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Úvod 

 

Tato rigorózní práce se zabývá problematikou odborného rozvoje zaměstnanců 

z pohledu pracovněprávní úpravy, a to nejen obecně, ale také se zaměřením na jednotli-

vé instituty – tedy na zaškolení / zaučení, odbornou praxi absolventů škol, prohlubování 

kvalifikace i zvyšování kvalifikace. 

 

Téma této rigorózní práce jsem zvolil z několika důvodů. Klíčovým důvodem byl pří-

slib v mé diplomové práci, ve které jsem naznačil, že bych se věnoval problematice 

vzdělávání zaměstnanců v širších souvislostech než jen co do rozboru základní charak-

teristiky prohlubování a zvyšování kvalifikace, jako jsem činil v diplomové práci. Proto 

tedy také tato rigorózní práce představuje rozšíření původní diplomové práce. 

 

Tento záměr ostatně vyplynul již z diplomové práce (zejména z jejího závěru), ve které 

jsem uvedl, že s ohledem na rozsah diplomové práce nebylo možné postihnout instituty 

odborného rozvoje zaměstnanců optikou vícerých vědeckých metod a že stranou zůstala 

také zvláštní úprava odborného rozvoje zaměstnanců. 

 

V této souvislosti však musím poznamenat, že důvodem této rigorózní práce nebyl jen 

příslib uvedený v diplomové práci, ale také skutečnost, že v praxi (ve které se aktivně 

pohybuji od ukončení magisterského studijního programu) se stále objevují aplikační 

problémy v oblasti odborného rozvoje zaměstnanců, a to zejména v souvislosti 

s prohlubováním a zvyšováním kvalifikace (jak vyplývá z dotazů, se kterými se setká-

vám v rámci advokátní praxe), resp. také s kvalifikačními dohodami (jak se podává 

z recentní judikatury Nejvyššího soudu). 

 

Navíc se k tomuto důvodu váže také legislativní vývoj, resp. dopady koncepční novely 

zákoníku práce, která ačkoli se přímo nedotkla ustanovení týkajících se odborného roz-

voje zaměstnanců, zasáhla do této úpravy poměrně zásadním způsobem, když došlo 

k vypuštění celé řady odkazů na ustanovení, která byla ex lege kogentní povahy – a kte-

rá se dotýkala mimo jiné také ustanovení upravujících odborný rozvoj zaměstnanců, 

jejichž povaha tak nyní může představovat nejen aplikační, ale i výkladový problém. 
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Výčet důvodů pro zvolené téma rigorózní práce bych si pak dovolil uzavřít tím, že jsem 

se i v minulosti v publikační činnosti několikrát odbornému rozvoji věnoval – a tato 

práce tak podle mého názoru může představovat jakési vyústění dlouhodobějšího zájmu 

o oblast vzdělávání zaměstnanců z pracovněprávního pohledu, ve kterém se mohou 

promítnout nejen různé metody vědeckého přístupu, ale také názory „de lege ferenda“, 

které se od akademické práce tohoto stupně přirozeně očekávají. 

 

V souvislosti s výše uvedeným je však třeba podotknout, že jsem s ohledem na svou 

dřívější publikační činnost při přípravě této práce čerpal z vědomostního aparátu i po-

znatků, kterých jsem nabyl v předchozích letech – ačkoli v tomto směru jsem 

k jednotlivým poznatkům přistupoval kriticky a při přípravě této rigorózní práce je ově-

řoval, protože i úprava odborného rozvoje zaměstnanců (i když to na první pohled tak 

nevypadá) může a prodělává svůj přirozený vývoj. 

 

A jaké si tedy klade tato práce cíle? Předně bych si dovolil vyzdvihnout snahu podrobně 

charakterizovat právní úpravu „de lege lata“ upravující zaškolení / zaučení, odbornou 

praxi absolventů škol, prohlubování kvalifikace a zvyšování kvalifikace, a to ve spojení 

s kvalifikační dohodou. 

 

Nicméně s ohledem na zmíněné rozšíření diplomové práce si tato rigorózní práce dále 

klade za cíl nahlédnout na odborný rozvoj zaměstnanců optikou vícerých vědeckých 

metod – tedy nejen za použití vědeckého (doktrinálního) výkladu předmětných ustano-

vení, ale také za použití výkladu soudního, a to zejména s ohledem na recentní vývoj 

judikatury Nejvyššího soudu v této oblasti, a konečně (nikoli však v poslední řadě) také 

prostřednictvím výkladu komparativního, kdy je cílem této práce postihnout instituty 

odborného rozvoje zaměstnanců v mezinárodněprávních souvislostech. 

 

V souvislosti s několikerým výkladem odborného rozvoje zaměstnanců, resp. pracovně-

právní úpravy tohoto institutu, si pak tato práce klade za cíl reflektovat také praxi – po-

stihnout a pokusit se vypořádat s aplikačními problémy, a to nejen v rámci diskursu o 

obecné pracovněprávní úpravě, ale také v rámci zvláštní úpravy věnované pedagogic-

kým pracovníkům a zdravotnickým povoláním. 
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Právě výše uvedené cíle pak při svém naplnění mají sloužit jako předpoklad pro dosa-

žení dalšího cíle práce, kterým je pokus o nástin žádoucího vývoje právní úpravy, včet-

ně některých výslovných doporučení legislativních změn vedoucích k odstranění 

interpretačních nejasností nebo pochybností. 

 

A nyní ke členění rigorózní práce. Práce je rozvržena tak, aby nejprve čtenáře seznámila 

s instituty prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců v komplexním pojetí, tedy 

zařazuje je do kontextu péče o zaměstnance. První kapitola práce tak zachycuje samotný 

pojem „péče o zaměstnance“, a to v jeho širších i užších souvislostech. Rovněž předklá-

dá obsahovou dimenzi tohoto pojmu, kterou můžeme vnímat nejen v perspektivě pra-

covního práva, ale taktéž práva ústavního a v neposlední řadě také personalistiky, tedy 

neprávní vědy. V této kapitole nejsou opomenuty ani vývojové tendence péče 

o zaměstnance, které lze považovat za velmi žádoucí pro dokreslení významu péče 

o lidské zdroje ze strany zaměstnavatele v moderní společnosti. 

 

Druhá kapitola již zužuje „optiku“, kterou nahlíží na péči o zaměstnance, když se zamě-

řuje pouze na oblast péče o odborný rozvoj zaměstnanců. Podstatou této kapitoly je cha-

rakterizovat a navzájem od sebe odlišit jednotlivé formy odborného rozvoje, tedy 

zaškolení a zaučení, odbornou praxi absolventů škol, prohlubování kvalifikace, zvyšo-

vání kvalifikace a rekvalifikaci1. 

 

Ve třetí kapitole této práce se již pozornost podrobněji zaměřuje na prohlubování kvali-

fikace, což je institut (stejně jako zvyšování kvalifikace), který si zaslouží výrazně větší 

pozornost. Z důvodu snahy o logický výklad se tato kapitola člení na subkapitoly tak, 

aby nejprve byla popsána základní charakteristika prohlubování kvalifikace, dále práva 

a povinnosti zaměstnance, práva a povinnosti zaměstnavatele a konečně také několik 

poznámek vztahujících se k možnosti uzavřít dohodu o rozdělení nákladů na prohlubo-

vání kvalifikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

 

                                                 
1 Rekvalifikace není celou pracovněprávní teorii zařazována k formám odborného rozvoje, protože není 

předmětem úpravy v zákoníku práce, nýbrž vychází ze zákona o zaměstnanosti. Nicméně svou povahou 

dle mého názoru naplňuje významovou podstatu formy odborného rozvoje, a proto ji v této souvislosti 

uvádím. 
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Následující, čtvrtá, kapitola se v podobném duchu zabývá zvyšováním kvalifikace, když 

tento pracovněprávní institut ilustruje ve struktuře, která byla užita také u prohlubování 

kvalifikace. Shodné strukturování kapitol, resp. členění na subkapitoly, bylo ovlivněno 

úsilím o zajištění přehlednosti a tím i možnosti snazší komparace obou institutů pracov-

ního práva. 

 

Kvalifikační dohoda se stala předmětem páté kapitoly této práce, kde jsou znázorněny 

jak základní atributy tohoto smluvního instrumentu, tak i odlišnosti v použití této doho-

dy při zvyšování a při prohlubování kvalifikace, kde je v současné době její aplikace 

omezena zákonnými podmínkami. 

 

Šestá kapitola popisuje prohlubování a zvyšování kvalifikace z jiného světla, konkrétně 

z pohledu daňového práva, resp. daňového dopadu na zaměstnavatele a daňového dopa-

du na zaměstnance, ke kterému dochází při prohlubování a zvyšování kvalifikace za-

městnanců. 

 

Předmětem sedmé kapitoly je pak charakteristika zvláštní právní úpravy odborného 

rozvoje zaměstnanců – s tím, že tato kapitola je rozdělena do dvou subkapitol, které 

pojednávají o odborném rozvoji u pedagogických pracovníků a u zdravotnických povo-

lání (tedy o zvláštní úpravě, na kterou pamatuje již samotný zákoník práce, když na ni 

sám formou rejstříkových odkazů poukazuje). 

 

V osmé kapitole je pak věnován prostor recentní judikatuře Nejvyššího soudu, která se 

v posledních letech soustředila na otázky spojené s kvalifikačními dohodami (a to právě 

v převážné míře v souvislosti se zdravotnickými profesemi) – v této souvislosti je však 

poukázáno na otázky, které jednotlivá soudní rozhodnutí neřeší anebo které se jeví 

z mého pohledu za sporné a jimiž by mohla být věnována v budoucnu rovněž pozornost. 

 

V deváté kapitole této práce je shrnuta v základních charakteristikách právní úprava 

odborného rozvoje zaměstnanců v jiných zemích, a to na Slovensku, Polsku 

a v Německu, když dle mého názoru právě úprava v těchto sousedních zemích má vý-
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razný potenciál na ovlivnění dalšího legislativního vývoje i v ČR (a to neplatí jen obor 

pracovního práva). 

 

Poslední, desátá, kapitola se už nevztahuje k právní úpravě „de lege lata“, nýbrž se vě-

nuje právní úpravě odborného rozvoje zaměstnanců „de lege ferenda“, tj. jedná se 

o kapitolu mající ambice poukázat na základě předchozího výzkumu na problematické 

body stávající právní úpravy a doporučit legislativní změny, případně některé i výslovně 

navrhnout. 

 

V rámci úvodu bych si dovolil učinit poslední nezbytnou poznámku. Právní stav rigo-

rózní práce je ke dni 1. 11. 2016. 
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1. Péče o zaměstnance 

 

Dříve, než přistoupím konkrétně k samotnému tématu práce, měl bych nejprve uvést 

odborný rozvoj zaměstnanců do kontextu celé právní úpravy, kterou v obecném režimu 

institutu odborného rozvoje zaměstnanců rozumíme pracovněprávní úpravu. 

 

Pokud jsem si tedy vytkl za cíl systematicky zařadit odborný rozvoj zaměstnanců 

v pracovněprávním odvětví, měl bych nepochybně odkázat na zákonnou úpravu, kterou 

je tento institut regulován. 

 

Konkrétně se jedná o zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpi-

sů (dále jen „zákoník práce“). Právě členění tohoto právního předpisu nám usnadňuje, 

přímo bychom mohli říci, že i určuje, zařazení odborného rozvoje zaměstnanců 

v pracovněprávním režimu. 

 

Tedy, odborný rozvoj zaměstnanců lze z širšího hlediska podřadit pod pojem péče 

o zaměstnance, což vyplývá ze systematického zařazení tohoto institutu v ustanoveních 

§ 227 až 235 zákoníku práce, která spadají do části desáté zákoníku práce nazvané Péče 

o zaměstnance. 

 

1.1. Pojem „péče o zaměstnance“ z širšího hlediska 

 

Nyní nám ovšem vyvstává otázka, jak si definovat pojem „péče o zaměstnance“. Bez 

váhání lze totiž říci, že významové pole tohoto pojmu bude velmi široké, a tak by mohlo 

docházet k jistým těžkostem při jeho vymezení. Z tohoto důvodu bychom měli využít 

definice, která vychází z širšího pohledu na tento pojem a která tedy klasifikuje péči 

o zaměstnance jako „soubor práv a povinností směřujících k vytvoření optimálních 

podmínek pro výkon práce“2. 

 

Pokud jsme si již definovali pojem péče o zaměstnance, měli bychom rovněž nastínit, 

které aktivity ze strany zaměstnavatele je možno pod tento pojem podřadit. 

                                                 
2 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 362 
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Jedná se například o: 

 vypracování a realizaci vnitřních postupů zaměstnavatele aplikovaných při přijímá-

ní nových zaměstnanců (úvodní školení v oblasti náplni práce zaměstnance, infor-

mačních technologií, zacházení s dokumentací zaměstnavatele, seznamování 

s kolegy, možnost krátkodobého „stínování“ vedoucích zaměstnanců,…), 

 vhodně sestavenou metodiku práce v rámci personálního útvaru zaměstnavatele 

(efektivně zvládnutá evidence personálních údajů zaměstnanců, dodržování zásad 

ochrany personálních údajů a práce s těmito údaji v souladu s právními předpisy), 

 zajištění oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to v souladu s právními 

předpisy, zejména se zákoníkem práce a zákonem o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a zdraví při práci, 

 vytváření stabilního pracovního prostředí umožňujícího kvalitní výkon práce spo-

lečně s podporou rozvoje interpersonálních vazeb na pracovišti, 

 finanční podporu stravování zaměstnanců (ať už ve formě provozu vlastního stra-

vovacího zařízení nebo provozu pronajatého stravovacího zařízení či v podobě za-

jištění stravenek pro zaměstnance), 

 podporu rozvoje sociálního života zaměstnanců po skončení pracovní doby (napří-

klad příspěvky na rekreaci zaměstnanců nebo poskytnutí vstupenek na kulturní 

představení či sportovní utkání), 

 individuální odborný rozvoj zaměstnanců (který představuje předmět této práce 

a kterému bude věnován prostor dále). 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že péče o zaměstnance zahrnuje skutečně širokou „paletu“ 

aktivit, a je tedy na samotném zaměstnavateli, nakolik se mu tyto činnosti podaří reali-

zovat v praxi a zda se mu je podaří efektivně propojit tak, aby ve své komplexitě vytvo-

řily fungující systém. Nutno podotknout, že je i v zájmu zaměstnavatele, aby jeho 

zaměstnanci byli spokojení, a to nejen přímo při výkonu své práce, ke které potřebují 

náležité podmínky, ale také v době po výkonu své práce, kdy velmi vítají snahy zaměst-

navatele o rozvoj jejich sociálního života, což se v konečném důsledku může odrazit 

v rychlejší a kvalitnější regeneraci zaměstnance, který je pak schopen podávat v rámci 
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pracovního procesu vyšší výkon a dosahovat kvalitativně i kvantitativně vyšších vý-

sledků v odvedené práci. 

 

Nadto je vhodné doplnit, že v případě řady zaměstnanců se názor o trvání jejich pracov-

ního poměru k jednomu zaměstnavateli vyvíjí tak, že jsou-li spokojeni, jsou ochotni 

setrvat v daném pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli dlouhou dobu, někdy lze říci, 

že i převážnou část svého ekonomicky aktivního života. 

 

Současně bych mohl uvést, že výše uvedené činnosti zaměstnavatele lze charakterizovat 

taktéž podle toho, zda se jedná o 

 povinnosti uložené zaměstnavateli zákonem nebo kolektivní smlouvou vyššího 

stupně (např. zajištění oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

 povinnosti, jež jsou zakotvené v podnikové kolektivní smlouvě (např. zajištění 

stravování pro zaměstnance, příspěvky na rekreaci zaměstnanců nebo benefitní 

programy určené na kulturní akce nebo sportovní vyžití zaměstnanců), 

 povinnosti převzaté zaměstnavatelem dobrovolně na základě jeho svobodného jed-

nostranného uvážení (např. podpora individuálního odborného rozvoje zaměstnan-

ců);3 

 

1.2. Pojem „péče o zaměstnance“ z užšího hlediska 

 

Zatímco výše jsem se zabýval pojmem péče o zaměstnance z širšího pohledu, nyní zvo-

lím užší optiku a zaměřím se konkrétně na část desátou zákoníku práce, tj. na ustanove-

ní § 224 až 247 zákoníku práce. 

 

Předně bych měl podotknout, že v rámci této právní úpravy nejsou zpracovány všechny 

činnosti, které zaměstnavatel provádí za účelem rozvoje lidských zdrojů. Například 

úprava oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je řešena na jiném místě 

v zákoníku práce4 a dále v jiných právních předpisech. 

                                                 
3 Srov. Bělina, M. a kol. Pracovní právo. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 363 
4 Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je upravena v části páté zákoníku práce. 
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V podstatě tak můžeme hovořit o čtyřech institutech péče o zaměstnance, které jsou 

upraveny v části desáté zákoníku práce. Jsou to následující instituty: 

- péče o pracovní podmínky zaměstnanců, 

- péče o odborný rozvoj zaměstnanců, 

- stravování zaměstnanců, 

- zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců; 

 

Zároveň bych v rámci rozboru pojmu péče o zaměstnance neměl opomenout ani ústav-

něprávní rovinu. Konkrétně ustanovení článku 28 Listiny základních práv a svobod sta-

noví, že zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé 

pracovní podmínky. Dále má toto ustanovení zmocňovací charakter, když stanoví, že 

podrobnosti upraví zákon. Z příslušného ustanovení tak vyplývá, že mají-li zaměstnanci 

právo na uspokojivé pracovní podmínky, vztahuje se toto oprávnění i na právo na péči 

o zaměstnance.5 

 

Ve vztahu k právní úpravě bychom měli ještě doplnit, že zákonná úprava je formulová-

na pouze v minimálních limitech a přináší tedy možnost zaměstnavatelům poskytovat 

zaměstnancům péči ve větším rozsahu. Zaměstnavatelé tak mohou nejen zákonem ulo-

žené povinnosti podrobněji rozvést, resp. upravit, ale mohou se též se zaměstnanci do-

hodnout i na dalších benefitech nad rámec stanovený zákonem. 

 

Nabízí se tedy otázka, v jakých formách tak mohou zaměstnavatelé činit? Například 

mohou být dohodnutá plnění obsažená v kolektivních smlouvách, vnitřních předpisech 

vydaných zaměstnavatelem nebo případně ve vztahu k individuálním zaměstnancům 

i v rámci pracovních smluv, formou dodatků k pracovním smlouvám nebo i v podobě 

jiné nepojmenované smlouvy. 

 

 

 

 

                                                 
5 Srov. Vysokajová, M., Kahle, B., Doležílek, J. Zákoník práce. Komentář. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 

2008. s. 318 
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1.3. Pojem „péče o zaměstnance“ z historického hlediska 

 

Ačkoli jsem již vymezil pojem „péče o zaměstnance“ z širšího a užšího pohledu 

a mohlo by se tak zdát, že jsme využil veškerých možností pro definování a zařazení 

tohoto pojmu v oblasti pracovněprávní teorie, bylo by vhodné rovněž zmínit i historický 

náhled, respektive vývoj péče o zaměstnance, a to s ohledem na skutečnost, že se nejed-

ná o statickou oblast, ale naopak o dynamickou, která ačkoli se vyvíjí až od 19. století, 

tak se v moderní době dostala do popředí zájmu nejen teorie, ale i samotných zaměstna-

vatelů uvědomujících si význam a dosah péče o zaměstnance v rámci rozvoje lidských 

zdrojů. 

 

Můžeme si tedy položit otázku, co zapříčinilo vznik a následný vývoj péče o zaměst-

nance? Za jednu z hlavních příčin lze považovat průmyslovou revoluci v 19. století, jež 

odstartovala technologický rozvoj a s ním související nutnost přijímat preventivní opat-

ření předcházející vzniku úrazů při práci se stroji a dalšími pracovními prostředky. 

Vzhledem k tomu, že bylo nutné přijímat tato opatření v komplexnější podobě, aby byla 

zaručena jejich účinnost, musela být vytvářena systémově, což nás přivedlo ke vzniku 

péče o zaměstnance, byť zatím jen v rovině bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Ovšem jednou nastavený trend měl najít odezvu i v dalších oblastech vztahu mezi za-

městnavatelem a zaměstnanci, a to v sociální politice, která se u zaměstnavatelů začala 

koncem 19. století programově vytvářet. Zaměstnavatelé si totiž začali uvědomovat, že 

je nutné podpořit rekuperaci zaměstnanců po pracovním výkonu a že pokud chtějí, aby 

se pracovní síla zaměstnanců nejen obnovovala, ale i zvyšovala, musí se snažit o vytvo-

ření funkčního sociálního klimatu na pracovišti a také o podporu zaměstnanců v době 

mimo výkonu práce. Například tak zaměstnavatelé mohli pro své zaměstnance zajistit 

bydlení, poskytovat jim různé účelové příspěvky nebo spolufinancovat jejich volnoča-

sové aktivity. Samozřejmě, že výše uvedené činnosti vykonávali zaměstnavatelé 

s přihlédnutím k době, ke své uvědomělosti a také svým ekonomickým možnostem. 

 

Jako jeden z příkladů propracované péče o zaměstnance v historickém pohledu lze uvést 

podnik Baťa, kde jeho zakladatel Tomáš Baťa realizoval komplexně zpracovanou pod-



11 

 

nikovou sociální politiku. Jednalo se o velmi ambiciózní program, a to tím víc, že se 

tento koncept nejvíce prosazoval ve 30. letech 20. století, tj. v době, kdy se musela svě-

tová ekonomika potýkat s hlubokou hospodářskou krizí. 

 

Z historického hlediska bych ještě mohl doplnit, že od 30. let 20. století se začíná vyu-

žívat v rámci sociální politiky zaměstnavatelů dalšího instrumentu, a to kolektivní 

smlouvy. V souvislosti s kolektivní smlouvou bychom mohli zmínit nárůst jejího vý-

znamu spjatý s postupným posilováním úlohy odborů (nastupujícím zejména v 50. le-

tech 20. století) při tvorbě a realizaci podnikové sociální politiky.6 

 

V souvislosti s dnešní dobou lze uzavřít, že podniková sociální politika nalezla svůj 

odraz právě v péči o zaměstnance (tedy v institutu, který je nyní upraven zákonem, což 

zajišťuje zaměstnancům přístup alespoň k minimálním standardům péče o zaměstnance 

ze strany zaměstnavatele). Nicméně cíle zůstávají zachovány, tedy i nadále se progra-

mově zaměstnavatelé snaží zajistit regeneraci zaměstnanců po výkonu práce a tím zvý-

šení jejich efektivity pro budoucí pracovní výkon. 

 

                                                 
6 Srov. Bělina, M. a kol. Pracovní právo. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 362 
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2. Odborný rozvoj zaměstnanců 

 

Jak jsem uvedl v předchozí kapitole, za jeden z institutů péče o zaměstnance lze označit 

odborný rozvoj zaměstnanců. Předtím, než přistoupím k právnímu rozboru tohoto insti-

tutu, ovšem považuji za vhodné charakterizovat odborný rozvoj zaměstnanců obecně. 

Nicméně při takovém úkolu nám vyvstává otázka poměrně obtížné definovatelnosti 

tohoto pojmu, a to s ohledem na stále široké pole činností, které lze pod pojem „odbor-

ný rozvoj zaměstnanců“ subsumovat. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že obdobně jako v případě pojmu „péče o zaměstnance“ 

budeme nuceni definovat obecnějším způsobem, přičemž se zaměříme na rozsah. Péči 

o odborný rozvoj zaměstnanců si lze vymezit tak, že „zahrnuje nejenom právní úpravu 

provedenou zákoníkem práce nebo jinými právními předpisy, ale celý soubor činností 

zaměstnavatele, který je zaměřen obecně na vzdělávání zaměstnanců, prohlubování je-

jich kvalifikace, zvyšování kvalifikace nebo na jinak zaměřenou odbornost zaměstnan-

ců.“7 

 

2.1. Právní úprava odborného rozvoje zaměstnanců 

 

Nyní se už budu zabývat právní úpravou institutu odborného rozvoje zaměstnanců, kte-

rou můžeme nalézt v ustanoveních § 227 až 235 zákoníku práce. Pro úplnost je rovněž 

nezbytné doplnit, že problematika odborného rozvoje zaměstnanců je rovněž předmě-

tem úpravy obsažené v ustanovení § 110 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“) a dále rozvedené vyhláš-

kou Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o re-

kvalifikaci zaměstnanců. 

 

Nicméně kromě obecné pracovněprávní úpravy rozlišujeme i zvláštní právní úpravu, 

která zavádí pro určité skupiny zaměstnanců speciální režim, tj. režim, ve kterém mo-

                                                 
7 Bělina, M. a kol., Zákoník práce, s. 583, 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008 
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hou být stanoveny odchylky od úpravy uvedené v zákoníku práce. Speciální právní 

úprava je obsažena zejména v následujících právních předpisech: 

- zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti 

a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 

lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 

s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zá-

kon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých záko-

nů, ve znění pozdějších předpisů; 

 

Vzhledem k tomu, že je Česká republika od 1. května 2004 členem Evropské unie, je 

třeba se vypořádat také s otázkou harmonizace naší legislativy s unijním právem (dříve 

nazývaným jako právo komunitární). 

 

Ve vztahu k tématu této práce se tak zejména jedná o to, zda bylo již v době přijetí Čes-

ké republiky do Evropské unie dosaženo souladu české právní úpravy s primárním prá-

vem Evropských společenství (zejména čl. 43 a 49 SES) a dále sekundárním právem, tj. 

zejména směrnicemi ES upravujících problematiku uznávání odborných kvalifikací (ja-

ko stěžejní lze uvést směrnice 89/48/EHS, 92/51/EHS, 1999/42/ES). Na základě výše 

uvedené evropské úpravy jsme byli nuceni reagovat přijetím zákona č. 18/2004 Sb., o 

uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států 

Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon 

o uznávání odborné kvalifikace). 

 

Zákon o uznávání odborné kvalifikace tak nastavil systém pro uznávání odborných kva-

lifikací založený na principech obecného mechanismu vzájemného uznávání odborných 
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kvalifikací nastaveného předpisy evropského práva. Za základní princip lze považovat 

proklamovanou důvěru členských států Evropské unie v rovnocennost formálních kvali-

fikací a zajištění odbornosti výkonu příslušné činnosti. Zásadního významu pak nabývá 

oprávnění udělené osobám, které jsou v jednom členském státě dostatečně kvalifikova-

né k výkonu určitého povolání. Těmto osobám na základě tohoto oprávnění vzniká (zá-

sadně) nárok na přístup ke stejnému povolání v jiném členském státě, a to i tehdy, 

jestliže se dotyčné požadované vzdělání a příprava liší do určité míry v trvání nebo ob-

sahu. Omezení se připouští jen z důvodů naléhavého veřejného zájmu, a pouze v míře 

nezbytné k zajištění ochrany příslušného naléhavého veřejného zájmu.8 

 

V souvislosti s vývojem evropského práva po vstupu České republiky do Evropské unie 

bychom neměli opomenout skutečnost, že problematika uznávání odborných kvalifikací 

je již dnes upravena novou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 

6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací, která nahradila předchozí úpravu 

v dané věci a stanovila povinnost členským státům implementovat tuto směrnici do 

svých právních řádů (uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí) do 20. října 2007. 

 

Pokud se týká naší vnitrostátní právní úpravy, tak lze konstatovat, že zákon o uznávání 

odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s novou směrnicí o uzná-

vání odborných kvalifikací zavedl pět úrovní kvalifikace, rozvedl právní úpravu společ-

ného řízení, řízení o předběžné otázce, uznávání odborné kvalifikace ve veřejné správě 

a dále nově též úpravu přestupků. 

 

2.2. Kvalifikace 

 

V předcházející podkapitole jsem se mimo jiné zabýval zákonem o uznávání odborné 

kvalifikace, kde jsme se již střetli s užitím pojmu „kvalifikace“. Vzhledem ke skuteč-

nosti, že tento pojem může být považován za jeden z ústředních pojmů této práce, do-

mnívám se, že by bylo nanejvýš vhodné si jej nyní z pracovněprávního pohledu 

vymezit. Zdůraznil jsem, že se bude jednat o pracovněprávní charakteristiku z toho dů-

                                                 
8 Srov. MŠMT, Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace 
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vodu, že i jiné vědy, např. pedagogická vědní disciplína, se tomuto pojmu věnují, ale 

zaměřují se na jiné aspekty. 

 

Ovšem při vymezení pojmu „kvalifikace“ jsme nuceni připustit, že zákonodárcem nebyl 

pojem kvalifikace legálně definován, a tak se pro naše účely i v tomto případě obracíme 

k výkladu pracovněprávní teorie, která chápe kvalifikaci jako „souhrn teoretických vě-

domostí, praktických dovedností a osobních vlastností, které vytvářejí předpoklady pro 

vykonávání určitých prací“9. 

 

Uvedenou definici bychom si mohli ještě doplnit o další náhled na tento pojem, dle kte-

rého „kvalifikace znamená způsobilost vykonávat za daných technických a organizač-

ních podmínek práce určitého stupně složitosti, přesnosti a namáhavosti, které patří ke 

konkrétní profesi nebo specializaci zaměstnance, a to s obvyklou intenzitou práce a ve 

vyžadované kvalitě.“10 

 

Z uvedených definic tedy vyplývá, že kvalifikaci netvoří jen teoretické vědomosti, ale 

i další nedílné složky jako praktické dovednosti, které bychom mohli chápat jako zku-

šenosti, které zaměstnanec získává nejen během svého vzdělávání, ale taktéž v rámci 

svého zaučení, zaškolení nebo rekvalifikace. 

 

Pokud jsme zvolili jinou optiku, prostřednictvím které vnímáme i zkušenosti jako zdroj 

pro kvalifikaci, pak bychom si měli uvědomit i neprávní dosah - nestálost dosažené kva-

lifikace. Ačkoliv získáme, např. vysokoškolským studiem, kvalifikaci k výkonu některé 

z činností, neznamená to automaticky, že bychom měli po celou dobu našeho dalšího 

profesního života reálně stejnou kvalifikaci k této činnosti. Pokud bychom se rozhodli 

vykonávat jiné povolání, vedlo by to k procesu zapomínání našich dříve dosažených 

vlastností a návyků, což by naši kvalifikaci ve svém důsledku snížilo. Naopak pokud 

bychom vykonávali povolání, ke kterému jsme nabyli kvalifikaci požadovanou právní-

mi předpisy, zcela jistě bychom opakováním určitých činností a naší další specializací 

svou kvalifikaci k výkonu těchto činností zvýšili. 

                                                 
9 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 367 
10 Jouza, L. Školení a vzdělávání je někdy povinností zaměstnavatele. Právní zpravodaj. 2007. roč. 8, 

č. 2, s. 12  
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Právě skutečný dosah významu kvalifikace, moderní společnost nutící nás se neustále 

adaptovat na nové prostředí a nové podmínky postupně vedly ke vzniku konceptu celo-

životního vzdělávání. V ČR se tento koncept stal součástí národního programu rozvoje 

vzdělávání a našel svůj odraz i v pracovněprávní úpravě, konkrétně v právní úpravě 

prohlubování a zvyšování kvalifikace, tedy úpravě, které se budeme v navazujících ka-

pitolách této práce podrobněji věnovat. 

 

2.3. Formy odborného rozvoje zaměstnanců 

 

Po seznámení se s obecnou právní úpravou odborného rozvoje zaměstnanců a po násti-

nu konotace pojmu „kvalifikace“ bych tak již přistoupil ke kategorizaci odborného roz-

voje zaměstnanců. Můžeme rozlišit následující formy: 

- zaškolení a zaučení, 

- odborná praxe absolventů škol, 

- prohlubování kvalifikace, 

- zvyšování kvalifikace, 

- rekvalifikace zaměstnanců prováděná zaměstnavatelem;11 

 

Ve vztahu k výše uvedeným kategoriím bych si nyní dovolit uvést stručnou charakteris-

tiku, přičemž institutům prohlubování kvalifikace a zvyšování kvalifikace se s ohledem 

na jejich význam v aplikační praxi a jejich provázání s kvalifikační dohodou budu po-

drobněji věnovat v navazujících kapitolách rigorózní práce. 

 

2.4. Zaškolení a zaučení zaměstnanců 

 

Hovořím-li o zaškolení a zaučení zaměstnanců, jedná se podle ustanovení § 228 odst. 1 

zákoníku práce o povinnost zaměstnavatele zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který 

vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace. V této souvislosti je nutné podotknout, že, ač-

koliv to není výslovně uvedeno, z povahy ustanovení vyplývá, že se tato povinnost 

                                                 
11 Všechny formy odborného rozvoje vychází z ustanovení § 227 zákoníku práce kromě páté uvedené 

formy - rekvalifikace, která se opírá o ustanovení § 110 zákona o zaměstnanosti. 
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vztahuje pouze na zaměstnance, kteří nemají kvalifikaci pro druh práce sjednaný v pra-

covní smlouvě, případně v dohodě o pracích konaných mimo pracovní poměr.12 

 

Dále je pak zaměstnavatel povinen zaškolit nebo zaučit zaměstnance i v případě, že za-

městnanec přechází z důvodů na straně zaměstnavatele na nový druh práce nebo na no-

vé pracoviště, případně mění-li se způsob práce v rámci změn organizace práce nebo 

jiných racionalizačních opatření přijatých zaměstnavatelem.13 

 

Účelem zaškolení nebo zaučení je, aby se každý zaměstnanec mohl seznámit s výkonem 

své práce, nabýt dostatečnou sumu vědomostí a konečně také získat praktické doved-

nosti pro výkon této práce. Nicméně i při naplnění tohoto účelu v praxi, nemůže být 

zaškolení nebo zaučení posuzováno jako nabytí kvalifikace.14 Pokud je tedy u přísluš-

ného druhu práce vyžadována zvláštní kvalifikace, pak není zaškolením nebo zaučením 

zaměstnance nahraditelná. 

 

Z pohledu rozsahu a obsahu zaškolení nebo zaučení zaměstnance ponechává právní 

úprava zaměstnavatelům volný prostor pro uvážení, jakým způsobem bude provedeno, 

není-li konkrétní úprava obsažená ve zvláštním právním předpisu. Nadto pokud již zmi-

ňujeme volnost zaměstnavatelů při přijímání metodických postupů pro zaškolování 

a zaučování zaměstnanců, mohli bychom rovněž poukázat na skutečnost, že bez právní-

ho významu je i samotné rozlišování pojmů „zaškolení“ a „zaučení“ zaměstnanců, jeli-

kož ani zákoník práce (či jiný zvláštní právní předpis) tak nečiní. 

 

Na základě tohoto zjištění lze dovodit, že zaměstnavatelé mohou při tvorbě příslušných 

metodik vycházet z libovolného pojmu, byť v souvislosti s oprávněnými požadavky 

recipientů - zaměstnanců by bylo vhodné zvolený pojem (ať již zaškolení, nebo zauče-

ní) používat výhradně. 

 

                                                 
12 V souladu s § 77 odst. 1 zákoníku práce se právní úprava zaškolení a zaučení zaměstnanců vztahuje i 

na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
13 Srov. Jouza, L. Školení a vzdělávání je někdy povinností zaměstnavatele. Právní zpravodaj. 2007. 

roč. 8, č. 2, s. 13 
14 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 610 
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Jakou podobu by tedy mohlo takové zaškolení nebo zaučení mít? Při hledání odpovědi 

bych nevycházel, jak jsem již zmínil, z ustanovení právních norem, ale z praxe perso-

nální politiky a řízení lidských zdrojů. 

 

Nejprve bychom mohli zaměstnance seznámit s pracovištěm, ostatními zaměstnanci, 

zejména blízkými spolupracovníky, a dále s interní politikou zaměstnavatele – například 

standardy zaměstnavatele, organizací práce, vnitřními předpisy a směrnicemi upravují-

cími bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. 

 

Závěrečnou fází zaškolení nebo zaučení by mělo být podrobné informování zaměstnan-

ce o pracovních úkolech a činnostech, které bude vykonávat a podle charakteru těchto 

úkolů a činností též zajištění případného odborného nácviku. Součástí závěrečné fáze 

zaškolení nebo zaučení může rovněž být kvalifikační zkouška či jiná forma ověření zna-

lostí a dovedností zaškolovaného zaměstnance, jejíž úspěšné složení znamená pro za-

městnance ukončení tohoto vzdělávacího procesu a zařazení do „běžného provozu“. 

 

Pokud se jedná o dobu, kdy zaměstnanec nevykonává během své pracovní doby práci 

podle pracovní smlouvy, protože je během této doby zaškolován nebo zaučován, posu-

zuje se tato doba za výkon práce, a to v souladu s ustanovením § 228 odst. 1 zákoníku 

práce. 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o výkon práce, je tímto vyřešena i otázka odměňování 

zaměstnance po dobu jeho zaškolování nebo zaučování. Zaměstnanci totiž v souladu 

s ustanovením § 228 odst. 1 zákoníku práce náleží po tuto dobu mzda nebo plat. Na 

druhou stranu je ovšem nutné v této souvislosti doplnit, že v případě porušení povinnos-

tí zaměstnance ve vztahu k jeho zaškolování nebo zaučování lze toto chování zaměst-

nance kvalifikovat jako porušení právních povinností, které se vztahují k jím 

vykonávané práci15, a to v souladu s ustanovením § 52 písm. g) zákoníku práce. 

 

 

                                                 
15 Jouza, L. Školení a vzdělávání je někdy povinností zaměstnavatele. Právní zpravodaj. 2007. roč. 8, 

č. 2, s. 13 
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2.5. Odborná praxe absolventů škol 

 

Další z forem odborného rozvoje se vztahuje na absolventy škol. Již z pojmu „absolvent 

školy“ vyplývá, že se bude jednat o osobu odlišnou ve srovnání s osobou, která musí být 

zaškolována (nebo zaučována) a která tedy dosud nedosáhla kvalifikace nutné pro vý-

kon práce. Nicméně ani v případě absolventů škol nelze opomíjet zvláštní pozornost, 

která jim musí být věnována, a to v důsledku chybějící praxe. 

 

Koho tedy v pracovněprávním smyslu považujeme za „absolventa“? Dle dikce ustano-

vení § 229 odst. 2 zákoníku práce se jím rozumí zaměstnanec vstupující do zaměstnání 

na práci odpovídající jeho kvalifikaci, jestliže celková doba jeho odborné praxe nedo-

sáhla po řádném (úspěšném) ukončení studia (přípravy) 2 let, přičemž se do této doby 

nezapočítává doba mateřské nebo rodičovské dovolené. Z této definice tak vyplývá, že 

se nejedná pouze o zaměstnance nastupujícího do prvního zaměstnání, jak si 

v některých případech zaměstnavatelé mylně vykládají, ale o kteréhokoliv zaměstnance, 

jehož odborná praxe nedosáhla 2 let. V souvislosti s trváním a délkou odborné praxe 

bych podotkl, že není rozhodující, zda zaměstnanec vstupuje do pracovního poměru 

nebo zda je s ním uzavírána některá z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

Dokonce za výkon odborné praxe uznáváme i činnost osoby samostatně výdělečně čin-

né.16 

 

Nyní bychom si mohli položit otázku, jak by mohla odborná praxe absolventů škol vy-

padat? Obdobně jako v případě zaškolení nebo zaučení zaměstnanců ani v tomto přípa-

dě zákoník práce nebo jiný právní předpis nestanoví konkrétní podobu odborné praxe, 

resp. povinnosti zaměstnavatele při zajišťování této odborné praxe. Pouze se v souladu 

s ustanovením § 228 odst. 1 zákoníku práce stanoví povinnost zaměstnavatelů zabezpe-

čit zaměstnancům – absolventům středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol 

a vysokých škol přiměřenou odbornou praxi k získání praktických zkušeností a doved-

ností potřebných pro výkon práce. 

 

                                                 
16 Srov. Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 611 
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Vzhledem k výše uvedenému se tak při konkretizaci práv a povinností zaměstnavatele 

a zaměstnance – absolventa v souvislosti s odbornou praxí, zejména z hlediska délky 

a formy této odborné praxe, vychází buď z dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem (ve formě ústní, nebo písemné), nebo i na základě jednostranného roz-

hodnutí učiněného zaměstnavatelem. 

 

I u tohoto typu odborného rozvoje zaměstnanců se jedná podle ustanovení § 229 odst. 1 

zákoníku práce o výkon práce, za který přísluší mzda nebo plat. Protože se jedná o vý-

kon práce, tak se v případě porušení povinností ze strany zaměstnance během odborné 

praxe vystavuje tento zaměstnanec riziku pracovněprávního postihu podle ustanovení 

§ 52 písm. g) zákoníku práce, a to pro porušení povinností vyplývajících pro zaměst-

nance z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci. 

 

2.6. Rekvalifikace 

 

S ohledem na skutečnost, že se v pracovněprávní teorii setkáváme se zařazováním re-

kvalifikace jako formy odborného rozvoje17, tak si dovolím uvést tuto formu i ve své 

práci, a to s poukazem na fakt, že rekvalifikace není předmětem úpravy obsaženým 

v zákoníku práce, nýbrž že se jedná o institut upravený v zákoně č. 435/2004 Sb., o za-

městnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). 

 

Co se tedy rozumí pojmem „rekvalifikace“? Podle dikce ustanovení § 108 odst. 1 záko-

na o zaměstnanosti se rekvalifikací rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření 

nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za 

rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, 

která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonodárce se při definování pojmu „rekvalifikace“ 

přidržel terminologie užívané v zákoníku práce, což usnadní výklad tohoto pojmu, pro-

tože jednoznačně můžeme říci, že pod pojem „rekvalifikace“ lze subsumovat jak pro-

hlubování kvalifikace, tak i zvyšování kvalifikace ve smyslu zákoníku práce. 

                                                 
17 Srov. Šubrt, B. Péče o odborný rozvoj zaměstnanců. Práce a mzda. 2007. roč. 55, č. 12, s. 2 
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Může vzniknout otázka, kde se „rekvalifikace“ v praxi uplatňuje. V souladu s ustanove-

ními § 109, 109a a 110 zákona o zaměstnanosti se s právními vztahy souvisejícími 

s rekvalifikací můžeme střetnout jak ve vztazích mezi uchazeči nebo zájemci o práci na 

straně jedné a úřady práce na straně druhé, tak i ve vztazích mezi zaměstnanci a zaměst-

navateli z důvodu zájmu zaměstnavatele o další pracovní uplatnění jeho zaměstnanců. 

 

Pokud se jedná o obsah a rozsah kvalifikace, tak při jejich určování vycházíme podle 

ustanovení § 108 odst. 1 zákona o zaměstnanosti z dosavadní kvalifikace, zdravotního 

stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou zís-

kání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního 

vzdělávání. 

 

Navazující ustanovení zákona o zaměstnanosti dále upravují rekvalifikaci uchazečů 

o zaměstnání a zájemců o zaměstnání, ke které dochází (i) na základě dohody uzavírané 

mezi uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání a úřadem práce, (ii) přímo na základě 

vlastního zabezpečení uchazečem o zaměstnání anebo zájemcem o zaměstnání a dále 

(iii) rekvalifikací zaměstnanců zaměstnavatele v zájmu dalšího uplatnění těchto zaměst-

nanců, a to na základě dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

 

Právní úpravě je podrobena zejména forma a obsah dohody o rekvalifikaci, přičemž 

v souvislosti s dohodou o rekvalifikaci zaměstnanců je nutné doplnit, že se v takové 

situaci uzavírá další dohoda o rekvalifikaci mezi zaměstnavatelem, příp. rekvalifikač-

ním zařízením, a úřadem práce. 

 

Dále se v příslušných ustanoveních upravuje úhrada nákladů rekvalifikace účastníkovi 

rekvalifikace a poskytování příspěvků této osobě na úhradu prokázaných nutných ná-

kladů spojených s rekvalifikací. Pokud se jedná o rekvalifikaci zaměstnanců, mohou být 

náklady vynaložené na jejich rekvalifikaci plně nebo částečně uhrazeny zaměstnavate-

li.18 

 

                                                 
18 Ačkoli je institut „rekvalifikace“ obsahově mnohem širší, tak jsem si dovolil vzhledem k charakteru 

této práce zvolit pouze stručný nástin této formy odborného rozvoje. 
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3. Prohlubování kvalifikace 

 

Nyní, po obecném úvodu do problematiky péče o zaměstnance z pracovněprávního hle-

diska, systematickém zařazení institutů odborného rozvoje zaměstnanců a stručném 

nástinu institutů spočívajících v zaškolení / zaučení a odborné praxi absolventů škol, 

bych již přistoupil k institutům, které se stávají mnohem častěji předmětem výklado-

vých otázek a které jsou z tohoto důvodu nezřídka předmětem dotazů aplikační praxe – 

systematicky tedy začněme u prohlubování kvalifikace. 

 

3.1. Základní charakteristika 

 

Dle dikce ustanovení § 230 odst. 1 zákoníku práce se prohlubováním kvalifikace rozumí 

průběžné doplňování kvalifikace, kterým se nemění její podstata a které umožňuje za-

městnanci výkon sjednané práce. Za prohlubování kvalifikace se považuje též její udr-

žování a obnovování. 

 

Shora uvedené ustanovení tak představuje legální definici pojmu „prohlubování kvalifi-

kace“ zaměstnance. Než vymezím pojmové znaky, které nám z definice vyplývají, bylo 

by vhodné uvést, že pokaždé, když přistupujeme k úvaze, zda se v konkrétním případě 

jedná, nebo nejedná, o prohlubování kvalifikace, musíme brát na zřetel právě a jen prá-

ci, jejíž výkon byl se zaměstnancem sjednán v pracovní smlouvě, případně v některé 

z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Kromě sjednaného druhu práce je 

pak rovněž nezbytné vycházet z kvalifikačních předpokladů, které jsou pro danou práci 

stanoveny, a to ať už ve formě právních předpisů či v podobě interních aktů zaměstna-

vatele (resp. vnitřních předpisů zaměstnavatele).19 

 

Pokud se jedná o pojmové znaky prohlubování kvalifikace, rozlišujeme dva znaky, a to 

následující: 

- absence kvalitativní změny kvalifikace, 

- vztah účasti na školení, jiných forem přípravy nebo studia s výkonem sjednané 

práce. 

                                                 
19 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 613 
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Prohlubování kvalifikace, jak jsme si dříve uvedli, nepředstavuje kvalitativní změnu 

kvalifikace, tj. jedná se pouze o průběžné doplňování, kterým se nemění podstata kvali-

fikace. 

 

Tento princip není narušen ani skutečností, že za prohlubování kvalifikace považujeme 

i její udržování a obnovování, protože ani tehdy se nejedná o kvalitativní změnu kvali-

fikace. Udržování a obnovování kvalifikace lze vnímat jako aktualizaci dosavadních 

poznatků, a to s ohledem na vývoj oboru, kterého se kvalifikace zaměstnance týká, dále 

na vývoj technologií (kdy si mnoho zaměstnanců napříč celým spektrem oborů 

a činností, jež vykonávají, musí aktualizovat svoje znalosti a dovednosti při práci 

s informačními technologiemi) a konečně také na změnu právních předpisů.20 

 

Abychom mohli označit účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za 

prohloubení kvalifikace, musí být toto vzdělávání, jak jsme zmínili výše, ve vztahu 

k vykonávané sjednané práci. V důsledku této skutečnosti se pak také prohlubování 

kvalifikace považuje v souladu s ustanovením § 230 odst. 3 zákoníku práce za výkon 

práce. 

 

Nicméně je současně nutné doplnit, že tento druhý pojmový znak je prolomen dvěma 

výjimkami, kdy se přes existenci vztahu k vykonávané sjednané práci jedná o zvyšování 

kvalifikace, a to v případě, že 

 zaměstnanec studuje za účelem dosažení vyššího stupně vzdělání, nebo 

 pokud je nový zaměstnanec přijat do pracovního poměru s podmínkou, že musí 

splnit předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo že 

musí splnit požadavky stanovené zaměstnavatelem pro řádný výkon této práce. 

 

Z vymezené definice „prohlubování kvalifikace“ a obecně řečeno z celého ustanovení 

§ 230 zákoníku práce nám ovšem kromě uvedených pojmových znaků plyne i další 

velmi důležitá skutečnost týkající se prohlubování kvalifikace, a to že dotčené ustano-

vení pouze zakotvuje obecný režim prohlubování kvalifikace, ale již nepředstavuje bliž-

                                                 
20 Srov. Šubrt, B. Péče o odborný rozvoj zaměstnanců. Práce a mzda. 2007. roč. 55, č. 12, s. 4 
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ší úpravu formy prohlubování kvalifikace, čímž se tak ponechává otevřený prostor pra-

xi, aby sama vhodné formy prohlubování kvalifikace zvolila. 

 

Současně lze podotknout, že za možné formy prohlubování kvalifikace zmíněné ustano-

vení zákoníku práce uvádí příkladmo účast na školení nebo studium za účelem prohlou-

bení kvalifikace. 

 

Ve vztahu k formám prohlubování kvalifikace bych ještě poznamenal, že není rozhodu-

jící název zvolené formy, ale její reálný obsah. Pro zaměstnavatele to znamená, že musí 

poměřovat, zda vzdělávání, které absolvuje jeho zaměstnanec, naplňuje výše uvedené 

pojmové znaky prohlubování kvalifikace, zda se skutečně nemění podstata kvalifikace 

zaměstnance a zda se pouze aktualizují jeho poznatky a dovednosti související s výko-

nem sjednané práce. 

 

3.2. Práva a povinnosti zaměstnance 

 

Práva a povinnosti zaměstnance vyplývající z právního vztahu mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem v souvislosti s prohlubováním kvalifikace jsou předmětem úpravy ob-

sažené v ustanovení § 230 odst. 2 zákoníku práce. 

 

Dle tohoto ustanovení je zaměstnanec povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu 

sjednané práce. Tuto povinnost je nutno vnímat jako „součást pracovního závazku za-

městnance. Tím ovšem není míněna povinnost obecná, tedy i v době odpočinku, ale jen 

v pracovní době (jde o výkon práce).“21 

 

Skutečnost, že prohlubování kvalifikace zaměstnance považujeme za výkon práce, pak 

není pouhou teoretickou interpretací, nýbrž nachází svou oporu v zákoně, když zákono-

dárce v ustanovení § 230 odst. 3 zákoníku práce výslovně označil účast na školení nebo 

jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace za výkon prá-

ce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. 

 

                                                 
21 Šubrt, B. Péče o odborný rozvoj zaměstnanců. Práce a mzda. 2007. roč. 55, č. 12, s. 5 
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Vzhledem k tomu, že se prohlubování kvalifikace klasifikuje jako výkon práce, vzniká 

tak nejen právo zaměstnance na odměnu (ať již v podobě mzdy nebo platu), ale také 

povinnost zaměstnance zúčastnit se školení nebo studia za účelem prohloubení kvalifi-

kace, pokud byla zaměstnanci účast na těchto vzdělávacích aktivitách zaměstnavatelem 

nařízena. Pokud by se zaměstnanec nařízené formy prohlubování kvalifikace nezúčast-

nil, mohlo by to vyvolat závažné pracovněprávní důsledky v neprospěch dotčeného za-

městnance. Takové jednání ze strany zaměstnance by totiž mohlo být kvalifikováno 

jako porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci.22 

 

„Jestliže se zaměstnanec školení neúčastní a jinou práci nekoná, může se jednat i o ne-

přítomnost v práci. Nepřítomnost na školení či studiu, protože je výkonem práce, může 

být posouzena také jako neomluvená. O tom, zda jde o neomluvené zameškání práce, 

rozhoduje zaměstnavatel v dohodě s příslušným odborovým orgánem, působí-li u něj 

odborová organizace. Jestliže u něj odborová organizace nepůsobí, rozhoduje o neo-

mluvené nepřítomnosti sám.“23 

 

Zaměstnanec by se tak vystavil v případě minimálně trojí absence na školeních nebo 

studiu za účelem prohloubení kvalifikace riziku skončení pracovního poměru z důvodu 

soustavného méně závažného porušování povinností vyplývajících z právních předpisů 

vztahujících se k vykonávané práci, a to v souladu s ustanovením § 52 písm. g) zákoní-

ku práce. 

 

S ohledem na skutečnost, že prohlubování kvalifikace považujeme za výkon práce, by 

bylo rovněž žádoucí doplnit, že tato forma odborného rozvoje zaměstnance nemusí pro-

bíhat pouze v pracovní době, ale může být realizována též ve formě práce přesčas24, 

přičemž prací přesčas se podle ustanovení § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce rozumí 

práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad sta-

novenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní 

doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. 

                                                 
22 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1873/2000 
23 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 613 
24 Srov. Tamtéž, s. 613 
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Pokud by tedy prohlubování kvalifikace mělo probíhat v rámci práce přesčas, musí být 

i v takovém případě splněny obecné předpoklady pro práci přesčas upravené ustanove-

ním § 93 zákoníku práce. Zejména by tedy práce přesčas měla být konána jen výji-

mečně a nařizována zaměstnavatelem jen z vážných provozních důvodů. 

 

Kromě dodržení zásad aplikace práce přesčas je zaměstnavatel také povinen splnit zá-

konné limity pro nařízenou práci přesčas upravené v ustanovení § 93 odst. 2 zákoníku 

práce, kdy se jako maximum stanoví 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin 

v kalendářním roce. Ačkoli se dle zmíněného ustanovení § 93 odst. 2 zákoníku práce 

připouští, že může být práce přesčas nařízena zaměstnanci i na dobu jeho nepřetržitého 

odpočinku mezi dvěma směnami, tak je současně nutné upozornit, že na dny pracovního 

klidu se již tato možnost nevztahuje, protože prohlubování kvalifikace nesplňuje pod-

mínky vyjmenované v ustanovení § 91 odst. 2 až 4 zákoníku práce, na které příslušné 

ustanovení § 93 odst. 2 zákoníku práce odkazuje. 

 

Dále bychom měli ve vztahu k práci přesčas zmínit, že zákaz nařídit práci přesčas za-

městnanci z titulu prohlubování jeho kvalifikace v den pracovního klidu, je možné řešit 

v praxi tím, že se zaměstnavatel se zaměstnancem na práci přesčas dohodne, ale i v ta-

kové situaci je nutno stále dodržovat zákonné limity práce přesčas ve smyslu ustanovení 

§ 93 odst. 4 zákoníku práce, tj. celkový rozsah práce nesmí činit v průměru více než 

8 hodin týdně ve vyrovnávacím období.25 

 

Ve vztahu k odměňování zaměstnanců lze uvést, že prohlubování kvalifikace realizova-

né mimo rozvrh pracovní doby nebo-li v rámci práce přesčas, ať se již jedná o práci 

přesčas nařízenou nebo dohodnutou, zakládá zaměstnanci nárok na příplatek za práci 

přesčas, resp. u zaměstnavatelů uvedených v ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce, 

zaměstnavatelů tzv. rozpočtové sféry, přísluší zaměstnanci podle ustanovení § 127 odst. 

1 zákoníku práce část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatku za 

práci ve ztíženém pracovním prostředí připadající na 1 hodinu práce bez práce přesčas 

v kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas koná, a příplatek ve výši 25 % průměr-

ného hodinového výdělku, a jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, příplatek ve 

                                                 
25 Délka vyrovnávacího období může činit nejvýše 26 týdnů, případně 52 týdnů pokud tak stanoví kolek-

tivní smlouva. 
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výši 50 % průměrného hodinového výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem 

nedohodli na poskytnutí náhradního volna místo platu za práci přesčas. 

 

U ostatních zaměstnavatelů pak náleží zaměstnanci v souladu s ustanovením § 114 odst. 

1 zákoníku práce mzda, na kterou zaměstnanci vzniklo za dobu práce přesčas právo, 

a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku26, pokud se zaměstnavatel se 

zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané pře-

sčas místo příplatku. 

 

Další povinností zaměstnance, plynoucí z ustanovení § 230 odst. 2 zákoníku práce, je 

povinnost odpovídající oprávnění zaměstnavatele požadovat, aby prohlubování kvalifi-

kace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby. Lze tak konstatovat, že se nám 

vytváří prostor pro dvojí formu prohlubování kvalifikace. 

 

Jednak může zaměstnavatel sám zajišťovat školení, studium nebo jiné formy přípravy 

k prohloubení kvalifikace svých zaměstnanců, jednak může využít služeb třetích stran, 

tedy subjektů poskytujících odpovídající vzdělávací produkty. 

 

V souvislosti s výše uvedeným by bylo vhodné rovněž doplnit, že zákonem stanovená 

povinnost zaměstnance absolvovat prohlubování kvalifikace u zaměstnavatele nebo 

u jiné osoby dle pokynu zaměstnavatele se již nevztahuje na povinnost zaměstnance 

podstupovat prohlubování kvalifikace v místě jiném, než je místo výkonu sjednané prá-

ce. Což samo o sobě neznamená, že to není možné. 

 

Naopak je častou praxí, že jsou zaměstnanci za účelem svého dalšího odborného rozvo-

je vysíláni do jiného místa, než je místo sjednané jako místo výkonu práce. Nicméně 

v takovém případě se už jedná o pracovní cestu ve smyslu ustanovení § 42 odst. 1 záko-

níku práce, resp. o časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu 

práce mimo sjednané místo výkonu práce. Je-li tedy zaměstnanec vyslán za účelem pro-

hlubování kvalifikace do jiného místa, vznikne mu z titulu cestovních výdajů, které mu 

                                                 
26 Průměrným výdělkem zaměstnance se rozumí průměrný hrubý výdělek zaměstnance, který se zjišťuje 

za předchozí kalendářní čtvrtletí. Upraveno v ustanovení § 351 a n. zákoníku práce. 
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v souvislosti s jeho pracovní cestou vzniknou, nárok na cestovní náhrady od zaměstna-

vatele, a to dle ustanovení § 152 písm. b) zákoníku práce. 

 

Ovšem současně bych měl podotknout, že zaměstnanec může být zaměstnavatelem 

v souladu s výše uvedeným ustanovením § 42 odst. 1 zákoníku práce vyslán na pracovní 

cestu na dobu nezbytné potřeby jen na základě dohody mezi zaměstnavatelem a za-

městnancem. Není-li tedy tato dohoda sjednána již v rámci pracovní smlouvy, může být 

uzavřena i jako samostatný právní úkon mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pokud 

by dohoda o pracovní cestě nebyla mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem sjednána, 

nemohl by zaměstnavatel nařídit zaměstnanci absolvovat školení, jiné formy přípravy 

nebo studium za účelem prohloubení kvalifikace v jiném místě než místě sjednaném 

jako místo výkonu práce. 

 

3.3. Práva a povinnosti zaměstnavatele 

 

Jak jsem uvedl již výše, zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení 

a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na 

zaměstnanci požadovat, aby prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné právnické ne-

bo fyzické osoby. 

 

Toto oprávnění vzniká zaměstnavateli z následujícího praktického důvodu, kterým jsou 

požadavky trhu práce, kdy je pro řadu úkolů a činností vykonávaných zaměstnanci ne-

zbytné pro zajištění jejich řádného výkonu vést zaměstnance k doplňování a aktualizaci 

již dříve nabytých znalostí a dovedností. Oprávněný zájem zaměstnavatele na prohlubo-

vání kvalifikace jeho zaměstnanců tak našel svůj odraz v konstrukci výše uvedeného 

práva zaměstnavatele obsaženého, jak jsem už dříve zmínil, v ustanovení § 230 odst. 2 

zákoníku práce. 
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Toto zákonné oprávnění zaměstnavatele je dále rozvedeno judikaturou, dle které „je 

zaměstnavatel oprávněn ve smyslu § 141a zákoníku práce27 [nyní ustanovení § 230 

odst. 2 zákoníku práce] uložit zaměstnanci účast na školení k prohloubení kvalifikace, 

jehož součástí může být závěrečné ověření získaných znalostí; z tohoto ustanovení však 

nelze dovodit oprávnění zaměstnavatele uložit zaměstnanci povinnost podrobit se pou-

hému přezkoušení úrovně kvalifikace k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě.“28 

Z judikatury tak vyplývá zásadní rozdíl v charakteru obou nastíněných situací, který 

může mít v případě pracovněprávního sporu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 

zásadní význam. 

 

Zatímco v prvém případě se jedná o prohlubování kvalifikace zaměstnance, které může 

vyústit v „jakési vyvrcholení“, kdy se ověří, zda zaměstnanec svou účastí na školení 

nebo studiu skutečně nabyl požadované znalosti, dovednosti a jiné požadované vlast-

nosti pro výkon sjednané práce, tak ve druhém případě se jedná pouze o ověření, příp. 

prověření úrovně kvalifikace zaměstnance, tj. předmětem zkoumání jsou zaměstnanco-

vy dovednosti, znalosti a zkušenosti. Byť zkoušení může mít podobnou formu, vychá-

zíme při právním hodnocení z následující skutečnosti. 

 

V prvé naznačené situaci se jedná o prohlubování kvalifikace, a tedy o výkon práce, kdy 

je zaměstnanec povinen uložené školení nebo jinou formu přípravy za účelem prohlou-

bení kvalifikace absolvovat, včetně případného zkoušení, a to pod hrozbou eventuální 

sankce plynoucí z oprávnění zaměstnavatele klasifikovat porušení této povinnosti jako 

porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané 

práci ve smyslu ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce. 

 

Ve druhé situaci se naproti tomu o prohlubování kvalifikace nejedná, tedy ani o výkon 

práce, a v důsledku toho tak není možné uložit zaměstnanci povinnost účastnit se pře-

zkoušení dosažené kvalifikace, a proto ani zaměstnancovo odmítnutí účastnit se tohoto 

                                                 
27 Jedná se o odkaz na ustanovení § 141a zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, účinného do 31. 12. 2006. 

V současné době tuto problematiku upravuje ustanovení § 230 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů. 
28 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1791/2001 
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přezkoušení nemůže být vnímáno jako porušení povinností vyplývajících z právních 

předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. 

 

Shora uvedené oprávnění zaměstnavatele uložit zaměstnanci povinnost zúčastnit se ško-

lení a studia, nebo jiných forem přípravy k prohloubení jeho kvalifikace je pak na zá-

kladě ustanovení § 230 odst. 3 zákoníku práce vyváženo povinností zaměstnavatele 

hradit náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace zaměstnance. 

 

Logicky se pak nabízí otázka, které typické náklady bude zaměstnavatel v souvislosti 

s prohlubováním kvalifikace hradit. Lze uvést následující: 

- mzdu nebo plat, resp. část mzdy nebo platu, za dobu prohlubování kvalifikace 

zaměstnance (včetně případného příplatku za práci přesčas v souvislosti 

s prohlubováním kvalifikace zaměstnance), 

- zápisné, školné nebo kurzovné, 

- náhrady cestovních výdajů. 

 

Ve spojitosti s diskutovanými nároky zaměstnanců při prohlubování jejich kvalifikace 

se v praxi rovněž objevuje otázka, zda přísluší zaměstnancům nárok na pracovní volno 

obdobně jako v případě zvyšování kvalifikace. Je nutné říci, že pracovní volno při pro-

hlubování kvalifikace zaměstnancům ze zákona nepřísluší, protože na rozdíl od zvyšo-

vání kvalifikace posuzujeme prohlubování kvalifikace jako výkon práce. 

 

Nicméně potřeby praxe si vynutily s ohledem na reálný stav, kdy se zaměstnavatelé 

rozhodují, v jakém rozsahu uvolňovat svoje zaměstnance k absolvování příslušného 

vzdělávání, tuto problematiku uspokojivým způsobem řešit. Za současného stavu lze 

vycházet analogicky z ustanovení § 232 zákoníku práce29, které upravuje rozsah pra-

covního volna při zvyšování kvalifikace, a to s jedním významným rozdílem. Ve srov-

nání se zvyšováním kvalifikace by se totiž v případě prohlubování kvalifikace nejednalo 

o náhradu mzdy nebo platu, ale o mzdu nebo plat náležející zaměstnanci za dobu trvání 

prohlubování jeho kvalifikace. 

 

                                                 
29 Srov. Šubrt, B. Péče o odborný rozvoj zaměstnanců. Práce a mzda. 2007. roč. 55, č. 12, s. 6 
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3.4. Dohoda o rozdělení nákladů 

 

V souvislosti s výše zmíněnými náklady na prohlubování kvalifikace zaměstnance, kte-

ré je povinen zaměstnavatel hradit, se objevila i otázka, jak přistoupit k finančně nároč-

nějším formám prohlubování kvalifikace, například za situace, kdy finanční ředitel bude 

studovat program MBA, který v jeho případě posoudíme jako prohlubování kvalifikace. 

 

Dříve (v době účinnosti starého zákoníku práce, tj. před 1. 1. 2007) nezbývala zaměst-

navatelům jiná alternativa než řešit tuto otázku prostřednictvím kvalifikační dohody30, 

byla-li možná, protože očekávané náklady na prohlubování kvalifikace měly dosáhnout 

alespoň 100 000 Kč, a nadto prohloubení kvalifikace, které se mělo stát předmětem kva-

lifikační dohody, nesmělo být zaměstnanci zaměstnavatelem uloženo. Pokud již tedy 

byla kvalifikační dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem sjednána, bylo na je-

jím základě možné požadovat od zaměstnance úhradu nákladů vynaložených na prohlu-

bování jeho kvalifikace, resp. jejich poměrnou část, pokud nesplnil svůj závazek setrvat 

u zaměstnavatele po sjednanou dobu, nejdéle však po dobu 5 let. 

 

V současné době, tj. od 1. 1. 2007, lze kromě kvalifikační dohody využít další institut, 

který umožňuje přímou finanční účast zaměstnance na úhradě nákladů za prohlubování 

jeho kvalifikace. Můžeme hovořit o dohodě o rozdělení nákladů31, byť to není označení, 

které by výslovně uváděl zákoník práce, tak se osobně přikláním k jeho užívání, protože 

praxe se mnohdy dopouští chyby, když ztotožňuje dohodu o rozdělení nákladů 

s kvalifikační dohodou. 

 

Ano, může nastat, a také nastává, situace, kdy předmětem ujednání v kvalifikační doho-

dě o prohloubení kvalifikace zaměstnance bude i klauzule o rozdělení nákladů, ale zá-

roveň je nutné říci, že dohoda o rozdělení nákladů může mít i zcela samostatnou 

podobu, což je výhodné, protože pak se na ní nevztahují omezení spojená s kvalifikační 

dohodou. Omezení užití kvalifikační dohody spočívají ve finančním limitu, který je sice 

od doby účinnosti nového zákoníku práce snížený, ale stále musí předpokládané nákla-

                                                 
30 Kvalifikační dohoda bude podrobněji rozebrána v jedné z navazujících samostatných kapitol této práce. 
31 Jakubka, J. Zákoník práce 2010 v praxi. 1. vyd., aktualizovaný dotisk. Praha: Grada, 2010. s. 234 
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dy na prohlubování kvalifikace zaměstnance dosáhnout výše alespoň 75 000 Kč. Další 

omezení zůstává stejné, tj. prohloubení kvalifikace nemůže být zaměstnanci uloženo. 

 

Jak si tedy představit dohodu o rozdělení nákladů v praxi? V takové dohodě by bylo 

možné, aby zaměstnanec vyslovil souhlas s tím, že některé náklady vynaložené v sou-

vislosti s prohlubováním kvalifikace dotčeného zaměstnance nebude hradit zaměstnava-

tel, nýbrž budou přímo hrazeny zaměstnancem. Typicky se tak může jednat o školné, 

kurzovné nebo registrační poplatky za účast na příslušném vzdělávacím programu, na-

příklad studiu nebo semináři. Dále se může zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout 

také na tom, že zaměstnanci nebudou propláceny cestovní náhrady cestovních výdajů 

vzniklých v souvislosti s prohlubováním kvalifikace zaměstnance. 

 

Nicméně je důležité doplnit, že se tato dohoda o rozdělení nákladů nemůže vztahovat na 

právo zaměstnance na mzdu nebo plat32, resp. na část mzdy nebo platu, za výkon práce 

ve formě účasti na prohlubování své kvalifikace. Vycházíme totiž ze základních zásad 

pracovněprávních vztahů obsažených v ustanovení § 1a zákoníku práce, zejména ze 

zásady rovného zacházení se zaměstnanci a zásady spravedlivého odměňování zaměst-

nanců. 

 

Z povahy těchto zásad vyplývá, že se od nich nelze odchýlit. Odchýlení by v daném 

případě bylo teoreticky možné, pokud by bylo ve prospěch zaměstnanců, ale protože 

situaci, kdy se zaměstnanec, byť dobrovolně, zříká nároku na svá mzdová práva, nelze 

považovat za případ, kdy by takové odchýlení bylo ve prospěch příslušného zaměstnan-

ce, nebylo by takové jednání v souladu s právem, resp. smluvní ujednání o zřeknutí se 

nároku zaměstnance na mzdu nebo plat za výkon práce spočívající v prohlubování kva-

lifikace dotčeného zaměstnance by nebylo platné. 

                                                 
32 Srov. Šubrt, B. Péče o odborný rozvoj zaměstnanců. Práce a mzda. 2007. roč. 55, č. 12, s. 5 
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4. Zvyšování kvalifikace 

 

Nyní bychom se již zaměřil na další formu odborného rozvoje zaměstnanců, a to na 

zvyšování kvalifikace. Dovolil bych si přidržet se i v rámci pojednání o základních pra-

covněprávních aspektech zvyšování kvalifikace členění kapitoly do subkapitol odpoví-

dajících členění v předchozí kapitole, čímž sleduji účel usnadnění možného vzájemného 

srovnávání prohlubování a zvyšování kvalifikace. 

 

4.1. Základní charakteristika 

 

Podle ustanovení § 231 odst. 1 zákoníku práce se zvýšením kvalifikace rozumí změna 

hodnoty kvalifikace; zvýšením kvalifikace je též její získání nebo rozšíření. Zvyšová-

ním kvalifikace je studium, vzdělávání, školení, nebo jiná forma přípravy k dosažení 

vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele, a to 

v souladu s ustanovením § 231 odst. 2 zákoníku práce. 

 

Z uvedené legální definice pracovněprávního institutu „zvyšování kvalifikace“ vyplýva-

jí dva základní pojmové znaky této formy odborného rozvoje zaměstnanců. Jedná se 

o následující znaky: 

- kvalitativní změna kvalifikace zaměstnance, 

- účast na školení, studiu nebo jiných forem přípravy k dosažení vyššího stupně 

vzdělání není ve vztahu k výkonu práce; 

 

Oba zmíněné pojmové znaky demonstrují základní rozdíly v pojetí prohlubování a zvy-

šování kvalifikace v rámci české právní úpravy. 

 

Pokud bych se nejprve zaměřil na první pojmový znak, kvalitativní změnu kvalifikace 

zaměstnance, pak bych měl vyložit, co lze pod tuto charakteristiku podřadit. Nejedná se 

totiž jen o samotnou změnu hodnoty kvalifikace, ale podle ustanovení § 231 odst. 1 

zákoníku práce i o získání nové kvalifikace, případně rozšíření stávající kvalifikace za-

městnance. Můžeme tak pozorovat stěžejní rozdíl ve srovnání s prohlubováním kvalifi-
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kace, kde se kvalifikace zaměstnance pouze průběžně doplňuje, aniž by se měnila její 

podstata. 

 

Ovšem s ohledem na výše uvedené pojmy „získávání kvalifikace“ a „rozšiřování kvali-

fikace“ vyvstává otázka, jak si tyto pojmy vymezit, což je nezbytné učinit, abychom 

v praxi uměli od sebe prohlubování a zvyšování kvalifikace oddělit. 

Zatímco „získávání kvalifikace“ lze interpretovat jako získání (nabytí) vyššího stupně 

vzdělání, tak s pojmem „rozšíření kvalifikace“ vznikají v aplikační praxi jisté potíže, 

protože za rozšíření kvalifikace považujeme studium oboru odlišného od již vystudova-

ného a současně vedoucího k již dosaženému stupni vzdělání.33 

 

Významové pole pojmu „rozšíření kvalifikace“ se tak profiluje šířeji ve srovnání 

s charakteristikou forem zvyšování kvalifikace upravenou v ustanovení § 231 odst. 2 

zákoníku práce, které podle tohoto ustanovení mají vést k dosažení vyššího stupně 

vzdělání. Tímto bylo zakotveno pravidlo, že každé studium vedoucí k dosažení vyššího 

stupně vzdělání se posuzuje jako zvyšování kvalifikace. Vzhledem k tomu, že i rozšíře-

ní kvalifikace, které nevede k dosažení vyššího stupně vzdělání, považujeme za zvyšo-

vání kvalifikace, se tak zdá zmíněné zákonem stanovené pravidlo jako neúplné, a proto 

dochází vlivem interpretace k významovému přesahu tohoto pravidla. 

 

Jakým způsobem však může zaměstnanec z pracovněprávního hlediska dosáhnout zvý-

šení své kvalifikace. Odpověď je upravena v ustanovení § 231 odst. 2 zákoníku práce, 

dle kterého lze k formám zvyšování kvalifikace zaměstnance řadit následující: 

- studium, 

- vzdělávání, 

- školení, 

- jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání; 

 

Obdobně jako u prohlubování kvalifikace tak zákonodárce zvolil cestu demonstrativní-

ho výčtu jednotlivých možných forem zvyšování kvalifikace, což vyplývá z formulace 

„jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání“. Zákonodárce byl pravděpo-

                                                 
33 Šubrt, B. Péče o odborný rozvoj zaměstnanců. Práce a mzda. 2007. roč. 55, č. 12, s. 6 
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dobně při koncipování ustanovení o zvyšování kvalifikace veden shodnými úvahami 

jako v případě tvorby institutu o prohlubování kvalifikace, kdy demonstrativním (pří-

kladmým) výčtem pouze nastínil stěžejní formy odborného rozvoje zaměstnanců, ale 

současně nepovažoval za žádoucí tento výčet omezit, naopak se přiklonil k řešení pone-

chat více prostoru praxi. Tento přístup zákonodárce dále podpořil tím, že uvedené for-

my odborného rozvoje blíže nespecifikoval, čímž rovněž poskytl praxi širší prostor pro 

realizaci odborného rozvoje zaměstnanců v souladu s příslušnými zákonnými ustanove-

ními a současně s ohledem na potřeby a zvláštnosti toho kterého oboru. 

 

Nicméně na rozdíl od prohlubování kvalifikace se v rámci institutu zvyšování kvalifika-

ce objevila jiná podmínka. V ustanovení § 231 odst. 2 zákoníku práce je totiž kromě 

výčtu možných forem zvyšování kvalifikace proklamována zásada, že zvýšení kvalifi-

kace má být v souladu s potřebou zaměstnavatele. V duchu této zásady tak pouze za-

městnavatel rozhoduje, zda je předpokládané zvýšení kvalifikace zaměstnance 

v souladu s jeho potřebami a zda mu tedy vytvoří vhodné podmínky.34 

 

V podstatě rozlišujeme dvě situace35, kdy hovoříme o tom, že zvyšování kvalifikace je 

v souladu s potřebou zaměstnavatele. 

1. obecné zvýšení kvalifikace zaměstnance – toto zvýšení kvalifikace nemá vztah 

k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě (nicméně může být spojeno 

s případnou jinou prací u zaměstnavatele, pokud tato práce tuto novou kvalifika-

ci vyžaduje, a je zde předpoklad, že by zaměstnanec mohl v budoucnu v případě 

úspěšného zvýšení kvalifikace tuto práci vykonávat), 

2. zvýšení kvalifikace zaměstnance vztahující se k pracovnímu zařazení zaměst-

nance – toto zvýšení kvalifikace má vztah k výkonu práce sjednané v pracovní 

smlouvě; 

 

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí zaměstnavatele, zda zvyšování kvalifikace je 

v souladu s potřebou zaměstnavatele, a jeho dopady na práva a povinnosti zaměstnance 

a zaměstnavatele jsou předmětem dalšího pojednání v této práci, vrátil bych se nyní 

                                                 
34 Vysokajová, M., Kahle, B., Doležílek, J. Zákoník práce. Komentář. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 

2008. s. 322 
35 Srov. Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 615 
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k druhému znaku definujícímu zvyšování kvalifikace, a to že účast na školení, studiu, 

nebo jiných forem přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání se neposuzuje jako vý-

kon práce. 

 

Tento definiční znak lze dále rozvinout, protože nejen že neposuzujeme zvyšování kva-

lifikace jako výkon práce, což samo o sobě je podstatný rozdíl v komparaci s prohlubo-

váním kvalifikace, ale nadto se zvyšování kvalifikace zásadně nevztahuje k práci 

sjednané v pracovní smlouvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.36 

S ohledem na tuto skutečnost se tak zaměstnanec, a to ani za předpokladu, že by případ-

né zvýšení kvalifikace bylo v souladu s potřebou zaměstnavatele, nebude moci domáhat 

souhlasu ze strany zaměstnavatele k realizaci zvyšování své kvalifikace. Pokud by se 

přeci jen zaměstnanec rozhodl si svou kvalifikaci zvýšit, ačkoliv by nezískal souhlas od 

zaměstnavatele, jednalo by se o jeho soukromou iniciativu, tedy činnost, kterou by mu-

sel vykonávat mimo svou pracovní dobu. 

 

V rámci pojednání o obecné charakteristice zvyšování kvalifikace bych jistě neměl 

opomenout judikaturu, která vykládá pojem „zvýšení kvalifikace“ tak, že „o zvýšení 

kvalifikace půjde zpravidla tehdy, jestliže z porovnání druhu práce, kterou pracovník 

(zaměstnanec) vykonává podle pracovní smlouvy, s druhem práce, kterou by podle své 

kvalifikace mohl vykonávat, vyplývá rozdíl spočívající v tom, že pracovník (zaměstna-

nec) může, a to případně i u jiné organizace (jiného zaměstnavatele), vykonávat práce 

významnější. Přitom je třeba vzít v úvahu, že kvalifikace pracovníka (zaměstnance) 

zahrnuje možnost výkonu různých pracovních činností, z nichž často pracovník (za-

městnanec) všechny konkrétně v pracovním poměru u organizace (zaměstnavatele) ne-

vykonává, a že s výkonem práce vyžadujícím odbornou kvalifikaci jsou též zpravidla 

spojeny i činnosti, které samy o sobě zvláštní kvalifikaci nevyžadují.“37 

 

 

 

 

                                                 
36 Srov. Šubrt, B. Péče o odborný rozvoj zaměstnanců. Práce a mzda. 2007. roč. 55, č. 12, s. 7 
37 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1293/2000 
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4.2. Práva a povinnosti zaměstnance 

 

Z hlediska práv a povinností zaměstnance vztahujících se ke zvyšování jeho kvalifikace 

bych nejprve zdůraznil absenci povinnosti zaměstnance si svoji kvalifikaci zvyšovat, 

což je v kontrastu s povinností zaměstnance si průběžně kvalifikaci prohlubovat. Právě 

absence takové povinnosti vede k tomu, že zvyšování kvalifikace nelze posuzovat jako 

výkon práce. 

 

Zaměstnanec se tedy může svobodně rozhodnout, zda si bude kvalifikaci zvyšovat (při-

rozeně se rozhodne si ji zvýšit, pokud sám projeví před zaměstnavatelem svou iniciativu 

po dalším vzdělávání). Pokud by tedy prvotní impuls po zvýšení kvalifikace zaměstnan-

ce vzešel ze strany zaměstnavatele, a to z důvodu potřeb zaměstnavatele, a zaměstnanec 

nebyl ochoten si svou kvalifikaci zvýšit, nelze toto jednání zaměstnance vnímat jako 

porušení jeho povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vyko-

návané práci. 

 

Pro úplnost bych měl však doplnit, že může nastat situace, kdy absence zákonem stano-

vené povinnosti zaměstnance si svoji kvalifikaci zvýšit bude nahrazena smluvní povin-

ností zaměstnance si kvalifikaci zvýšit. 

V takovém případě hovoříme o podmínce, se kterou byla uzavřena pracovní smlouva, 

když se zaměstnanec zaměstnavateli zavázal, že splní předpoklady stanovené právními 

předpisy pro výkon sjednané práce nebo požadavky stanovené zaměstnavatelem pro 

řádný výkon práce. Pokud by zaměstnanec v době, která by měla být smluvně upravená, 

nesplnil příslušnou podmínku, vystavil by se riziku pracovněprávního postihu38, a to 

v podobě výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. f) zákoníku práce 

z titulu nesplnění předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané prá-

ce nebo nesplnění požadavků stanovených zaměstnavatelem pro řádný výkon práce. 

 

Ve vztahu k předchozímu uvedenému by bylo vhodné připojit poznámku, že se takto 

zaměstnanci smluvně zavazují při uzavírání pracovního poměru, nikoli během jeho dal-

                                                 
38 Jouza, L. Školení a vzdělávání je někdy povinností zaměstnavatele. Právní zpravodaj. 2007. roč. 8, 

č. 2, s. 14 
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šího trvání. To znamená, že pokud dojde ke změnám předpokladů stanovených právní-

mi předpisy pro výkon sjednané práce nebo požadavků stanovených zaměstnavatelem 

pro řádný výkon práce, už se nemůže jednat o zvyšování kvalifikace. 

Naopak za takového stavu bychom vzdělávání zaměstnance posoudili jako prohlubová-

ní kvalifikace, protože takové vzdělávání by bylo možné charakterizovat jako průběžné 

doplňování kvalifikace, kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci 

výkon sjednané práce, a tedy by naplnilo kritéria upravená ustanovením § 230 odst. 1 

zákoníku práce. 

 

Nyní se za předpokladu, že zaměstnanec souhlasí se zvyšováním své kvalifikace (nebo 

jej dokonce sám iniciuje), vracím k otázce potřeb zaměstnavatele. Zaměstnavatel se 

totiž musí rozhodnout, zda je zvyšování kvalifikace dotčeného zaměstnance v souladu 

s jeho potřebou, která se „projevuje jako předpokládané budoucí pracovní zařazení za-

městnance na jinou pracovní pozici či profesi, které bude vyžadovat změnu sjednaného 

druhu práce v pracovní smlouvě (popřípadě nové jmenování na pracovní místo vedou-

cího zaměstnance v případech podle ustanovení § 33 odst. 3 zákoníku práce).“39 

 

Jak tedy nahlížet na situaci, kdy si zaměstnanec zvyšuje svou kvalifikaci v souladu 

s potřebou zaměstnavatele? Právně významná je skutečnost, že zvyšování kvalifikace na 

rozdíl od prohlubování kvalifikace neposuzujeme jako výkon práce, nýbrž jako překáž-

ku v práci na straně zaměstnance, zasahuje-li zvyšování kvalifikace do pracovní doby, 

a to v souladu s ustanovením § 205 zákoníku práce. 

Dle předmětného ustanovení účast na školení, jiná forma přípravy nebo studium, 

v nichž má zaměstnanec získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo poža-

davky nezbytné pro řádný výkon sjednané práce, které je v souladu s potřebou zaměst-

navatele, zasahuje-li do pracovní doby, je překážkou v práci na straně zaměstnance, za 

kterou mu přísluší náhrada mzdy nebo platu. 

 

Na základě ustanovení § 205 zákoníku práce ve spojení s ustanovením § 232 zákoníku 

práce tak zaměstnavateli vzniká povinnost poskytnout zaměstnanci pracovní úlevy, tedy 

při náhledu z opačného hlediska zaměstnanci přísluší nárok na pracovní úlevy ze strany 

                                                 
39 Šubrt, B. Péče o odborný rozvoj zaměstnanců. Práce a mzda. 2007. roč. 55, č. 12, s. 7 
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zaměstnavatele, a to minimálně v rozsahu uvedeném v ustanovení § 232 odst. 1 zákoní-

ku práce. 

Jaké však jsou tyto pracovní úlevy, resp. jakým způsobem jsou nastaveny minimální 

standardy, tedy při jakých příležitostech a v jakém rozsahu náleží ze zákona zaměstnan-

ci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu, případně pracovní volno bez náhrady 

mzdy nebo platu. 

 

Podle ustanovení § 232 odst. 1 zákoníku práce přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele 

při zvyšování kvalifikace pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměr-

ného výdělku40 v následujících případech: 

- účast na vyučování, výuce nebo školení (pracovní volno v nezbytně nutném roz-

sahu), 

- příprava a vykonání každé zkoušky v rámci studia v programu uskutečňovaném 

vysokou školou nebo vyšší odbornou školou (pracovní volno v rozsahu 2 pra-

covních dnů), 

- příprava a vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria 

(pracovní volno v rozsahu 5 pracovních dnů), 

- vypracování a obhajoba absolventské práce, bakalářské práce, diplomové práce, 

disertační práce nebo písemné práce, kterou je zakončováno studium v programu 

celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou (pracovní volno 

v rozsahu 10 pracovních dnů), 

- příprava a vykonání státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky v oblasti 

lékařství, veterinárního lékařství a hygieny a státní doktorské zkoušky (pracovní 

volno v rozsahu 40 pracovních dnů). 

 

Ve srovnání s předchozí právní úpravou účinnou do 31. 12. 2006 si tak lze povšimnout 

rozdílu, kdy již není zakotveno právo zaměstnance na pracovní úlevy v souvislosti 

s vykonáním a obhajobou rigorózní práce ani přípravou a vykonáním státní rigorózní 

zkoušky (s výjimkou státní rigorózní zkoušky v oblasti lékařství, veterinárního lékařství 

a hygieny). Tato změna reflektuje výklad současné pracovněprávní teorie, dle které vy-

konání rigorózní zkoušky, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce, nelze považovat za 

                                                 
40 O průměrném výdělku – jeho právní úpravě a způsobu výpočtu jsme již pojednali v kapitole této práce 

nazvané Prohlubování kvalifikace. 
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zvyšování kvalifikace ve smyslu ustanovení § 231 zákoníku práce, a to z toho důvodu, 

že získáním akademického titulu (příkladmo JUDr., PhDr. nebo RNDr.) již v převážné 

většině případů nedochází ke změně hodnoty kvalifikace.41 

 

Další změnou, resp. zpřesněním, oproti dřívější úpravě je konkretizace poskytování pra-

covního volna s náhradou mzdy nebo platu na vypracování a obhajobu písemné práce, 

kterou je zakončováno studium v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném 

vysokou školou [§ 232 odst. 1 písm. d) zákoníku práce]. 

 

Vzhledem k tomu, že studia v programu celoživotního vzdělávání jsou zakončována 

nejen obhajobou písemné práce, ale i závěrečnou zkouškou (například se takto zakonču-

je studium pro vedoucí pedagogické pracovníky podle ustanovení § 7 vyhlášky č. 

317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a 

kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů), přispělo 

výše uvedené zpřesnění k objasnění pojmu „závěrečná zkouška“ užívaného 

v ustanovení § 232 odst. 1 písm. c) zákoníku práce.42 

 

Kromě pracovních úlev spočívajících v poskytování pracovního volna s náhradou mzdy 

nebo platu upravuje dále ustanovení § 232 odst. 3 zákoníku práce také poskytování pra-

covního volna bez náhrady mzdy nebo platu. Opět bych si dovolil je jednotlivě vyjme-

novat: 

- účast na přijímací zkoušce (pracovní volno v nezbytném rozsahu), 

- účast na opravné zkoušce, 

- účast na promoci nebo obdobném ceremoniálu. 

 

Zatímco dosud jsme se zabývali nároky zaměstnance, které mu v souvislosti se zvyšo-

váním jeho kvalifikace vzniknou na základě zákona, nyní bych se zaměřil na vyšší nebo 

další práva zaměstnance, jež mohou být sjednána nebo založena, a to z důvodu charak-

teru ustanovení § 232 zákoníku práce, které je svou povahou dispozitivní, tedy připouští 

odchýlení se od znění předmětného ustanovení. Nadto tento záměr dokonce zdůraznil 

                                                 
41 Srov. Vysokajová, M., Kahle, B., Doležílek, J. Zákoník práce. Komentář. Praha: ASPI, Wolters 

Kluwer, 2008. s. 324 
42 Srov. Tamtéž, s. 324 
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i zákonodárce, když v ustanovení § 232 odst. 1 zákoníku práce výslovně vymezil, že 

pracovní úlevy uvedené v dotčeném ustanovení náleží zaměstnanci, „nejsou-li dohodnu-

ta nebo stanovena vyšší nebo další práva“. 

 

Z dikce ustanovení § 232 zákoníku práce tak vyplývá, že může být dohodnut nebo sta-

noven nejen vyšší rozsah pracovních úlev než stanoví zákon, ale že mohou být sjednána 

nebo poskytována i jiná, další práva. O poskytování pracovních úlev ve vyšším rozsahu 

se jedná například, když se prodlouží pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na 

přípravu a vykonání každé zkoušky v rámci studia v programu uskutečňovaném vyso-

kou školou ze 2 pracovních dnů na 3 pracovní dny nebo když se pracovní volno poskyt-

nuté k vykonání přijímací zkoušky nepovažuje za pracovní volno, za které nepřísluší 

náhrada mzdy nebo platu (jak stanoví zákoník práce), ale když je naopak zaměstnavate-

lem zařazeno do „kategorie“ pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu.43 

 

Pokud se jedná o další práva, tak tato oprávnění jsou v praxi mnohdy zakládána tak, aby 

odpovídala oprávněním zaměstnanců, kteří si kvalifikaci prohlubují a mají tak ze záko-

na nastaveny své nároky šířeji než zaměstnanci zvyšující si kvalifikaci. O jaká další 

práva se typicky jedná? Odpovědí by mohly být zejména: 

- cestovní náhrady, 

- školné nebo kursovné, 

- příspěvky na učební pomůcky. 

 

Za účelem zpřesnění bych ovšem podotknul, že cestovní náhrady by nebyly, a to ani na 

základě rozšíření práv zaměstnance nad zákonem vymezený rozsah, uplatňovány podle 

ustanovení § 152 zákoníku práce. Vycházím totiž ze skutečnosti, že zvyšování kvalifi-

kace nepovažujeme za výkon práce, a tak ani cestu (mimo sjednané místo výkonu prá-

ce) vykonanou v souvislosti se zvyšováním kvalifikace není možné interpretovat jako 

pracovní cestu ve smyslu ustanovení § 42 odst. 1 zákoníku práce, a proto pokud se za-

městnavatel dobrovolně rozhodne uhradit zaměstnanci jeho výdaje, jedná se sice o ná-

hradu výdajů, například náhradu jízdních výdajů, ale již je nemůžeme v souladu 

s ustanovením § 156 odst. 3 zákoníku práce označit za cestovní náhrady. 

                                                 
43 Srov. Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 617 
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S ohledem na skutečnost, že při zvyšování kvalifikace nevzniká ze zákona zaměstnanci 

nárok na cestovní náhrady, bychom neměli opomenout ustanovení § 173 zákoníku prá-

ce, dle kterého zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3 zákoníku práce, tj. zaměstnavatel 

v tzv. rozpočtové sféře, poskytuje zaměstnanci cestovní náhrady ve výši a za podmínek 

stanovených v části sedmé hlavě třetí zákoníku práce. Jiné nebo vyšší cestovní náhrady 

nesmí zaměstnavatel v tzv. rozpočtové sféře poskytovat. 

 

V důsledku tohoto zákazu tak v praxi můžeme nacházet případy, kdy jsou o částky od-

povídající hodnotě cestovních náhrad, které by náležely zaměstnanci, pokud by se jed-

nalo o pracovní cestu, navýšena jiná plnění, která poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci. 

Dalším řešením, se kterým je možné se v pracovněprávní teorii střetnout, je odchýlení 

se od zákona, tedy od zákazu obsaženého v ustanovení § 173 zákoníku práce, což je 

postup, který není v daném případě výkladovým ustanovením § 4a zákoníku práce za-

kázán.44 

 

Když jsem zmínil obsahovou stránku navýšení pracovních úlev pro zaměstnance zvyšu-

jící si kvalifikaci, bylo by vhodné doplnit taktéž poznámku o formě, jakou tak může být 

učiněno. Zaprvé lze rozsah pracovních úlev nad rámec zákonné úpravy dohodnout 

smluvně, a to ať už v rámci kolektivní smlouvy (za předpokladu, že u daného zaměstna-

vatele působí odborová organizace), nebo v podobě individuální smlouvy uzavírané 

mezi zaměstnavatelem a konkrétním zaměstnancem. 

 

V praxi se pak mnohdy smluvní ujednání o vyšších a dalších právech náležejících za-

městnanci při zvyšování jeho kvalifikace stávají předmětem kvalifikační dohody uzaví-

rané v souladu s ustanovením § 234 zákoníku práce. Zadruhé mohou být vyšší nebo 

další práva zaměstnance založena jednostranným rozhodnutím zaměstnavatele, tedy 

vnitřním předpisem vydávaným podle ustanovení § 305 zákoníku práce.45 

 

 

                                                 
44 Šubrt, B. Péče o odborný rozvoj zaměstnanců. Práce a mzda. 2007. roč. 55, č. 12, s. 7 
45 Srov. Vysokajová, M., Kahle, B., Doležílek, J. Zákoník práce. Komentář. Praha: ASPI, Wolters 

Kluwer, 2008. s. 324 
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4.3. Práva a povinnosti zaměstnavatele 

 

Při náhledu z druhé strany, z pozice zaměstnavatele, tak při zvyšování kvalifikace platí, 

že zaměstnavatel není oprávněn uložit zaměstnanci povinnost zvýšit si kvalifikaci. Ač-

koliv tedy zaměstnavatel nemůže jednostranně nařídit zaměstnanci zvyšování jeho kva-

lifikace, tak se může ke zvýšení kvalifikace zaměstnanec smluvně zavázat, jak jsem 

pojednal již výše, a to za předpokladu, že kvalifikace, kterou by si měl zaměstnanec 

zvýšit, je zákonným předpokladem nebo požadavkem stanoveným zaměstnavatelem pro 

výkon sjednané práce. Za takového stavu může být mezi zaměstnavatelem a zaměstnan-

cem ujednána v pracovní smlouvě podmínka, že si zaměstnanec v předem vymezené 

lhůtě kvalifikaci zvýší. Pokud by zaměstnanec tuto podmínku v určené lhůtě nesplnil, 

vystavil by se riziku výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele na zákla-

dě ustanovení § 52 písm. f) zákoníku práce pro nesplnění zákonem stanovených před-

pokladů nebo zaměstnavatelem stanovených požadavků pro výkon sjednané práce. 

 

Ačkoli zaměstnavatel nemůže zaměstnancům zvyšování kvalifikace ukládat, tak přesto 

probíhá zvyšování kvalifikace zaměstnanců v rámci jejich pracovněprávního vztahu 

k zaměstnavateli plně v souladu s rozhodovací činností zaměstnavatele. Jak jsem již 

dříve zmínil, aby zvyšování kvalifikace naplnilo všechna kritéria požadovaná ustanove-

ním § 231 zákoníku práce, musí být v souladu s potřebou zaměstnavatele. Je nutno 

uvést, že takové rozhodnutí, byť většinou učiněné na žádost zaměstnance, je oprávněn 

vydat pouze zaměstnavatel.46 

 

V praxi se naneštěstí občas stává, že zaměstnanci, kteří jsou si vědomi, že vykonávají 

sjednanou práci bez odpovídající kvalifikace, si ji sami začnou doplňovat a teprve poz-

ději si začnou nárokovat pracovní úlevy z titulu svého studia. V takové situaci už ovšem 

záleží pouze na rozhodnutí zaměstnavatele, zda uzná, že zvyšování kvalifikace dotčené-

ho zaměstnance je v souladu s jeho potřebou. 

 

Ve vztahu k důsledkům, které vyplývají pro zaměstnavatele v případě, že uzná, že zvy-

šování kvalifikace zaměstnance je v souladu s jeho potřebou, lze uvést, že zaměstnava-

                                                 
46 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 615 
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teli vzniká povinnost poskytovat zaměstnanci pracovní úlevy v minimálně zákonem 

vymezeném rozsahu, tedy pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměr-

ného výdělku, případně pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu, a to v případech 

a v rozsahu, o kterých jsem se zmínil výše. Další náklady, které mohou zaměstnanci 

v souvislosti se zvyšováním jeho kvalifikace vzniknout jako poplatky za studium, výda-

je na učebnice, aj., zaměstnavatel hradí, pokud tak bylo ujednáno smluvně nebo na zá-

kladě vydaného vnitřního předpisu. 

 

S povinností zaměstnavatele poskytovat pracovní úlevy zaměstnanci zvyšujícímu si 

kvalifikaci souvisí též oprávnění zaměstnavatele sledovat průběh a výsledky zvyšování 

kvalifikace zaměstnance. Vyvstává otázka, jak v praxi toto oprávnění realizovat? Za 

vhodné v tomto směru považuji, pokud se zaměstnanec dohodne se zaměstnavatelem na 

způsobu předávání informací o svém studiu, například časovém harmonogramu výuky 

nebo plánu zkoušek.47 Dále by měl zaměstnavatel průběžně získávat od zaměstnance 

zprávy o plnění jeho studijních povinností a dosahovaných výsledků ve vzdělávání. 

 

Informace o zvyšování kvalifikace zaměstnance pak slouží zaměstnavateli k vytvoření 

úsudku, zda na straně zaměstnance nenastaly důvody uvedené v ustanovení § 233 záko-

níku práce, na základě kterých může zaměstnavatel zastavit poskytování pracovních 

úlev. Tato formulace znamená, že i v situaci, kdy nastane jeden ze dvou taxativně uve-

dených důvodu, není zaměstnavatel povinen poskytování pracovních úlev zastavit, je to 

pouze na jeho uvážení. 

 

Jedná se o následující důvody: 

- dlouhodobá nezpůsobilost zaměstnance pro výkon práce, pro kterou si zvyšuje 

kvalifikaci, 

- neplnění podstatných povinností zaměstnancem při zvyšování kvalifikace, a to 

bez vážného důvodu, po delší dobu a bez zavinění zaměstnavatele. 

 

                                                 
47 Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 618 



45 

 

Povinnostmi zaměstnance je nutné rozumět „průběžné plnění povinností, které pro za-

městnance ze zvoleného způsobu zvyšování kvalifikace vyplývají“48. Za podstatné po-

vinnosti bychom mohli považovat účast na předepsaných soustředěních a skládání 

předepsaných zkoušek. Vážnými důvody by mohly být např. mimořádné pracovní úko-

ly, déletrvající nemoc zaměstnance, i jiné vážné osobní a rodinné důvody, pro které se 

zaměstnanec nemohl věnovat studiu.49 

 

Za předpokladu, že si zaměstnanec své studijní povinnosti řádně plní a dosáhne zvýšení 

své kvalifikace, vytváří se prostor pro řešení otázky, jestli mohl tímto vzniknout nárok 

zaměstnance na pracovní místo, kde by vykonával práci odpovídající jeho nově zvýšené 

kvalifikaci. Nutno říci, že takové právo zaměstnanci nevzniká, neboť ani zaměstnavateli 

právní úprava neukládá povinnost zohlednit zvýšenou kvalifikaci zaměstnance a nabíd-

nout mu odpovídající pracovní zařazení. Takovou povinnost by totiž bylo možné vnímat 

jako zásah do přirozeného práva zaměstnavatele vyvíjet svobodně personální politiku, 

tj. samostatně si vybírat nové zaměstnance a obsazovat jimi uvolněná nebo nově vytvo-

řená pracovní místa. 

 

Pro budoucí předejití výše nastíněného problému se tak v praxi již před začátkem proce-

su zvyšování kvalifikace uzavírá mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dohoda 

o změně pracovní smlouvy v druhu práce50, a to za předpokladu, že zaměstnanec úspěš-

ně dokončí požadované studium, vzdělávání, školení nebo jinou formu přípravy 

k dosažení vyššího stupně vzdělání. Zaměstnavatel se tak smluvně zaváže zařadit za-

městnance na pracovní místo odpovídající jeho zvýšené kvalifikaci, pokud si zaměstna-

nec zvýší dohodnutou kvalifikaci. 

 

                                                 
48 Tamtéž, s. 618 
49 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 369 
50 Srov. Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 616 
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5. Kvalifikační dohoda 

 

Nyní bych se již zabýval institutem, který má průřezový charakter, aplikuje se totiž jak 

při prohlubování kvalifikace, tak i při zvyšování kvalifikace, byť musím uznat, že se 

s ním častěji setkávám právě v rámci zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Hovořím 

o kvalifikační dohodě – a že je se v praxi jedná o používaný nástroj, pak dokládá i judi-

katura, která ve vztahu k odbornému rozvoji vzniká de facto jen ve vztahu k těmto kva-

lifikačním dohodám. 

 

V rámci systematického přístupu pak doplňuji, že úpravu kvalifikační dohody lze nalézt 

v ustanoveních § 234 a 235 zákoníku práce. 

 

5.1. Základní charakteristika kvalifikační dohody 

 

Podle ustanovení § 234 odst. 1 zákoníku práce je součástí kvalifikační dohody zejména 

závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace a závazek zaměstnan-

ce setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po sjednanou dobu, nejdéle však po dobu 

5 let, nebo uhradit zaměstnavateli náklady spojené se zvýšením kvalifikace, které za-

městnavatel na zvýšení kvalifikace vynaložil, a to i tehdy, když zaměstnanec skončí 

pracovní poměr před zvýšením kvalifikace. Závazek zaměstnance k setrvání 

v zaměstnání začíná od zvýšení kvalifikace. 

 

Mohli bychom se zabývat otázkou, kdy se kvalifikační dohoda uzavírá, což je důležité 

i z pohledu praxe. Předně je nutné podotknout, že z formálního hlediska je možné kvali-

fikační dohodu uzavřít se zaměstnancem nejen před zahájením zvyšování kvalifikace, 

ale i během samotného zvyšování kvalifikace. 

Nicméně z praktického hlediska je pro zaměstnavatele výhodné sjednat kvalifikační 

dohodu se zaměstnancem předem, protože v průběhu zvyšování kvalifikace by pak již 

případné odmítnutí sjednat tuto dohodu ze strany zaměstnance nemohlo vést k odnětí 
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pracovních úlev poskytovaných zaměstnavatelem v souladu s ustanovením § 232 záko-

níku práce.51 

 

Pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec připravují sjednat mezi sebou kvalifikační do-

hodu, měly by obě strany zvážit práva a povinnosti, které z tohoto právního úkonu pro 

obě strany vyplývají. 

 

Zaměstnavateli vzniká dříve uvedená povinnost umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifika-

ce, která může být upravena nad rámec zákona, tj. nemusí se jednat pouze o pracovní 

volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku, případně o pracovní 

volno bez nároku na náhradu mzdy nebo platu, ve smyslu ustanovení § 232 zákoníku 

práce, ale také o vyšší či další práva, například o úhradu školného nebo učebních pomů-

cek. 

 

Z pohledu zaměstnanců vzniká stabilizační závazek, kterým rozumíme závazek zaměst-

nance setrvat u příslušného zaměstnavatele v zaměstnání po dohodnutou dobu, nejdéle 

však po dobu 5 let. Dovolil bych si poznamenat, že dohodnutou dobou se nerozumí pra-

covní poměr na dobu určitou, ale skutečně pouze závazek zaměstnance setrvat po tuto 

dobu u daného zaměstnavatele. 

 

Co když ale nastane situace, kdy dojde ke skončení pracovního poměru dříve než za-

městnanec splní závazek setrvat po určitou dobu v pracovním poměru k příslušnému 

zaměstnavateli. V takovém případě by byl zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli 

vynaložené náklady zaměstnavatele na zvýšení kvalifikace, případně prohloubení kvali-

fikace, zaměstnance. Obdobně by se mohlo postupovat i tehdy, pokud by skončil pra-

covní poměr před zvýšením kvalifikace zaměstnance, a to za předpokladu, že byla 

v kvalifikační dohodě sjednána klauzule, dle které se kvalifikační dohoda vztahuje i na 

tuto eventualitu.52 

 

                                                 
51 Šubrt, B. Kvalifikační dohoda a některé další otázky odborného rozvoje zaměstnanců. Práce a mzda, 

2008, č. 1, s. 20 
52 Srov. Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 619 
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Dále považuji za žádoucí výše uvedenou zákonnou povinnost, tj. povinnost zaměstnan-

ce nahradit zaměstnavateli náklady vynaložené na zvýšení nebo na prohloubení kvalifi-

kace zaměstnance, vymezenou ustanovením § 234 odst. 1 zákoníku práce uvést do 

spojení s ustanovením § 235 odst. 2 zákoníku práce, dle kterého nesplní-li zaměstnanec 

svůj závazek z kvalifikační dohody53 pouze zčásti, povinnost nahradit náklady zvýšení 

nebo prohloubení kvalifikace se poměrně sníží. 

 

Nicméně i za předpokladu, že nastanou výše popsané situace, povinnost zaměstnance 

k úhradě nákladů spojených se zvyšováním, případně prohlubováním, jeho kvalifikace 

nevzniká, pokud nastaly okolnosti výslovně upravené v ustanovení § 235 odst. 3 záko-

níku práce. 

Jedná se o následující skutečnosti: 

- zastavení poskytování pracovních úlev zaměstnavatelem z důvodu dlouhodobé 

zaměstnancem nezaviněné nezpůsobilosti zaměstnance pro výkon práce, pro kte-

rou si zvyšoval kvalifikaci, 

- skončení pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem, pokud nejde 

o výpověď z důvodu porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k vykonávané práci, při plnění pracovních úkolů nebo 

v přímé souvislosti s ním (dle dřívější terminologie „porušení pracovní kázně“), 

- skončení pracovního poměru dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) 

zákoníku práce, 

- nemožnost vykonávat práci, pro kterou si zaměstnanec zvyšoval kvalifikaci, na 

základě lékařského posudku nebo přezkoumaného lékařského posudku, 

- pozbytí dlouhodobé způsobilosti konat dále dosavadní práci z důvodu pracovní-

ho úrazu, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, 

- dosažení nejvyšší přípustné expozice na pracovišti, 

- nevyužívání kvalifikace zaměstnance zaměstnavatelem v posledních 12 měsí-

cích po dobu nejméně 6 měsíců, kterou zaměstnanec na základě kvalifikační do-

hody dosáhl. 

 

                                                 
53 Závazkem z kvalifikační dohody se rozumí stabilizační závazek, tedy závazek zaměstnance setrvat u 

zaměstnavatele v zaměstnání po sjednanou dobu, nejdéle však po dobu 5 let. 
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Posledně jmenovaný důvod upravený ustanovením § 235 odst. 3 písm. d) zákoníku prá-

ce, dle kterého nevzniká zaměstnanci povinnost k úhradě nákladů z kvalifikační doho-

dy, pokud zaměstnavatel nevyužíval v posledních 12 měsících po dobu nejméně 

6 měsíců kvalifikaci zaměstnance, které zaměstnanec na základě kvalifikační dohody 

dosáhl, bych si dovolil dále rozvést, protože právě pojem „využívání kvalifikace“ a jeho 

významové pole se stalo předmětem diskuse v odborné veřejnosti a nakonec i předmě-

tem soudního výkladu. 

 

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR „organizace (zaměstnavatel) ve smyslu ustano-

vení § 143 odst. 7 písm. d) zákoníku práce (v současné době ve smyslu ustanovení 

§ 235 odst. 3 písm. d) zákoníku práce) nevyužívá kvalifikace, kterou si pracovník (za-

městnanec) zvýšil, tehdy, jestliže převážná část pracovních činností vykonávaných pra-

covníkem (zaměstnancem) nevyžaduje znalosti, dovednosti a odborné zkušenosti, které 

pracovník získal v rámci zvýšení své kvalifikace. Okolnost, zda vykonávaná práce vy-

žaduje či nevyžaduje zvýšenou kvalifikaci, je přitom nutno posuzovat podle obsahu 

(náplně) práce.“54 

 

K okruhu shora uvedených skutečností, které nezakládají povinnost zaměstnance uhra-

dit zaměstnavateli náklady vynaložené na zvyšování, případně prohlubování, kvalifika-

ce, lze rovněž poznamenat, že se jedná o výčet taxativní. Nicméně (navzdory 

skutečnosti, že ustanovení § 235 zákoníku práce není uvedeno ve výčtu obsaženém v 

§ 363 zákoníku práce, od kterých se lze ve prospěch zaměstnance odchýlit) jsem toho 

názoru, že dohoda zaměstnavatele a zaměstnance spočívající v rozšíření důvodů, při 

kterých zaměstnanec nebude povinen vracet zaměstnavateli vynaložené náklady na zvy-

šování, případně prohlubování, kvalifikace, by měla být platná (na rozdíl od takové do-

hody, která by tento výčet zužovala). 

 

Z hlediska formy, jaké by mohlo být užito, lze konstatovat, že další důvody mohou být 

předmětem smluvního ujednání (ať již kolektivní, nebo individuální smlouvy) či mohou 

být upraveny vnitřním předpisem vydaným zaměstnavatelem.55 

 

                                                 
54 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 12. 1998, sp. zn. 21 Cdo 165/98, PR č. 9/1999, s. 491 
55 Srov. Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 623 
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Dosud jsem se zabýval, jaké důsledky by nastaly, pokud by došlo k rozvázání pracovní-

ho poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem před splněním stabilizačního závaz-

ku zaměstnance sjednaného v rámci kvalifikační dohody. Odhlédneme-li od dříve 

řečeného, tak se nabízí také otázka, zda by se změnily právní konsekvence pro zaměst-

nance v případě, že by bylo předčasně ukončeno studium zaměstnance prohlubujícího si 

kvalifikaci či vedoucí ke zvýšení kvalifikace, aniž by ovšem došlo k rozvázání pracov-

ního poměru. 

 

Z dikce ustanovení § 234 odst. 1 vyplývá, že povinnost zaměstnance uhradit zaměstna-

vateli náklady spojené se zvýšením kvalifikace, případně prohloubením kvalifikace, 

nemůže vzniknout z jiného titulu než skončením pracovního poměru mezi zaměstnava-

telem a zaměstnancem. 

 

Nicméně podle současné úpravy (resp. poté, kdy od 1. 1. 2012 vstoupila do účinnosti 

tzv. věcná novela zákoníku práce) není na rozdíl od úpravy účinné do 31. 12. 2011 vy-

loučeno, že by se strany s ohledem na ustanovení § 4a zákoníku práce připouštějícího 

odchýlení stran od zákonné úpravy (za předpokladu, že sjednané právo / povinnost ne-

bude nižší nebo vyšší, než stanoví zákon / kolektivní smlouva jako nejméně nejvýše 

přípustné, což na tento případ nedopadá) dohodly na závazku zaměstnance vrátit nákla-

dy zaměstnavatele vynaložené na zvyšování, příp. prohlubování, kvalifikace dotčeného 

zaměstnance, pokud zaměstnanec neúspěšně nebo dokonce předčasně ukončil studium, 

aniž by si tedy svou kvalifikaci zvýšil / prohloubil.56 

 

Dříve, tedy před 1. 1. 2012, však byla úprava ještě přísnější - nejenže nebyly uvedeny 

jiné (než shora uvedené) případy, na základě kterých by mohla tato povinnost zaměst-

nanci vzniknout, ale ani se nepřipouštěla jiná úprava dohodou stran, protože se od usta-

novení § 234 odst. 1 a 2 nebylo možné odchýlit.57 

 

V teorii jsme se tak mohli setkat s názorem, že náklady zaměstnavatele vynaložené na 

prohlubování / zvyšování kvalifikace lze považovat za „hospodářské riziko v oblasti 

řízení lidských zdrojů“, které by v případě nedokončení tohoto vzdělávacího procesu 

                                                 
56 Srov. Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 985 
57 Tamtéž, s. 620 
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(například právě z důvodu nedostatečných studijních výsledků zaměstnance) mohlo být 

redukováno alespoň částečným využitím znalostí a dovedností, které zaměstnanec bě-

hem nedokončeného vzdělávání získal.58 

 

5.2. Povinné náležitosti a forma kvalifikační dohody 

 

Kvalifikační dohoda musí obsahovat povinné náležitosti vymezené v ustanovení § 234 

odst. 3 zákoníku práce. Jedná se o následující náležitosti: 

- druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení nebo prohloubení (musí být vymezena 

kvalifikace, která bude dosažena absolvováním vzdělávání, dále musí být uve-

dena konkrétní forma a garant vzdělávání – např. vysoká škola, akreditované 

středisko dalšího vzdělávání, pořadatel kurzu, …), 

- doba, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání 

po ukončení, zvýšení nebo prohloubení kvalifikace (dohodnutá délka doby od 

okamžiku zvýšení kvalifikace, která může být maximálně pětiletá; tato doba by 

měla reflektovat předpokládanou délku vzdělávání a také výši předpokládaných 

nákladů vynaložených zaměstnavatelem), 

- druhy nákladů a celkovou částku nákladů, kterou bude zaměstnanec povinen 

uhradit zaměstnavateli, pokud nesplní svůj závazek setrvat v zaměstnání (nákla-

dem zaměstnavatele uloženým ze zákona je náhrada mzdy nebo platu za pracov-

ní volno poskytnuté zaměstnanci při zvyšování jeho kvalifikace podle 

ustanovení § 232 zákoníku práce; dále rozlišujeme náklady plynoucí 

z dohodnutých dalších práv například zápisné, úhrada za vzdělávací program 

nebo příspěvky na učební pomůcky).59 

 

Nyní bych si dovolil připojit k výše uvedeným náležitostem ještě několik poznámek. Ve 

spojitosti s druhem kvalifikace a způsobem jejího zvýšení bych upozornil, že „vyšší 

druh kvalifikace, který má zaměstnanec dohodnutým způsobem získat, nelze zaměňovat 

s předpokládaným druhem práce, který může být na základě dohody o změně sjedna-

ných pracovních podmínek pro zvýšení kvalifikace případně smluven; za vadu působící 

                                                 
58 Srov. Šubrt, B. Kvalifikační dohoda a některé další otázky odborného rozvoje zaměstnanců. Práce a 

mzda, 2008, č. 1, s. 20 
59 Srov. Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 620 
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neplatnost dohody o zvýšení kvalifikace (kvalifikační dohody) nelze považovat skuteč-

nost, jestliže dohodnutý způsob zvýšení kvalifikace současně vyjadřuje vyšší druh kva-

lifikace, který má zaměstnanec získat.“60 

 

Ve vztahu k době, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele v za-

městnání po ukončení zvýšení kvalifikace, nebo-li k tzv. stabilizačnímu závazku za-

městnance by bylo žádoucí doplnit, že shora uvedené pravidlo, podle kterého by tato 

doba měla odpovídat předpokládané délce studia a výši očekávaných nákladů spojených 

s tímto studiem, není jen závěrem doktrinálního výkladu, ale opírá se též o přesvědči-

vost výkladu soudního, když Vrchní soud v Praze dne 31. března 1995 judikoval, že 

„délka setrvání pracovníka (zaměstnance) v pracovním poměru na základě dohody uza-

vřené mezi ním a zaměstnavatelem podle ustanovení § 143 zákoníku práce (nyní usta-

novení § 234 zákoníku práce) by měla být především přiměřená době získávání nebo 

zvyšování kvalifikace, jejímu druhu a významu. Současně je třeba přihlédnout k nákla-

dům uvažovaným při uzavírání dohody a promítajícím se v ujednání o druzích nákladů, 

které bude povinen pracovník (zaměstnanec) organizaci (zaměstnavateli) uhradit, jestli-

že nesplní svůj závazek setrvat v organizaci (u zaměstnavatele) v pracovním poměru, 

a o nejvyšší částce, do které lze na něm tuto náhradu požadovat.“61 

 

S problematikou doby, po kterou je zaměstnanec povinen setrvat v zaměstnání u pří-

slušného zaměstnavatele, logicky úzce souvisí též otázka počátku běhu této doby. Zde 

je nutné odkázat na ustanovení § 234 odst. 1 posl. věta zákoníku práce, která stanoví, že 

závazek zaměstnance k setrvání v zaměstnání začíná od zvýšení kvalifikace. Tedy, toto 

ustanovení nejen že časově vymezuje začátek tzv. stabilizačního závazku zaměstnance, 

ale rovněž a contrario říká, že pokud nedojde ke zvýšení kvalifikace, nevznikne závazek 

zaměstnance setrvat v pracovním poměru u zaměstnavatele ani jiné právní důsledky.62 

 

                                                 
60 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1293/2000, elektronický systém ASPI, 

identifikační č. JUD28668CZ 
61 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 3. 1995, sp. zn. 6 Cdo 15/94, Práce a mzda č. 3/1995, 

s. 29 
62 Srov. Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 619 
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Poslední poznámkou v souvislosti s výše uvedenou náležitostí by byl odkaz na ustano-

vení § 235 odst. 1 zákoníku práce, ve kterém jsou taxativně upraveny doby, které se do 

tzv. stabilizačního závazku zaměstnance nezapočítávají. Jedná se o: 

- dobu rodičovské dovolené v rozsahu rodičovské dovolené matky dítěte ve smys-

lu ustanovení § 196 zákoníku práce, 

- nepřítomnost zaměstnance v práci pro výkon nepodmíněného trestu odnětí svo-

body a vazby, došlo-li k pravomocnému odsouzení. 

 

Ačkoli se, jak jsem uvedl, jedná o taxativní výčet, není zde vyloučeno odchýlit se od 

znění zákona ve smyslu ustanovení § 4a zákoníku práce, a to ve prospěch zaměstnanců. 

Odchýlení by tedy mohlo mít například podobu změny v náhledu na rodičovskou dovo-

lenou, když se zaměstnavatel jednostranně rozhodne (formou vnitřního předpisu) nebo 

sjedná (formou kolektivní nebo individuální smlouvy) započítávání rodičovské dovole-

né do doby trvání tzv. stabilizačního závazku zaměstnance.63 

 

U třetí náležitosti, tj. druhů nákladů a celkové částky nákladů, které bude zaměstnanec 

povinen zaměstnavateli uhradit, nedodrží-li tzv. stabilizační závazek, bych se nejprve 

věnoval vymezení jednotlivých druhů. Jak jsem již dříve nastínil, jedná se typově 

zejména o následující náklady: 

- náhrada mzdy nebo platu za pracovní volno poskytnuté zaměstnanci v souladu 

s ustanovením § 232 ve spojení s ustanovením § 205 zákoníku práce, 

- příslušná část pojistného na sociální a zdravotní pojištění hrazená zaměstnavate-

lem, 

- úhrady za vzdělávací program, zápisné, školné, kursovné, 

- úhrada za nákup učebních pomůcek, 

- cestovní náhrady64. 

 

Z pohledu zaměstnavatele, který se rozhodne zaměstnanci poskytovat práva ve vyšším 

rozsahu nebo jiná práva, než která zakotvuje ustanovení § 232 zákoníku práce, je velmi 

                                                 
63 Srov. Šubrt, B. Kvalifikační dohoda a některé další otázky odborného rozvoje zaměstnanců. Práce a 

mzda, 2008, č. 1, s. 23 
64 Pro účely zpřesnění lze podotknout, že v případě zvyšování kvalifikace se poskytuje náhrada cestov-

ních výdajů, a to jen dobrovolně. Nejedná se tedy o cestovní náhrady v pracovněprávním smyslu. 
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důležité, aby všechny předpokládané náklady druhově vymezil a uvedl v kvalifikační 

dohodě65. Pokud by totiž nebyly v této dohodě uvedeny, nevznikne zaměstnanci povin-

nost tyto náhrady v případě nedodržení tzv. stabilizačního závazku vracet, protože touto 

povinností je vázán jen ve vztahu k nákladům druhově v dohodě vymezeným.66 

 

K celkové částce nákladů lze uvést, že zcela přirozeně nelze očekávat při sjednávání 

kvalifikační dohody, že budeme znát konečnou výši nákladů, a proto tuto částku za-

městnavatel odhadne. Pokud se bude jednat o dlouhodobé prohlubování nebo zvyšování 

kvalifikace, pak by mohl rovněž zaměstnavatel kalkulovat i s možným vývojem nákladů 

(růst mezd, školného, apod.) a na základě toho „předpokládanou částku stanovit 

i s přijatelnou nadsázkou, která by vycházela z vyššího předpokladu růstu úrovně mezd 

a cen“67. 

 

Pokud by bylo obtížné vyčíslení konkrétní částky očekávaných nákladů, může se za-

městnavatel se zaměstnancem dohodnout i jinak, ale zároveň musí být dodrženo násle-

dující pravidlo, dle kterého nemusí být sjednána celková výše nákladů v konkrétní 

peněžní částce, ale postačí pokud bude dostatečně určitě vyjádřená, aby v budoucnu 

nevznikly o ujednání o celkové výši částky nákladů pochybnosti.68 

 

Protože je povinnost zaměstnance uhradit zaměstnavateli vynaložené náklady při poru-

šení závazku setrvat v zaměstnání po dohodnutou dobu tak často předmětem problémů 

v praxi, vyjádřil bych se ještě k situaci, kdy skutečné náklady zaměstnavatele přesáhnou 

celkovou částku nákladů uvedenou v kvalifikační dohodě. 

 

Zde musíme vycházet z principu „dodržet to, co bylo sjednáno“, a tak můžeme po za-

městnanci požadovat při nesplnění jeho závazku maximálně dohodnutou celkovou část-

ku nákladů. V obráceném případě, když by skutečné náklady nedosáhly očekávané výše 

nákladů v kvalifikační dohodě, je naopak zaměstnanec povinen uhradit jen výši skuteč-

                                                 
65 U jednotlivých druhově vymezených nákladů není nutné uvádět jejich předpokládanou výši; z hlediska 

zákonných podmínek je dostačující, pokud je v kvalifikační dohodě uvedena celková částka nákladů. 
66 Srov. Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 621 
67 Šubrt, B. Kvalifikační dohoda a některé další otázky odborného rozvoje zaměstnanců. Práce a mzda, 

2008, č. 1, s. 22 
68 Srov. Rozsudek bývalého Nejvyššího soudu SSR ze dne 23. 10. 1978, sp. zn. 5 Cz 16/78, S IV, s. 910 
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ně vynaložených nákladů. Nadto je také nezbytné při stanovení výsledné náhrady ná-

kladů, ke které bude zaměstnanec povinen, vycházet ze zásady, že nesplní-li zaměstna-

nec svůj závazek setrvat u zaměstnavatele pouze zčásti, povinnost nahradit náklady 

zaměstnavateli se poměrně sníží, a to v souladu s ustanovením § 235 odst. 2 zákoníku 

práce. 

 

Pokud se jedná o formu kvalifikační dohody, tak ta podle ustanovení § 234 odst. 4 zá-

koníku práce musí být písemná, a to pod sankcí neplatnosti. Neplatnost kvalifikační 

dohody může podle teorie69 nastat i v případě, že by byla v kvalifikační dohodě vyne-

chána jakákoli povinná náležitost upravená v ustanovení § 234 odst. 3 zákoníku práce. 

 

5.3. Specifika kvalifikační dohody při prohlubování kvalifikace 

 

Zatím jsem se zabýval kvalifikační dohodou obecně, tedy právní úpravou použitelnou 

na kvalifikační dohodu, ať je již uzavírána z důvodu zvyšování kvalifikace, nebo 

z důvodu prohlubování kvalifikace. Nyní se domnívám, že by bylo vhodné vyjádřit se 

v několika bodech též k jistým specifikům, která se objevují u úpravy kvalifikační do-

hody uzavírané v případě prohlubování kvalifikace. 

 

Jak jsem uvedl už v kapitole této práce věnované prohlubování kvalifikace, zaměstnava-

telé se zaměstnanci uzavírají kvalifikační dohodu v souvislosti s prohlubováním jejich 

kvalifikace, byť to není častý jev, a to zejména ve srovnání s kvalifikační dohodou ty-

picky užívanou při zvyšování kvalifikace. 

 

Nicméně pro nás je v daný okamžik důležitá otázka, v čem je odchylná právní úprava 

kvalifikační dohody v případě prohlubování kvalifikace od kvalifikační dohody uzaví-

rané při zvyšování kvalifikace. Odpověď je obsažena v ustanovení § 234 odst. 2 záko-

níku práce, kde nalézáme podmínky, které musí být splněny, aby mohla být uzavřena 

kvalifikační dohoda při prohlubování kvalifikace. 

 

                                                 
69 Šubrt, B. Kvalifikační dohoda a některé další otázky odborného rozvoje zaměstnanců. Práce a mzda, 

2008, č. 1, s. 22 
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Nutno podotknout, že následující podmínky musí být splněny kumulativně: 

- předpokládané náklady musí dosahovat alespoň částky 75.000,-- Kč (výše ná-

kladů musí ovšem vycházet z reálně očekávaných dosažitelných nákladů, tedy 

nesmí se jednat o nereálnou fiktivní výši nákladů), 

- prohlubování kvalifikace, které je předmětem kvalifikační dohody, nelze za-

městnanci uložit. 

 

Ve vztahu k prvé uvedené podmínce by bylo žádoucí připojit dvě poznámky. Zaprvé 

„požadavek, aby předpokládané náklady na prohloubení kvalifikace zaměstnance dosa-

hovaly alespoň 100 000,-- Kč (nyní 75 000,-- Kč), představuje zákonnou podmínku, 

která musí být před uzavřením dohody o prohloubení kvalifikace splněna; nejde však 

o náležitost, kterou by musela tato dohoda pod sankcí neplatnosti obsahovat nad rámec 

podstatných náležitostí stanovených v ustanovení § 143 odst. 3 zákoníku práce (nyní 

234 odst. 3 zákoníku práce)“70. 

 

Zadruhé pokud by byla kvalifikační dohoda při prohlubování kvalifikace sjednána, a za 

účelem splnění podmínky předpokládané celkové výše částky nákladů by byla uvedena 

částka nepřiměřená a vzhledem k okolnostem neočekávatelná, pohlíželo by se na kvali-

fikační dohodu jako na neplatnou, a to z důvodu obcházení zákona ve smyslu ustanove-

ní § 39 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na který 

odkazuje ustanovení § 18 zákoníku práce (nyní § 580 odst. 1, nebo dokonce v ještě 

přísnějším režimu v § 588 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).71 

 

                                                 
70 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1873/2000, elektronický systém ASPI, 

identifikační č. JUD28675CZ 
71 Srov. Šubrt, B. Kvalifikační dohoda a některé další otázky odborného rozvoje zaměstnanců. Práce a 

mzda, 2008, č. 1, s. 22 
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6. Daňové aspekty prohlubování a zvyšování kvalifikace 

 

Na první pohled by se mohlo zdát, že tato kapitola není tematicky sourodá s ostatními 

kapitolami, ve kterých jsem se zabýval instituty prohlubování a zvyšování kvalifikace 

z pracovněprávního hlediska. Ovšem při bližším zkoumání, zjistíme, že chceme-li po-

stihnout problematiku prohlubování kvalifikace a zvyšování kvalifikace komplexněji, 

nezbývá nám jiné východisko, než abychom na celou problematiku nahlédli též jinou 

optikou. V našem konkrétním případě z pohledu daňových dopadů, ke kterým v souvis-

losti s aplikací prohlubování a zvyšování kvalifikace v praxi dochází. 

 

Dříve, než přistoupím k rozboru daňových aspektů, by bylo vhodné uvést, že pro tuto 

kapitolu nebude (až na níže zmíněné výjimky) významné, zda se jedná o prohlubování 

kvalifikace, nebo o zvyšování kvalifikace. S ohledem na stávající znění zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který nečiní rozdíl 

mezi těmito instituty pracovního práva, resp. je od sebe navzájem neodlišuje72, se bu-

deme moci v rámci této kapitoly přidržet obecného pojmu „odborný rozvoj zaměstnan-

ců“ užívaného právě zákonem o daních z příjmů. 

 

To ovšem neznamená, že zde žádné rozlišení nikdy nebylo. Od roku 2008 byly záko-

nem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů v ustanovení § 6 odst. 9 písm. a) 

zákona o daních z příjmů vymezeny podmínky pro daňové osvobození částek vynaklá-

daných zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců a rekvalifikaci. Nahradil tak 

doposud užívané „doškolování“ termínem „odborný rozvoj“, čímž se sjednotila termi-

nologie se zákoníkem práce. Zároveň toto ustanovení již vylučovalo částky určené na 

zvyšování kvalifikace zaměstnanců.73 

 

V souladu s pracovněprávními předpisy se tak začal rozlišovat tzv. výkon práce, za kte-

rou je poskytována mzda, resp. plat (prohlubování kvalifikace), anebo zda se jedná 

                                                 
72 V této souvislosti by bylo vhodné podotknout, že dřívější právní úprava účinná do zdaňovacího období 

roku 2008 včetně vycházela z rozlišování forem odborného rozvoje zaměstnanců, a proto bylo nutné před 

stanovením daňového dopadu oddělit od sebe prohlubování a zvyšování kvalifikace. 
73 http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d5139v7163-danovy-rezim-castek-vynakladanych-

zamestnavatelem-na-vzdel/?search_query 

http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h6.9&effect=1.6.2009
http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h6.9&effect=1.6.2009


58 

 

o překážku v práci na straně zaměstnance s poskytnutím pracovního volna s náhradou 

mzdy nebo platu podle zákoníku práce (zvýšení kvalifikace). 

 

Daňové osvobození se tak již od roku 2008 vztahovalo na částky ve formě nepeněžitého 

plnění vynakládané zaměstnavatelem na odborný rozvoj jeho zaměstnanců či jejich re-

kvalifikaci. Netýkalo se to ovšem zvyšování kvalifikace, na které se nehledělo jako na 

výkon práce, ale posuzovalo se to jako překážka v práci. Náklady na zvyšování kvalifi-

kace nebyly daňově uznatelné. 

 

Za daňově uznatelnou bylo však nadále nutné považovat náhradu mzdy, poskytovanou 

za dobu pracovního volna k účasti na zvýšení kvalifikace (např. podle kolektivní 

smlouvy, kvalifikační dohody nebo vnitřního předpisu zaměstnavatele). Náhrada mzdy 

je totiž vždy daňově uznatelná, protože ji zaměstnavatel musí v zákonem stanovených 

nebo dohodnutých, či samým zaměstnavatelem určených, případech poskytovat.74 

 

Toto rozlišování se ovšem již v roce 2008 ukázalo jako problematické, především 

z pohledu vymezování hranice mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace. Díky 

novele (zákon č. 2/2009 Sb.) tak již není potřeba zkoumat, zda se jedná o prohlubování 

nebo o zvyšování kvalifikace, ale rozhodující jsou podmínky, za nichž je vzdělávání 

dosahováno. Obdobná úprava podmínek byla provedena i pro účely daňové uznatelnosti 

výdajů (nákladů) vynakládaných na odborný rozvoj zaměstnanců na straně zaměstnava-

tele. 75 

 

Zákonem č. 216/2009 Sb. došlo k úpravě daňového řešení prohlubování a zvyšování 

kvalifikace jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele, a to zpětně počína-

je zdaňovacím obdobím započatým v roce 2009.76 

 

 

                                                 
74 http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d2981v3961-pece-o-odborny-rozvoj-

zamestnancu/?search_query=$index=305 
75 http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d5139v7163-danovy-rezim-castek-vynakladanych-

zamestnavatelem-na-vzdel/?search_query 
76 http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d9798v12671-vzdelavani-zamestnancu-aktualni-

danove-aspekty/ 

http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=216/2009%20Sb.&effect=12.5.2010
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6.1. Daňové dopady u zaměstnavatele 

 

Ve snaze učinit tuto partii přehlednější jsem rozdělil daňové dopady do dvou subkapitol. 

Nejprve bych se zaměřil na hledisko zaměstnavatele, a tedy na otázku, které náklady 

vynaložené na odborný rozvoj zaměstnanců můžeme považovat za daňové uznatelné na 

straně zaměstnavatele. 

 

Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 zákona o daních z příjmů klasifikujeme 

jako daňově uznatelné náklady následující: 

- náklady vynaložené na provoz vlastních vzdělávacích zařízení, 

- náklady spojené s odborným rozvojem zaměstnanců podle jiného právního 

předpisu (například § 230 zákoníku práce) a rekvalifikací zaměstnanců podle ji-

ného právního předpisu upravujícího zaměstnanost (zákon o zaměstnanosti), po-

kud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že v praxi se vyskytují vlastní vzdělávací zařízení ve výrazně 

menším počtu případů, a tedy i náklady vynaložené na jejich provoz jsou objemově 

mnohem nižší ve srovnání s náklady zaměstnavatelů spojenými s odborným rozvojem 

jejich zaměstnanců, příp. rekvalifikací zaměstnanců, věnoval bych větší pozornost právě 

druhé zmíněné eventualitě. 

 

Jaké konkrétní daňově uznatelné náklady lze podřadit pod druhově charakterizované 

náklady spojené s odborným rozvojem zaměstnanců? Zejména bych uvedl následující: 

- náklad na vzdělávání, a to za předpokladu, že toto vzdělávání souvisí 

s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo s pracovním zařazením zaměstnan-

ce77, 

- náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku poskytovaná zaměstnanci 

po dobu pracovního volna určeného ke zvyšování kvalifikace, a to v souladu 

s ustanovením § 232 zákoníku práce78. 

                                                 
77 Srov. Macháček, I. Zaměstnanecké benefity. Praktická pomůcka jejich daňového řešení. Praha: C. H. 

Beck, 2010. s. 103 
78 Na prohlubování kvalifikace se tento druh výdaje (nákladu) nevztahuje, protože prohlubování kvalifi-

kace považujeme za výkon práce a náleží tak za něj mzda nebo plat. 



60 

 

 

Pro zajištění naplnění první podmínky lze za efektivní považovat, pokud zaměstnavatel 

vyvíjí vzdělávací politiku pro své zaměstnance cílevědomě a systematickým způsobem, 

přičemž vytváří plán pro vzdělávání zaměstnanců, ve kterém dbá na to, aby studium, 

školení nebo jiná forma vzdělávání byly v souladu s potřebou zaměstnavatele, zájmy 

zaměstnance, v mezích rozpočtu zaměstnavatele nebo aby odpovídaly sjednanému dru-

hu práce zaměstnance. 

 

K posledně jmenovanému kritériu by bylo vhodné doplnit, že se nutně nemusí jednat 

o dosavadní sjednaný druh práce. Je možné jej nahradit druhem práce odpovídajícímu 

zvýšení kvalifikace zaměstnance, pokud zaměstnavatel se zaměstnancem ujednal, že na 

základě zvýšení kvalifikace společně uzavřou dohodu o změně pracovní smlouvy v dru-

hu práce.79 

 

Ve vztahu k nákladům zaměstnavatele bych měl rovněž zmínit náklad, který na základě 

ustanovení § 25 odst. 1 písm. h)  bod 2 zákona o daních z příjmů považujeme za daňově 

neuznatelný. Jedná se o nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve 

formě možnosti používat vzdělávací zařízení, s výjimkou zařízení uvedeného v § 24 

odst. 2 písm. j) bod 3 zákona o daních z příjmů. V případě odborného rozvoje zaměst-

nanců jsme tak nuceni poměřovat, zda poskytované vzdělávání skutečně souvisí 

s předmětem činnosti zaměstnavatele, případně s pracovním zařazením zaměstnance. 

Pokud dospějeme k názoru, že nesouvisí, budou veškerá nepeněžní plnění v podobě 

možnosti užívat vzdělávací zařízení považována za daňově neuznatelné náklady. 

 

Ačkoliv, jak jsem již výše podotkl, není varianta provozu vlastních vzdělávacích zaříze-

ní zaměstnavateli preferována, považuji za žádoucí připojit pro úplnost též poznámku 

k daňovému dopadu provozu těchto zařízení. Ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) 

bod 3 zákona o daních z příjmů se vztahuje na provoz vlastních vzdělávacích zařízení 

výjimka, na základě které se souvislost odborného rozvoje zaměstnanců s předmětem 

činnosti zaměstnavatele nebo s pracovním zařazením zaměstnance nepožaduje. 

 

                                                 
79 Srov. Macháček, I. Zaměstnanecké benefity. Praktická pomůcka jejich daňového řešení. Praha: C. H. 

Beck, 2010. s. 103 
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6.2. Daňové dopady u zaměstnance 

 

Zatímco v případě zaměstnavatele jsme se z pohledu daňové uznatelnosti nákladů zabý-

vali jen jejich druhovým vymezením a charakteristikou, tak z pohledu zaměstnanců je 

právní úprava komplikovanější, resp. z daňového hlediska je dále rozhodující i forma, 

v jaké byly náklady na odborný rozvoj zaměstnanců zaměstnavatelem vynaloženy, tedy 

zda se jednalo o peněžité či o nepeněžité plnění. 

 

V případě peněžitého plnění ze strany zaměstnavatele, kdy zaměstnavatel uhradí za-

městnanci náklady, které vynaložil na svůj odborný rozvoj, je posouzení jednoduché, 

nicméně pro zaměstnance nevýhodné. U peněžitých plnění totiž platí pravidlo, že 

všechna peněžitá plnění se považují za zdanitelné příjmy, které podléhají zdanění, 

a tedy se započítávají do příjmů ze závislé činnosti a jsou také předmětem pro výpočet 

pojistného na sociální a zdravotní pojištění. 

 

Naproti tomu u nepeněžitých plnění je daňový dopad na straně zaměstnance odlišný. Při 

splnění zákonných podmínek mohou být totiž tato plnění osvobozena od daně z příjmů, 

a to na základě ustanovení § 6 odst. 9 písm. a) zákona o daních z příjmů. Tato skuteč-

nost je příznivá také pro zaměstnavatele, který se jinak na odvodech musí finančně spo-

lupodílet. Podmínky, které osvobození od daně z příjmů podle výše zmíněného 

ustanovení podmiňují, jsou jednak: 

- nutnost nepeněžité formy nákladu; nepeněžní formou rozumíme situaci, kdy 

zaměstnavatel provádí úhrady za odborný rozvoj zaměstnance přímo vzdělávací 

instituci; 

- a nezbytná souvislost odborného rozvoje zaměstnance s předmětem činnosti za-

městnavatele. 

 

Pokud by zaměstnanec absolvoval prohloubení nebo zvýšení kvalifikace nesouvisející 

s předmětem činnosti zaměstnavatele a zaměstnavatel by mu toto vzdělávání hradil 

formou nepeněžního plnění, nebude se na zaměstnance vztahovat ustanovení § 6 odst. 9 

písm. a) zákona o daních z příjmů, ale u zaměstnance půjde o nepeněžní plnění, u které-

ho lze využít znění § 6 odst. 9 písm. d) bod 1 zákona o daních z příjmů. Zde se říká, že 

http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h6.9.a&effect=12.5.2010
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h6.9.a&effect=12.5.2010
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h6.9.d&effect=12.5.2010
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od daně z příjmů ze závislé činnosti je osvobozeno nepeněžní plnění poskytované za-

městnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (pří-

jmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě možnosti používat vzdělávací zařízení. 

Jako plnění zaměstnavatele zaměstnanci se posuzuje i plnění poskytnuté pro rodinné 

příslušníky zaměstnance.80 

 

V případě, že zaměstnavatel hradí vynaložené náklady jako peněžní plnění přímo za-

městnanci, pak u zaměstnance půjde o zdanitelný peněžní příjem, jehož zdanění pro-

běhne ze superhrubé mzdy. V žádném případě nelze využít ani znění § 6 odst. 9 písm. 

a), ani znění § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů. Tento peněžní příjem se za-

hrnuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. 

Zdanění ze superhrubé mzdy se zahrnutím do vyměřovacího základu pro odvod pojist-

ného na sociální a zdravotní pojištění podléhá rovněž peněžní příspěvek zaměstnavatele 

na dopravu do vzdělávacího zařízení, pokud se nejedná o pracovní cestu v rámci výko-

nu práce.81 

 

Kromě podmínek, o kterých jsme již hovořili, upravuje dále ustanovení § 6 odst. 9 

písm. a) zákona o daních z příjmů jednotlivá plnění, která nemohou být osvobozena od 

daně z příjmů. Jedná se o mzdu, plat, odměnu nebo náhradu za ušlý příjem, jakož i další 

peněžní plnění poskytovaná zaměstnancům v souvislosti s jejich odborným rozvojem. 

                                                 
80 http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d9798v12671-vzdelavani-zamestnancu-aktualni-

danove-aspekty/ 
81 Tamtéž 

http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h6.9.a&effect=12.5.2010
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h6.9.a&effect=12.5.2010
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h6.9.d&effect=12.5.2010
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7. Zvláštní právní úprava odborného rozvoje zaměstnanců 

 

Jak již bylo řečeno v závěru diplomové práce, která slouží jako podklad této rigorózní 

práce, jedním z cílů autora mělo být v rámci vystihnutí institutu odborného rozvoje 

v jeho komplexnosti nejen rozbor obecných pracovněprávních charakteristik, ale také 

vhled do zvláštní úpravy, kterou v některých profesích zakotvují příslušné právní před-

pisy. 

 

Jak již předvídal samotný zákoník práce, resp. rejstřík tohoto zákona, stěžejní zvláštní 

úpravu odborného rozvoje lze rozlišit u: 

 pedagogických pracovníků; a 

 zdravotnických pracovníků. 

 

S ohledem na odlišnost obou zaměření i právní předpisy je proto tato kapitola rozdělena 

do dvou částí, ve kterých se autor věnuje charakteristice obou zvláštních úprav. 

 

7.1. Odborný rozvoj pedagogických pracovníků 

 

U pedagogických pracovníků se rovněž setkáváme se zvláštní právní úpravou odborné-

ho rozvoje, kdy na zákoník práce navazuje 

 

 jednak § 164 odst. 1 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění poz-

dějších předpisů, které ukládá řediteli školy povinnost vytvářet podmínky pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

 

 jednak zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někte-

rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických 

pracovnících“). 

 

Podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o pedagogických pracovnících je odborná kvalifikace 

jedním z předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka – s tím, že 
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v následujících ustanoveních nejenže rozvádí předpoklady pro výkon pedagogické pro-

fese na tom kterém stupni a typu školy, ale také upravuje další vzdělávání pedagogic-

kých pracovníků, tedy prohlubování kvalifikace těchto zaměstnanců. 

 

Nicméně podobně jako u zdravotnických povolání tento zvláštní právní předpis nevylu-

čuje aplikaci zákoníku práce. Naopak vychází se z toho, že v tomto zvláštním předpisu 

jsou upravena jen specifika týkající se pedagogických pracovníků – s tím, že jinak se 

dle principu subsidiarity uplatňuje zákoník práce. 

 

Prohlubování kvalifikace 

 

V návaznosti na výše zmíněnou povinnost ředitele školy vytvořit vhodné podmínky pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníkům ustanovení § 24 odst. 3 zákona o pedago-

gických pracovnících konkretizuje tuto povinnost tak, že ředitel musí nejen zajistit 

vhodné podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, ale také musí toto 

vzdělávání organizovat, a to podle plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 

který stanoví po projednání s odborovou organizací, pokud byla ve škole zřízena. Záro-

veň je ředitel školy při sestavování plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

povinen přihlížet ke studijním zájmům pedagogického pracovníka, potřebám a rozpočtu 

školy. 

 

Na druhou stranu odrazem této povinnosti ředitele školy vystupujícího v roli zaměstna-

vatele je povinnost pedagogického pracovníka (zaměstnance) obnovovat, udržovat a 

doplňovat si kvalifikaci dalším vzděláváním během své pedagogické činnosti, a to ve 

smyslu § 24 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících. 

 

Podle § 24 odst. 4 zákona o pedagogických pracovnících se pak rozlišují následující 

formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 další vzdělávání pedagogických pracovníků na vysokých školách, v zařízeních 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních na základě 

akreditace udělené MŠMT (institucionální forma vzdělávání), 
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 další vzdělávání zdravotnických pracovníků podle zvláštního právního předpisu 

v případě učitelů zdravotnických studijních oborů, a 

 samostudium. 

 

Institucionální forma dalšího vzdělávání je pak dále blíže rozvedena v prováděcím 

předpisu k zákonu o pedagogických pracovnících, tj. ve vyhlášce MŠMT č. 317/2005 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se rozlišují následující formy: 

 studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, 

 studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, 

 studium k prohlubování odborné kvalifikace – kterým se rozumí průběžné vzdě-

lávání, které je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s 

procesem vzdělávání a výchovy. 

 

V jakých formách se tedy další vzdělávání vzdělání realizuje v praxi? Kromě pedago-

gických fakult a odborných fakult zajišťujících rovněž přípravu budoucích učitelů ke 

vzdělávání odborných předmětů (například ekonomických fakult), které tradičně nabízí 

řadu možností studia ke splnění kvalifikačních předpokladů, případně dalších kvalifi-

kačních předpokladů, lze velkou nabídku různých vzdělávacích produktů najít také v 

pedagogických centrech, profesních organizacích, soukromých agenturách a konečně i v 

samotných školách. Všechny tyto vzdělávací instituce umožňují formou různých kurzů, 

cyklů přednášek nebo letních škol pedagogickým pracovníkům si dále vzdělání prohlu-

bovat. 

 

Specifickým – a u pedagogických pracovníků velmi oblíbeným institutem – je samostu-

dium, které je upraveno § 24 odst. 4 písm. b) a odst. 7 zákona o pedagogických pracov-

nících. 

 

Podle předmětného ustanovení přísluší pedagogickým pracovníkům volno, za které pří-

sluší náhrada mzdy/platu ve výši ušlé/ho mzdy/platu, v rozsahu 12 pracovních dní ve 

školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo účast pedagogického pra-

covníka na institucionální formě dalšího vzdělávání (ať už za účelem prohloubení, nebo 

zvyšování kvalifikace). Ředitel školy, který v roli zaměstnavatele určuje, kdy zaměstna-
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nec bude čerpat samostudium, tak může přihlédnout k četnosti školení, kterých se do-

tyčný pedagogický pracovník v daném školním roce zúčastnil a přihlédnout k tomu při 

určení počtu dní samostudia v předmětném školním roce. 

 

Zvyšování kvalifikace 

 

Specifická úprava zvyšování kvalifikace u pedagogických pracovníků vyplývá z § 24 

odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících, dle kterého náleží pedagogickým pra-

covníkům právo (a nikoliv povinnost jako v případě prohlubování kvalifikace) účastnit 

se dalšího vzdělávání – s tím, že (ve shodě s obecnou pracovněprávní úpravou) se zvý-

šením kvalifikace rozumí též její získání nebo rozšíření. 

 

Nicméně stále zůstává teorií nevyřešená otázka, co přesně se rozumí zvýšením kvalifi-

kace u pedagogických pracovníků v reálném kontextu. 

 

Podle názoru autora se praxe přiklání k výkladu, že se zvýšením kvalifikace rozumí 

rozšíření kvalifikace o výuku dalšího předmětu (tedy nová aprobace) a dále studium za 

účelem získání kvalifikace pro výkon funkce vedoucích pracovníků ve školství (ředitelů 

a zástupců ředitelů škol) nebo výchovných poradců a dalších osob vykonávajících spe-

cializované činnosti, což dokládá i prováděcí předpis. 

 

Avšak již není výkladem řešena otázka, zda se i získání základní kvalifikace pro výuku 

(tedy problematika nekvalifikovaných pedagogických pracovníků), která je nezbytná 

pro výkon pedagogické profese podle zákona o pedagogických pracovnících, subsumuje 

pod pojem zvýšení kvalifikace v rámci zvláštní právní úpravy.82 

 

Nicméně i v případě pedagogických pracovníků platí obecná pracovněprávní zásada, že 

aby se mohlo jednat o zvyšování kvalifikace, musí být dána potřeba zaměstnavatele. 

Ředitel školy jako zaměstnavatel tak musí při posuzování té které vzdělávací aktivity 

vždy vycházet nejen ze skutečnosti, zda je naplněna zákonná definice zvyšování kvali-

                                                 
82 Valenta, J., Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem, právní stav k 16. 4. 2009 
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fikace pedagogických pracovníků, ale také z toho, zda se toto vzdělávání slučuje s po-

třebami školy. 

 

Pokud by bylo studium (popř. účast na školení nebo jiná forma přípravy) posouzeno 

jako 

 

 zvyšování kvalifikace, bylo by považováno za překážku v práci na straně za-

městnance – s tím, že pokud by zasahovalo do pracovní doby, vznikl by tak ná-

rok zaměstnance na náhradu mzdy nebo platu; 

 

 vzdělávání, které není pro zaměstnavatele potřebné a na které by nebylo nahlí-

ženo jako na zvyšování kvalifikace (a nejednalo by se ani o prohlubování kvali-

fikace), neovlivnilo by takové studium žádným způsobem povinnosti 

zaměstnance ze sjednaného pracovního poměru (tj. zaměstnavatel by nebyl po-

vinen poskytovat zaměstnanci pracovní volno, a proto by zaměstnanec musel pl-

nit své studijní povinnosti mimo svou pracovní dobu). 

 

Konkrétnější úpravu zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků pak rozvádí sho-

ra zmíněná vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na jejímž 

základě může zvyšování kvalifikace probíhat, buď ve formě studia ke splnění kvalifi-

kačních předpokladů, nebo ve formě studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokla-

dů. 

 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů lze rozčlenit na: 

 studium v oblasti pedagogických věd; 

 studium pedagogiky; 

 studium k rozšíření odborné kvalifikace – kterým se rozumí studium vedoucí k 

rozšíření pedagogické kvalifikace pro výkon přímé pedagogické činnosti na ji-

ném druhu nebo stupni školy, pro vyučování dalších předmětů anebo pro výkon 

přímé speciálně-pedagogické činnosti u zdravotně postižených dětí, žáků 

a studentů s jiným druhem postižení, než pro které je učitel kvalifikován; 

 studium pro asistenty pedagoga; 
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 studium pro ředitele škol a školských zařízení. 

 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů lze pak rozdělit následujícím 

způsobem na: 

 studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, 

 studium pro výchovné poradce, 

 studium ke splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon následujících speciali-

zovaných činností (např. koordinace v oblasti informačních a komunikačních 

technologií, prevence sociálně patologických jevů a specializovaná činnost v ob-

lasti environmentální výchovy). 

 

Nad rámec prováděcího právního předpisu lze podle autora uvést ještě čtvrtou formu 

takového studia, a to kvalifikační postgraduální vzdělávání, které poskytují jak pedago-

gické fakulty, tak i některé jiné odborné fakulty zaměřující se rovněž na pedagogicko-

psychologickou přípravu. 

 

Z praktického pohledu je to při volbě konkrétní formy zvyšování kvalifikace, resp. její-

ho poskytovatele oproti prohlubování kvalifikace trochu složitější – v mnohém totiž 

záleží na tom, o jakého konkrétního zaměstnance a s jakými zkušenostmi se jedná, 

když: 

 

 pro odborníky „z praxe“, kteří pouze usilují o získání tzv. pedagogického mini-

ma, tedy kvalifikace pro výkon přímé pedagogické činnosti, se kromě vysokých 

škol rovněž nabízí možnost absolvovat studium v zařízeních dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků; 

 

 pedagogičtí pracovníci, kteří naopak získávají odbornou kvalifikaci, mohou stu-

dovat v celoživotních formách vzdělávání na vysokých školách, což není spoje-

no s tak vysokou časovou náročností a přitom se podle názoru autora vyznačují 

shodnými kvalitativními výstupy jako jiné formy vzdělávání na vysokých ško-

lách; 
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 vedoucí pedagogičtí pracovníci pak nejčastěji v rámci svého zvyšování kvalifi-

kace navštěvují specializovaná výuková centra při pedagogických fakultách, 

např. Centrum školského managementu při Pedagogické fakultě Univerzity Kar-

lovy v Praze. 

 

Pro úplnost autor doplňuje, že vzdělávací proces musí být řádně ukončen a získaná kva-

lifikace doložitelná, aby byla kvalifikace skutečně zvýšena. Studium tak musí být podle 

výše citované vyhlášky ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a úspěšně slože-

nou závěrečnou zkouškou před komisí – teprve poté absolvent získá osvědčení dle usta-

novení příslušných danému typu studia. 

 

7.2. Odborný rozvoj zdravotnických pracovníků 

 

Pokud se jedná o zvláštní úpravu odborného rozvoje zaměstnanců v oboru zdravotnic-

tví, samotný zákoník práce (resp. § 230 odst. 5 zákoníku práce) odkazuje na zvláštní 

právní úpravu účinnou u těchto zaměstnanců, a to na zákon: 

 

 č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti 

a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 

lékaře a farmaceuta (o lékařských povoláních), ve znění pozdějších předpisů; a 

 

 č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelé-

kařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskyto-

váním zdravotní péče (o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Oba zákony pak zavádí pojem „celoživotní vzdělávání“, který považují za prohlubo-

vání kvalifikace podle § 230 zákoníku práce – s tím, že v obou zákonech jsou konkreti-

zovány jednotlivé formy celoživotního vzdělávání. 

 

Zákon o lékařských povoláních uvádí, že za celoživotní vzdělávání (tedy i prohlubo-

vání kvalifikace) se považuje průběžné obnovování vědomostí, dovedností a způsobilos-
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ti odpovídající získané odbornosti v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými 

poznatky. 

 

Jeho formy jsou zejména  

 samostatné studium odborné literatury,  

 účast na kurzu, školicí akci, seminářích, odborných a vědeckých konferencích 

a kongresech v České republice a v zahraničí,  

 absolvování klinické stáže v akreditovaném zařízení v České republice nebo 

v obdobných zařízeních v zahraničí,  

 účast na odborně vědeckých aktivitách, a 

 publikační a pedagogická činnost a vědecko-výzkumná činnost. 

 

Od 1. 7. 2008, kdy vešla do účinnosti klíčová novela83 zákona o uznávání odborné kva-

lifikace, která změnila zákon o lékařských povoláních, se za prohlubování kvalifikace 

začala považovat i účast na tzv. specializačním vzdělávání (příprava směřující ke slože-

ní atestační zkoušky v příslušném oboru). Byl tak opuštěn původní přístup ke speciali-

zační přípravě lékařů jako ke zvyšování kvalifikace. 

 

Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních chápe celoživotní vzdělávání jako 

průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností 

a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném 

oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky v zájmu zachová-

ní bezpečného a účinného výkonu příslušného povolání v následujících formách: 

 specializační vzdělávání (navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu 

povolání), 

 certifikované kurzy, 

 inovační kurzy v akreditovaných zařízeních, 

 odborné stáže v akreditovaných zařízeních, a 

 účast na školicích akcích, konferencích, kongresech a sympoziích. 

 

                                                 
83 Publikovaná ve sbírce zákonů pod číslem 189/2008 Sb. 
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U ostatních forem celoživotního vzdělávání uvedených v § 54 odst. 1 písm. f) - h) a 

odst. 3  

 publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost, vypracování standardu 

nebo nového postupu, 

 e-learningový kurz, 

 samostatné studium odborné literatury, 

 studium navazujících studijních programů84, 

zákon výslovně neuvádí, zda jde o prohlubování či zvyšování kvalifikace. 

 

Při hledání odpovědi na tuto otázku je tedy třeba posoudit okolnosti v návaznosti na 

obecnou úpravu v zákoníku práce. Podle názoru autora by tak zejména v případě studia 

navazujících studijních programů mělo jít o zvyšování kvalifikace, s ohledem na sku-

tečnost, že tím dochází ke změně hodnoty kvalifikace. 

 

Za zvyšování kvalifikace zákon o nelékařských zdravotnických povoláních v § 51 odst. 

9 chápe účast v tzv. akreditovaných kvalifikačních kurzech, prováděných zařízeními s 

akreditací k uskutečňování vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kur-

zu, která jim byla udělena Ministerstvem zdravotnictví. Úspěšným absolvováním zmí-

něného kurzu se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického 

povolání, jejichž výčet nabízí § 5 et seq. předmětného zákona. 

 

Při komparaci předmětných ustanovení obou výše zmíněných zákonů lze vysledovat 

zásadní rozdíl v pojetí publikační, pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti a samo-

statného studia odborné literatury. 

 

Zatímco zákon o lékařských povoláních tyto formy vzdělávání považuje za prohlubová-

ní kvalifikace, u nelékařských pracovníků tomu tak není. V praxi to tedy znamená, že 

lékařům, zubním lékařům a farmaceutům je zaměstnavatel oprávněn jednostranně uložit 

účast na těchto formách vzdělávání, ale zároveň pak takováto činnost bude považována 

                                                 
84 Navazujícím studijním programem se rozumí akreditovaný doktorský studijní program, akreditovaný 

magisterský nebo akreditovaný bakalářský studijní obor nebo studijní obor vyšší odborné školy, který je 

zdravotnického zaměření nebo svým zaměřením úzce souvisí s odborností příslušného zdravotnického 

pracovníka a je absolvován po předchozím získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povo-

lání. 
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za výkon práce, za což vznikne zaměstnanci nárok na mzdu. Na druhou stranu si lze 

představit i extrémní příklad, že pokud by zaměstnanec odmítl účastnit se publikační 

činnosti, mohl by se tím dopustit porušení pracovních povinností, což by mohlo vést až 

k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem pro soustavně méně 

závažné porušování pracovních povinností zaměstnance. 

 

Naproti tomu nelékařskému pracovníkovi účast na těchto činnostech nelze uložit (z to-

hoto důvodu tak nelze ani sankcionovat jejich odmítnutí). Na druhou stranu ale těmto 

zaměstnancům nenáleží ani mzda za výkon těchto činností, protože nejsou považovány 

za prohlubování kvalifikace ve smyslu zvláštního právního předpisu. 

 

Uplatnění kvalifikačních dohod u zdravotnických pracovníků 

 

Jak je u zdravotnických povolání všeobecně známo, získávání profesionální odbornosti 

nekončí absolvováním studia na střední / vyšší odborné / vysoké škole, nýbrž je pravi-

dlem další studium a příprava. Proto se v této oblasti výrazně častěji uplatňuje uzavírání 

kvalifikačních dohod. 

 

Kvalifikační dohody se ve zdravotnictví uzavírají nejen při zvyšování, ale i na prohlu-

bování kvalifikace, jelikož náklady zaměstnavatele na udržení úrovně odbornosti perso-

nálu často překračují hraniční částku 75.000,- Kč ve smyslu § 234 odst. 2 zákoníku 

práce. 

 

V dnešní době je to využitelné zejména díky zmíněné novelizaci z poloviny roku 2008, 

na jejímž základě příprava lékaře k atestaci přestala být považována za zvyšování kvali-

fikace – a zaměstnavatel tak může nadále uzavírat s těmito lékaři kvalifikační dohodu 

jen tehdy, pokud celkové předpokládané náklady překročí částku 75.000,- Kč. 

 

Ačkoli nevýhodou v takovém případě je, že lékařům při uzavírání kvalifikační dohody 

nelze prohlubování kvalifikace nařídit, podle názoru autora by to v praxi nemělo působit 

větší problémy, když získání atestace je nezbytným předpokladem v profesním růstu 
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lékařů (například možnosti samostatného výkonu práce na ambulanci, přístupu 

k náročnějším operačním zákrokům, aj.). 

 

Je nutno uvést, že z pohledu odměňování se od 1. 7. 2008 jakákoliv účast na speciali-

začním vzdělávání považuje za výkon práce a zaměstnanci za ni přísluší mzda či plat. 

Zaměstnavatel má povinnost hradit i veškeré další vynaložené náklady. Samozřejmě 

platí, že pokud zaměstnanec sám projeví zájem85 absolvovat specializační vzdělávání ve 

finančně náročnější formě, může se na nákladech podílet. 

 

Jak již autor uvádí výše, nepovažuje za šťastnou tuto vágní formulaci – nicméně 

v případě lékařů je toho názoru, že názorným příkladem finančně náročnější formy mů-

že být praxe na klinice v zahraničí, kterou by ale za mnohem nižší náklady mohl za-

městnanec absolvovat také v některé z fakultních nemocnic na území ČR. 

 

Vzhledem k tomu, že je to zaměstnavatel, kdo zaměstnanci svým rozhodnutím nebo 

pokynem ukládá prohloubení kvalifikace, nezbývá než dovodit, že i posouzení toho, 

kdy se bude již jednat v podmínkách konkrétního poskytovatele zdravotní péče o fi-

nančně náročnější formu prohloubení kvalifikace, je na zaměstnavateli.86 

 

Reálně jedinou povinností, kterou zákoník práce v této spojitosti ukládá, je povinnost 

zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o pracovní podmínky, od-

měňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o 

odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu 

v zaměstnání. Nebylo by tedy přípustné, aby zaměstnavatel např. v rámci jednoho oboru 

stanovoval pro různé zaměstnance různé hranice finanční náročnosti, protože by tak 

mohlo dojít ke znemožnění prohloubení kvalifikace u takto znevýhodněných zaměst-

nanců. Navíc by tím podle názoru autora byl popřen i obecný princip dobrých mravů. 

 

 

                                                 
85 V případě soudního sporu ohledně platnosti dohody o spolupodílení se na nákladech prohlubování 

kvalifikace pravděpodobně ponese břemeno důkazní ve věci prokázání toho, kdo požádal o finančně 

náročnější formu, zaměstnavatel (autorovi však v tomto směru není dosud znám žádný relevantní judi-

kát). 
86 Viz Šubrt, B. Péče o odborný rozvoj zaměstnanců. Práce a mzda, 2007, č. 12, s. 12 
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Kreditní systém 

 

Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních v roce 2004 přinesl i tzv. kreditní 

systém, na jehož základě se prokazuje plnění povinností celoživotního vzdělávání u 

nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří vykonávají své povolání bez odborného 

dohledu. 

 

Vyhláška o kreditním systému87 pak stanoví potřebný počet kreditů pro jednotlivé for-

my celoživotního vzdělávání. V případě, že nelékařský zdravotnický pracovník nesplní 

požadovanou hranici, tj. 40 kreditů za období 10 let, nebude mu obnoveno osvědčení k 

výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, které je vydáváno právě na 

období 10 let. Pokud by tedy jedním z požadavků stanovených právními předpisy / 

předpokladů určených zaměstnavatelem pro výkon práce na dané pozici nelékařského 

zdravotnického pracovníka bylo právě osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu, pak by pozbytí tohoto osvědčení, resp. oprávnění k výkonu zdra-

votnického povolání bez odborného dohledu mohlo vést k rozvázání pracovního pomě-

ru výpovědí danou zaměstnavatelem podle § 52 písm. f) zákoníku práce. 

 

Pokud ovšem zaměstnavatel sjedná se zaměstnancem takovou práci, pro kterou není 

nezbytné zmíněné osvědčení, je podle názoru autora na tom kterém zaměstnanci, zda 

bude kreditní body získávat, protože se jedná o činnost v podstatě nad rámec jeho po-

vinností (za předpokladu, že zaměstnanec nemá se zaměstnavatelem sjednanou dohodu 

o zvýšení kvalifikace). 

 

Ověřování znalostí u zdravotnických povolání 

 

Mnoho zaměstnavatelů projevuje tendence k ověřování odborných znalostí svých zdra-

votnických pracovníků. Ze zákona však vyplývá pouze povinnost zaměstnavatele ově-

řovat znalosti zaměstnanců v oblasti BOZP a povinnost zaměstnanců se tomuto ověření 

znalostí podrobit (ve smyslu § 103 odst. 3 zákoníku práce). Jinak přímo ze zákonných 

                                                 
87 Vyhl. č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnické-

ho povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění pozděj-

ších předpisů 
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ustanovení nelze dovodit další povinnost zaměstnance podstoupit jakékoli testování 

znalostí. 

 

V oboru zdravotnictví lze podle výkladů dokonce dovodit, že zaměstnavatel nemá zá-

konné zmocnění k ověřování odborných znalostí / schopností zaměstnanců nad rámec 

profesních zvláštních zákonů, které konkretizují konkrétní požadavky na odbornou způ-

sobilost zaměstnanců.88 

 

V tomto směru se navíc vyjádřilo i Ministerstvo zdravotnictví v metodice (která však 

není závazná a má jen doporučující charakter) vydané v souvislosti se vzděláváním ne-

lékařských zdravotnických pracovníků89, podle které hodnocení předpokladů k práci, 

vyplývajících přímo ze zákona, spočívá na zdravotnických školách anebo akreditova-

ných pracovištích – s tím, že na zaměstnavateli je sledování řádného výkonu práce. 

 

Za relevantní v této věci autor považuje rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 

Cdo 182/2006, ze dne 26. 10. 2006, který se zabýval otázkou, zda dojde k porušení pra-

covních povinností zaměstnancem, pokud se odmítne zúčastnit vypracování „obecného 

testu znalostí“ k prověření odborných předpokladů k výkonu povolání. 

 

V odůvodnění Nejvyšší soud ČR uvádí, že zaměstnanec má povinnost konat práci podle 

pokynů zaměstnavatele. Proto není vyloučeno, aby vedoucí zaměstnanec při zjištění 

pochybení konkrétního zaměstnance prověřil jeho odborné znalosti za účelem nápravy 

nedostatků, a to s ohledem na to, že zákoník práce ukládá vedoucím zaměstnancům po-

vinnost řídit a kontrolovat práci zaměstnanců a jejich pracovní výsledky. 

 

Nicméně, jak se podává z právní věty předmětného rozhodnutí, „v obecné poloze nelze 

dovodit přímé oprávnění nařídit zaměstnancům, aby se podle uvážení zaměstnavatele, 

bez zřetele k jejich dosavadním pracovním výsledkům, podrobili plošnému ověření 

úrovně své odborné kvalifikace“. 

                                                 
88 srov. BRŮHA, D., PROŠKOVÁ, E. Zdravotnická povolání. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 

2011, 560 s. 
89 Metodický pokyn č. 18537/2009 k realizaci a ukončení adaptačního procesu pro nelékařské zdravotnic-

ké pracovníky 
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8. Odborný rozvoj zaměstnanců v recentní judikatuře 

 

Vzhledem k tomu, že stejně jako v jiných oborech práva, nelze v dnešní době ani 

v pracovním právu podávat výklad jen na základě zákonných, případně podzákonných 

ustanovení, autor se zaměřil rovněž na judikaturu Nejvyššího soudu ČR, resp. na aktu-

ální judikaturu tohoto soudu. 

 

Podle zjištění autora se v recentní judikatuře Nejvyššího soudu ČR několikrát objevila 

otázka spojená s kvalifikační dohodou. Nejčastěji se pak zmiňovaný soud zabýval kvali-

fikačními dohodami z oblasti zdravotnictví, díky kterým je zaměstnancům - lékařům 

umožněno si prohloubit či zvýšit svou kvalifikaci. K nejpalčivějším problémům samo-

zřejmě patří otázka vynaložených nákladů na toto prohloubení / zvýšení kvalifikace. 

 

Jelikož Nejvyšší soud v těchto rozhodnutích řeší celou řadu výkladových problémů 

souvisejících s kvalifikační dohodou, tak si na tomto místě autor dovoluje obsah těchto 

rozhodnutí shrnout a doplnit vlastním komentářem. 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 21 Cdo 97/2013 

 

Dne 15. 10. 2010 uzavřeli žalobkyně, Oblastní nemocnice Kladno, a žalovaná, MUDr. 

J. S., dohodu o prohloubení kvalifikace. Žalobkyně se zavázala umožnit žalované pro-

hloubení kvalifikace absolvováním specializačního vzdělávání ukončeného atestační 

zkouškou v oboru neurologie. Žalovaná se zavázala, že uhradí zaměstnavateli poměrnou 

část nákladů vynaložených na prohloubení kvalifikace (max. 75.000,- Kč), pokud bude 

pracovní poměr ukončen před uplynutím tří let od ukončení specializačního vzdělávání 

vykonáním atestační zkoušky. 

 

Zaměstnankyně složila atestační zkoušku dne 30. 11. 2010 a pracovní poměr ukončila 

dne 28. 2. 2011 – vznikla jí tedy povinnost zaplatit poměrnou část nákladů – tj. 60.629 

Kč. Jelikož tuto povinnost odmítla splnit, podala na ni nemocnice žalobu. 
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Okresní soud i krajský soud žalobě nevyhověly. Zaměřily se na výsledné i předpokláda-

né náklady (počítali se mzdou, cestovným a účastnickými poplatky), které nedosáhly 

hraničních 75.000 Kč, které by uzavření kvalifikační dohody umožnily. Krajský soud 

proto shledal uzavřenou dohodu neplatnou z důvodu obcházení zákona, jelikož žalob-

kyně očividně nadhodnotila náklady tak, aby mohla s žalovanou kvalifikační dohodu 

uzavřít. 

 

Dovolatelka v dovolání namítala, že do předpokládaných nákladů zahrnula celkové 

mzdové náklady včetně nákladů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnance a nákla-

dy, které byly vynaloženy již před uzavřením kvalifikační dohody (což jí podle jejího 

názoru zákon č. 95/2004 Sb. umožňoval). 

 

Nejvyšší soud se proto zabýval otázkou, zda je třeba uvádět předpokládané náklady na 

prohlubování kvalifikace ve smyslu § 234 odst. 2 zákoníku práce v dohodě o prohlubo-

vání kvalifikace, a zda lze náklady na prohlubování kvalifikace ve smyslu § 234 odst. 2 

ZP rozumět rovněž ty náklady, které byly vynaloženy před uzavřením dohody o prohlu-

bování kvalifikace. 

 

Nejvyšší soud uvedl, že zákon nepředepisuje, aby kvalifikační dohoda při prohloubení 

kvalifikace obsahovala rozvahu o druzích a výši jednotlivých předpokládaných nákladů. 

Nicméně vzhledem k tomu, že se předmětem uzavřené dohody stávají jen ty druhy ná-

kladů, o kterých si to účastníci dojednali, mají z hlediska posuzované problematiky vý-

znam jen předpokládané částky vztahující se k těmto ujednaným druhům nákladů. 

 

Co se týče již dříve vynaložených nákladů, tak ty jako předpokládané uvažovat nelze. 

Nejvyšší soud to vysvětluje tak, že platnost právních úkonů (v dnešní terminologii 

právních jednání) je třeba posuzovat v okamžiku a se zřetelem na okolnosti, kdy byl 

právní úkon učiněn.  

 

Dle autora se však Nejvyšší soud dostatečně nevypořádal s žalobkyní nastole-

nou otázkou, které náklady představují předpokládané náklady dle § 234 odst. 2 zákoní-

ku práce, ačkoli k tomu měl příležitost, když v tomto případě zaměstnavatel počítal i 
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s odvody, které společně se mzdou, jízdným a účastnickými poplatky mohly přesáhnout 

zmiňovanou částku 75.000,- Kč (což by ve svém důsledku mohlo vést k odlišnému 

právnímu posouzení věci). 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 21 Cdo 3728/2013 

 

Mezi žalobkyní, Oblastní nemocnicí Trutnov, a žalovaným, MUDr. O. Ď., byla r. 2003 

uzavřena dohoda o zvýšení kvalifikace dle § 143 starého zákoníku práce (vydaného pod 

č. 65/1965 Sb.). Žalobkyně se zavázala žalovanému umožnit zvýšení kvalifikace absol-

vováním specializačního vzdělávání ukončeného atestační zkouškou v oboru „anestezi-

ologie a resuscitace“, přičemž v případě ukončení pracovního poměru do 5 let od 

vykonání atestační zkoušky uhradí žalovaný žalobkyni poměrnou část nákladů (max. 

590.000,- Kč). Jelikož žalovaný ukončil pracovní poměr před uplynutím těchto 5 let, 

byl povinen zaplatit poměrnou část nákladů (tj. 148.160,- Kč). Žalobkyně se tedy u sou-

du domáhala, aby ji žalovaný tuto částku zaplatil.   

 

Soudy nižšího stupně žalobkyni vyhověly a žalovaný podal dovolání. Tvrdil, že v prů-

běhu prohlubování kvalifikace „formou výkonu práce u jiného zaměstnavatele“ odpra-

coval svou standardní pracovní dobu, jako by pracoval u svého „kmenového“ 

zaměstnavatele, avšak za svou práci nebyl od svých hostujících pracovišť nijak odmě-

ňován. 

Podle názoru dovolatele není v takovémto případě zaměstnavatel oprávněn zahrnout 

mzdu za tuto dobu do nákladů na prohloubení kvalifikace, protože v případě nesplnění 

závazku podle dohody a povinnosti vrátit poskytnutou náhradu mzdy by lékař za práci u 

jiného zaměstnavatele neobdržel žádnou odměnu (ani od svého zaměstnavatele, ani od 

„hostujícího pracoviště“). 

 

Nejvyšší soud se tedy zabýval otázkou, zda je lékař povinen vracet zaměstnavateli 

v rámci nákladů vynaložených na zvyšování kvalifikace též náhradu mzdy, která mu 

byla vyplacena za dobu jeho specializačního vzdělávání v akreditovaném zařízení, po-

kud lékař / zaměstnanec nesplnil závazek setrvat u zaměstnavatele po zvýšení kvalifika-

ce po určitou dobu. 
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Nejvyšší soud dospěl k názoru, že nepřítomnost v práci z důvodu zvýšení kvalifikace 

zaměstnance je překážkou na straně zaměstnance. Pokud tedy zaměstnanec nesplní svůj 

závazek setrvat u žalobkyně v pracovním poměru, může po něm zaměstnavatel požado-

vat vrácení nákladů spojených se zvýšením kvalifikace, kam patří i náhrada mzdy za 

pracovní volno poskytnuté zaměstnanci v souvislosti se zvýšením jeho kvalifikace. 

 

Podle Nejvyššího soudu by bylo nelogické, aby zaměstnavatel poskytoval pracovní úle-

vy a hradil hmotné zabezpečení, na které jinak není právní nárok, zaměstnanci, který u 

něj po zvýšení kvalifikace nehodlá setrvat v pracovním poměru a kompenzovat tím vy-

naložené náklady. 

 

Žalovaný proto nemůže důvodně namítat, že se vlastně jednalo o „stáž, která probíhala 

výkonem práce“, za kterou přísluší odměna, jelikož účast lékaře na specializačním 

vzdělávání se dle zákona nepovažovala za výkon práce pro zaměstnavatele. 

 

Podle názoru autora právě tento případ demonstruje důvodnost legislativní změny spo-

čívající ve změně přístupu ke specializačnímu vzdělávání, které je již od roku 2008 po-

važováno za prohlubování kvalifikace. Pokud by tedy došlo k tomuto případu po roce 

2008, bylo by z interpretačního hlediska velmi zajímavé, zda by Nejvyšší soud na pří-

pad nahlédl optikou argumentace uvedené v odůvodnění tohoto rozhodnutí a zda by 

tedy dovolání žalovaného vyhověl. 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 21 Cdo 3598/2013 

 

Žalovaná, MUDr. J. B., uzavřela s žalobkyní, Karvinskou hornickou nemocnicí, dne 22. 

1. 2007 dohodu o zvýšení kvalifikace. V ní se žalobkyně zavázala umožnit žalované 

zvýšení kvalifikace a žalovaná se zavázala, že při ukončení pracovního poměru před 

uplynutím doby 5 let od vykonání atestační zkoušky uhradí zaměstnavateli poměrnou 

část nákladů. Vzhledem k tomu, že žalovaná splnila svůj závazek jen v rozsahu 18 mě-

síců, vznikla jí povinnost zaplatit poměrnou část nákladů. 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Oba nižší soudy vyhověly žalobě na splnění povinnosti zaplatit žalobkyni náhradu ná-

kladů vynaložených na zvýšení kvalifikace žalované. Žalovaná podala dovolání, ve kte-

rém namítala, že na kvalifikační dohodu je nutno vztáhnout zákon č. 95/2004, účinný od 

1. 7. 2008, dle kterého se již nejednalo o zvyšování kvalifikace, ale o plnohodnotnou 

lékařskou práci (prohlubování kvalifikace), tedy výkon práce, za který náleží mzda, 

a nikoliv náhrada mzdy vyplácená při čerpání pracovního volna, které se žalobce domá-

há. 

 

Nejvyšší soud se zabýval otázkou, zda pro posouzení důvodnosti nároku zaměstnavatele 

na uhrazení nákladů spojených se zvyšováním kvalifikace lékaře je rozhodný právní 

stav existující ke dni uzavření dohody, nebo zda tento právní stav může být ovlivňován 

pozdějšími změnami právní úpravy, které nastanou do dne porušení sjednaného závazku 

zaměstnancem.  

 

Vzhledem k nepřípustnosti pravé zpětné působnosti zákona na právní úkony uzavřené 

před jeho účinností, však dle Nejvyššího soudu zůstává nedotčen závazek žalované na-

hradit zaměstnavateli náklady spojené se zvýšením kvalifikace, včetně poskytnuté ná-

hrady mzdy. Odlišná situace ale vzniká v případě práv a povinností, které by vznikly na 

základě původního smluvního ujednání po účinnosti nové právní úpravy, tj. po 1. 7. 

2008 (nepravá retroaktivita). Je totiž vyloučeno, aby od 1. 7. 2008 zaměstnavatel posky-

toval zaměstnanci pracovní volno a náhradu mzdy na základě již neúčinného právního 

předpisu za situace, považuje-li zákon nadále účast na školení nebo jiných formách pří-

pravy anebo studia za účelem prohloubení kvalifikace za výkon práce, za který přísluší 

zaměstnanci mzda nebo plat. 

 

V tomto případě se ale žalovaná zúčastnila kurzů a stáží s náhradou mzdy před 1. 7. 

2008 a Nejvyšší soud tedy uzavřel, že náhrada mzdy byla žalobkyni poskytnuta v sou-

ladu s „Kvalifikační dohodou“ a se zákonem č. 95/2004 ve znění účinném do 30. 6. 

2008, a proto dovolání zamítl. 

 

Autor se domnívá, že i v případě, kdyby byla v kvalifikační dohodě mezi náklady 

a možnou náhradou těchto nákladů sjednána „náhrada mzdy“, přičemž později by toto 
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ujednání bylo zákonnou úpravou změněno na „mzdu“, tak by se i přesto žalobce / za-

městnavatel mohl úspěšně u soudu domáhat proplacení této částky, ať už ji zákonodárce 

nazývá jakkoliv. Pokud by totiž soud přihlédl k projevům vůle stran dohody – obecně 

závazek umožnit zvýšení kvalifikace a zaplatit náklady na toto zvýšení vs. závazek ne-

rozvázat pracovní poměr po dobu max. 5 let od skončení zvýšení kvalifikace a v případě 

jeho porušení nést k tomu odpovídající odpovědnost – by zohlednění změny v právní 

úpravě a formální zamítnutí nároku žalobce na proplacení nákladů, které vynaložil na 

mzdu / náhradu mzdy, představovalo až nepřípustné odepření spravedlnosti. 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 21 Cdo 1912/2014 

 

Žalobkyně, ČR zastoupená organizační složkou Ministerstvem kultury, uzavřela 

s žalovaným, Mgr. M. P. Š., kvalifikační dohodu, jejímž obsahem byl závazek žalobky-

ně umožnit žalovanému prohloubení kvalifikace distančním studiem na PF MU a záva-

zek žalovaného uhradit žalobkyni náklady s tímto prohloubením spojené v případě 

neúspěšného studia či předčasného ukončení studia. 

 

Žalobkyně odvolala dne 26. 1. 2012 žalovaného z funkce ředitele odboru, a poté byl 

žalovaný téměř rok v pracovní neschopnosti. Děkanka PF MU svým rozhodnutím 6. 2. 

2012 ukončila studium žalovaného z důvodu neodevzdání písemné práce k požadova-

nému termínu. 

 

Žalobkyně se domáhala, aby jí žalovaný zaplatil náhradu škody, která vznikla poruše-

ním kvalifikační dohody ze strany žalovaného. 

 

Nižší soudy rozhodly, že povinnost žalovaného k úhradě nákladů nevzniká, jelikož pra-

covní poměr žalovaného skončil výpovědí danou zaměstnavatelem. 

 

Žalobkyně podala dovolání, v němž argumentuje především tím, že pracovní poměr 

žalovaného skončil až ke dni 30. 4. 2013 (po skončení dlouhé pracovní neschopnosti), 

nicméně děkanka rozhodla o vyloučení ke dni 6. 2. 2012. Dovolatelka dále argumento-

vala tím, že dle jejího názoru se § 235 odst. 3 písm. b) zákoníku práce stanovící, že za-
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městnanci nevzniká povinnost k náhradě nákladů při skončení pracovního poměru vý-

povědí danou zaměstnavatelem (kromě některých případů výslovně uvedených v tomto 

ustanovení), uplatní jen, pokud zaměstnavatel zaměstnanci předal výpověď při řádném 

studiu. 

 

Nejvyšší soud se tedy zabýval otázkou, zda lze § 235 odst. 3 písm. b) zákoníku práce 

vztáhnout na případy, kdy pracovní poměr skončil výpovědí danou zaměstnavatelem 

poté, co byl zaměstnanec vyloučen ze studia pro neplnění studijních povinností. 

 

Nejvyšší soud uvedl, že od § 235 odst. 3 zákoníku práce se lze odchýlit a že se skutečně 

toto ustanovení obecně nevztahuje na případ, kdy při trvání pracovního poměru je za-

městnanec vyloučen ze studia z důvodu neplnění studijních povinností, neboť povinnost 

zaměstnance k úhradě nákladů může vzniknout až po vzniku jeho závazku setrvat 

v zaměstnání, který nastává až od zvýšení / prohloubení kvalifikace. 

 

Nicméně podle Nejvyššího soudu v tomto konkrétním případě žalobkyně pomíjí, že si 

s žalovaným přímo v rámci ujednání pro případ neúspěšného či předčasného ukončení 

studia také dohodla, že „povinnost zaměstnance k úhradě nákladů vynaložených za-

městnavatelem na prohlubování jeho kvalifikace nevzniká, nastanou-li důvody uvedené 

v § 235 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce“. 

Nejvyšší soud tedy uzavřel, že povinnost žalovaného k úhradě nákladů vzhledem k výše 

uvedenému nevznikla, jelikož pracovní poměr mezi účastníky skončil výpovědí danou 

žalobkyní. 

 

Podle názoru autora se tento případ dotkl jednoho z nejpalčivějších míst celé úpravy 

kvalifikační dohody spočívající v otázce, zda se může zaměstnavatel domoci náhrady 

nákladů vynaložených na prohlubování / zvyšování kvalifikace na základě kvalifikační 

dohody, pokud bez vážného důvodu (například z důvodu neplnění studijních povinnos-

tí) nedojde k úspěšnému dokončení studia (prohloubení / zvýšení kvalifikace). 

 

Pokud by kvalifikační dohoda striktně vycházela z ustanovení § 234 a n. zákoníku prá-

ce, pak s ohledem na skutečnost, že prohloubení kvalifikace neskončilo, by bez ohledu 
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na to, kdy a za jakých okolností byl rozvázán pracovní poměr, nevznikl nárok zaměst-

navatele požadovat náhradu nákladů po zaměstnanci. 

 

Nicméně, jak uvádí autor výše, z výkladu § 234 odst. 1, 2 zákoníku práce (poté, kdy 

v roce 2012 vstoupila v účinnost tzv. koncepční novela) vyplývá, že se jedná o ustano-

vení, od kterého se lze odchýlit (s výjimkou horního limitu doby, po kterou může být 

sjednán tzv. stabilizační závazek) – a podle názoru autora je tedy možné, aby se za-

městnavatel dohodl se zaměstnancem, že mu vznikne závazek nahradit zaměstnavateli 

náklady vynaložené na základě kvalifikační dohody na prohlubování / zvyšování kvali-

fikace zaměstnance, když bez vážného důvodu nedokončí předmětné studium. 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 712/2015 

 

Žalobkyně, Oblastní nemocnice Náchod, se žalovanou, MUDr. D. L., uzavřela dne 24. 

8. 2012 kvalifikační dohodu s tím, že jí umožní prohloubení kvalifikace v oboru dětské 

lékařství a uhradí výdaje spojené se studiem, kterými jsou „mzda, náklady na ubytování 

atd.“ Žalovaná se naopak zavázala setrvat u zaměstnavatele po dobu 5 let od jejího pro-

hloubení. V případě, že žalovaná poruší tento závazek, zavázala se pro takový případ 

uhradit zaměstnavateli náklady spojené s prohlubováním kvalifikace sestávající se z 

„náhrady mzdy, kursovného, nákladů na ubytování, atd.“. 

Žalovaná následně dne 31. 7. 2013 ukončila pracovní poměr výpovědí, zaplatila žalob-

kyni část jejího nároku, avšak „náhradu mzdy“ odmítla zaplatit. Z tohoto důvodu žalob-

kyně podala k soudu žalobu, ve které se domáhala zaplacení chybějící částky. 

 

Soud prvního stupně provedl čistě gramatický výklad, soustředil se na konkrétní článek 

kvalifikační dohody sestávající se i ze sousloví „náhrada mzdy“ a žalobu zamítl 

s poukazem na § 230 odst. 3 ZP, dle kterého při prohlubování kvalifikace náleží zásad-

ně mzda, a nikoli náhrada mzdy. Tyto dva pojmy navíc mají v pracovním právu zcela 

jednoznačný a odlišný význam, nelze tak ani výkladem měnit povinnost zaplatit náhra-

du mzdy za povinnost zaplatit mzdu. 

 



84 

 

Vzhledem k tomu, že se okresní soud nezaměřil na celkový projev vůle, tak odvolací 

soud naopak změnil rozsudek a žalobě vyhověl. Dospěl totiž k tomu, že „náhrada 

mzdy“ zde byla užita jako pojem, který obecně stanoví povinnost určité osobě něco za-

platit, nikoliv jako pojem užívaný v zákoníku práce. 

 

Dovolání podala v této věci žalovaná. V něm odvolacímu soudu vytkla, že učinil výklad 

projevu vůle žalované v rozporu s jeho jednoznačným jazykovým projevem. Podle ní 

není přípustné dovozovat, že hradí-li se při prohlubování kvalifikace zaměstnanci mzda, 

je v případě porušení závazku zaměstnanec povinen vracet tuto mzdu, přesto, že si vý-

slovně strany nesjednaly mzdu jako náklad, který má zaměstnanec hradit v případě po-

rušení závazku. 

 

Nejvyšší soud se v tomto případě zabýval otázkou, jaký význam má smluvní ujednání, 

že žalobkyně v rámci výdajů spojených s prohloubením kvalifikace bude poskytovat 

žalované „mzdu“, zatímco pro případ předčasného rozvázání pracovního poměru byl 

sjednán závazek žalované nahradit žalobkyni náklady spojené s prohlubováním kvalifi-

kace sestávající (kromě jiných) též z „náhrady mzdy“. 

 

Dovodil, že sice pojmy „mzda“ a „náhrada mzdy“ jsou odlišnými pojmy, avšak v této 

konkrétní kvalifikační dohodě nepředstavují nesrozumitelné ujednání, které by neumož-

ňovalo další výklad. Nelze se totiž izolovaně zaměřovat na článek, ve kterém byly pou-

žity, ale je nutno přihlédnout i k obsahu kvalifikační dohody jako celku. 

 

Účelem totiž byl závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci prohloubení za sjedna-

ných podmínek, a pokud je zaměstnanec nesplní, tak se oproti tomu zavazuje nahradit 

náklady spojené s prohloubením kvalifikace. 

 

Navíc jen stěží by žalobkyně mínila vážně situaci, kdy by žalované při prohlubování 

kvalifikace poskytovala mzdu a v případě nesplnění závazku sjednala vrácení náhrady 

mzdy, kterou neposkytovala a ani poskytovat nemohla. Z těchto důvodů Nejvyšší soud 

zamítl dovolání a uzavřel, že napadený rozsudek odvolacího soudu je věcně správný. 
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Podle názoru autora by i jakékoli jiné rozhodnutí bylo jen odrazem přepjatého forma-

lismu – kdy autor naopak zcela souhlasí s přístupem hledání materiálního smyslu práv-

ních úkonů (resp. v současné terminologii právních jednání), ať už jednotlivě, tak i 

v jejich souhrnu tak, aby byla spolehlivě zjištěna skutečná vůle smluvních stran. 
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9. Právní úprava odborného rozvoje zaměstnanců v jiných 

zemích 

 

Vzhledem k tomu, že si autor této práce při jejím rozšíření vytkl za cíl poukázat také na 

právní úpravu v jiných zemích, aby v rámci svých návrhů v oblasti „de lege ferenda“ 

mohl případně vycházet i z mezinárodněprávní komparace úpravy odborného rozvoje 

zaměstnanců, je tato kapitola věnována právě zkoumání, které se týká jiných právních 

řádů. 

 

Současně s ohledem na rozsah této práce a vědom si nejvíce vlivů sousedních zemí při 

promítání změn v legislativním procesu, věnoval autor pozornost sousedním zemím 

(třebaže ne všechny z nich mají úpravu odborného rozvoje zaměstnanců provedenou 

podrobně). 

 

Předmětem zkoumání v této kapitole tak bude právní úprava v následujících zemích: 

 na Slovensku; 

 v Polsku; a 

 Německu. 

 

9.1. Odborný rozvoj zaměstnanců na Slovensku 

 

Jak již vyplývá z výše uvedeného, autor si v této práci klade za cíl také porovnání české 

úpravy odborné rozvoje zaměstnanců s úpravou v jiných zemích – s tím, že pro tyto 

účely nemohl pominout úpravu ve Slovenské republice jako nejbližšího souseda, jehož 

právní vývoj byl povětšinu 20. století spjat s vývojem české právní kultury. 

 

Je proto zajímavé sledovat, jakým směrem se vydává samostatné slovenské pracovní 

právo, a to i s ohledem na skutečnost, že i na Slovensku již neplatí dřívější federální 

zákoník práce vydaný pod č. 65/1965 Sb., ale již zákon č. 311/2001 Z. z., zákonník prá-

ce, vydaný dne 2. 7. 2001, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákonník práce“). 
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První rozdíl, kterého si všímá autor, a který je očividný již při seznámení s obsahem 

Zákonníku práce je skutečnost, že právní úprava odborného rozvoje zaměstnanců není 

na Slovensku ve srovnání s českou právní úpravou systematická, když na rozdíl od čes-

kého zákoníku práce, kde je upravena celistvě v části desáté hlavě druhé (ustanovení § 

227 a n. zákoníku práce), je ve slovenském Zákonníku práce roztříštěna – a to tak, že 

 zvyšování kvalifikace je upraveno v § 140 Zákonníku práce v páté části, která je 

věnovaná překážkám v práci; 

 zatímco vzdělávání zaměstnanců je pak upraveno až v § 153 až 155 Zákonníku 

práce v sedmé části týkající se sociální politiky zaměstnavatele. 

 

Nicméně principy sociální politiky na úseku vzdělávání zaměstnanců zůstaly podle ná-

zoru autora zachovány – což vyplývá již z obecného přístupu, podle kterého je zaměst-

navatel odpovědný za péči o prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců (ve 

smyslu § 153 Zákonníku práce). 

 

Za účelem řádného zajištění splnění výše uvedené povinnosti je pak zaměstnavatel pod-

le téhož ustanovení Zákonníku práce povinen projednat se zástupci zaměstnanců (odbo-

rovou organizací, radou zaměstnanců anebo zaměstnaneckým důvěrníkem), jsou-li u 

zaměstnavatele přítomni, opatření zaměřená na péči o kvalifikaci zaměstnanců, její pro-

hlubování a zvyšování. 

 

Nicméně vzhledem k tomu, že navzdory právnímu vývoji nadále zůstaly zachovány 

v obou zemích stejné instituty odborného rozvoje zaměstnanců spočívající v: 

 zaškolení / zaučení zaměstnanců, 

 prohlubování kvalifikace zaměstnanců, 

 zvyšování kvalifikace zaměstnanců – a 

 rekvalifikace zaměstnanců, 

autor níže pro přehlednost své práce dodrží předchozí členění a bude se těmto institutům 

jednotlivě věnovat níže. 

 

V této souvislosti však autor pro úplnost doplňuje, že ve slovenském Zákonníku práce 

chybí úprava odborné praxe absolventů škol jako jedné z forem odborného rozvoje za-
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městnanců – ačkoli to podle názoru autora není samo o sobě ke škodě slovenské úpravy, 

protože autor sám (jak vyplývá z výše uvedeného) je toho názoru, že ustanovení o od-

borné praxi absolventů škol je obsoletní, když je zcela přirozené, že zaměstnavatel po-

skytne zaměstnancům – absolventům praxi nezbytnou k získání potřebných zkušeností a 

dovedností, aby mohl efektivně vykonávat svou práci a být tak zaměstnavateli užitečný. 

 

Na druhou stranu slovenská úprava není pouze obecná, ale zabývá se i specifickou 

otázkou zdravotnických zaměstnanců (specifikovaných zvláštními právními předpisy), 

u kterých hovoří o „soustavném vzdělávání“, na které je těmto zaměstnancům povinně 

poskytováno pracovní volno s náhradou mzdy ve výši jejich průměrného výdělku, a to 

v rozsahu 5 dní v kalendářním roce. 

 

Nicméně vzhledem k tomu, že cílem této komparace je poukázat na obecné podmínky 

odborného rozvoje zaměstnanců, bude od specifik slovenské úpravy v této oblasti dále 

odhlédnuto. 

 

Zaškolení / zaučení 

 

Podle ustanovení § 154 odst. 1 Zákonníku práce je zaměstnavatel povinen zaměstnanci, 

který vstupuje do pracovního poměru bez kvalifikace zabezpečit získání kvalifikace 

zaškolením nebo zaučením – s tím, že po skončení zaškolení / zaučení vydá zaměstna-

vatel zaměstnanci potvrzení o absolvování zaškolení / zaučení. 

 

Shodně jako v české právní úpravě však Zákonník práce výslovně neřeší, ve kterých 

případech se má jednat o zaškolení, nebo o zaučení – autor tedy nabývá dojmu, že 

v praxi se podobně jako v českém prostředí přistupuje k těmto pojmům jako 

k synonymům a že tedy mohou být recipienty právních norem (zaměstnavateli / za-

městnanci) volně zaměňovány (případně že mohou být použity jak autor zmiňuje výše, 

podle druhu vykonávané práce – tedy jako zaučení, jedná-li se o dělnické profese / a 

jako zaškolení, jedná-li se o jiné práce, například v administrativě). 
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Oproti české úpravě tu však autor spatřuje dva rozdíly: 

 

 prvním takovým rozdílem je chybějící výslovné ustanovení, že zaměstnanci ná-

leží po dobu zaškolení / zaučení nárok na mzdu – ačkoli ze zkušeností autora na 

Slovensku je tento nedostatek kompenzován výkladem, že za tuto dobu skutečně 

náleží zaměstnanci mzda, je autor toho názoru, že by prospělo právní jistotě 

stran, kdyby v Zákonníku práce byl nárok na mzdu při zaškolení / zaučení vý-

slovně zakotven (právě tak jako v případě nároku na mzdu při prohlubování kva-

lifikace – srov. § 154 odst. 3 Zákonníku práce); 

 

 druhým rozdílem je pak povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnancům potvr-

zení o absolvovaném zaškolení / zaučení, kterou zaměstnavatelé v ČR nemají. 

V této souvislosti je praxí na Slovensku vnímáno jako sporné, zda se má vydávat 

toto potvrzení i v případě, že zaškolení / zaučení nebude úspěšně zakončeno. 

Podle názoru autora by ale toto nemělo mít vliv – a z dikce zákona vyplývá, že 

po provedeném zaškolení / zaučení je zaměstnavatel bez dalšího povinen za-

městnanci předmětné potvrzení vydat. Nicméně nic nebrání zaměstnavateli, aby 

v takovémto potvrzení uvedl, že zaškolení / zaučení nebylo zakončeno úspěšně 

(podle některých názorů je to dokonce povinností zaměstnavatele90, ačkoli 

s takovýmto výkladem již autor nesouhlasí). 

 

Prohlubování kvalifikace 

 

V prvé řadě je třeba uvést, že slovenská právní úprava na rozdíl od české právní úpravy 

nedostatečně definuje, co se rozumí „prohlubováním“ kvalifikace, když se jen v § 154 

odst. 3 Zákonníku práce uvádí, že „prohlubováním kvalifikace je i její udržování a ob-

novování“. Tento legislativní nedostatek je tak nutné překlenout výkladem, kdy se lze 

opřít o interpretaci druhého souvisejícího institutu, a to zvyšování kvalifikace. 

 

 

 

                                                 
90 S.R.O. - v súlade s právom, Diel 2 Zamestnanec a Zamestnávateľ, kap. 4 Vzdelávanie zamestnancov 
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Pokud totiž Zákonník práce pojímá zvyšování kvalifikace jako 

 vzdělávání, kterým má zaměstnanec splnit předpoklady stanovené právními 

předpisy / požadavky určené zaměstnavatelem k řádnému výkonu práce, dovo-

zuje se, že se má jednat o vzdělání, jehož cílem je získání vyššího stupně vzdě-

lání, a současně 

 získání anebo rozšíření kvalifikace, 

je autor (a to i ve spojení s interpretací zvyšování a prohlubování kvalifikace v českém 

pracovním právu) toho názoru, že za prohlubování kvalifikace lze ve slovenské právní 

úpravě považovat vzdělání, které sice je potřebné k výkonu stávající práce, ale které 

současně nevede k získání vyššího stupně vzdělání. 

 

Tento názor autor podporuje i akademický výklad prohlubování kvalifikace, podle kte-

rého se jedná o prohlubování kvalifikace „ak ide o takú kvalitatívnu zmenu jednotlivých 

prvkov kvalifikácie zamestnanca na tej istej horizontálnej úrovni bez zmeny kvalifikač-

ného stupňa, ktorý nepredstavuje kvalitatívnu zmenu kvalifikácie zamestnanca na verti-

kálnej úrovni. Ide o permanentnú inováciu profesionálnych znalostí zamestnanca, 

potrebných na výkon práce podľa pracovnej zmluvy“91. 

 

Pokud již přijmeme závěr, že se v daném případě má jednat o prohlubování kvalifikace, 

pak je 

 zaměstnavatel s ohledem na výše uvedenou povinnost pečovat o prohlubování 

kvalifikace oprávněn zaměstnanci uložit, aby se zúčastnil dalšího vzdělávání 

s cílem prohloubit si svou kvalifikaci, a 

 zaměstnanec je současně povinen takovýto požadavek zaměstnavatele uposlech-

nout 

- s tím, že prohlubování kvalifikace je stejně jako v české právní úpravě považováno za 

výkon práce, a proto za něj ve smyslu § 154 odst. 3 Zákonníku práce náleží mzda (s 

tímto pojetím je však spojeno také právo zaměstnavatele uložit zaměstnanci prohlubo-

vání kvalifikace nejen v jeho řádné pracovní době, ale také v rámci jeho práce přesčas). 

 

                                                 
91 Barancová H. Zákonník práce. Komentár. 4. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2015, 1264 s., s. 957 
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Z výše uvedeného tak vyplývá, že v zásadě probíhá prohlubování kvalifikace na Slo-

vensku za stejných podmínek jako v ČR – to dokládá i možnost uzavřít kvalifikační 

dohodu (v podrobnostech níže v oddíle věnovaném zvyšování kvalifikace) i v případě 

prohlubování kvalifikace, avšak za podmínky, že 

 prohlubování kvalifikace nelze v takovémto případě zaměstnanci uložit; 

 předpokládané náklady na prohloubení kvalifikace dosáhnou alespoň částky ve 

výši 1.700 EUR odpovídající při aktuálním kurzu částce přibližně ve výši 

46.000,- Kč – která je tak výrazně nižší než v ČR, kde je možné takovouto do-

hodu uzavřít jen dosažení částky alespoň ve výši 75.000,- Kč – tedy v částce, 

která je o více než polovinu vyšší než na Slovensku. 

(V tomto směru je dle autora zajímavé, že do srpna 2011 byla na Slovensku také 

částka výrazně vyšší, a to 3.319,39 EUR, která by při současném kurzu odpoví-

dala přibližně 90.000,- Kč. S ohledem na dobu, ve které k tak výraznému pokle-

su limitu pro sjednání kvalifikační dohody při prohlubování kvalifikace na 

Slovensku došlo, lze mít za to, že se jednalo o reakci na hospodářskou krizi ma-

jící za cíl umožnit zaměstnancům, aby se více podíleli na nákladech na svém 

vzdělávání, což byl podle názoru autora krok, který měl být realizován i 

v českých podmínkách.) 

 

Podle autora je v této souvislosti třeba zmínit diskusi vedenou na Slovensku 

o povaze výše uvedeného limitu, tj. 

o zda lze podmínku 1.700 EUR vykládat jako roční náklad, nebo pro doho-

du jako celek bez ohledu na délku prohlubování kvalifikace; 

o zda v případě, že se jedná o roční limit, lze započítávat i jednotlivá tzv. 

dílčí prohlubování kvalifikace během roku (vzdělávací kurz, samostatné 

přednášky a školení) – a pokud ano, zda se musí jednat o dílčí prohlubo-

vání kvalifikace stejné povahy. 

 

Autor je v tomto smyslu toho názoru, že jelikož zákon výslovně nespecifikuje, 

zda se jedná o limit celkový / roční a zda je možné sčítat jednotlivá prohlubování 

kvalifikace, mělo by v rámci smluvní autonomie stran zůstat na zaměstnavateli a 
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zaměstnanci, jaké podmínky sjednají v rámci kvalifikační dohody – a zda 

v rámci těchto podmínek budou spatřovat naplnění předmětného limitu. 

 

Na rozdíl od české úpravy však slovenská úprava již neobsahuje oprávnění zaměstnava-

tele uzavřít se zaměstnancem dohodu o tom, že se bude podílet na nákladech prohlubo-

vání kvalifikace, jedná-li se o finančně náročnější formu, která není dána vůlí 

zaměstnance, ale je vyžadována zaměstnancem (což je však podle názoru autora vyvá-

ženo právě nižším limitem pro sjednání kvalifikační dohody při prohlubování kvalifika-

ce). 

 

Zvyšování kvalifikace 

 

Zvyšování kvalifikace je v § 140 odst. 1 Zákonníku práce definováno jako účast za-

městnance na dalším vzdělávání, ve kterém má zaměstnanec získat předpoklady stano-

vené právními předpisy / splnit požadavky určené zaměstnavatelem k řádnému výkonu 

práce sjednané v pracovní smlouvě – s tím, že zvyšováním kvalifikace se rozumí i její 

získání (pokud zaměstnanec dosud žádnou kvalifikaci neměl) anebo rozšíření (pokud si 

zaměstnanec hodlá změnit dosavadní kvalifikaci). 

 

Ačkoli slovenský Zákonník práce na rozdíl od české úpravy výslovně nestanoví, že se 

zvýšením kvalifikace rozumí změna hodnoty kvalifikace, dovozuje se tato skutečnost 

výkladem92, podle kterého se zvyšováním kvalifikace rozumí „kvalitatívna zmena 

v obsahu vzdelávania, ktorá sa premieta do zvýšenia kvalifikačného stupňa“. 

 

Dalším rozdílem, který vyplývá z nedostatečné definice zvyšování kvalifikace ve slo-

venském Zákonníku práce je neméně významný (ačkoli se tak nemusí na první pohled 

zdát) znak potřebnosti vyššího stupně vzdělání pro zaměstnavatele, který v ČR umožňu-

je zaměstnavatelům lépe regulovat vzdělávání zaměstnanců. 

 

Vzhledem k tomu, že z jazykového výkladu § 140 odst. 2 Zákonníku práce se podává, 

že potřebnost zvýšení kvalifikace pro zaměstnavatele není podmínkou, ale jen zesilují-

                                                 
92 srov. Barancová H. Zákonník práce. Komentár. 4. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2015, 1264 s., s. 

896 
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cím hlediskem pro přiznání pracovních úlev (pracovního volna s náhradou mzdy), lze se 

obávat toho, že se někteří zaměstnanci rozhodnou dále vzdělávat s cílem nabýt vyššího 

vzdělání, aniž by však zaměstnavatel toto vzdělání potřeboval, a přesto požadovat po 

zaměstnavateli pracovní úlevy spojené se zvyšováním kvalifikace. 

 

Nicméně z akademických výkladů se podává, že je skutečně na rozhodnutí zaměstnava-

tele, zda posoudí vzdělávání zaměstnance jako zvyšování jeho kvalifikace a rozhodne se 

mu za tím účelem poskytovat pracovní úlevy (v minimálně zákonem stanoveném rozsa-

hu) – s tím, že pokud se již tak zaměstnavatel rozhodne, pak mu vzniká povinnost po-

skytovat tyto úlevy po celou dobu vzdělávání zaměstnance. 

 

V tomto směru podle názoru autora chybí ve slovenské úpravě jakákoli možnost za-

městnavatele zastavit poskytování pracovních úlev v průběhu vzdělávání zaměstnance, 

a to ani z ospravedlnitelných důvodů (zejména z toho důvodu, že zaměstnanec bez váž-

ných důvodů neplní své studijní povinnosti spočívající ve zvyšování kvalifikace, ačkoli 

jsou mu právě za tímto účelem poskytovány zaměstnavatelem pracovní úlevy). 

 

Pokud se jedná o vztah k výkonu práce, tak tento je řešen shodně s českou právní úpra-

vou, když se zvyšování kvalifikace považuje za zvláštní druh překážek v práci na straně 

zaměstnance, za které zaměstnanci náleží pracovní volno s náhradou mzdy ve výši jeho 

průměrného výdělku – s tím, že slovenský Zákonník práce stejně jako český stanoví 

minimální rozsah pracovního volna, které je zaměstnavatel povinen zaměstnanci po-

skytnout, a to jak na účast na samotném vzdělávání, tak i za účelem přípravy / účasti na 

zkouškách a dále vypracování / obhajoby závěrečných prací (kde se délka volna liší 

podle úrovně zkoušek a závěrečných prací). 

 

Ačkoli úprava minimálních pracovních úlev zaměstnanců je v obou zemích srovnatelná, 

je podle názoru autora zajímavé, že ve slovenském Zákonníku práce bylo zcela opome-

nuto poskytnutí volna na přijímací zkoušky a pak při závěru vzdělávání na promoci ne-

bo jiný obdobný akt, kterým se vzdělávání slavnostně končí – naštěstí podle praktických 

zkušeností autora většina zaměstnavatelů na toto reaguje tak, že toto pracovní volno 
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poskytne nad minimální rámec stanovený zákonem (a zaměstnanci tak nemusí čerpat 

svou dovolenou). 

 

Kvalifikační dohoda 

 

V úzké souvislosti se zvyšováním kvalifikace je pak kvalifikační dohoda upravená v 

§ 155 Zákonníku práce, která musí být pod sankcí neplatnosti uzavřena v písemné for-

mě a kterou se ve smyslu § 155 odst. 1 Zákonníku práce: 

 zaměstnavatel zavazuje umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace poskytnutím 

pracovního volna, náhrady mzdy a úhrady dalších nákladů spojených se studi-

em; 

 zaměstnanec zavazuje setrvat po skončení studia u zaměstnavatele po určitý čas 

v pracovním poměru – nejdéle však po dobu 5 let, anebo uhradit zaměstnavateli 

náklady spojené se studiem, a to i tehdy, skončí-li zaměstnanec pracovní poměr 

před skončením studia. 

 

Podle následujícího ustanovení pak kvalifikační dohoda povinně musí obsahovat: 

 druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení; 

 studijní obor a označení školy (na rozdíl od ostatních znaků, které jsou shodné i 

podle české úpravy, jde v tomto případě o znak, který český zákoník práce ne-

vyžaduje); 

 dobu, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele v pracovním 

poměru; 

 druhy nákladů a jejich celkovou částku, kterou bude zaměstnanec povinen uhra-

dit zaměstnavateli, když nesplní svůj závazek setrvat u něj v pracovním poměru 

po sjednanou dobu (s tím, že do této doby se nezapočítává (i) výkon mimořádné 

služby v období krizové situace anebo alternativní služby v době vojny / vojen-

ského stavu, (ii) mateřská dovolená a rodičovská dovolená v rozsahu rodičovské 

dovolené matky dítěte a (iii) nepřítomnost v práci z důvodu výkonu nepodmíně-

ného trestu odnětí svobody a vazby, pokud došlo k pravomocnému odsouzení). 
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V tomto směru je však nutno doplnit, že zákon (shodně jako český zákoník prá-

ce) tuto povinnost zmírňuje, a to tak, že pokud zaměstnanec svou povinnost ale-

spoň částečně splní, jeho závazek k náhradě nákladů se poměrně sníží. 

 

Zatímco výše uvedená úprava kvalifikační dohody v podstatě koresponduje s českou 

právní úpravou, tak v případech, kdy zaměstnanci nevzniká povinnost uhradit zaměst-

navateli náklady, se již obě úpravy liší, když slovenská úprava 

 

 sice také stanoví, že nahrazovací povinnost nevzniká, (i) pokud se zaměstnanec 

stal dlouhodobě zdravotně nezpůsobilým k práci, pro kterou si zaměstnanec zvy-

šoval kvalifikaci, nebo když (ii) nemůže vykonávat takovou práci podle lékař-

ského posudku, případně když (iii) dlouhodobě ztratí zdravotní způsobilost ke 

své dosavadní práci, anebo když zaměstnavatel nevyužíval v posledních 12 mě-

sících alespoň po dobu 6 měsíců kvalifikaci, kterou si zaměstnanec zvýšil, 

 

ale zároveň 

 

 zúžila v případě rozvázání pracovního poměru okolnosti, kdy nevzniká povin-

nost zaměstnance k náhradě, jen na ukončení pracovního poměru výpovědí za-

městnavatele z tzv. organizačních důvodů (zrušení / přemístění zaměstnavatele, 

případně jeho části, nebo nadbytečnost zaměstnance) nebo dohodou z týchž dů-

vodů – aniž by však jakkoli bylo pamatováno na případy, kdy by například byla 

uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů na 

straně zaměstnance, která však nebude podložena lékařským posudkem. 

 

Rekvalifikace 

 

Poslední formou odborného rozvoje zaměstnanců, které se na rozdíl od českého zákoní-

ku práce slovenská úprava dotýká, je rekvalifikace zaměstnanců, když § 154 odst. 2 

Zákonníku práce zakotvuje povinnost zaměstnavatele rekvalifikovat zaměstnance, který 

přechází na nové pracoviště nebo na nový druh práce, anebo nový způsob práce, pokud 
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je to nevyhnutelné – a to zejména při změnách v organizaci práce anebo při jiných raci-

onalizačních opatřeních. 

 

Jak tedy z tohoto ustanovení vyplývá, nemusí každá změna druhu / způsobu / místa vý-

konu práce být automaticky spojena i s rekvalifikací – to jen tehdy, pokud by to bylo 

s ohledem na okolnosti (právě výše uvedené změny v organizaci práce) nevyhnutelné. 

 

Komplexněji je však rekvalifikaci věnován ve slovenské úpravě prostor v zákoně 

č. 5/2004 Z. z., o službách zamestnanosti a doplnení niektorých zákonov, ve znění poz-

dějších předpisů – s tím, že i tento předpis předvídá úlohu zaměstnavatele při rekvalifi-

kaci zaměstnanců, na které se může se zaměstnancem dohodnout a která se poté 

považuje za překážku v práci na straně zaměstnance, za kterou však náleží zaměstnanci 

náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku (nicméně v rámci aktivizace zaměstnavatelů 

v této oblasti je možnost požádat stát o příspěvek na náklady vynaložené v souvislosti 

s rekvalifikací). 

 

9.2. Odborný rozvoj zaměstnanců v Polsku 

 

Základní a obecnou úpravu vzdělávání zaměstnanců lze podobně jako v ČR nalézt i 

v Polsku v zákoníku práce, který jde dále rozveden několika vyhláškami ministerstva 

práce, které jsou však spíše technické povahy. 

 

Jedná-li se o samotné vzdělávání zaměstnanců, lze jej podle názoru autora rozlišit na 

povinná školení (zejména v oblasti BOZP) a dále na školení nepovinná, která jsou 

vlastní právě povaze této práce, neboť se jedná o vzdělávání za účelem prohloubení / 

zvyšování kvalifikace zaměstnanců. 

 

V této souvislosti je však ještě třeba zmínit, že u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají 

více než 20 zaměstnanců, by měl mít odborný rozvoj zaměstnanců koncepční povahu, 

která vyplývá z toho, že zaměstnavatel by měl vydat vnitřní předpis, ve kterém určí 

kromě pravidel vykonávané práce (tj. způsobu rozvrhování pracovní doby, nastavení 
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vnitřních norem BOZP apod.) a odměňování za vykonanou práci, také pravidla, za 

nichž bude u zaměstnavatele realizováno další vzdělávání zaměstnanců. 

 

Jelikož je totiž i polský zákoník práce v otázkách odborného rozvoje zaměstnanců nor-

mou, která připouští odchýlení nad rámec minimálně nastavených požadavků v rámci 

vzdělávání zaměstnanců, je tak například možné, aby výše zmíněný vnitřní předpis za-

městnavatele nad rámec povinných školení zakotvil také nepovinná školení (přednášky, 

semináře, aj.) organizované zaměstnavatelem. 

Tímto způsobem ostatně také zaměstnavatelé mnohdy upravují i otázky vzdělávání ab-

solventů, resp. jejich zaučení / zaškolení (jak známe z podmínek českého pracovního 

práva). 

 

Povinné vzdělávání zaměstnanců 

 

Podle § 237 odst. 1 polského zákoníku práce (který patří ke kogentním normám) „nesmí 

žádný zaměstnavatel připustit, aby kterýkoli zaměstnanec vykonával práci bez kvalifika-

ce a schopností vyžadovaných k výkonu dané práce a bez dostatečných znalostí ustano-

vení a zásad BOZP“. 

 

Na základě tohoto ustanovení tak výkladová praxe v Polsku dospěla k závěru, že za-

městnavatel je povinen zaměstnance řádně proškolit v oblasti BOZP, a to nejen při jeho 

nástupu, ale také později (v periodicky opakovaných školeních) – čímž zaměstnavatel 

prokazuje, že u zaměstnance skutečně prověřuje, že stále má dostatečné znalosti 

v BOZP k výkonu jeho práce. 

 

Na druhou stranu je autor toho názoru, že nedostatkem této úpravy je absence jakýchko-

li lhůt, ve kterých je zaměstnavatel povinen takovéto školení opakovat, což by 

z pohledu autora mohlo být rizikové zejména při vzniku pracovního úrazu, jak ostatně 

vyplývá i z českého prostředí (kde alespoň zákoník práce ukládá zaměstnavateli povin-

nost předem určit obsah a četnost školení o BOZP a přihlédnout přitom k povaze práce, 

rizik na pracovišti a dalším faktorům, které mohou mít podstatný vliv na BOZP). 
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Pokud však jde o ostatní školení související s nástupem do zaměstnání, tak polská úpra-

va na rozdíl od české neukládá výslovně zaměstnavatelům povinnost zabezpečit zaško-

lení / zaučení zaměstnanců, neboť vychází z principu, že je to zaměstnavatel, kdo si 

vybírá své zaměstnance a má si tak již být sám vědom, zda nastupující zaměstnanec 

splňuje potřebnou kvalifikaci pro danou pozici, nebo nikoli. 

 

Pokud by tedy zaměstnavatel přijal zaměstnance, který takovouto kvalifikaci nesplňuje, 

není podle polského práva povinen mu doplnění této kvalifikace zajistit, ale na druhou 

stranu ani není oprávněn mu v takovém případě přidělovat práci na dané pozici – pokud 

tedy nezajistí doplnění kvalifikace zaměstnance ze své vůle, pak zaměstnavateli nezbý-

vá, než zaměstnanci nabídnout jiné pracovní místo (pro které by kvalifikační předpo-

klady splňoval), nebo s ním z důvodu nesplňování kvalifikačních předpokladů rozvázat 

pracovní poměr. 

 

V tomto ohledu autor považuje za zajímavé, že pokud zaměstnanec takovéto rozvázání 

pracovního poměru napadne u soudu, je zde podle části výkladové praxe názor, že by 

výpověď mohla být posouzena jako neplatná – na rozdíl od případů, kdy zaměstnanec 

pozbyde svou kvalifikace až za trvání pracovního poměru (například když by řidič 

z povolání pozbyl řidičské oprávnění) a kdy je zaměstnavatel skutečně oprávněn 

s takovýmto zaměstnancem rozvázat pracovní poměr. 

 

 

Nepovinné vzdělávání zaměstnanců – rozvoj profesní kvalifikace 

 

Jak už bylo zmíněno výše, z pohledu samotného odborného rozvoje zaměstnanců (za 

trvání pracovního poměru) není na rozdíl od české úpravy zaměstnavatel oprávněn po-

žadovat po zaměstnancích absolvování dalších školení (s výjimkou těch, které se týkají 

BOZP). 

 

Proto ani školení cílená na prohlubování kvalifikace zaměstnanců nemohou být dotyč-

ným zaměstnancům ukládána – a mohou tak být podle polských výkladů realizována až 

po pracovní době zaměstnanců. 
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Zaměstnanci tak mohou (stejně jako v ČR v případě zvyšování kvalifikace) odmítnout 

účast na těchto školeních a samotné odmítnutí pak nelze vnímat jako porušení jejich 

pracovních povinností, za které by se zaměstnanci mohl být rozvázán pracovní poměr. 

 

Na druhou stranu není v tomto bodě žádný tlak po změně, protože zaměstnanci se zpra-

vidla těchto školení účastní – již jen proto, aby svou práci zvládali lépe (a neskončili 

nakonec z jiného důvodu, a to neuspokojivých pracovních výsledků), a navíc také proto, 

že řada z nich vnímá další vzdělávání jako benefit, který jim může pomoci v jejich pro-

fesním růstu anebo při hledání jiného pracovního uplatnění. 

 

Pokud se jedná o zákonnou úpravu nepovinného vzdělávání zaměstnanců, tak tato vy-

plývá z § 103 polského zákoníku práce, podle kterého se „rozvojem profesní kvalifikace 

rozumí získání nebo rozšíření znalostí a schopností zaměstnance, a to na základě podně-

tu zaměstnavatele nebo na základě souhlasu zaměstnavatele“. 

 

Z pohledu autora je tak v prvé řadě zajímavé, že v důsledku přílišné obecnosti polské 

úpravy absentuje jakékoli rozlišení mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace 

v právním slova smyslu (jako to činí český zákoník práce), kdy se podle pracovněprávní 

teorie považuje za „rozvoj profesní kvalifikace“ v podstatě cokoli, co lze označit za 

kurz, školení anebo vzdělávání. 

 

Dále jak autor vyrozuměl ze své praxe, resp. z případů, kdy se mohl setkat s polským 

právem, je v Polsku vnímáno jako negativum, že zákon výslovně neupravuje formu 

podnětu, resp. souhlasu zaměstnavatele s rozvojem profesní kvalifikace (třebaže to ne-

činí ani český zákoník práce a v ČR ani autor nevnímá, že by absence formy souhlasu 

zaměstnavatele způsobovala větší problémy). 

 

V Polsku se nicméně s ohledem na tuto skutečnost lze setkat s pracovními smlouvami / 

vnitřními předpisy zaměstnavatelů, ve kterých je výslovně inkorporován závazek za-

městnavatele, že svůj souhlas s jakýmkoli rozvojem profesní kvalifikace udělí zaměst-

nanci v písemné formě (s tím, že v případě jakékoli jiné formy bude tento souhlas 

považován za neplatný). 
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Nároky zaměstnanců při rozvoji profesní kvalifikace 

 

Pokud se již jedná o rozvoj profesní kvalifikace, má pak zaměstnanec podle téhož zá-

konného ustanovení nárok na: 

 studijní volno, 

 volno v rozsahu celého pracovního dne (nebo jeho příslušné části) za účelem 

účasti na povinném školení (přednášce, semináři, kurzu, aj.), 

- s tím, že za tuto dobu náleží zaměstnanci nárok na odměnu odpovídající délce studij-

ního volna / volna poskytnutého za účelem účasti na povinném školení. 

 

V případě vzdělávání, které je zakončeno zkouškou, pak náleží zaměstnancům volno 

v rozsahu: 

 6 dní – jedná-li se o maturitní zkoušku nebo zvláštní odborné zkoušky (u kterých 

však s ohledem na nedůslednou provázanost právních předpisů není jistota, zda 

zahrnují i tzv. učňovské zkoušky), 

 21 dní – během posledního roku v rámci terciárního vzdělávání – s tím, že toto 

volno je určeno na přípravu a obhajobu diplomové práce a přípravu na státní zá-

věrečné zkoušky), 

- s tím, že toto volno se považuje za studijní volno, za které náleží nárok na odměnu. 

 

Nad rámec výše uvedeného je pak zaměstnavatel podle zákona oprávněn přiznat za-

městnancům rozvíjejícím si profesní kvalifikaci další práva, například jim nahradit ná-

klady vynaložené na kurzovné, jízdné, učebnice a ubytování (pokud si jej museli 

v souvislosti se vzděláváním zajistit). 

 

Kvalifikační dohoda 

 

Ačkoli i polská úprava rozeznává institut kvalifikační dohody, jak vyplývá z § 103 odst. 

4 polského zákoníku práce, tak její úprava není zdaleka tak podrobná jako dle české 

úpravy, když se pouze stanoví, že kvalifikační dohoda má být uzavřena v písemné for-

mě – s tím, že podrobněji upravuje práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance 

v souvislosti s rozvojem profesní kvalifikace. 
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Za pozitivní však autor považuje skutečnost, že kvalifikační dohodu je podle zákona 

nutné uzavřít jen tehdy, chce-li si zaměstnavatel zajistit další trvání pracovního poměru 

i po dokončení rozvoje profesní kvalifikace zaměstnance – ačkoli má obdobný cíl i čes-

ké pojetí kvalifikační dohody, tak v Polsku vznikne zaměstnavateli nárok na náhradu 

nákladů v řadě případů, i když kvalifikační dohoda uzavřena nebyla (srov. níže). 

 

Při uzavírání kvalifikační dohody však musí strany pamatovat na to, že 

 nesmí být sjednána jejich práva a povinnosti hůře, než stanoví zákoník práce; 

 délka doby, po kterou smí být zaměstnanec vázán v pracovním poměru, nesmí 

přesáhnout délku 3 let po dokončení rozvoje profesní kvalifikace – ačkoli totiž 

takovou podmínku zákon nestanoví výslovně jako náležitost kvalifikační doho-

dy, vyplývá ze skutečnosti, že po uplynutí tohoto období již nelze po zaměst-

nanci platně vymáhat náhradu nákladů vynaložených na rozvoj jeho profesní 

kvalifikace (a kvalifikační dohoda by se tak po uplynutí 3 let stejně stala obso-

letní). 

 

Vrácení nákladů zaměstnavateli 

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, z § 103 odst. 5 polského zákoníku práce se podává taxa-

tivní výčet případů, kdy zaměstnanci vzniká povinnost nahradit zaměstnavateli náklady 

vynaložené na rozvoj profesní kvalifikace, a to když: 

 zaměstnanec bez ospravedlnitelných důvodů nezačne rozvoj profesní kvalifikace 

anebo jej bez takovýchto důvodů ukončí; 

 dojde k okamžitému skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele pro 

pochybení na straně zaměstnance, a to jak během rozvoje profesní kvalifikace, 

tak i po jeho skončení (pokud byla za tímto účelem uzavřena mezi zaměstnava-

telem a zaměstnancem kvalifikační dohoda), nikoli však déle než 3 roky po do-

končení rozvoje profesní kvalifikace; 

 zaměstnanec rozváže pracovní poměr výpovědí (a to nejen po dobu rozvoje pro-

fesní kvalifikace, ale i po jejím skončení – dle výše uvedených podmínek), po-

kud nebyla důvodem výpovědi zaměstnance šikana / diskriminace jeho osoby na 

pracovišti zaměstnavatele; 
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 zaměstnanec okamžitě zruší pracovní poměr, aniž by měl k tomu dostatečný 

(prokazatelný) důvod ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce. 

 

Ačkoli tedy na jednu stranu vypadá toto ustanovení příznivěji pro zaměstnavatele, že se 

mohou oproti ČR lépe domoci náhrady nákladů vynaložených na rozvoj profesní kvali-

fikace zaměstnance, a to i v případě, kdy pracovní poměr dotčeného zaměstnance ne-

skončí, tak za současnou velkou nevýhodu tohoto ustanovení autor považuje jeho 

omezení pouze na náklady vynaložené zaměstnavatelem na práva poskytnutá zaměst-

nanci nad rámec jeho zákonných nároků (tedy například na kurzovné, cestovné, aj.). 

 

9.3. Odborný rozvoj zaměstnanců v Německu 

 

Vzhledem k tomu, že jedním z cílů autora této práce byla komparace institutu odborné-

ho rozvoje v jiných zemích, nemohl autor ze sousedních zemí pominout Německo jako 

jeden ze symbolů právní kultury. 

 

Bohužel však právě oblasti odborného rozvoje, které se tato práce věnuje, není 

v německém právu věnována až taková pozornost, jak vyplývá z níže uvedeného. 

Nicméně si autor dovolí učinit alespoň několik poznámek. 

 

Z pohledu metodologického lze podle názoru autora rozlišit v německé úpravě následu-

jící formy odborného rozvoje zaměstnanců: 

 zaškolení / zaučení; 

 prohlubování kvalifikace; 

 zvyšování kvalifikace; 

 obnovení kvalifikace (reinkorporace). 

 

Nicméně navzdory tomuto členění, které lze z právní úpravy v Německu dovodit, je 

nutno předeslat, že chybí jakákoli komplexní úprava vzdělávání zaměstnanců na fede-

rální úrovni, tj. na úrovni celé Spolkové republiky Německo, na které je tak přijato jen 

několik relativně samostatných právních norem týkajících se vzdělávání zaměstnanců – 

s tím, že bližší úprava je ponechána v pravomoci jednotlivých spolkových zemí. 
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Zaškolení / zaučení 

 

Při náboru nového zaměstnance má zaměstnavatel povinnost seznámit tohoto zaměst-

nance s jeho prací, resp. mu řádně vysvětlit, jaké pracovní postupy jsou od něj očekává-

ny, jaké mu budou za účelem jeho práce poskytnuty pracovní pomůcky, jak je má 

používat apod. 

 

V tomto směru se zaměstnavatelům ukládá povinnost, aby před započetím výkonu práce 

provedli alespoň jedno takové školení, na kterém zaměstnance s jím vykonávanou prací 

a pracovištěm seznámí. 

Zvláštní pozornost je stejně jako v jiných právních úpravách věnována školení v oblasti 

BOZP93 a také školení v oblasti rovného zacházení94. 

 

Pro úplnost však autor poznamenává, že tato úvodní školení není zaměstnavatel povinen 

realizovat sám – může si za tímto účelem sjednat školení u třetí osoby (jak je již dnes 

v mnoha zemích ostatně běžné, když se na tato školení specializují společnosti, které 

mají licence v oblasti BOZP). 

 

Dále je třeba uvést, že s ohledem na základní úpravu zaškolení v právních předpisech, 

se konkrétní podoba nechává na zaměstnavateli, případně je vyjednána v rámci kolek-

tivní smlouvy, pokud u zaměstnavatele působí zástupci zaměstnanců. 

 

Prohlubování kvalifikace (Fortbildung) 

 

Jedná-li se již o zaměstnance, u kterého je cílem jeho kvalifikaci prohloubit, rozlišují se 

v Německu 4 formy tohoto prohlubování (jejichž členění je poměrně složité a již jen 

teoretické vymezení je podle názoru autora natolik komplikované, že v praxi zřejmě 

může být často obtížné je od sebe navzájem rozlišit): 

1. školení, které má za cíl udržet kvalifikaci zaměstnance; 

2. adaptační školení, tj. školení, které má zaměstnanci poskytnout praktické znalosti 

v návaznosti na dokončené studium – a má zřejmě význam v oborech, ve kterých se 

                                                 
93 srov. § 12 Arbeitsschutzgesetz 
94 srov. Gleichbehandlungsgesetz 
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objevuje nová technologie a služby (podle názoru autora je tato forma zřejmě ob-

dobou odborné praxe absolventů škol, jak je upravena v českém zákoníku práce); 

3. rozšiřující vzdělávání, které má za cíl prohloubit nové znalosti zaměstnance 

s cílem, aby je nejen uchoval, ale také nadále prohluboval; 

4. pokročilé navazující vzdělávání, které má poskytnout zaměstnanci příležitost, aby 

prohloubil svou kvalifikaci takovým způsobem, že mu to umožní povýšení v rámci 

jeho stávajícího zaměstnání. 

 

Právní zakotvení prohlubování kvalifikace na federální úrovni lze vnímat ve dvou práv-

ních předpisech, a to: 

 

 v zákonu o profesním vzdělávání zaměstnanců (Berufsbildungsgesetz), podle 

kterého by získané profesní vzdělání mělo být uchováváno, přizpůsobováno a 

rozšiřováno tak, aby kvalifikace zaměstnance umožnila zaměstnanci plnohod-

notně vykonávat svou práci a aby mu poskytovala příležitost k odbornému / pro-

fesnímu růstu; 

 

 v § 96 zákona o radách zaměstnanců (Betriebsverfassungsgesetz), na jehož zá-

kladě je zaměstnavateli uložena povinnost poskytovat zaměstnancům podporu 

v rámci jejich odborného rozvoje. 

V této souvislosti je rada zaměstnanců oprávněna i navrhovat plány dalšího 

vzdělávání (odborného rozvoje) – a navíc je tato rada podle ustanovení § 98 té-

hož zákona oprávněna rovněž spoluurčovat, zda a jaká budou poskytována ško-

lení v rámci zaměstnavatele (například různé jazykové kurzy anebo školení 

manažerských dovedností apod.). 

 

Bez ohledu na výše uvedené, německé federální právo nezakládá výslovně žádné právo 

zaměstnanců na prohlubování jejich kvalifikace, resp. neukládá zaměstnavateli povin-

nost pořádat takováto školení na jeho náklady (pokud nebylo v dohodě s radou zaměst-

nanců určeno jinak). 
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Nicméně nic nebrání tomu, aby se zaměstnavatel v kolektivní smlouvě s odborovou 

organizací, nebo přímo v pracovních smlouvách s individuálními zaměstnanci, zavázal 

garantovat zaměstnancům právo na prohlubování kvalifikace. 

 

V takovýchto dohodách se zaměstnavatel se zaměstnanci může dohodnout například na 

počtu dní, které zaměstnanec může věnovat prohlubování kvalifikace, jakých forem 

prohlubování kvalifikace se zaměstnanec může účastnit, kdo ponese náklady na prohlu-

bování kvalifikace a zda zaměstnanec bude mít během prohlubování kvalifikace nárok 

na odměnu. 

 

Jestliže však na jednu stranu zákon neupravuje právo zaměstnance na prohlubování kva-

lifikace, tak na druhou stranu naopak zakotvuje povinnost zaměstnance se prohlubování 

kvalifikace účastnit, pokud mu to zaměstnavatel uloží (německá pracovněprávní doktrí-

na totiž vychází ze závěru, že se jedná o plnění povinností vyplývajících z pracovní 

smlouvy – s tím, že když je prohlubování kvalifikace potřebné pro výkon práce zaměst-

nance, je zaměstnavatel oprávněn mu takovéto prohlubování kvalifikace uložit). 

 

Nicméně v případě, že se ale jedná o prohlubování kvalifikace, o kterém nebyla uzavře-

na se zaměstnancem dohoda – a které bylo zaměstnanci uloženo – pak podle zákona 

platí, že po zaměstnanci nelze požadovat, aby se na tomto prohlubování kvalifikace jak-

koli podílel. 

 

Pro úplnost pak autor poznamenává, že některá práva z titulu prohlubování kvalifikace 

jsou zaměstnancům garantována na základě zákonů v jednotlivých spolkových zemích, 

kdy řada z nich garantuje zaměstnancům právo na volno na studium (tedy tzv. samostu-

dium), které 

 poskytuje zaměstnancům čas na samostatné doplnění znalostí potřebných 

k výkonu práce – a jehož délka se ve spolkových zemích liší, ale v průměru se 

podle zjištění autora pohybuje okolo 5 pracovních dní v kalendářním roce; 

 zpravidla bývá ze zákona placené. 
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Nicméně například v Sasku a Bavorsku, kde takováto zákonná úprava absentuje, je na 

zaměstnancích, aby si v kolektivních / pracovních smlouvách obdobné volno sjednali se 

zaměstnavatelem sami. 

 

Zvyšování kvalifikace (Weiterbildung) 

 

Další formou, kterou je třeba zmínit, je zvyšování kvalifikace, čímž se v německém 

právu rozumí dosažení zcela nové kvalifikace (ať již dosažení vyššího stupně vzdělání 

nebo dosažení vzdělání ve zcela jiném oboru) – s tím, že ve shodě s českým pojetím i 

německá úprava předpokládá, že zvyšování kvalifikace nebude probíhat v souvislosti 

s vykonávanou prací zaměstnance. 

 

Federální německá úprava však bohužel blíže nekonkretizuje práva a povinnosti stran 

(zaměstnavatele a zaměstnance) v souvislosti se zvyšováním kvalifikace, když opět spo-

léhá na kvalifikační dohodu, ve které si mohou strany vzájemná práva a povinnosti 

v souvislosti se zvyšováním kvalifikace samy upravit. 

 

Taková dohoda pak obvykle obsahuje 

 ujednání o kvalifikaci, které by měl zaměstnanec dosáhnout; 

 předpokládané náklady na zvýšení kvalifikace, související cestovní náklady a 

další náklady (například na kurzovné); 

 dohodu stran o odměňování zaměstnance v průběhu zvyšování kvalifikace; 

 případně také doložku o povinnosti zaměstnance vrátit v předem sjednaných pří-

padech náklady vynaložené na zvyšování kvalifikace dotčeného zaměstnance. 

 

Obnovení kvalifikace 

 

Poslední specifickou formou je pak obnovení kvalifikace95, které je podle názoru autora 

svým způsobem podobné zaškolení / zaučení při vzniku pracovního poměru, protože 

k tomuto obnovení kvalifikace (reinkorporaci zaměstnance) dochází v případě návratu 

zaměstnance z dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti, kdy by mu mělo být na zá-

                                                 
95 srov. § 74 Sozialgesetzbuch 
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kladě zákona poskytnuto všeobecné proškolení s cílem oživit jeho znalosti, a to ve spo-

jení s potřebami zaměstnavatele (jedná se o tzv. „zur stufenweisen Wiedereinglied-

erung“) – s tím, že se očekává, že detailní podobu takovýchto školení upraví u toho 

kterého zaměstnavatele kolektivní smlouva. 
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10. Odborný rozvoj zaměstnanců „de lege ferenda“ 

 

Jak jsem zmiňoval již ve své diplomové práci, jedním ze základních cílů akademické 

práce, je nejen syntéza a analýza dat (což by pravděpodobně mělo být společné pro 

všechny vědní obory), ale i reflexe těchto dat, jejímž projevem může být v případě 

právní vědy zejména a právě úvaha „de lege ferenda“. 

 

10.1. Prohlubování kvalifikace  

 

Z pohledu úpravy prohlubování kvalifikace lze podle mého názoru s ohledem na vývoj 

aplikační praxe pozorovat, že ne vždy je obecná úprava zcela šťastná a ačkoli byl prav-

děpodobně úmysl zákonodárce takový, že lze ponechat na praxi, ať si dotvoří oblast 

rozsah nároků / nákladů spojených s prohlubováním kvalifikace, tak výsledek je takový, 

že nezřídka (zejména v souvislosti s nákladnějším prohlubováním kvalifikace spojeným 

s uzavřením kvalifikační dohody) vzniká spor mezi stranami, jaká práva měla být vůbec 

zaměstnanci poskytnuta a jakou kompenzaci (v případě nedodrženého závazku setrvat 

v zaměstnání po sjednanou dobu po prohloubení kvalifikace vyplývajícího 

z kvalifikační dohody) by měl zaměstnanec uhradit zaměstnavateli. 

 

Jsem toho názoru, že ačkoli dříve byl zřejmě výčet možných forem prohlubování kvali-

fikace víceméně dostatečný (když dodnes zahrnuje právě ty klasické formy spočívající 

v účasti na různých školeních, kurzech apod.), tak v dnešní době je variant možného 

prohlubování kvalifikace výrazně víc. 

 

A ačkoli je předmětné ustanovení § 230 odst. 2 zákoníku práce svou povahou demon-

strativní a vytváří přímo prostor k tomu, že prohlubování kvalifikace může být realizo-

váno i v jiných formách, tak další ustanovení řešící nároky zaměstnance při 

prohlubování kvalifikace jako by na tuto skutečnost vůbec nereflektovaly, když zakot-

vují pouze nárok na mzdu za výkon práce, za který se prohlubování kvalifikace ze zá-

kona považuje (ve smyslu § 230 odst. 3 zákoníku práce). 
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Nejenže je to s podivem již v případě různých dlouhodobých studijních programů (na-

příklad programu typu MBA), které jsou u mnoha zaměstnavatelů (zejména v soukromé 

sféře) velmi populární a které svou povahou nemohou být považovány za zvyšování 

kvalifikace, neboť na jejich základě se z pohledu příslušných právních předpisů nemůže 

dosáhnout vyššího stupně vzdělání, ale je to o to více zarážející u forem prohlubování 

kvalifikace, které jsou časově i obsahově výrazně náročnější než pouhé jedno školení 

a které jsou přitom za prohlubování kvalifikace označeny přímo právním předpisem – 

jako například specializační vzdělávání (příprava lékařů směřující ke složení atestační 

zkoušky v příslušném oboru). 

 

S přihlédnutím ke skutečnosti, že se nejedná o marginalitu, ale že variabilita forem pro-

hlubování kvalifikace spočívající i v časové a psychické zátěži je skutečně značná, při-

kláněl bych se k tomu, aby se výslovně v ustanovení § 230 zákoníku práce uvedlo, že 

mezi stranami mohou být sjednána i jiná práva náležející zaměstnanci při prohlubování 

jeho kvalifikace. 

V důsledku toho by se pak již nemuselo analogickým výkladem dovozovat, že pokud 

§ 232 odst. 1 zákoníku práce zakotvuje právo přiznat zaměstnanci při zvyšování kvalifi-

kace širší rozsah / vyšší výměru pracovních úlev, než stanoví zákon jako jejich mini-

mální rozsah, tak že je stejné pravidlo možné vztáhnout i na úpravu prohlubování 

kvalifikace. 

 

Tím, že by zákon uvolnil možnost, že se zaměstnancem je možné sjednat poskytnutí, 

případně mu jednostranně přiznat i jiná práva než hrazení mzdy za dobu prohlubování 

kvalifikace, například poskytnutí pracovního volna za účelem přípravy na obhajobu 

závěrečné práce, by tak podle mého názoru byla zároveň řešena i otázka, jaké náklady 

může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci nahradit v případě nedodržení závazku 

z kvalifikační dohody. 

 

Jak totiž uvádím výše, stávající znění upravující jen poskytování mzdy při prohlubování 

kvalifikace vedlo dle mého názoru až k obskurním soudním sporům (srov. výše kapito-

lu, ve které pojednávám o recentní rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR), že náhra-

da mzdy vyplacená zaměstnavatelem během přípravy na obhajobu závěrečné práce není 
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náklad jednoznačně definovaný v § 230 zákoníku práce, a proto by dle některých za-

městnanců neměl mít zaměstnavatel na kompenzaci takto vyplacené náhrady mzdy ná-

rok – což je však závěr, se kterým nemohu již z principu souhlasit, protože pokud je 

z povahy věci zřejmé, že se jedná o náklad vynaložený zaměstnavatelem v souvislosti 

s prohlubováním kvalifikace jeho zaměstnance, pak by zaměstnavatel měl mít garanto-

váno, že při dodržení zákonem stanovených / kvalifikační dohodou sjednaných podmí-

nek bude mít nárok na jejich refundaci. 

 

10.2. Zvyšování kvalifikace 

 

Pokud se jedná o zvyšování kvalifikace, jak jsem již zmiňoval v diplomové práci, spat-

řuji stále jistou rozpornost v ustanovení § 231 odst. 1 a odst. 2 zákoníku práce. 

V ustanovení § 231 odst. 2 zákoníku práce je upraveno, že zvyšováním kvalifikace je 

studium, vzdělávání, školení nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdě-

lání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele. Ačkoli podle tohoto ustanovení 

při zvyšování kvalifikace dochází k dosažení vyššího stupně vzdělání, ustanovení před-

cházející (§ 231 odst. 1 zákoníku práce) uvádí, že se zvýšením kvalifikace rozumí změ-

na hodnoty kvalifikace, čímž se rozumí též její získání nebo rozšíření. 

 

V praxi to například znamená, že zaměstnanec s již ukončeným vysokoškolským vzdě-

láním v akreditovaném magisterském studijním programu v oboru Politologie, může 

vystudovat další akreditovaný magisterský studijní program v oboru Právo a právní vě-

dy, tím si rozšíří svou kvalifikaci, a tedy dojde ke zvýšení zaměstnancovy kvalifikace, 

aniž by přitom současně dosáhl vyššího stupně vzdělání. 

 

S ohledem na shora řečené tak lze považovat textově úsporné ustanovení § 231 odst. 2 

zákoníku práce za zavádějící a neúplné. 

 

Podle mého názoru existují dvě varianty, jak bychom výše uvedené rozpornosti mohli 

předejít. 

Zaprvé by bylo možné nahradit část ustanovení „nebo jiná forma přípravy k dosažení 

vyššího stupně vzdělání“ za následující text „nebo jiná forma přípravy k dosažení změ-



111 

 

ny hodnoty kvalifikace, případně získání nebo rozšíření kvalifikace“, čímž bychom vy-

čerpávajícím způsobem uvedli všechny formy zvyšování kvalifikace, které zákoník prá-

ce připouští. 

Zadruhé bychom naopak mohli znění textu zjednodušit a vycházet ze skutečnosti, že 

zvýšení kvalifikace již bylo definováno v ustanovení § 231 odst. 1 zákoníku práce. Tedy 

mohli bychom nahradit text „nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdě-

lání“ za znění „nebo jiná forma přípravy k dosažení zvýšení kvalifikace“. 

 

Jiným problémem, se kterým se potýká praxe, zejména zaměstnavatelé, jsou vysoké 

náklady na odborný rozvoj zaměstnanců a financování těchto nákladů. Zatímco v přípa-

dě prohlubování kvalifikace nabízí řešení ustanovení § 230 odst. 4 zákoníku práce, dle 

kterého se může zaměstnanec, požaduje-li to zaměstnavatel, podílet na nákladech pro-

hlubování kvalifikace, je-li toto prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě, 

tak u zvyšování kvalifikace podobná úprava chybí. 

 

Jak v současné době řeší praxe absenci výslovné právní úpravy možnosti financování 

nákladů na zvyšování kvalifikace i ze strany zaměstnance? Vychází z toho, že tento 

princip uvedený v ustanovení § 230 odst. 4 zákoníku práce vztahující se k prohlubování 

kvalifikace, není pouze v ustanovení § 232 zákoníku práce vztahujícím se ke zvyšování 

kvalifikace výslovně upraven. Nicméně se za pomoci výkladu ustanovení § 232 zákoní-

ku práce dovodilo, že i přes absenci výslovné úpravy je možné princip sdílení nákladů 

na zvyšování kvalifikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem použít.96 Postup sdíle-

ní nákladů při zvyšování kvalifikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je praktic-

ky zdůvodnitelný zejména tehdy, není-li zcela dána potřeba zaměstnavatele, ale naopak 

převažuje zájem zaměstnance o zvýšení kvalifikace. 

 

Nicméně ačkoli si praxe našla interpretační prostor, prostřednictvím kterého dokáže 

absenci výše nastíněného principu řešit, bylo by žádoucí, pokud by legislativní vývoj 

přinesl do ustanovení § 232 zákoníku práce výslovné zapracování právní normy upravu-

jící možnost zaměstnance podílet se na nákladech vynaložených na zvyšování jeho kva-

lifikace, je-li ve finančně náročnější formě a požaduje-li to zaměstnavatel. 

                                                 
96 Jakubka, J. Zákoník práce 2010 v praxi. 1. vyd., aktualizovaný dotisk. Praha: Grada, 2010. s. 234 
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Ve vztahu ke zvyšování kvalifikace by bylo vhodné zabývat se i otázkou cestovních 

náhrad97 v případě zvyšování kvalifikace zaměstnanců u zaměstnavatelů v tzv. rozpoč-

tové sféře, tj. zaměstnavatelů uvedených v ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce. 

Zaměstnancům bez ohledu na kategorizaci zaměstnavatele náleží při zvyšování kvalifi-

kace pracovní úlevy v rozsahu uvedeném v ustanovení § 232 zákoníku práce, tj. pra-

covní volno s náhradou mzdy nebo platu, případně pracovní volno bez náhrady mzdy 

nebo platu. Zároveň toto ustanovení v prvém odstavci připouští i možnost sjednat nebo 

stanovit vyšší nebo další práva zaměstnance, která mu budou při zvyšování kvalifikace 

náležet. Často se předmětem rozšíření zákonných práv stává nárok zaměstnance na ces-

tovní náhrady ve smyslu ustanovení § 156 odst. 1 zákoníku práce. Nicméně zde právě 

vzniká problém u zaměstnavatelů v tzv. rozpočtové sféře, kteří nemohou, protože se 

nejedná o cestovní náhrady upravené částí sedmou zákoníku práce, cestovní náhrady 

zaměstnancům poskytovat, a to podle dikce ustanovení § 173 věta druhá zákoníku prá-

ce. 

 

V aktuální době je možné se setkat s případy, kdy se zaměstnavatelé od tohoto ustano-

vení odchylují s odkazem na ustanovení § 2 odst. 1 zákoníku práce s poukázáním na 

skutečnost, že toto odchýlení je ve prospěch zaměstnance. Byť toto řešení upravuje 

i odborná literatura98, tak bych považoval za přínosné, kdyby se v budoucím období 

stala otázka dobrovolného poskytování cestovních náhrad zaměstnavateli v tzv. rozpoč-

tové sféře předmětem legislativní úpravy, a to například formou výjimky z ustanovení 

§ 173 zákoníku práce. 

 

10.3. Kvalifikační dohoda 

 

V souvislosti s institutem prohlubování kvalifikace a zvyšování kvalifikace nelze ne-

zmínit kvalifikační dohodu, tedy smluvní institut upravený ustanoveními § 234 a 235 

zákoníku práce. 

Pro účely mých níže zmíněných námětů však nejprve opět odkazuji na obsah kvalifi-

kační dohody, kterým je zejména závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení 

                                                 
97 Již dříve jsme si uvedli, že se v kontextu zvyšování kvalifikace nejedná o cestovní náhrady ve smyslu 

pracovněprávních ustanovení. Termín „cestovní náhrady“ v daném případě používáme pro zjednodušení. 
98 Srov. Šubrt, B. Péče o odborný rozvoj zaměstnanců. Práce a mzda. 2007. roč. 55, č. 12, s. 7 
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kvalifikace a závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po sjednanou 

dobu (tzv. stabilizační závazek), nejdéle však po dobu 5 let, nebo uhradit zaměstnavateli 

náklady spojené se zvýšením kvalifikace, které zaměstnavatel na zvýšení kvalifikace 

zaměstnance vynaložil, a to i tehdy, když zaměstnanec skončí pracovní poměr před zvý-

šením kvalifikace. 

 

Jak už vyplývá z obsahu kvalifikační dohody, účelem tzv. stabilizačního závazku za-

městnance je zabezpečit setrvání zaměstnance v zaměstnání u zaměstnavatele po sjed-

nanou dobu, nebo zajistit zaměstnavateli návratnost nákladů, případně poměrné části 

nákladů, při nedodržení tohoto závazku rozvázáním pracovního poměru (byť se záko-

nem stanovenými výjimkami). 

 

V praxi jsou zaznamenány případy, kdy ovšem způsob návratnosti nákladů na zvyšová-

ní kvalifikace zaměstnance úhradou od samotného zaměstnance mínili využít zaměstna-

vatelé, kterým již byly tyto náklady refundovány z jiných zdrojů, například 

z grantových programů. Vyvstala tak otázka, zda je takový postup po právní stránce 

možný? Problematikou se následně zabývalo Kolegium expertů Asociace pro rozvoj 

kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů a dospělo k názoru, že „zaměstnavatel 

nemůže na základě kvalifikační dohody vyžadovat po zaměstnanci jiné (vyšší) náklady 

než ty, které na prohloubení nebo zvýšení kvalifikace zaměstnance skutečně sám vyna-

ložil. Pokud budou tedy zaměstnavateli předpokládané náklady posléze uhrazeny z jiné-

ho zdroje a zaměstnanec nedodrží závazek setrvat u tohoto zaměstnavatele po sjednanou 

dobu v pracovním poměru, nelze tyto náklady považovat ve svém důsledku za náklady 

zaměstnavatele a nepřichází v úvahu jejich úhrada zaměstnancem“99. 

 

Podle mého názoru nelze jinak než přisvědčit, že tento výklad je logický a měl by být 

v dané otázce uplatňován v praxi, nicméně pokud by i nadále přetrvávaly spory, bylo by 

vhodné, aby bylo v budoucnu takové stanovisko podepřeno i výkladem soudním, pří-

padně aby se jeho závěr stal výslovně předmětem právní úpravy obsažené v ustanovení 

§ 234 zákoníku práce. 

 

                                                 
99 Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, Výkladová stanoviska AKV (IV) 

přijatá na zasedání Kolegia expertů AKV ve dnech 22. a 23. října 2010 ve Žďáru nad Sázavou, s. 8 



114 

 

Dalším otazníkem kvalifikační dohody pak z mého pohledu zůstává možnost stran od-

chýlit se od zákonného ustanovení § 234 a 235, resp. v jaké šíři se nyní mohou strany od 

zákonného modu kvalifikační dohody odchýlit (když s ohledem na tzv. koncepční nove-

lu již od roku 2012 nejsou tato ustanovení výslovně uvedena ve výčtu ustanovení záko-

níku práce, od nichž není odchýlení přípustné). 

 

Podle mého názoru dispozitivnost úpravy kvalifikační dohody je krokem správným 

směrem, protože ponechává stranám, aby si samy specifikovaly, za jakých podmínek 

bude vzdělávání zaměstnance probíhat. Na druhou stranu je méně šťastným průvodním 

jevem spor, ke kterému mezi stranami při vyjednávání (nebo spíše následně při uplatňo-

vání závazků) kvalifikační dohody dochází – například zda si lze platně sjednat, že 

 zaměstnanci vznikne závazek nahradit zaměstnavateli náklady vynaložené na pro-

hlubování / zvyšování kvalifikace i v případě, že zaměstnanec bez vážného důvodu 

bude porušovat své studijní povinnosti a v důsledku toho toto studium řádně nedo-

končí; 

 ustanovení § 235 odst. 3 zákoníku práce se nepoužije, resp. že zaměstnanec bude 

povinen za každých okolností v případě, že dojde k rozvázání pracovního poměru 

dříve než po uplynutí sjednané doby po zvýšení kvalifikace, nahradit zaměstnavate-

li náklady na jeho odborný rozvoj. 

 

V tomto směru však již s odchýlením nesouhlasím a jsem toho názoru, že takovéto 

odchýlení je v rozporu se smyslem a účelem daného ustanovení zákoníku práce, 

které chrání zaměstnance, aby s ním zaměstnavatel bez vážného důvodu rozvázal 

pracovní poměr (například z důvodu nadbytečnosti), což zaměstnanec ani nemůže 

nijak ovlivnit, a přesto by byl vystaven riziku, že bude po něm zaměstnavatel ná-

sledně ještě požadovat náhradu nákladů. 

 

S ohledem na výše uvedené, zejména interpretační změny, které s sebou přinesla tzv. 

koncepční novela (a které by mohla přinést také projednávaná novela zákoníku práce, 

dle které by se rozšířily případy, kdy zaměstnanci nevzniká povinnost k úhradě nákladů 

z kvalifikační dohody, o okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu, že mu zaměst-

navatel nevyplatil mzdu / náhradu mzdy anebo jakoukoli její část do 15 dnů po uplynutí 
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období splatnosti), jsem toho názoru, že by právní úpravě odborného rozvoje prospělo, 

aby se zákonodárce přímo v předmětných ustanoveních také zřetelně vyjádřil, kdy 

a v jakém rozsahu se strany mohou od zákonných ustanovení odchýlit, a to za účelem 

zvýšení právní jistoty na straně recipientů právních norem (zde zaměstnavatelů i za-

městnanců). 
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Závěr 

 

Tato rigorózní práce si kladla, jak jsem uvedl již v úvodu, několik cílů. Prvně jmenova-

ným cílem bylo navázat na předchozí, diplomovou, práci, která byla zaměřena na otáz-

ky prohlubování a zvyšování kvalifikace – a logickým vyústěním v této rigorózní práci 

tak mělo být rozšíření tohoto tématu o další nástroje (instituty) odborného rozvoje za-

městnanců. 

 

Cílem však nebylo jen pojmout otázku odborného rozvoje zaměstnanců v širší perspek-

tivě, tedy nejen z pohledu prohlubování kvalifikace a zvyšování kvalifikace, a k nim 

připojeného pohledu zaučení / zaškolení zaměstnanců a odborné praxe absolventů škol, 

ale využít větší množství vědeckých přístupů při zkoumání tohoto pracovněprávního 

institutu. 

 

Právě proto jsem pro účely této rigorózní práce rozšířil optiku náhledu na odborný roz-

voj zaměstnanců o dva pohledy, a to: 

 výklad soudní – kdy jsem se věnoval recentní rozhodovací praxi Nejvyššího 

soudu ČR, resp. praxi senátu 21 (věnujícího se pracovněprávní agendě) s cílem 

seznat, jaké aplikační problémy se projevují v praxi v období několika posled-

ních let; 

 komparativní přístup – kdy jsem pro účely této práce zvolil tři sousední země, 

jejichž právní řády českou právní kulturu (již právě ze zmíněných geografických 

důvodů) výrazně ovlivňují, a to Slovensko, Polsko a Německo. 

 

Jsem toho názoru, že jako v jiných vědních oborech právě syntéza dat spojená s jejich 

analýzou činěnou z různých úhlů pohledu musí být nedílným základem, na níž je možné 

následně vystavět prostor pro odbornou diskusi, resp. z pohledu práva pro náměty na 

úpravu „de lege ferenda“. 

 

Ačkoli jsem v průběhu samotné práce učinil několik poznámek k případným legislativ-

ním změnám v rámci komentářů k zákonným ustanovením, tak stěžejní roli v tomto 
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směru představuje poslední kapitola této práce, ve které jsem shrnul návrhy legislativ-

ních změn, které považuji za vyústění práce. 

 

Ať se již jedná v případě: 

 prohlubování kvalifikace – o otázku spojenou s výčtem práv, která mohou být 

zaměstnancům přiznána při prohlubování kvalifikace, nebo o otázku nákladů 

(druhového vymezení), které mohou vstupovat do výše 75.000,- Kč, která je 

předpokládanou nezbytnou minimální hranicí k tomu, aby mohla být se zaměst-

nancem uzavřena kvalifikační dohoda při prohlubování kvalifikace; 

 zvyšování kvalifikace – o otázku terminologickou (pokud se jedná o samotné 

vymezení obsahového náboje pojmu „zvyšování kvalifikace“), nebo o otázku fi-

nancování nákladů na zvyšování kvalifikace, případně i cestovného (a s tím sou-

visející otázku rozdílu mezi postavením zaměstnance v soukromé a veřejné 

sféře); 

 kvalifikační dohody – zejména o otázku dispozitivnosti úpravy této dohody, 

resp. rozsahu, v jakém se strany mohou v kvalifikační dohodě odchýlit – a tedy 

také, nakolik musí i nadále zaměstnavatel snášet hospodářské riziko, jak se do-

sud charakterizovaly případy, kdy zaměstnanec bez vážných důvodů neplnil své 

studijní povinnosti, byl následně vyloučen, a přesto po něm zaměstnavatel ne-

mohl požadovat náhradu svých nákladů, neboť mezi ním a zaměstnancem i na-

dále trval pracovní poměr. 

 

Kromě těchto obecných závěrů jsem však ve své práci, jak jsem zmínil v úvodu, chtěl 

zachytit i zvláštní úpravu odborného rozvoje zaměstnanců, a to i s odkazem na příslib 

učiněný v diplomové práci, kde jsem se této tematice s ohledem na její omezený rozsah 

nemohl věnovat. 

 

Z těchto důvodu jsem proto do této práce vložil nově také kapitolu pojednávající o 

zvláštní úpravě odborného rozvoje zaměstnanců, a to konkrétně o dvou hlavních skupi-

nách (s tím, že každé je věnován v rámci této kapitoly samostatný oddíl), a to: 
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 část týkající se pedagogických pracovníků, kde prvky zvláštní úpravy vychází ze 

zákona o pedagogických pracovnících; 

 část týkající se zdravotnických pracovníků, kde prvky zvláštní úpravy vychází ze 

dvou právních předpisů, neboť jeden upravuje lékaře a druhý upravuje nelékař-

ská zdravotnická povolání. 

 

Dále vzhledem k tomu, že bylo mým cílem pojmout toto téma v maximální možné 

komplexitě (a nezúžit tak optiku jen na pracovněprávní pohled, když i řízení z pohledu 

zaměstnavatelů nelze tímto způsobem vždy zúžit a musí se v něm projevovat zásady 

vícero oborů), jsem se rovněž věnoval také otázkám daňovým, resp. daňovým dopadům 

jednotlivých institutů odborného rozvoje zaměstnanců, a to jak z pohledu zaměstnance, 

tak i z pohledu zaměstnavatele. 

 

Jak měla znázornit tato práce, odborný rozvoj zaměstnanců je stále otázkou, která je 

předmětem zájmu jak ze strany praxe, tak i ze strany odborné pracovněprávní teorie. 

Ačkoli si musíme připustit, že tuto problematiku neprovází tenze, které jsou typické 

například u právní úpravy způsobů skončení pracovního poměru, tak rovněž i v oblasti 

odborného rozvoje lidských zdrojů dochází k přirozenému vývoji. Je tak velmi žádoucí, 

pokud je oblasti vzdělávání zaměstnanců věnována patřičná pozornost vycházející nejen 

z potřeb samotných zaměstnavatelů hledajících kvalifikované zaměstnance nebo potřeb 

zaměstnanců volajících po odpovídajících možnostech sebevzdělávání a profesní sebe-

realizace, ale i z potřeb celé společnosti akcentující nezbytnost konceptu celoživotního 

vzdělávání. 

 

Závěrem bych si tak dovolil učinit poslední poznámku reflektující současný stav, kdy se 

instituty prohlubování kvalifikace a zvyšování kvalifikace nestávají předmětem častých 

novel, které jinak zákoník práce (tradičně) provázejí. Vyjádřil bych osobní přesvědčení, 

že právě výše zmíněný trvající zájem praxe i odborné akademické sféry o otázky spoje-

né nejen s těmito instituty, ale obecněji řečeno s celou oblastí péče o zaměstnance, je 

nejen prospěšný tím, že zvyšuje právní povědomí recipientů v těchto otázkách, ale zá-

roveň se může stát i stimulem pro budoucí legislativní vývoj oblasti péče o zaměstnance 

v rámci pracovního práva. 
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Abstrakt 

 

Účelem mé rigorózní práce je analyzovat právní úpravu odborného rozvoje zaměstnan-

ců, a to nikoli pouze z obecného pracovněprávního pohledu, nýbrž i v širším multiobo-

rovém kontextu zahrnujícím jak otázky zvláštní úpravy odborného rozvoje u některých 

kategorií zaměstnanců, tak i otázky daňové, a to za účelem dosažení komplexnosti prá-

ce. 

 

Tato rigorózní práce se skládá z 10 kapitol, přičemž každá z nich se zabývá odlišnými 

aspekty odborného rozvoje zaměstnanců, tedy problematikou zaškolení (zaučení), od-

borné praxe absolventů škol, prohlubování kvalifikace, zvyšování kvalifikace a kvalifi-

kační dohody. Úvod jako vstupní pasáž práce definuje důvod mého výzkumu, cíle této 

studie a její strukturu. 

 

První kapitola charakterizuje péči o lidské zdroje z ústavněprávního a pracovněprávního 

hlediska. Kapitola je rozdělena do tří subkapitol, které jsou založeny na rozdílném pří-

stupu k pojmu „péče o zaměstnance“ – rozlišují užší pojetí, širší pojetí a historický kon-

cept. 

 

Druhá kapitola zužuje pojem „péče o zaměstnance“, když jej zasazuje do rámce odbor-

ného rozvoje zaměstnanců. Kapitola se skládá z šesti subkapitol. První subkapitola 

zkoumá příslušnou českou právní úpravu a také zmiňuje evropskou právní úpravu. Dru-

há subkapitola popisuje podstatu pojmu „kvalifikace“. Třetí subkapitola pak explicitně 

uvádí všechny formy odborného rozvoje zaměstnanců. Následující subkapitoly již 

stručně zaškolení a zaučení zaměstnanců, odbornou praxi absolventů škol a rekvalifika-

ci. 

 

Kapitola třetí se už věnuje české právní úpravě vztahující se k prohlubování kvalifikace. 

Tato kapitola se skládá ze čtyř subkapitol. První vymezuje pojem „prohlubování kvali-

fikace“ a jeho významové pole. Druhá subkapitola se zabývá otázkou práv a povinností 

zaměstnanců vycházejících z prohlubování kvalifikace. Třetí subkapitola naproti tomu 

rozebírá práva a povinnosti druhé strany, tedy zaměstnavatele. Čtvrtá subkapitola zmi-
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ňuje institut dohody o rozdělení nákladů mezi zaměstnance a zaměstnavatele při pro-

hlubování kvalifikace zaměstnance. 

 

Čtvrtá kapitola podrobně v rámci tří subkapitol charakterizuje jeden z hlavních předmě-

tů této práce, zvyšování kvalifikace. Tato kapitola je strukturována až na jednu výjimku 

stejným způsobem jako předchozí kapitola za účelem umožnit komparaci obou institutů 

pracovního práva, prohlubování kvalifikace a zvyšování kvalifikace. Institut dohody 

o rozdělení nákladů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem při zvyšování kvalifikace 

absentuje v právní úpravě, a proto není předmětem samostatné subkapitoly. 

 

V kapitole páté jsou zkoumány právní normy upravující kvalifikační dohodu. Kapitola 

se člení na tři subkapitoly. V první subkapitole jsou představeny základní charakteristi-

ky vztahující se ke kvalifikační dohodě. Druhá subkapitola se už zaměřuje na povinné 

náležitosti a formu kvalifikační dohody a konečně specifika užití kvalifikační dohody 

při prohlubování kvalifikace jsou rozebrána ve třetí subkapitole. 

 

Šestá kapitola se zabývá aspekty daňového práva, resp. daňovými dopady v praxi v pří-

padě odborného rozvoje zaměstnanců. První subkapitola ukazuje daňové dopady na 

straně zaměstnavatele, druhá subkapitola pak činí to samé na straně zaměstnance. 

 

Dále pak následují zcela nové kapitoly, o které byla rozšířena původní diplomová práce, 

a to kapitola sedmá, která je věnována zvláštní úpravě odborného rozvoje u dvou speci-

fických skupin zaměstnanců – s tím, že předmětem jedné subkapitoly jsou pedagogičtí 

pracovníci a u druhé subkapitoly zdravotnická povolání. 

 

Dále pak osmá kapitola se zabývá aplikačními problémy spojenými s odborným rozvo-

jem, které byly řešeny v nedávném období v judikatuře Nejvyššího soudu ČR – s tím, že 

z povahy těžiště této rozhodovací praxe spočívá v otázce kvalifikačních dohod. 

 

V následující deváté kapitole jsou pak znázorněny základní charakteristiky právní úpra-

vy odborného rozvoje v sousedních zemích – s tím, že tato kapitola je členěna do tří 
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subkapitol, kdy každá z těchto subkapitol ilustruje právní úpravu jedné země, a to Slo-

venska, Polska a SRN. 

 

Kapitola desátá se soustředí na problémy vznikající v praxi během procesu interpretace 

některých ustanovení vztahujících se k odbornému rozvoji zaměstnanců. Tato kapitola 

se pokouší vyzdvihnout některé důležité otázky a navrhnout legislativní změny, napří-

klad možnost vzniku nároku zaměstnance na poskytnutí pracovního volna při prohlubo-

vání kvalifikace, sjednocení významového pole pojmu „zvyšování kvalifikace“ v rámci 

příslušného ustanovení a konkretizaci dispozitivního charakteru kvalifikační dohody. 

 

V závěru práce jsou shrnuta důležitá doporučení. Hlavní cíle této studie byly dle mého 

názoru dosaženy – rigorózní práce se zaměřila na odborný rozvoj zaměstnanců výrazně 

šířeji než předcházející diplomová práce – s tím, že nejenže akcentovala význam pro-

hlubování a zvyšování odborné kvalifikace, ale poukázala také na specifika zvláštní 

úpravy těchto institutů u vybraných skupin zaměstnanců, výslovně navrhla některé 

změny právní úpravy a zdůraznila potřebu kontinuálního legislativního vývoje v této 

oblasti pracovního práva. 
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Vocational Development of Employees 

 

Abstract 

 

The purpose of my rigorous thesis is to analyse not only general issues of legal regula-

tion of vocational development of employees, but also the issues relating to special reg-

ulation concerning some specific categories of employees or tax impacts, due to reach 

a complexity of this analysis. 

 

This thesis consists of ten chapters, each of them dealing with different aspects of voca-

tional development of employees, especially questions relating to improvement of quali-

fication, upgrading of qualification and qualification agreement. Opening part serves as 

an introductory part defining the reason for my research, the goals of this paper and rep-

resenting its structure. 

 

Chapter One characterises the care of human resources in the view of constitutional-law 

and labour-law regulation. The chapter is subdivided into three parts based on approach 

to extent of the term “the care of employees” – narrower concept, broader concept and 

historical concept. 

 

Chapter Two narrows idea of the care of employees into the scope of vocational devel-

opment of employees. The chapter is composed of six parts. Part One explores the rele-

vant Czech legal regulation and also mentions European Union law. Part Two describes 

a substance of the term “qualification”. Part Three explicitly specifies forms of voca-

tional development of employees. Part Four, part Five and part Six outline the brief 

characteristics of induction training, on-the-job training, vocational practice of gradu-

ates and professional re-qualification. 

 

Chapter Three examines relevant Czech legislation concerning improvement of qualifi-

cation. The chapter consists of four parts. Part One explains the concept “improvement 

of qualification” and its semantic field. Part Two addresses the issue of the rights and 

the duties of employee arising from improvement of qualification. Part Three deals with 
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the rights and the duties of the contrary side, i.e. of the employer. Part Four mentions an 

agreement about sharing the costs on improvement of qualification between the em-

ployee and the employer. 

 

Chapter Four is subdivided into three parts and explicates the second main subject of 

this thesis, upgrading of qualification. This chapter is structured in the same way as the 

previous chapter because of comparison improvement of qualification and upgrading of 

qualification with one exception – an agreement about sharing the costs is not recog-

nized in this case due to absence of this agreement in legal regulation. 

 

Chapter Five investigates the relevant legal rules relating to qualification agreement. 

The chapter consists of three parts. Part One presents basic characteristics regarding 

qualification agreement. Part Two focuses on obligatory requirements and form of qual-

ification agreement and finally the specifics of use of qualification agreement in the 

case of improvement of qualification are described in part Three. 

 

Chapter Six is concerned with aspects of tax law regulation and its impacts in the case 

of application of vocational development of employees in practice. Part One illustrates 

tax incidence on the employer’s side and part Two shows the same ones on the employ-

ee’s side. 

 

The previous chapter is followed by new chapters bringing a substantial increase of the 

original thesis, as the Chapter Seven is for example devoted to the special regulation of 

vocational development of employees in case of two specific employee´ categories – so 

that pedagogical employees are mentioned in the Part One and the employees active in 

medical areas are solved in the Part Two. 

 

Furthermore, the Chapter Eight is dealing with application issues connected with the 

vocational development being solved in the practice of the Supreme Court of the Czech 

Republic in recent times – in this context it may be said that a crucial attention is given 

by courts to qualification agreements. 
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In the following Chapter Nine the essential characteristics of the legal regulation in 

neighbour countries are illustrated – this chapter is subdivided into three parts. Each of 

them is devoted to one country, explicitly to Slovakia, Poland and Germany. 

 

Chapter Ten concentrates on problems resulting from questions of practice during the 

process of interpretation of some provisions relating to vocational development of em-

ployees. The chapter endeavours to point out some important matters and recommends 

changes to be made in Czech labour-law legislation, e.g. the possibility of entitlement of 

the employee to time-off in the case of improvement of qualification, unification of se-

mantic field of the term “upgrading of qualification” and specification of non-

mandatory nature of qualification agreement. 

 

Conclusions are summarized in final part, i.e. important recommendations are briefly 

repeated. The main goals of this paper have been reached in my opinion – the rigorous 

thesis has focused on the vocational development of the employees more deeply than 

the previous thesis. This paperwork not only emphasized importance of improvement of 

qualification and upgrading of qualification, but it also showed specifics of the special 

regulation concerning certain groups of employees, made explicit recommendations for 

the relevant legal regulation and highlighted the need of continuous legislative devel-

opment in that area of labour law. 
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