankyně nepředložila o svém těhotenství lékařské
potvrzení nebo neinformovala zaměstnavatele o svém stavu, nevztahuje se na ni tato
ochranná doba. Zákaz výpovědi neplatí pokud je dána výpověď z organizačních
důvodů zrušení zaměstnavatele nebo jeho částí, z důvodu, kdy je možné se
zaměstnancem skončit pracovní poměr okamžitě vyjma zaměstnanců na mateřské a
rodičovské dovolené, pro jiné porušení pracovní disciplíny, vyjma těhotné
zaměstnankyně a zaměstnanců na mateřské nebo rodičovské dovolené, nebo pokud
zaměstnanec z vlastní viny ztratil předpoklady pro výkon sjednané práce. Výpověď
ze strany zaměstnance je upravena v § 67 ZPr kde platí, že zaměstnanec může dát
zaměstnavateli výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpověď
musí být písemná, a to pod sankcí neplatnosti, a zároveň platí, že musí být řádně
doručena. K výpovědi, kterou dává mladistvý by si měl zaměstnavatel vyžádat
souhlas od jeho zákonného zástupce, jinak se vystavuje sankci od inspektorátu
práce. Hromadné propouštění je upraveno v § 73 ZPr a je prakticky téměř shodné
s českou právní úpravou.
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Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je upraveno
v § 68 ZPr, který stanovuje 2 taxativní důvody pro okamžité zrušení pracovního
poměru, a to pokud byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný
čin334a pro závažné porušení pracovní disciplíny ( je zde důležitá míra intenzity).
Zaměstnavatel může skončit okamžitě pracovní poměr v subjektivní lhůtě 2 měsíců
ode dne, kdy se o důvodech okamžitého zrušení pracovního poměru dozvěděl a v
objektivní lhůtě do jednoho roku od vzniku důvodu. Jedná se tedy o prekluzivní
lhůty. V případě okamžitého skončení pracovního poměru zaniká pracovní poměr
dnem jeho doručení druhé straně. Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní
poměr jenom z taxativních důvodů uvedených v § 69 ZPr, a to:
a) z důvodu lékařského posudku, podle kterého nemůže dále vykonávat dosavadní
práci, a zaměstnavatel ho nepřevedl na jinou vhodnou práci do 15 dnů od předložení
tohoto posudku,
b) pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy, cestovní náhrady,
náhradu za pracovní pohotovost, náhradu příjmu při dočasné pracovní neschopnosti
nebo jejích část do 15 dnů po uplynutí jejich splatnosti,
c) je bezprostředně ohrožen jeho život nebo zdraví,
d) jedná se o mladistvého zaměstnance, jehož morálka je ohrožena výkonem práce.
Problémy v aplikační praxi v souvislosti s vyplácením mzdy i odstupného řešila
slovenská právní úprava i v Trestním zákonu č. 300/2005 Z.z., konkrétně v § 214,
který mimo jiné uvádí, že nevyplacení mzdy, platu nebo jiné odměny za práci,
náhrady mzdy nebo odstupného na které má zaměstnanec nárok, v den jejich
splatnosti, i když v tento den měl peněžní prostředky na jejich výplatu, které
nepotřeboval na zabezpečení činnosti PO nebo FO zaměstnavatele, se potrestá
odnětím svobody až na 3 roky. Klíčová je při tom věta „i když tento den měl peněžní
prostředky na jejich výplatu“, protože z daného vyplývá, že pokud měl
zaměstnavatel peněžní prostředky před tímto dnem nebo po něm, tak se nejedná o
naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu.335
V zájmu právní jistoty jsou uvedené důvody okamžitého zrušení pracovního

334

335

Tedy slovenská právní úprava nezvažuje podmíněný trest odnětí svobody, což se znovu projevuje
v menší ochraně slabší strany zaměstnance např. § 305 odst. 2 zákona č. 300/2005 Z.z.
Následně se v praxi často stává, že pokud zaměstnavatel nemá peněžní prostředky v den jejich
splatnosti na účtu nebo v pokladně, nebo jich musel použít na zabezpečení svojí činnosti, tak se
dané ustanovení míjí svým účinkem, nehledě na to, že by se dle mého názoru nemělo jednat o
trestní čin, ale spíše hledat alternatívní způsoby, například spočívající v úpravě týdenní mzdy.
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poměru zaměstnancem časově omezené subjektivní jednoměsíční prekluzivní
lhůtou, která začíná běžet ode dne, kdy se zaměstnanec dozvěděl o důvodu
okamžitého zrušení pracovního poměru. Zaměstnanec, který okamžitě zruší
pracovní poměr, má nárok na náhradu mzdy v částce svého průměrného měsíčního
výdělku za výpovědní dobu 2 měsíců.
Výpověď

nebo

okamžité

zrušení

pracovního poměru ze strany

zaměstnavatele je zaměstnavatel povinen projednat se zástupci zaměstnanců (§ 11a
ZPr),

jinak je neplatné. Projednat výpověď se zástupcem zaměstnanců je

zaměstnavatel povinen do 7 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti
zaměstnavatele a u okamžitého zrušení pracovního poměru je to do 2 pracovních
dnů ode dne doručení písemné žádosti zaměstnavatele. Co se týče výpovědi nebo
okamžitého zrušení pracovního poměru, které se týkají samotného zástupce
zaměstnanců v době jeho funkčního období, tak se k platnosti vyžaduje předem daný
souhlas těchto zástupců zaměstnanců. Za souhlas se také považuje situace, když
zástupci zaměstnanců písemně neodmítli udělit souhlas zaměstnavateli do 15 dnů
ode dne žádosti zaměstnavatele. Následně pak zaměstnavatel může tento souhlas
použít v lhůtě dvou měsíců od jeho udělení.
Odstupné je upraveno v

§ 76 ZPr,

který zohledňuje celkovou délku

odpracovaných let u zaměstnavatele. Jeho výše nesouvisí s délkou výpovědní doby,
ale je diferencovaná v závislosti od doby trvání pracovního poměru a od skutečností,
zda se pracovní poměr skončil dohodou nebo výpovědí.336
K neplatnému rozvázání pracovního poměru dochází když se pracovní
poměr nerozvázal v souladu s příslušnými právními předpisy. Neplatnost rozvázaní
pracovního poměru může jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec uplatnit u soudu v
prekluzívní lhůtě 2 měsíců, ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Důsledky
neplatně rozvázaného pracovního poměru jsou upraveny v § 78 ZPr

pro

zaměstnance a v § 79 ZPr pro zaměstnavatele. Co se týče právních nároků, tak je
rozhodující skutečnost, zda účastník pracovního poměru nadále trvá na jeho další

336

Pokud trval pracovní poměr nejméně 20 let je výše odstupného nejméně 4 násobek v případě
výpovědi, a v případě dohody je to nejméně 5 násobek průměrného měsíčního výdělku
zaměstnance. I když se má v slovenském právu uplatňovat rovný přístup k zaměstnancům na
dobu určitou a zaměstnancům na dobu neurčitou, tak obdobný zákonný příkaz upraveny v § 62
odst.5 ZPr se na účely výpovědní doby nevztahuje, v případě odstupného na délku trvání
pracovního poměru při opakovaně uzavřených pracovních poměrů na dobu určitou. Tedy znovu
se tady jedná o menší ochranu slabší strany zaměstnance. V § 76 ZPr odst.1 písm. a) přísluší
odstupné zaměstnanci, který pracoval u zaměstnavatele nejméně dva roky, tedy u „krátkodobých
zaměstnání“, není zaměstnavatel povinen k platbě odstupného.

125

existenci. Pokud tedy zaměstnavatel skončil pracovní poměr neplatně, je povinen
poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy nejvýše za období 36 měsíců.

6.6

Právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo
pracovní poměr v SR
Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se nachází v

§ 223 až § 228a ZPr. Dle § 223 odst.2 ZPr, se na pracovněprávní vztahy založené
dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr vztahuje úprava § 1 až § 40
ZPr, § 85 odst.1 a 2 ZPr, § 90 odst.10 ZPr, § 91 až § 95 ZPr, § 98 ZPr, § 119
odst.1 ZPr 337, § 146 až § 150 ZPr. Pracovní doby zaměstnanců, kteří vykonávají
práci na základě dohod o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr v průběhu
24 hodin nesmí být delší než 12 hodin a u mladistvých je to 8 hodin. Zároveň platí,
že těmto pracovníkům není možné nařídit pracovní pohotovost ani práci přesčas. K
povinnostem zaměstnavatele patří především povinnost vést evidenci dohod o
pracích konaných mimo pracovní poměr v pořadí, v jakém byly založeny, dále musí
vést evidenci pracovního času a také musí vést evidenci vykonávané práce u
zaměstnanců, kteří vykonávají práci na základě dohody o provedení práce.
Slovenská právní úprava rozlišuje tři typy dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr, a to:
a) dohoda o provedení práce
b) dohoda o pracovní činnosti
c) dohoda o brigádnické práci studentů
6.6.1. Dohoda o provedení (vykonání) práce
Dle § 226 ZPr dohodu o provedení práce může zaměstnavatel sjednat s
FO, pokud rozsah práce, na který se dohoda sjednává, nepřesahuje 350 hodin v
kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává i práce, která je vykonávána u
zaměstnavatele na základě jiné dohody o provedení práce. Dohoda musí být

337

Jedná se o ustanovení o minimální mzdě, která je upravená zvláštním předpisem zákonem
č.663/2007 Z.z. v znění nařízení vlády SR č.321/2013 Z.z., kterým se ustanovuje výše minimální
mzdy na rok 2014 na částku 352 EUR měsíčně nebo 2,023 Eur za každou odpracovanou hodinu.
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uzavřena písemně, jinak je neplatná. Mezi podstatné náležitosti dohody o provedení
práce patří pracovní úkol, který musí být vymezen individuálně, odměna, doba,
v které se má pracovní úkol vykonat a rozsah práce. Písemná dohoda o provedení
práce se uzavírá nejpozději v den přede dnem počátku výkonu práce. Odměna je
zpravidla splatná až po dokončení a odevzdání práce. Zaměstnavatel může po
projednání se zaměstnancem odměnu snížit, pokud práce neodpovídá sjednaným
podmínkám. V případě smrti zaměstnance právo na odměnu se stává součástí
dědictví. Dohoda končí vykonáním práce a vyplacením smluvené odměny, nebo i
odstoupením.
6.6.2. Dohoda o pracovní činnosti v SR
Dohoda o pracovní činnosti je upravena v § 228a ZPr kde platí, že zaměstnavatel
může danou dohodu uzavřít jenom, pokud se jedná o příležitostný výkon činnosti
vymezené konkrétním druhem práce. Jedná se o opakující se výkon pracovní
činnosti, kterou je možné sjednat nejvíce na 10 hodin týdně.338Dohoda o pracovní
činnosti musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. Mezi podstatné náležitosti
dohody o pracovní činností patří sjednaná práce, sjednaná odměna, rozsah
pracovního času a doba, na kterou se uzavírá. Dohodu o pracovní činnosti lze
uzavřít na dobu určitou i na dobu neurčitou.
6.6.3. Dohoda o brigádnické práci studentů
Dohoda o brigádnické práci studentů je upravena v § 227 a § 228 ZPr.
Předmětnou dohodu je možné sjednat s FO, která má statut žáka střední školy nebo
statut studenta denní formy vysokoškolského studia ( zároveň zde platí maximální
limit 26 let). Na základě této dohody možno vykonávat sjednanou práci do konce
kalendářního roku ve kterém FO dosáhla věku 26 let. Sjednaná práce může být
vykonávána v rozsahu nejvíce 20 hodin týdně v průměru, kde se tento průměr
posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda sjednána, nejdéle však za 12 měsíců.
Dohoda o brigádnické práci studenta musí být uzavřená písemně, jinak je neplatná.
Mezi podstatné náležitosti dohody o brigádnické práci studentů patří sjednána
práce, odměna, rozsah pracovního času a doba, na kterou se dohoda sjednává.
Dohoda může být sjednána na dobu určitou i na dobu neurčitou. Možno v ní
sjednat způsob skončení. Součástí dohody musí být potvrzení statutu FO žáka nebo
338

Jedná se tady o její maximální délku a ne délku průměrnou.
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studenta, výjimku tvoří období od skončení studia na střední škole nebo od skončení
letního semestru do konce října. Dohoda se končí buďto výpovědí (15denní
výpovědní doba od doručení), okamžitým zrušením (v případech stanovených
zákonem), dohodou, odstoupením nebo uplynutím doby. 339

339

Obdobně to platí i u dohody o provedení činnosti.
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ZÁVĚR
Individuální ochrana zaměstnanců je rozsáhlé téma, které s ohledem na
předepsaný rozsah práce jistě nelze zcela vyčerpat. Záměrně jsme si zvolili dva
právní řády, a to český a slovenský. Tato volba nebyla náhodná. Slovenské právo
jsme si zvolili proto, že řada institutů hmotného práva je v porovnání s jinými
evropskými zeměmi nejvíce příbuzná českému právu.
Jako primární hypotézu jsme si stanovili koncepci individuálních
pracovněprávních vztahů, kterou se pracovní poměr řídí od začátku až do svého
skončení, a došli jsme k následujícím závěrům:
Z aspektu své podstaty pracovní právo vzniklo z potřeby ochrany zaměstnance před
kapitálem jakožto důsledek řešení sociálního konfliktu kapitál versus pracovní síla,
a to ve prospěch pracovní síly. Samotný vývoj koncepce individuálních
pracovněprávních vztahů je úzce spjat s konstituováním oblasti pracovního práva a
jeho vztahu k právu občanskému. Tento právní vývoj koncepce individuálních
pracovních vztahů je výrazně ovlivněn ekonomickým a politickým vývojem
společnosti. V tržních ekonomikách se dnes individuální pracovněprávní vztahy
vyznačují především svou liberalizaci mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dle
Petra Tröstera340 zde nesmíme opomenout ani výrazný vliv harmonizačního procesu
ve vztahu k unijnímu
individuálních

právu. Lze konstatovat, že současná právní úprava

pracovněprávních

vztahů

je

reflexí

tohoto

celosvětového

liberalizačního trendu. Sociální napětí v rámci globalizace se projevilo ve vzniku
nových právních institutů (sdílené pracovní místo, domácí práce, sezónní
zaměstnanost a podobně), jakož i podporou přechodu od závislé práce k práci
nezávislé ( můžeme zde zmínit i agenturní zaměstnávání). Protože předešlá právní
úprava neodpovídala těmto společenským potřebám, vyžadovala se více úprava
liberalizační, která se projevila nejprve v rozhodovacích činnostech soudů341 a pak
následně i v samotném novelizačním procesu pracovního práva. Pracovní právo v
současném prostředí globalizace v nutné míře reflektuje i oprávněné zájmy
zaměstnavatele. Dle dnešního trendu nedominuje ochranná funkce v rámci
340
341

P. Tröster. Nad současnými problémy pracovní smlouvy v SRN. Právo a zaměstnání, 2000, č.1
Nález Ústavního soudu ÚS II. ÚS 192/95, k problematice dodržování lidských práv a svobod v
pracovněprávních vztazích, který dovodil, že dle čl. 2 odst.3 LZPS a dle čl.2 odst.4 Ústavy ČR,
že „každý může činit to, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co mu zákon
neukládá musí platit i pro oblast pracovněprávních vztahů, a to i při vědomí jejich specifik,
neboť jde o ustanovení, mající v každé demokratické společnosti zásadní význam, a to potud, že
je pojistkou svobody a současně i pojistkou proti totalizaci společnosti, jíž vlastní snaha a
znormování pokud možno všech oblastí života.“
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individuálních pracovněprávních vztahů. Moderní pracovní právo v dnešní
informačně-vědomostní společnosti specifikuje syntéza ochranné a organizační
funkce, jejichž rovnováha je potřebná pro progresivní činnost pracovněprávního
odvětví a jeho celospolečenské akceptace i z hlediska zaměstnavatelů. Můžeme tedy
konstatovat, že čím větší ochranu poskytuje pracovní právo zaměstnanci, tím více
musí být omezena smluvní svoboda a naopak. Ani jeden z uvedených extrému však
není výhodný. Absolutní smluvní svoboda by nutně poškodila slabší stranu 342
zaměstnance, a zase příliš velké omezení smluvní svobody by negativně ovlivnilo
situaci na trhu práce a nezaměstnanost. V zájmu smluvních stran je proto nalézt
určitou rovnováhu mezi oběma přístupy, což nová koncepce individuálních
pracovněprávních vztahů i ve vztahu k použití občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v rámci české právní úpravy až na malé výjimky 343 nalézá. Jinak to vidíme u
slovenské

pracovněprávní

úpravy,

kde

„miska

vah“

je

na

straně

zaměstnavatelů, a to se zejména projevuje v neadekvátně snížené míře ochrany
zaměstnanců (možnost finančního postihu zaměstnanců za nesplnění povinnosti a
podobně).
Další hypotéza, kterou jsme stanovili, bylo zneužívání výkonu práv na úkor
zaměstnance. Z ustálené judikatury vyplývá, že za zneužití výkonu práva lze
považovat pouze takové právní jednání, jehož cílem není dosažení účelu a smyslu
sledovaného právní normou, nýbrž které je v rozporu s ustálenými dobrými mravy
vedeno

přímým

úmyslem

způsobit

jinému

účastníku

újmu.

Z četné judikatury také vyplývá, že někteří zaměstnavatelé zneužívají svoje
342

343

ZP zaměstnanci zaručuje určitý minimální standard (chrání jeho život a zdraví, zaručuje mu
spravedlivou odměnu, zajišťuje jistou stabilitu jeho zaměstnání v pracovním poměru a podobně)
Právní postavení zaměstnance v systému pracovního práva, které dle § 1a ZP podléhá zvláštní
zákonné ochraně. Nejedná se o paušální ochranu slabšího zaměstnance vůči silnějšímu
zaměstnavateli, neboť ne každý zaměstnanec je slabší stranou. Touto zásadou se vyjadřuje
ochrana poskytnutá zaměstnanci z důvodu jeho organizační (právní) podřízenosti zaměstnavateli.
Oproti tomu zásada ochrany slabší strany se netýká všech zaměstnanců, ale pouze těch osob, u
kterých je naplněn důvod k ochraně. ZP a OZ 2014 nevymezují, koho považují za slabší stranu,
ale vycházejí z faktického posouzení každého jednotlivého případu. Jednoduše když jedna strana
nemůže dost dobře prosadit své zájmy, uplatnit se při vyjednávání podmínek smlouvy, je slabší;
je jedno, zda je to z důvodu nedostatku věku nebo třeba hospodářského postavení. Každá situace
má svá specifika. Naproti tomu, je-li zaměstnanec zaměstnán pouze na částečný úvazek a má
jiný, hlavní zdroj příjmů, těžko jej jednoduše považovat za slabší smluvní stranu, protože jeho
životní situace mu dává na výběr. Také neplatí, že když je zaměstnanec organizačně podřízený
zaměstnavateli, je automaticky slabší stranou. Například pokud se bude jednat o klíčového
zaměstnance, tak ten je jistě schopen vyjednat si v pracovní smlouvě velmi dobré podmínky.
Zaměstnavatel nad ním má stále určitou moc, která se projevuje v různých kompetencích, ale
nesmíme přehlížet to, že smluvně mohly být tyto kompetence na začátku jejich spolupráce
upraveny.
Například § 52 písm. h) zákona č. 262/2006 Sb. Tento výpovědní důvod nesouvisí s
bezprostředně s prací, kterou zaměstnanec vykonává.
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postavení silnější strany, pokud je to pro ně výhodné a sankce za nedodržení
kogentních pravidel jsou ve srovnání s jejich ekonomickou výhodou zanedbatelné.
Platí, že pokud jde o chování směřující k zákonem předpokládanému výsledku tak
se nejedná o výkon práva v rozporu s dobrými mravy. 344 Nejpodstatnější problém
však můžeme spatřovat v pomalosti našich soudů. Je třeba počítat s tím, že než se
zaměstnanec dobere svého práva a získá rozsudek, uplyne velice dlouhá doba, která
může na něm zanechat nezanedbatelný sociální dopad.
Hypotéza týkající se otázek spojených zejména s pojmem Flexicurity v
rámci individuální pracovněprávní ochrany zaměstnanců, tj. zda tato „evropská
terminologie“ přináší s sebou menší míru ochrany zaměstnanců, se částečně
potvrdila. Samotný pojem flexicurity (flexijistoty) vychází z tendence flexibility
pracovního práva a je výrazně ovlivněn sociálními a ekonomickými důsledky
hospodářské krize. Jedná se tedy o kombinaci volnosti na jedné straně a o ochranu
na straně druhé.

Dne 25. 03. 2011 na summitu EU byl přijat Pakt euro

plus, jehož cílem bylo najít systematická řešení současných nerovnováh v eurozóně,
která jsou ovšem víceméně omezena na nerovnováhy v případě rozpočtů, ale také
prohloubit koordinaci hospodářských politik. Pakt euro plus obsahuje mimo jiné i
společné zásady flexicurity, z kterých vyplývá, že a)flexicurita je prostředkem k
posílení provádění Lisabonské strategie, vytváření více a lepších pracovních míst,
modernizace trhů práce, a na podporu dobré práce prostřednictvím nových forem
flexibility a jistoty v zájmu zvýšení přizpůsobivosti, zaměstnanosti a sociální
soudržnosti, b) flexicurita zahrnuje flexibilní a spolehlivá smluvní ujednání,
komplexní strategii celoživotního vzdělávání, účinné aktivní politiky na trhu práce
a moderní, přiměřené a udržitelné systémy sociální ochrany, c) flexicuritní přístupy
by měly být přizpůsobeny konkrétním podmínkám každého členského státu a
zároveň platí, že flexicurita zahrnuje rovnováhu mezi právy a povinnostmi všech
zúčastněných stran. Na základě společných zásad by měl každý členský stát
vypracovat vlastní opatření v oblasti flexicurity. Pokrok by měl být účinně
sledován, d) Flexicurita by měla podporovat otevřenější a vstřícnější trhy práce

344

Například dle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 4897/2009, ze dne 11. 3. 2011 platí, že
kdyby bylo prokázáno, že zaměstnavatel záměrně přistoupil k podání výpovědi (resp. k odvolání
zaměstnance z funkce) až poté, co u ní byla obsazena všechna pro zaměstnance vhodná volná
pracovní místa, která by mu mohl nabídnout, mohl by být odůvodněn závěr, že zaměstnavatel
nepřistoupil k uvedeným povinnostem s cílem (záměrem) naplnit jejich účel (pokračování
pracovním poměru bez nutnosti jeho rozvázání), ale v rozporu s ustálenými dobrými mravy s
přímým úmyslem způsobit zaměstnanci újmu.
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překonáváním segmentací, e) interní (v rámci podniku) i vnější flexicurity jsou
stejně důležité a měly by být podporovány. Dostatečná smluvní flexibilita musí být
doprovázena bezpečnými přechody mezi zaměstnáními. Sociální ochrana by měla
poskytnout pobídky a podporovat přechod mezi zaměstnáními a přístup k novému
zaměstnání, f) Flexicurita by měla podporovat rovnost žen a mužů, a to podporou
rovného přístupu ke kvalitnímu zaměstnání pro ženy a muže a poskytováním sladění
pracovního, rodinného a soukromého života, g) Flexicurita vyžaduje prostředí
důvěry a dialogu na širokém základě mezi všemi zúčastněnými stranami, kde
všichni jsou připraveni převzít odpovědnost za změnu s ohledem na sociálně
vyvážené politiky, zatím co veřejné orgány nadále nesou celkovou odpovědnost za
zapojení sociálních partnerů do navrhování a provádění politik flexicurity
prostřednictvím sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání, h) flexicurita
vyžaduje nákladově efektivní rozdělování zdrojů a měla by zůstat plně v souladu se
spolehlivým a finančně udržitelným veřejným rozpočtem. Měla by také usilovat o
spravedlivé rozdělení nákladů a přínosů, zejména mezi podniky, orgány veřejné
správy a jednotlivce, se zvláštním důrazem na specifickou situaci malých a středních
podniků.
Strategie flexicurity je založena na vysoké míře flexibility individuálního
pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, dále na vysoké
míře ochrany příjmů FO, a to jednak příjmu ze zaměstnání, tak i ze sociálního
sytému po dobu ztráty zaměstnání. Tento systém má být doplňován intenzivním
působením třetí složky, a to aktivní politiky zaměstnanosti, zaměřené především
na rekvalifikaci pracovní schopnosti FO. Tato evropská koncepce je dle názoru
autora této rigorózní práce možná jenom v podmínkách, kde zátěž veřejných financí
je úzce navázaná na vysokou ekonomickou úroveň. Pokud tedy některý ze členských
států EU nedosahuje potřebnou míru ekonomické úrovně, tak výsledkem flexicurity
je malá míra ochrany zaměstnanců, jak můžeme spatřovat v koncepci slovenského
pracovního práva.
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SEZNAM ZKRATEK
ABGB

Císařský patent č.946/1811 Sb. z. s., Obecný zákoník občanský

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

EU

Evropská unie

EHS

Evropské hospodářské společenství

FMPSV

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

FO

Fyzická osoba

LZPS

Listina základních práv a svobod Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.

MPO

Mezinárodní organizace práce

O.s.ř.

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

OZ 2014

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinný od 1.1.2014

PO

Právnická osoba

SFEU

Smlouva o fungování Evropské unie

ZP

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

ZPr

Zákon č. 311/2001 Z.z., Zákoník práce SR, v planém znění,
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SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ

I.

ZÁKONY A SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

1. České právní předpisy



a) platné
 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinný od 1.1.2014,
 zákon č. 83/1992 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve
znění pozdějších předpisů,

 zákon č. 1/1993, Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních
práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů,

 zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,

 zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve
znění pozdějších předpisů,

 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,

 zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších


předpisů,

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění
pozdějších předpisů,

 vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 272/2000 Sb., o ověřování
pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě, v
platném znění,
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 zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů,

 vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

 zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon),

 zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění
pozdějších předpisů,

 zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a
o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),
ve znění pozdějších předpisů,

 zákon č.187/2006 Sb.,o nemocenském pojištění,ve znění pozdějších předpisů
 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,

 zákon č. 49/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

 zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,



zákon č. 234/2014 Sb. o státní službě, účinný od 1.1.2015

 zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění
pozdějších předpisů,

 vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické
dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů,

 zákon č. 312/2012 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
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b) zrušené
zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

2. Předpisy práva Evropské unie


směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/93/ES, o
zásadách Společenství pro elektronické podpisy,



Listina základních práv Evropské unie (2000),



směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/54/ES, o zavedení
zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti
zaměstnání a povolání,



směrnice Rady č. 76/207/EHS, o zavedení zásady rovného zacházení pro muže
a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v
zaměstnání a o pracovní podmínky (zrušena).



směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/23/ES o sbližování
právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v
případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů,



směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 76/207/EHS rovné zacházení
pro muže a ženy k přístupu k zaměstnání, odbornému vzdělávánía postupu v
zaměstnání

směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/54/ES o zavedení zásady
rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti povolání a
zaměstnání
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/43/ES o zásadách rovného
zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu či etnický původ
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směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/78/ES .která upravuje
protidiskriminační instituty na základě víry, světonázoru, zdravotního stavu,
věku či sexuální orientace v povolání a zaměstnání
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/70/ES o rámcové dohodě o
pracovních poměrech na dobu určitou – uzavřená mezi Evropskou unií
konfederace průmyslu a zaměstnavatelů UNICE.

3. Předpisy mezinárodního práva



Všeobecná deklarace lidských práv (1948)



Evropská úmluva na ochranu lidských práv a svobod (1950)



Evropská sociální charta (1961, sdělení ministra zahraničních věcí č.
14/2000 Sb. m. s., o Evropské sociální chartě)



Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
(1966, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním
paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o
hospodářských, sociálních a kulturních právech)



Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (1979, vyhláška
Ministerstva zahraničních věcí č. 62/1987 Sb., o Úmluvě o odstranění všech
forem diskriminace žen)

Úmluvy č.29 MPO ze dne 28.6.1930, úmluva o nucené práci
Úmluva Mezinárodní organizace práce č.100 o stejném odměňování
pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty ze dne 30.10.1957

4. Předpisy slovenského práva
- zákon č. 301/2011 Z.z., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č.663/2007 Z.z. O minimálnej mzde
- zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru,
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej
republiky a Železničnej polície, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 400/2009 Z.z. O štátnej službe, ve znění pozdějších předpisů,
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- zákon č. 576/2003 Z.z. O zdravotnej starostlivosti, ve znění
pozdějších předpisů,
- zákon č. 552/2004 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, ve znění
pozdějších předpisů,
- zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatelstva, ve znění pozdějších
předpisů
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Příloha č.1

DOHODA O ZMĚNĚ PRACOVNÍ SMLOUVY
Zaměstnavatel ..................................................................................................
a
zaměstnanec
se dohodli na této
změně pracovní smlouvy
1. Pracovní smlouva uzavřena dne ..................... čj............................................
se mění (doplňuje) takto:
Bod 2. pracovní smlouvy zní:
Dosavadní znění bodu 2. pozbývá dnem podpisu této dohody platnosti.
Ostatní ujednání obsažená ve výše uvedené pracovní smlouvě zůstávají nedotčena.
V .............................. dne ..............................
..........................................
Zaměstnavatel:

.............................
Zaměstnanec:
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Příloha č.2
ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ
(označení zaměstnance)
V pracovní smlouvě ze dne ............. čj. ..............., kterou byl založen
Váš pracovní poměr byla sjednána zkušební doba v délce 3 měsíců.
Podle ustanovení § 66 zákoníku práce ruším Váš pracovní poměr
ve zkušební době.*
Pracovní poměr skončí dnem ..........................

V .............................. dne ..............................

............................
zaměstnavatel
*Zaměstnavatel ani zaměstnanec nemusejí uvádět žádný důvod zrušení pracovního poměru, nebo
mohou uvést důvod jakýkoliv. Zákoník práce bližší vymezení důvodů pro toto skončení blíže
nevymezuje.
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Příloha č. 3
DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE
Zaměstnavatel:
Název: …...............................................................
se sídlem v
Statutární orgán:
IČO:
a
zaměstnanec:
Jméno: …........................................................
Narozen:
Bytem:
Rodné číslo:
uzavírají tuto
dohodu o provedení práce podle § 75 a § 77 zákoníku práce
1. Zaměstnanec se zavazuje vykonávat pro zaměstnavatele tyto činnosti:
.............................................................................................................
2. Zaměstnavatel se zavazuje zajistit zaměstnanci podmínky umožňující řádný výkon
činností uvedených v bodu 1. této smlouvy.
3. Dohoda se uzavírá na dobu 300 hodin v tomto kalendářním roce.
4. Dohoda se uzavírá na dobu od....................... do........................
5. Zaměstnanec je oprávněn vykonávat činnosti, které jsou předmětem této dohody v místě
svého bydliště.
6. Zaměstnanec je povinen na výzvu zaměstnavatele předložit průběžné výsledku své činnosti
k posouzení. Oprávněnou osobou k převzetí výsledků činnosti zaměstnance a k posouzení
jejich kvality a včasnosti je ............................
7. Za řádně vykonanou práci ve stanovené době náleží zaměstnanci smluvní odměna
z dohody v celkové výši ............................
Řádné splnění činností, které jsou předmětem této dohody, je podmínkou vzniku nároku na
odměnu.
Vznikne-li na odměnu zaměstnanci nárok, bude odměna vyplacena v prvním výplatním termínu
stanoveném u zaměstnavatele po uplynutí doby, na kterou byla dohoda sjednána.
8. Zaměstnavatel je oprávněn vyslat zaměstnance na pracovní cestu, je-li to nezbytné k výkonu
sjednané činnosti. V souvislosti s vykonanou pracovní cestou vzniká zaměstnanci nárok na
cestovní náhrady.
Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že pravidelným pracovištěm pro účely pracovních
cest je bydliště zaměstnance.
9. Nevykoná-li zaměstnanec činnosti, které jsou předmětem této dohody řádně a ve stanovené
době, je zaměstnavatel oprávněn od této dohody odstoupit.
10. Zaměstnanec může od této dohody odstoupit, pokud mu zaměstnavatel nevytvoří podmínky
k výkonu sjednané činnosti (bod 2. této dohody).
11. Zaměstnanec tímto potvrzuje, že byl seznámen se všemi právy a povinnostmi spojenými
s touto dohodou založeným pracovněprávním vztahem včetně předpisů o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci.
V .............................. dne ..............................

…......................................................
Zaměstnavatel

…...............................................................
Zaměstnanec
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Příloha č. 4
VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU PODANÁ ZAMĚSTNANCEM
Zaměstnavatel:
Název: .....................................................................................................
se sídlem v
Statutární orgán:
IČO:
Věc: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem
Podle pracovní smlouvy ze dne ............................ pracuji u Vaší společnosti
se sídlem ..................................................................................................................
v pobočce .................................................................... na pozici .............................
V souladu s ustanovením § 50 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, tímto podávám
výpověď
z výše uvedeného pracovního poměru. Tuto výpověď podávám bez uvedení důvodu
s dvouměsíční výpovědní lhůtou ke dni .............................
Pracovní poměr skončí dne .............................

V .............................. dne ..............................
............................
zaměstnanec

Tuto výpověď přijímám.
V .............................. dne ..............................
............................
zaměstnavatel
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Příloha č. 5
OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNAVATELEM

(označení zaměstnance)
V souladu s ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce okamžitě ruším
Váš pracovní poměr založený pracovní smlouvou ze dne ............. čj. ...............
ve znění pozdějších změn z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k Vámi vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, kterého jste se dopustil tím,
že .......................... [časové a skutkové vymezení porušení povinností (§ 60 zákoníku práce )].
Váš pracovní poměr končí dnem doručení tohoto skončení pracovního poměru.

V .............................. dne ..............................

............................
zaměstnavatel
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Příloha č. 6
UPOZORNĚNÍ ZAMĚSTNANCE NA NEUSPOKOJIVÉ PRACOVNÍ VÝSLEDKY

(označení zaměstnance)
Podle ustanovení § 52 písm. f) zákoníku práce Vás upozorňuji na Vaše
neuspokojivé pracovní výsledky, spočívající v tom, že jste ..............................
(např. podle provedené kontroly ve dnech ............... neprovedl včas uložené
pracovní úkoly spočívající v .........................., nebo opakovaně nedodržel
bezprostředně nadřízeným vedoucím zaměstnancem stanovený termín
k provedení ........................ a podobně) přesto, že uvedené nedostatky ve
Vaší práci s Vámi byly projednány na pracovní poradě dne ........................
za přítomnosti .............................., o čemž byl pořízen zápis, jehož správnost
jste potvrdil svým podpisem.
K nápravě uvedených neuspokojivých pracovních výsledků Vám stanovuji
lhůtu do ..............................*

V .............................. dne ..............................

............................
zaměstnavatel
*Stanovená lhůta k nápravě zjištěných nedostatků v práci musí svoji délkou odpovídat
vytýkaným pochybením, ( musí být stanovena v dostatečné délce) která reálně umožní
nápravu zaměstnance a bude dostatečná i z hlediska možnosti učinit po jejím uplynutí
odpovědný a objektivní závěr o tom, zda k nápravě došlo, či nikoliv.
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SUMMARY
This work is about individual protection of employees in Czech and Slovak
labor law. The work consist of an introduction, six chapters and the epilogue and
includes some appendices, which have any connection with legal acts pertaining to
individual protection of employment relationships.
The introduction provides the purpose of individual protection of an
employment relationship and its consequences for employers and employees as well.
It also gives the reader the basic aim of the thesis.
Chapter One is subdivided into six parts, which give us historical view for
development of labor law in the Czech and Slovak countries.
Chapter Two consists of four sections, which discuss legal principles of
private law and labor law, which are essential for the protection of individual
employees in the Czech and Slovak labor law .
Chapter Three is subdivided into five sections when the individual labor
relations and their classification we analyze the legal theory that is the basis for
individual protection employees fundamental aspect of a related individual labor
relations.
Chapter Four is composed of five sections when the basic individual labor
relations in the Czech labor law, we analyzed and described the basic legal concepts
of individual relations.
Chapter Five dedicated labor jurisprudence in the Czech labor law.
Chapter Six consists

of

six sections and it is about individual labor

relations in the Slovak labor law and it is dealing with differences in the Slovak
labor law.
In the epilogue it is possible to find the more goals of the work, with collecting
of decision-making by The Highest court of the Czech Republic, which helps to unite
the explanation of the relevant regulations related to idividual protection of employees
in Czech and Slovak labor low. Author of the thesis also wants to point on general
rising of law consciousness concerning the concept of flexicurity and its impact on the
protection of economically weaker party workers.
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ABSTRAKT
Práce se zabývá tématem individuální ochrany zaměstnanců v českém a
slovenském pracovním právu. Vzhledem k tomu, že dodnes ještě nebyli provedené
všechny implementace směrnic EU včetně jejich náležitých transpozic do
pracovního práva je rozdílnost v pracovních kodexech u obou států zřejmá. Těmi
diferencemi v oblasti individuální ochrany zaměstnanců se tato rigorózní práce
zabývá, analyzuje je, a to nejen z aspektu hmotněprávní úpravy nýbrž i z hlediska
procesního, protože odlišná judikatura nám dotváří ucelený přehled aplikační
praxe. Tato práce také poskytuje čtenáři potřebný pohled na nový pojem
flexicurity v pracovním právu obou států. Závěrem nám táto rigorózní práce
předkládá srovnání obou pracovních kodexů z pohledu individuální ochrany
zaměstnanců pod vplyvem flexicurity.
The work deals with individual protection of employees in the Czech and
Slovak labor law. Given that still have not been made any implementation of EU
directives, including their respective transpositions into labor law is the difference in
labor codes in both State concerned. Diferencema topics in the field of protection of
individual employees This thesis deals, analyzes it, and not only from the aspect of
substantive legislation but also in terms of process, because different jurisprudence us
completes a comprehensive overview of the application practice. This work also
provides the reader with the necessary insight to the new concept of flexicurity in the
labor law in both countries. Finally, we This thesis presents a comparison of the two
labor codes from the perspective of an individual employee protection under the
influence of flexicurity.
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