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ÚVOD 

 

Pracovní právo je dynamickým právním odvětvím, a to nejen v České republice. 

Snad bez nadsázky si mohu dovolit tvrzení, že pracovní smlouva je jedním z jeho 

nejzákladnějších institutů, díky kterému vzniká pracovní poměr. Současně je pracovní 

právo i právním odvětvím, se kterým se dříve či později setká téměř každý obyvatel 

vyspělých právních řádů, což z pracovního práva dělá obor velice praktický 

a každodenní. 

K výběru tohoto tématu mě z velké části inspirovalo absolvování předmětu Droit du 

travail 1 (pracovní právo 1), který jsem absolvovala v rámci programu Erasmus+ 

na Univerzitě de Bourgogne ve Francii. Již v úvodních seminářích mě upoutal odlišný 

právní řád i rozdílný způsob právního myšlení v této zemi. Zaujala mě podrobnost 

a propracovanost teoretických otázek pracovního práva, v praxi naopak velké nadšení 

a odhodlání zaměstnanců, současných i těch budoucích, bojovat za svá práva všemi 

dostupnými prostředky. Velkým překvapením pro mě byly českému pracovnímu právu 

zcela neznámé instituty i velké sociální cítění celé francouzské společnosti.  

Cílem předkládané diplomové práce je nejdříve popsat právní úpravu pracovní 

smlouvy v České republice a ve Francii a následně srovnat pracovní smlouvu v obou 

právních řádech, poukázat na podobnosti či naopak rozdílnosti právní úpravy pracovní 

smlouvy a pokusit se o kritické zhodnocení vybraných institutů v českém 

a francouzském právním řádu. S ohledem na obsáhlost uvedeného tématu a rovněž 

s přihlédnutím k obsáhlosti a podrobnosti zejména francouzské právní úpravy nebudou 

veškeré aspekty související s pracovní smlouvou popsány vyčerpávajícím způsobem, 

nýbrž se pokusím o základní přehled. 

Diplomová práce je členěna na 3 hlavní kapitoly. 

První kapitola je věnována popisu právní úpravy pracovní smlouvy v České 

republice, v úvodních podkapitolách se nejdříve zabývám vymezením pracovního 

práva, stručným vývojem, charakterizuji některé základní pojmy pracovního práva, 

abych se pak v následujících podkapitolách  mohla plně věnovat jednotlivým otázkám 

souvisejícím přímo s pracovní smlouvou, ať už jde o uzavření pracovní smlouvy, 

smluvní strany, podstatné náležitosti a ostatní náležitosti pracovní smlouvy apod. Pro 
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celkový nástin dané problematiky se pak okrajově zabývám i skončením pracovního 

poměru, které vede de facto ke konci pracovní smlouvy, a stručným popisem dohod o 

pracích konaných mimo pracovní poměr. 

Ve druhé kapitole je rozebrána právní úprava pracovní smlouvy ve Francii. 

Snažila jsem se o systematicky shodné členění vnitřních kapitol, aby tak byla umožněna 

jasnější orientace v klíčových aspektech úpravy pracovní smlouvy, byť v některých 

případech nebylo možné dodržet naprosto totožné členění, zejména s ohledem na 

některé specifické instituty francouzského právního řádu, které jsou zajisté taktéž třeba 

vymezit, ač je české pracovní právo nezná. 

Ve třetí kapitole jsem se zaměřila na základní srovnání rozebíraných právních 

řádů. Opět jsem se snažila dodržet systematicky shodné vnitřní členění pro jasnější 

vhled, u některých otázek však podávám stručnější přehled, pokud je úprava v obou 

právních řádech totožná. Naopak detailněji se pak věnuji rozdílům, což je dle mého 

názoru praktičtější a podnětnější i pro možné budoucí inspirace. 

Na poslední kapitolu poté navazuje závěr. 

Základním právním předpisem v českém právním řádu je zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákoník práce“), ve francouzském 

právním řádu tím je Code du travail účinný od 1. 5. 2008, ve znění pozdějších předpisů 

(dále „Code du travail“). 

Obecné pojetí právní úpravy pracovní smlouvy je podobné v obou právních řádech, 

její dílčí ujednání, zejména co se týče dalších náležitostí, jsou ovšem velice rozdílná, a 

mnohdy ve francouzském právním řádu nalezneme i instituty českému zákoníku práce 

neznámé. Seznámení se s těmito odlišnostmi a novotami tak může být prospěšné pro 

případné zlepšování české právní úpravy. 
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1. PRÁVNÍ ÚPRAVA PRACOVNÍ SMLOUVY V ČESKÉ REPUBLICE 

1.1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA 

1.1.1. Pojem a postavení pracovního práva v systému práva 

 

Pracovní právo je tvořeno souborem právních norem, které upravují především 

vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem při výkonu práce. Rozlišujeme 

pracovněprávní vztahy  individuální povahy, kolektivní povahy a vztahy na úseku 

zaměstnanosti. 

Individuální pracovněprávní vztahy se týkají oblasti úpravy práv a povinností 

subjektu, který hodlá za určitou odměnu osobně vykonávat práci, tedy zaměstnance, a 

rovněž úpravy práv a povinností subjektu, který výkon takovéto práce poptává, tedy 

zaměstnavatel.
1
 

Oproti tomu kolektivní pracovněprávní vztahy upravují práva a povinnosti mezi 

zaměstnavatelem a zástupci zaměstnanců, včetně úpravy jejich pracovních podmínek. 

Vztahy na úseku zaměstnanosti vznikají při realizaci práva občana při získávání 

prostředků pro jeho životní potřeby prací, jak je garantováno v čl. 26 odst. 3 Listiny 

základních práv a svobod, a dále konkretizováno v zákoně o zaměstnanosti. Tyto vztahy 

nemají soukromoprávní charakter.
2
 

 

Pracovní právo je samostatným právním odvětvím a řadí se pod právo 

soukromé, i když zde nalezneme řadu veřejnoprávních prvků, které jsou dány zejména 

z důvodu ochrany zaměstnanců. V důsledku toho dochází k omezení autonomie vůle 

stran ve prospěch slabší strany. Typicky se jedná o stanovení minimální doby pro 

odpočinek, maximální pracovní doby, úpravu minimální výše mzdy nebo jednostranné 

zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem jen ze zákonem daných důvodů. 

Ač nalezneme v pracovním právu řadu dispozitivních norem, nelze se nesetkat 

ani s normami kogentními, které zpravidla přikazují povinnost subjektů chovat se 

daným způsobem bez možnosti stanovit si odchylnou úpravu, a to ani pokud by s tím 

zaměstnanec souhlasil. 

 

                                                                    
1 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk), str. 19. ISBN 978-80-7380-540-1. 
2 Tamtéž, str. 20. 
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Lze se nicméně setkat i s názorem, že pracovní právo se řadí pod právo sociální, 

což je dáno jeho převažující ochrannou funkcí. Sociálním právem se rozumí souhrn 

právních norem, které jsou zahrnuty v pracovním právu i právu sociálního zabezpečení. 

Obecně však lze říci, že sociální právo je spíše integrující pojem.
3
 

 

1.1.2. Vývoj právní úpravy pracovní smlouvy 

 

Ze základů římského práva vychází spousta novodobých právních institutů a 

české pracovní právo není výjimkou.  

Výkon práce byl ve starověkém Římu regulován hlavně dvěma smlouvami – 

locatio conductio operis, tedy smlouva o dílo, ve které se zhotovitel zavazoval, že 

zhotoví určitou hmotnou věc z materiálu dodaného objednatelem. Předmětem této 

smlouvy  byl výsledek užití pracovní smlouvy. Druhým typem je locatio conductio 

operarum, smlouva námezdní, ve které se námezdní pracovník zavazoval k poskytování 

služby dle pokynů zaměstnavatele. Práce musela být vykonána osobně a týkala se 

zpravidla manuálních prací. Zaměstnavatel byl za to povinen vyplácet sjednanou mzdu
4
. 

 

Na českém území lze považovat za první dokument upravující pracovněprávní 

vztahy Ius regale montanorum neboli právo těžit horu. Tento zákon v roce 1300 vydal 

Václav II. a jeho význam v oblasti pracovního práva můžeme spatřovat v poměrně 

pokrokové úpravě bezpečnosti při práci, rozvrhu práce, způsobu odměňování. Dále 

navíc zakazoval horníkům sdružovat se ve spolcích
5
. 

Ve 13. století docházelo k výraznému rozvoji středověkých měst, což sebou 

přinášelo i rozvoj řemeslné výroby a s tím související utváření cechů, což byla 

„organizace řemeslníků ve městech chránící zájmy mistrů téhož řemesla před 

konkurencí aj. a dohlížející na jakost výrobků.“
6
 Pro činnost cechů byly stanoveny tzv. 

cechovní řády, které mimo jiné upravovaly rovněž podmínky výkonu práce řemeslníků, 

                                                                    
3 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Academia iuris (C.H. Beck), str. 4. ISBN 978-80-7400-283-0. 
4 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk), str. 41. ISBN 978-80-7380-540-1. 
5 Tamtéž, str. 41. 
6 KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, 2005, str. 129. ISBN 80-200-

1351-2. 
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tovaryšů a učňů, hlavně tedy pracovní dobu, systém odměňování, ale i přijímání nových 

tovaryšů a učňů, nebo podmínky skládání mistrovských zkoušek. 

Rozvoj se však netýkal pouze měst, nýbrž i venkova, kde svou podnikatelskou činnost 

rozšiřovala církev a šlechta. Stále více se začala používat námezdní síla, kdy čeleď 

uzavírala čelední smlouvu s vrchností, zpravidla na dobu určitou. Svou povahou tak 

připomínají první pracovní smlouvu, kdy však zaměstnavatel a čeledín nebyli v rovném 

postavení, a zaměstnavatel měl nad čeledínem vrchnostenskou moc. 

Úprava práce čeledínů začala být postupně od 16. století upravována tzv. 

čeledními řády, které stanovily například otázky odměňování. Naopak neobsahovaly 

ujednání o pracovní době nebo dovolené, které zcela náležely do pravomoci 

zaměstnavatele. 

Nesmíme však zapomínat na existenci nevolnictví, které ve značné míře 

ovlivňovalo celkovou úroveň právní úpravy těchto vztahů a jako takové bylo zrušeno až 

v roce 1781.
7
 

O ochranném zákonodárství začínáme hovořit od konce 18. století. Již během 

vlády Josefa II. byly vydávány ochranné předpisy, konkrétně se jednalo o ochranu 

zaměstnaných dětí, rovněž byl zaveden nedělní klid.
8
 

Za významný posun právní úpravy pak lze dále považovat vyhlášení 

všeobecného zákoníku občanského (ABGB) v roce 1811, který rovněž upravoval 

námezdní smlouvu, tedy opět vykonání práce za odměnu, splatnou zpravidla až po 

skončení služby. I přes tuto úpravu se však výkon námezdní práce a venkovské služby 

stále řídil čeledními řády. 

Později v roce 1916 došlo k novelizaci ABGB a k vytvoření dvou typů smluv – 

smlouvy o dílo a smlouvy služební. 

Služební smlouva zakládala povinnost vykonávat práci osobně pro jiného po 

předem stanovenou dobu s možností pravidelné výplaty mzdy. Setkáváme se zde i 

s povinností zaměstnavatele starat se o zdraví a život zaměstnance a povinností 

zaměstnavatele vydat zaměstnanci po skončení služby písemné osvědčení, ve kterém 

měl být vymezen druh a doba služby, coby doklad pro budoucího zaměstnavatele. 

                                                                    
7 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk), str. 42-43. ISBN 978-80-7380-540-1. 
8 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Academia iuris (C.H. Beck), str. 21. ISBN 978-80-7400-283-0. 
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V průběhu 19. století se začíná rozvíjet ochranné zákonodárství, zejména v jeho 

2. polovině, z něhož se pak vyvíjelo pracovní právo. Ochrannými předpisy byl např. 

Dekret o ochraně dětí z roku 1842, který stanovil podmínky výkonu práce dětí 

s ohledem na jejich věk a školní docházku. 

Postupně byly rovněž vytvářeny instituty pro kontrolu dodržování předpisů, zejména 

pro oblast bezpečnosti práce. 

Po vzniku Československé republiky jsme tzv. recepční normou převzali 

podstatnou část právní úpravy Rakouska-Uherska, včetně AGBG. Přijaty pak byly další 

zákony, které například stanovily osmihodinovou pracovní dobu, přestávku v práci, 

úpravu noční práce apod.
9
 

Během doby nacistické okupace platila stávající pracovní úprava s prvky 

totalitního režimu, tedy zejména nucená práce v taxativně daných důvodech.. 

Po skončení druhé světové války na základě dekretu prezidenta Beneše zůstaly 

v platnosti pracovněprávní předpisy, které se nepříčily ústavě.
10

 

Po roce 1948 se začaly do pracovněprávní úpravy včleňovat socialistické 

principy a zároveň byla snaha o sjednocení pracovního zákonodárství. To vyvrcholilo 

přijetím prvního zákoníku práce Národním shromážděním Československé socialistické 

republiky v roce 1965. Jedná se o první jednotnou samostatnou úpravu 

pracovněprávních vztahů.
11

  

Zákoník se týkal téměř všech zaměstnavatelů od výrobních závodů, úřadů a ústavů až 

po družstva s jednotnou terminologií „socialistická organizace“, a všech zaměstnanců, 

které sjednotil pod pojmem „pracovník“. 

Oproti současnému zákoníku práce se vyznačoval téměř výhradně kogentními normami, 

tedy platilo, že co není dovoleno, je zakázáno, a nebylo možné si stanovit odchylnou 

úpravu. Rovněž byly zpřetrhány vazby s občanským právem. 

Důraz byl kladen na vysokou úroveň ochrany pracovníka včetně jeho pracovních 

podmínek. To lze vyvozovat například ze skončení pracovního poměru výpovědí jen z 

taxativně daných důvodů jak ze strany zaměstnavatele, tak ale i ze strany zaměstnance.  

                                                                    
9 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk), str. 44-47. ISBN 978-80-7380-540-1. 
10 Tamtéž, str.47. 

11 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk), str.50. ISBN 978-80-7380-540-1.  
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Zákoník práce mimo pracovní poměr obsahoval rovněž úpravu dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr, jejichž využívání mělo být pouze výjimečné, ač 

postupně pracovní poměr doplňovaly, což bylo dáno hlavně nižším rozsahem hodin. 

Zákoník práce prošel řadou novelizací, z nichž ty nejzásadnější souvisí se změnou 

politického režimu v roce 1989. Bylo umožněno soukromé podnikání občanů 

odstraněním rozdílu mezi zaměstnavatelem-právnickou osobou a zaměstnavatelem-

fyzickou osobou, upravilo se kolektivní vyjednávání. Postavení odborových organizací 

bylo oslabeno, došlo ke zrušení rozhodčích komisí, které řešily některé pracovněprávní 

spory, a nadále rozhodování příslušelo pouze soudům. Dále se změnila terminologie, 

kdy se zcela upustilo od pojmu pracovník, který byl nahrazen termínem zaměstnanec, a 

od pojmu organizace, nahrazeným termínem zaměstnavatel. 

I přesto však dosavadní úprava nebyla vyhovující, zejména z důvodů vysoké 

kogentnosti norem a kvůli zásadě, že co není dovoleno, je zakázáno, což bylo v rozporu 

se zásadou legální licence obsažené jak v Ústavě ČR v článku 2, tak v článku 2 Listiny 

základních práv a svobod. 

Aby došlo k pokrytí potřeb společnosti a rovněž k harmonizaci s právem Evropské unie, 

začalo se pracovat na novém zákoníku práce, který by nebyl překážkou 

pracovněprávním vztahům a vyhovoval ve všech ohledech a aspektech tržnímu 

hospodářství, stejně jako podmínkám stanovených komunitárním právem.
12

 

 

Nový zákoník práce nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007. 

Oproti starému zákoníku práce je postaven na zásadě legální licence, přičemž v něm 

jsou taxativně vyjmenována ustanovení, od kterých se není možné odchýlit či je to 

možné pouze ve prospěch zaměstnance. Dalším rozdílem pak je provázanost na 

občanský zákoník, který se použije subsidiárně, jak je stanoveno v ustanovení § 4 

zákoníku práce.
13

 

 

 

 

                                                                    
12 Tamtéž, str.47-56. 

13 Srovnej ustanovení § 4 zákoníku práce, který zní: „Pracovněprávní vztahy se řídí tímto zákonem; 

nelze-li použít tento zákon, řídí se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami 

pracovněprávních vztahů.“ 



8 
 

1.1.3. Prameny pracovního práva 

 

Prameny můžeme obecně chápat ve dvou rovinách. Materiální pojetí pramenů 

práva odpovídá na otázku, odkud se ve společnosti právo bere. Formální pojetí pramenů 

práva je zaměřeno na obsah právních norem jakožto hlavních nositelů práv a povinností 

subjektů. Pro účely této práce se budu dále zabývat pouze prameny formálními. 

 

České pracovní právo je tvořeno výhradně psanými prameny, které můžeme dále 

dělit na normativní prameny a podpůrné prameny.
14

 

Pod normativní předpisy lze řadit normativní právní akty pracovněprávní 

povahy,  kolektivní smlouvy a vnitropodnikové normativní akty, např. směrnice a 

vnitřní předpisy, dále nálezy Ústavního soudu ČR v roli tzv. negativního zákonodárce a 

v neposlední řadě prameny evropského práva a mezinárodní smlouvy. 

 

Ústava a  Listina základních práv a svobod 

Jedná se o předpisy nejvyšší právní síly. V Listině základních práv a svobod nalezneme 

základní lidská práva dotýkající se i oblasti pracovně a sociálně-právní. Za těžiště 

úpravy můžeme považovat hlavu čtvrtou, kde jsou vyjmenována základní práva 

hospodářská, sociální a kulturní. Konkrétně se jedná např. o právo na svobodnou volbu 

povolání, právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací, právo svobodně se 

sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů, právo na 

stávku, právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky aj. 

K výše uvedeným právům pak lze dále rovněž zařadit obecnější práva jako zásada 

rovnosti, zákaz diskriminace apod. 

 

Zákony 

Tyto právní předpisy lze dělit podle oblastí, které upravují. Hlavním pramenem oblasti 

individuálních pracovněprávních vztahů je zákoník práce, dále pak zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon o inspekci práce, 

antidiskriminační zákon a rovněž i občanský zákoník, který se na pracovněprávní 

vztahy s ohledem na ustanovení § 4 zákoníku práce použije subsidiárně. 

                                                                    

14 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk), str. 97. ISBN 978-80-7380-540-1.  
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Druhou oblastí je kolektivní pracovní právo, mezi jehož nejdůležitější prameny patří 

zákon o kolektivním vyjednávání. 

Třetí a poslední oblastí je zajišťování zaměstnanosti, kde hlavní úpravu nalezneme v 

zákoně o zaměstnanosti. 

 

Podzákonné právní předpisy 

Orgány výkonné moci, typicky vláda, ministerstva či jiné ústřední orgány mohou 

vydávat k provedení zákona nařízení či vyhlášky. 

Co se týče pracovního práva, lze zmínit např. nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se 

stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci nebo nařízení vlády 

č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. 

 

Kolektivní smlouvy 

Normativní část kolektivních smluv je rovněž pramenem práva. Kolektivní smlouvy 

musí být v souladu se zákonem, pouze u dispozitivních ustanovení zákoníku práce je 

možná odchylná úprava. 

 

Vnitropodnikové normativní akty 

Také vnitropodnikové normativní akty řadíme mezi prameny práva. Tyto akty pak 

mohou mít rozmanitou povahu, od vnitřních předpisů stanovující pracovněprávní 

nároky zaměstnanců až po předpisy organizační povahy. 

 

Mezinárodní smlouvy 

Podle čl. 10 Ústavy ČR platí, že: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci 

dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; 

stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní 

smlouva.“ Smlouvy, které splňují tyto náležitosti, pak proto požívají aplikační 

přednosti. 

Mezi nejdůležitější mezinárodní smlouvy v oblasti pracovního práva můžeme zařadit 

např. Evropskou sociální chartu, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a 

kulturních právech či Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. 
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Mezi podpůrné prameny pak spadají obecné pracovněprávní zásady a právní principy, 

ustálená judikatura vyšších soudů a závěry právní vědy. Tyto prameny nejsou obecně 

závazné a svůj vliv na rozhodování soudů mají jen díky argumentaci a síle 

přesvědčivosti. 

 

1.1.4. Pracovní právo po vstupu ČR do EU 

 

Dne 1. května 2004 přistoupila Česká republika k Evropské unii. Aby se tak 

vůbec mohlo stát, muselo již před jejím vstupem dojít k implementování řady 

evropských předpisů do českých  pracovněprávních předpisů. 

S ohledem na dvě stěžejní zásady evropského práva můžeme charakterizovat 

vztah mezi vnitrostátním a evropským unijním právem. Jedná se o zásadu aplikační 

přednosti formulovanou Evropským soudním dvorem v případu Costa vs. ENEL. Tato 

zásada se použije v případě konfliktu vnitrostátního a unijního práva, přičemž přednost 

má právo unijní. Vnitrostátní právní předpis se tím však nezruší, zůstane i nadále v 

platnosti, jen se ho v daném případě nepoužije. 

Druhou zásadu pak Evropský soudní dvůr vyjádřil v případu Van Gend en Loos, ve 

kterém stanovil tzv. zásadu bezprostředního účinku unijního práva, tedy že primární a 

sekundární právo je ve vztahu k jednotlivcům přímo závazné.
15

 

 

Prameny evropského práva můžeme rozdělit na dvě skupiny, a to na právo 

primární, tedy zakládající smlouvy, smlouvy o přistoupení atd., a právo sekundární, pod 

které řadíme nařízení, směrnice či rozhodnutí. 

Pro české pracovní právo je významný článek 45 Smlouvy o fungování evropské unie, 

který garantuje volný pohyb pracovníků v rámci Evropské unie, zároveň odstraňuje 

diskriminaci na základě státní příslušnosti co se týče odměňování, pracovní podmínky a 

zaměstnávání, ač výjimky se připouští, např. v rámci zaměstnávání státních 

zaměstnanců ve veřejné správě, jak stanoví čl. 45 odst. 4 Smlouvy o fungování 

Evropské unie. 

Díky tomu je tak možné se ucházet o volná pracovní místa, volně se pohybovat a 

pobývat  na území členského státu za účelem ucházet se a vykonávat sjednanou práci. 

                                                                    
15 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk), str.103-104. ISBN 978-80-7380-540-1. 
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Při splnění podmínek pak je možné v členském státě pobývat i po skončení 

zaměstnání.
16

 

Rovněž je třeba zmínit článek 151 Smlouvy o fungování Evropské unie, který garantuje 

sociální práva. 

V rámci sekundárního práva je sbližování právních předpisů a boj proti 

diskriminaci uskutečňován hlavně pomocí harmonizace právních řádů, jejímž hlavním 

zdrojem je vydávání směrnic. K nejvýznamnějším přijatým směrnicím v rámci 

pracovního práva patří Směrnice 89/391/ES o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se provádění opatření ke zlepšení bezpečnosti a zdraví pracovníka při 

práci, Směrnice 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v 

zaměstnání a povolání, Směrnice 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání a další.
17

 

Evropské právo je navíc ovládáno zásadou subsidiarity, dle které smí Evropská 

unie jednat pouze v oblastech, které spadají do oblasti její výlučné pravomoci, zbývající 

úprava je ponechána samostatně členským státům. Druhou stěžejní zásadou je zásada 

proporcionality, která stanoví rámec obsahu a činnosti pro dosažení cílů Evropské Unie, 

který by neměla překročit. 

Po vstupu České republiky do Evropské unie tak bylo nutné harmonizovat české 

právo s právem evropským a používat tzv. eurokonformní výklad, tedy výklad, který je 

v souladu s cílem evropského práva. 

 

1.1.5. Charakteristika základních pojmů pracovního práva 

1.1.5.1.  Závislá práce 

 

Definici závislé práce nalezneme hned v ustanovení § 2 zákoníku práce, který 

stanoví, že závislá práce je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a 

podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a 

zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Současně musí být vykonávána za 

mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní 

době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. 

Závislá práce nesmí být vykonávána mimo základní pracovněprávní vztah. 

                                                                    
16HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk), str. 104. ISBN 978-80-7380-540-1. 
17Tamtéž str.106. 
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1.1.5.2. Pracovněprávní vztahy 

 

Pracovněprávní vztahy je souhrnné označení pro všechny obligace, které 

reguluje pracovní právo.
18

 

Jak již bylo popsáno v kapitole 1.1.1 této práce, pracovněprávní vztahy můžeme 

dělit na individuální a kolektivní. Individuální můžeme dále rozdělit na základní a 

vedlejší, podle právního důvodu jejich vzniku. Základním vztahem tak bude obligace 

založená pracovní smlouvou nebo některou z dohod o výkonu práce konaných mimo 

pracovní poměr. Naopak vedlejší vztah je odvozen od vztahu hlavního, půjde tak např. 

o závazky z protiprávního jednání jedné ze stran. 

Pracovněprávním vztahem je ale rovněž právní vztah při tzv. faktickém 

pracovním poměru. Tzv. faktický pracovní poměr je soudy chápán jako právní vztah, 

který vzniká tím, že fyzická osoba koná pro zaměstnavatele, a to s jeho vědomím a 

podle jeho pokynů, práci, ačkoliv nebyla sjednána platná pracovní smlouva, ani platná 

dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr.
19

 

 

1.1.5.3. Pracovní poměr 

 

Pro pracovní právo je naprosto esenciální pracovní poměr. Dle zákoníku práce 

pracovní poměr vzniká buď pracovní smlouvou, a nebo jmenováním. 

Ve většině případů se pracovní poměr zakládá pracovní smlouvou. Jmenováním 

pak pouze, pokud tak zákoník práce nebo jiný právní předpis stanoví, a to ještě navíc u 

pracovního poměru zaměstnance na vedoucí pracovní místo. 

V obou případech je vždy nutný svobodný projev vůle jak zaměstnavatele, tak 

zaměstnance. 

 

„Základním znakem pracovního poměru je  osobní a nezastupitelný výkon práce 

zaměstnance, kterou koná v rámci dohodnutého druhu a místa výkonu práce v pracovní 

nebo jinak dohodnuté době podle pokynů zaměstnavatele za mzdu či plat.“
20

 

 

                                                                    
18 Tamtéž, str. 69.  
19 Srovnej rozhodnutí NS ze dne 19.srpna 2014, sp.zn. 21 Cdo 3042/2013. 
20HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Právnické učebnice (Aleš Čeněk), str. 137. ISBN 978-80-7380-540-1. 



13 
 

1.2. PRACOVNÍ SMLOUVA 

1.2.1. Postup před uzavřením pracovní smlouvy 

 

Zaměstnavatel smí po případném zaměstnanci požadovat pouze informace, které 

bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy, na jiné informace, převážně 

otázky týkající se osobní a rodinné situace, nemá zaměstnavatel právo.
21

 Zákoník práce 

navíc v ustanovení § 316 odst. 4 udává demonstrativní výčet informací, které jsou 

osobní povahy a bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce. Jedná se zejména o 

zjišťování těhotenství, rodinných a majetkových poměrů, sexuální orientaci, původ, 

členství v odborové organizaci či politických stranách a hnutích, příslušnost k církvi, a 

nebo trestněprávní bezúhonnost. 

V některých případech je zaměstnavatel navíc povinen zajistit vstupní lékařskou 

prohlídku.
22

 

Z hlediska požadavku co do formy pracovní smlouvy, v souladu s ustanovením § 

34  odst. 2 ZP musí být pracovní smlouva uzavřena písemně. Avšak je možné, že v 

určitých situacích dojde k uzavření pracovní smlouvy tzv. konkludentně, na což 

pamatuje ustanovení § 20 ZP
23

 a zároveň se zde uplatní úprava obsažená v ustanovení § 

582 občanského zákoníku o relativní neplatnosti. 

Kromě výše uvedeného není v zákoníku práce upraven postup týkající se 

procesu nabírání nových zaměstnanců, forma nabídky i způsob vedení výběrového 

řízení je zcela na úvaze zaměstnavatele. 

V konečném výběru však musí být respektována zásada rovného zacházení a zákaz 

diskriminace, které vychází jednak z Listiny základních práv a svobod, 

antidiskriminačního zákona, tak i ze směrnice evropského práva.
24

 Výjimku pak může 

stanovit pouze zákon nebo pokud je k tomu dán věcný důvod spočívající v povaze 

zaměstnání a výkonu práce. I zde však musí platit zásada přiměřenosti. 

 

 

 
                                                                    
21 Srovnej ustanovení § 30 odst.2 ZP. 
22 Srovnej ustanovení § 32 ZP. 
23 „Nebylo-li právní jednání učiněno ve formě, kterou vyžaduje tento zákon, a bylo-li již započato s 

plněním, není možné se neplatnosti tohoto jednání dovolat u těch jednání, jimiž vzniká nebo se mění 

základní pracovněprávní vztah“. 
24 Směrnice Rady č. 76/207/EHS o realizaci zásady stejného zacházení pro muže a ženy. 
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1.2.2. Subjekty 

 

V zákoníku práce jsou subjekty neboli smluvní strany označovány jako 

zaměstnavatel a zaměstnanec. Zaměstnancem se rozumí jakákoliv fyzická osoba, která 

se zavázala k výkonu závislé práce. Naopak zaměstnavatelem je osoba, fyzická nebo 

právnická, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce.
25

 

Za zaměstnance se považuje osoba, která se zavázala k výkonu práce, a má tedy 

platně uzavřenou pracovní smlouvu či dohodu o pracích konaných mimo pracovní 

poměr.  

Z dikce zákoníku práce je zřejmé, že zaměstnancem se může stát pouze fyzická osoba, 

nikoliv právnická. Více se však zákoník práce statusovým otázkám nevěnuje, úprava je 

tak plně ponechána na občanském zákoníku. Člověk má právní osobnost, tedy 

způsobilost mít práva a povinnosti, a je svéprávný neboli způsobilý právně jednat. 

Právní osobnost vzniká narozením. Plné svéprávnosti nabývá člověk zletilostí, tedy 

dosažením osmnáctého roku věku. Uzavřít pracovní smlouvu však smí fyzická osoba už 

při dosažení patnáctého roku věku, jak je předvídáno v ustanovení § 35 občanského 

zákoníku. Po první novelizaci občanského zákoníku účinné ode dne 28. 2. 2017 už tak 

není nezbytné, aby měl nezletilý ukončenou povinnou školní docházku. Přesto však 

platí, že jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy 

nezletilý ukončil povinnou školní docházku. 

Pokud tedy nezletilý ještě neukončil povinnou docházku, smí vykonávat pouze 

uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost. 

Zaměstnavatelem může být jak osoba fyzická, tak i právnická, tuzemská nebo 

zahraniční, soukromá nebo veřejná. Zaměstnavatelem se pak může stát i stát, za který 

jedná jeho organizační složka. Způsobilost stát se zaměstnavatelem v postavení 

právnické osoby se pak odvozuje od zvláštních zákonů, hlavně od občanského 

zákoníku, zákonu o obchodních korporacích nebo zákonu o státním podniku. Obecně 

však můžeme říci, že se tak stává dnem zápisu do obchodního rejstříku. 

Za zaměstnavatele může jednat pouze svéprávná fyzická osoba. 

Navíc je v zákoníku práce upraven i pojem vedoucí zaměstnanec, kterým je ten, 

kdo na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele je oprávněn stanovit a ukládat 

                                                                    
25 Srovnej ustanovení § 6 a § 7 ZP. 
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podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci 

a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.
26

 

V případech, kdy zaměstnanec a zaměstnavatel nemůže právně jednat osobně, 

může se nechat zastoupit svým zástupcem. Protože zákoník práce neupravuje speciální 

úpravu pro zastoupení, plně se využije úprava v občanském zákoníku. 

 

1.2.3. Uzavření pracovní smlouvy 

 

Jak už bylo řečeno výše, nejčastějším způsobem vzniku pracovního poměru je 

pracovní smlouva. 

Pracovní smlouva je dvoustranným právním jednáním, ve které se budoucí 

zaměstnanec a zaměstnavatel na základě souhlasného projevu vůle dohodnou na 

uzavření pracovního poměru. Jako taková je složena z návrhu, oferty, na uzavření 

smlouvy a jejím následným přijetím neboli akceptací. 

Na rozdíl od pracovní smlouvy je návrh na uzavření pracovní smlouvy 

jednostranným právním jednáním, kterým navrhovatel, zpravidla zaměstnavatel, 

navrhuje uzavření pracovní smlouvy s takovým obsahem, který je vyjádřen v návrhu.  

Celý návrh smlouvy musí splňovat všechny nezbytné náležitosti potřebné k 

platnosti právního jednání a zároveň musí být adresován druhému účastníkovi. 

Aby došlo k uzavření pracovní smlouvy, je nezbytné návrh přijmout druhou stranou, 

které byl návrh adresován. Pracovní smlouva tedy nemůže vzniknout bez souhlasných 

projevů vůle účastníků. 

Pracovní smlouva musí být uzavřena ještě před nástupem do práce, tedy dříve 

než dojde k samotnému výkonu práce předpokládaného pracovní smlouvou. 

 

1.2.4. Podstatné náležitosti pracovní smlouvy 

 

Abychom mohli hovořit o platně sjednané pracovní smlouvě, zákon předpokládá 

tři podstatné náležitosti, které pracovní smlouva musí bezpodmínečně obsahovat a bez 

kterých tedy vůbec nevznikne. 

 

 

                                                                    
26 Viz ustanovení § 11 odst.4 ZP. 



16 
 

Jejich výčet podává ustanovení § 34 odst. 1 ZP a jsou jimi: 

a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, 

b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) 

vykonávána, 

c) den nástupu do práce. 

 

1.2.4.1. Druh práce 

 

Druh práce neboli také pracovní pozice, jak je používáno v praxi, patří mezi 

jednu ze tří podstatných náležitostí pracovní smlouvy. V zákoníku práce není blíže 

určeno, jak by sjednaný druh práce měl být přesně vymezen, je tedy ponecháno na vůli 

zaměstnance a zaměstnavatele, jak konkrétně sjednanou pozici vymezí, avšak vždy 

musí být formulována tak, aby zaměstnanec věděl, co bude vykonávat. Problémem ani 

není, bude-li sjednaných pozic více. Chce-li zaměstnavatel více využít své dispoziční 

pravomoci, měl by být druh práce sjednaný široce. Avšak v případě příliš široce 

sjednaného druhu práce by tato skutečnost vedla k neplatnosti ujednání a tím i 

k neplatnosti celé pracovní smlouvy. 

Aby bylo jasné, které úkoly a činnosti konkrétní druh práce obnáší, vydává se 

k tomu zpravidla popis pracovních úkolů též označovaný jako pracovní náplň. Ty 

mohou být v průběhu zaměstnání zaměstnavatelem měněny. Pokud by však pracovní 

náplň byla součástí pracovní smlouvy, už by k její změně nemohlo dojít jednostranně ze 

strany zaměstnavatele, ale naopak by bylo zapotřebí i souhlasu zaměstnance, neboť tím 

dochází ke změně pracovní smlouvy, ke které je v souladu s ustanovením § 40 ZP třeba 

dohody. 

 

1.2.4.2. Místo výkonu práce 

 

Další podstatnou náležitostí pracovní smlouvy je sjednání místa výkonu práce. 

Zákoník práce subjekty pracovněprávních vztahů v této oblasti nikterak neomezuje a 

umožňuje sjednat místo výkonu práce v podstatě jakkoliv, a dokonce umožňuje sjednat i 

více míst výkonu práce zaměstnance. Místo výkonu práce může být ujednáno široce, 

například kraj, nebo konkrétně s přesnou adresou. Toto vymezení slouží opět 

k oprávnění zaměstnavatele z hlediska případné změny místa výkonu práce, jindy je 
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široké vymezení nezbytné z důvodu povahy vykonávané práce, typicky tak bude 

v případě např. obchodních zástupců. 

V případě však, že by bylo místo výkonu práce sjednáno šířeji než je jedna obec, 

za pravidelné pracoviště se považuje obec, ve které nejčastěji začínají zaměstnancovy 

pracovní cesty. Jak jde z uvedeného vidět, určení místa výkonu práce hraje důležitou 

roli i pro vyplácení cestovních náhrad zaměstnancům. Pokud v pracovní smlouvě není 

sjednáno místo pravidelného pracoviště, uplatní se  fikce dle ustanovení § 34a zákoníku 

práce, které stanoví, že se za pravidelné pracoviště považuje obec, ve které nejčastěji 

začínají cesty zaměstnance za účelem výkonu práce. 

Široké vymezení místa výkonu práce je vhodné např. pro zaměstnavatele, který 

má více provozoven a své zaměstnance potřebuje pravidelně přesouvat dle svých 

potřeb. Zaměstnavatel v takovém případě nemusí zaměstnance převádět na jinou práci 

dle ustanovení § 43 zákoníku práce, není tedy zapotřebí souhlasu zaměstnance a ani 

nemusí zaměstnance případně vysílat na pracovní cestu. 

 

1.2.4.3. Den nástupu do práce 

 

V pracovní smlouvě musí být rovněž ujednán i den nástupu do práce, kterým 

zároveň vzniká pracovní poměr. 

Den nástupu do práce může být opět ujednán konkrétně jako přesné kalendářní 

datum nebo relativně určitě
27

 coby den, který následuje po určité události, např. 

absolvování studia, získání požadovaného osvědčení, odchod jiného zaměstnance do 

důchodu apod. 

Den nástupu do práce by měl být sjednáván na první den v kalendářním měsíci, 

jinak se tento měsíc nebude započítávat pro účely dovolené za kalendářní rok nebo její 

poměrné části.
28

 Jako den nástupu však lze sjednat kterýkoliv den v průběhu měsíce dle 

individuálních potřeb zaměstnance a zaměstnavatele. 

                                                                    
27 „Den nástupu do práce může být proto dohodnut nejen přímým časovým údajem, nýbrž i na základě 

jiných, konkrétním datem neoznačených objektivně zjistitelných skutečností, o nichž účastníci při 

uzavírání pracovní smlouvy nemusí mít ani jistotu, kdy přesně nastanou, které však nepřipouštějí 

pochybnosti o tom, že jimi byl den nástupu do práce nezaměnitelně označen, a které umožňují 

jednoznačný závěr, kterým dnem pracovní poměr vznikne“ Dle rozsudku NS sp.zn. 21 Cdo 811/2002 ze 

dne 13.11.2002. 
28 V SOKAJOV , Margerita. Zákoník práce  komentář. Praha:  olters Klu er Česká republika, 2012, 

str. 49. ISBN 9788073577230. 



18 
 

Pokud zaměstnanec nenastoupí v ujednaný den do práce, aniž by mu v tom 

bránila některá z překážek v práci
29

 a zaměstnavatel se o ní zároveň nedozví do jednoho 

týdne, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. 

 

1.2.5. Ostatní náležitosti pracovní smlouvy 

 

Mimo výše uvedené podstatné náležitosti pracovní smlouva obsahuje rovněž 

další údaje, nicméně jejich absence již nepodmiňuje neplatnost
30

 pracovní smlouvy, je 

tedy zcela na vůli smluvních stran rozhodnou-li se do smlouvy začlenit i další ujednání 

vymezující konkrétněji pracovní poměr a práva a povinnosti z něj vyplývající. 

Součástí pracovní smlouvy pak bývají zpravidla ujednání o sjednání zkušební doby, 

odměně za vykonanou práci, době trvání pracovního poměru, pracovní době, dovolené 

či konkurenční doložky. 

 

1.2.5.1. Zkušební doba 

 

Důvody pro sjednání zkušební doby spočívají hlavně v možnosti posouzení, 

hodí-li se přijatý zaměstnanec na vykonávanou práci, z pohledu zaměstnance pak 

představuje možnost vyzkoušení, zda mu vykonávaná práce a pracovní podmínky 

skutečně vyhovují. 

Sjednání zkušební doby ponechává zákoník práce zcela na vůli zaměstnavatele a 

zaměstnance, v ustanovení § 35 vymezuje maximální délku, kterou zkušební doba 

nesmí přesáhnout, a to buď 3 měsíce po sobě jdoucí po vzniku pracovního poměru nebo 

6 po sobě jdoucích měsíců ode dne vzniku pracovního poměru vedoucího zaměstnance. 

Zkušební doba nesmí zároveň trvat déle než polovina sjednané doby trvání pracovního 

poměru. 

V případě, že by sjednaná zkušební doba byla delší než připouští zákoník práce, 

popřípadě by její délka nebyla vůbec určena, byla by délka zkušební doby 3 měsíce od 

vzniku pracovního poměru.
31

 

                                                                    
29 Např. dočasná pracovní neschopnost, doba nařízené karantény, ošetřování dítěte mladšího než 10 let 

nebo jiného člena domácnosti, vyšetření nebo ošetření aj. 
30 Jednalo by se o relativní neplatnost dle ustanovení § 580 OZ, tedy na pracovní smlouvu by se pohlíželo 

jako na platnou do doby dovolání se neplatnosti. 
31 Srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 127/2001. 
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Zkušební doba musí být sjednána písemně a k jejímu sjednání nesmí dojít 

později než v den, který byl ujednán jako den nástupu do práce.  

Již ujednanou zkušební dobu nelze dodatečně prodlužovat. Její prodloužení je 

možné pouze v případě, kdy zaměstnanec nemohl konat práci po dobu celodenních 

překážek v práci nebo po dobu celodenní dovolené. V těchto případech se pak zkušební 

doba prodlouží o počet dnů, po které zaměstnanec nekonal práci. 

Během zkušební doby může dojít ke zrušení pracovního poměru z jakéhokoliv 

důvodu nebo i bez uvedení důvodu, a to jak ze strany zaměstnance tak i zaměstnavatele. 

Ke zrušení pracovního poměru však nesmí dojít v době v době prvních 14 kalendářních 

dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.  

Pracovní poměr zaniká v den doručení zrušení, které musí mít písemnou formu. 

V opačném případě by se ke zrušení nepřihlíželo.
32

 

 

1.2.5.2. Doba trvání pracovního poměru 

 

Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou, pokud nebyla ujednána doba 

jeho trvání. I zde platí, že doba trvání nemusí být stanovena naprosto konkrétně, ale 

postačí i uvedení časového úseku (3 roky), prací, po dobu jejichž provádění má 

pracovní poměr trvat (sběr jahod) nebo doby, po kterou jiný zaměstnanec nemůže konat 

práci a nový zaměstnanec ho zastupuje.
33

 

Z dikce ustanovení § 39 odst. 1 ZP jde vidět upřednostňování pracovního 

poměru na dobu neurčitou. Rovněž to potvrzuje ustanovení § 39 odst. 2 ZP, který 

stanoví maximální dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž 

smluvními stranami, a to v délce 3 let s možností opakování nejvýše dvakrát po sobě. 

Zákoník práce umožňuje výjimku z těchto omezení, předpokládanou 

v ustanovení § 39 odst. 4, kdy po zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby 

zaměstnanci navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, pokud jsou u 

zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní 

povaze práce. Tento postup je však umožněn pouze pokud zaměstnavatel v dohodě 

s odborovou organizací, a nepůsobí-li u zaměstnavatele, tak ve vnitřním předpise, 

                                                                    
32 Srovnej ustanovení § 66 ZP. 
33 HŮRKA, Petr a Karel ELI Š. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku  s 

podrobným komentářem k 1.1.2014. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: ANAG, c2014, str. 165. ISBN 

978-80-7263-857-4. 
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upraví bližší vymezení těchto důvodů, pravidla jiného postupu zaměstnavatele při 

sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou, okruh zaměstnanců, 

kterých se bude jiný postup týkat, a dobu, na kterou se tato dohoda uzavře. 

Pokud bude sjednána délka pracovního poměru v rozporu se zákonem a 

zaměstnanec bude trvat na dalším zaměstnání a oznámí toto zaměstnavateli, nastupuje 

pak právní fikce, dle které platí, že byl pracovní poměr sjednán na dobu neurčitou. 

Stejně bude nahlíženo i na skutečnost, pokud doba trvání pracovního poměru 

nebude sjednána přímým časovým úsekem nebo jinou objektivně zjistitelnou 

skutečností, ale naopak bude sjednána tak, že uvedená skutečnost buď nastane nebo 

bude moci nastat pouze z vůle jednoho subjektu, bude takové ujednání neplatné a opět 

se použije fikce o sjednání pracovního poměru na dobu neurčitou
34

. 

 

1.2.5.3. Odměna za práci 

 

Zaměstnanci náleží mzda
35

 nebo plat
36

 coby protihodnota za vykonanou práci. 

Stanovení její výše může být přímo součástí pracovní smlouvy, rovněž však může být 

stanovena ve vnitřním předpise zaměstnavatele nebo v samostatném dokumentu 

označovaném jako mzdový výměr.  

Pokud v pracovní smlouvě absentují údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě 

výplaty mzdy, je zaměstnavatel povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci 

písemný mzdový výměr, který tyto údaje bude obsahovat. 

 

Výše odměny za práci se zpravidla odvíjí od složitosti a namáhavosti 

vykonávané práce, popř. podle dosaženého vzdělání a získané praxe. 

Právě zde se však asi nejvíce odráží princip rovnosti. Za stejnou práci by proto všichni 

zaměstnanci měli získat od zaměstnavatele stejnou mzdu nebo plat. 

Zákoník práce zaměstnavateli ukládá povinnost vyplácet zaměstnanci alespoň 

minimální mzdu stanovenou jiným právním předpisem, horní limit pak upraven není. 

                                                                    
34 Srovnej rozsudek NS ze dne 20.5.2003, sp.zn. 21 Cdo 2372/2002. 
35 Dle ustanovení § 109 odst.2 ZP rozumíme mzdou peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální 

mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. 
36 Platem je dle ustanovení § 109 odst. 3 ZP peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci 

zaměstnavatelem, kterým je stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, školská 

právnická osoba, regionální rada regionu soudržnosti. 
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Spolu se mzdou či platem pak může být zaměstnavatelem zaměstnanci poskytnuto navíc 

ještě naturální plnění, ovšem pouze se souhlasem zaměstnance. Platí však povinnost 

zaměstnanci vyplatit v penězích alespoň výši minimální mzdy. Jako naturální plnění 

mohou být poskytnuty výrobky, služby, práce atd. 

Odměna může být dále složena z několika částí, základní (měsíční, hodinová aj.) 

a variabilní, kam spadají různé příspěvky, odměny, prémie apod. 

 

Protože odměna za výkon práce má silnou sociální funkci pro zaměstnance, bez 

které by nemusel být schopen uspokojit své potřeby a hradit náklady, mnohdy nejen 

své, ale i např. ostatních členů rodiny, český právní řád předpokládá řadu zákonných 

záruk ochrany mzdy. 

Samotný zákoník práce obsahuje v ustanovení § 144a dva zákazy týkající se postoupení 

práva na mzdu nebo plat a dále pak zákaz použít takové právo k zajištění dluhu. 

V jiných právních předpisech pak nalezneme další ochranné nástroje, typickým bude 

např. privilegované postavení pohledávek zaměstnanců za zaměstnavatelem oproti 

pohledávkám jiným (insolvenční zákon) nebo stanovení tzv. nezabavitelné částky při 

srážkách ze mzdy u výkonu rozhodnutí a exekuce (občanský soudní řád). 

 

1.2.5.4. Pracovní doba 

 

Pracovní doba je v ustanovení § 78 odst. 1 písm. a) ZP definována jako doba, v 

níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je 

zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. 

Obecná délka týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně, pro některé skupiny 

zaměstnanců – ti, kteří pracují v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v 

důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu nebo zaměstnanci s 

třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem, činí týdenní pracovní doba 37,5 hodin 

týdně. U zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem pak 38,75 hodiny týdně. 

Za předpokladu, že si to zaměstnanec a zaměstnavatel mezi sebou sjednají, může 

být pracovní doba stanovena pod zákonný rozsah uvedený výše. 

Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel, zpravidla do pětidenního pracovního 

týdne, s přesným určením počátku a konce pracovní směny. Lze však sjednat i pružné 

rozvržení pracovní doby, které zahrnuje časové úseky základní a volitelné pracovní 
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doby, jejichž začátek a konec opět určuje zaměstnavatel, avšak v rámci volitelné 

pracovní doby je to zaměstnanec, který si sám volí začátek a konec pracovní doby. 

Celková délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. 

Dalším druhem rozvržení pracovní doby je konto pracovní doby, kterým se 

rozumí specifický způsob rozvržení pracovní doby, který smí zavést jen kolektivní 

smlouva nebo pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, tak vnitřní 

předpis, a je umožněno pouze podnikatelské sféře zaměstnavatelů, neboť nesmí být 

uplatněno u zaměstnavatelů uvedených v ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce. 

V takovém případě je pak zaměstnancům přidělována práce průběžně podle aktuálních 

potřeb zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel může požadovat i tzv. pracovní pohotovost, kterou se rozumí 

připravenost zaměstnance k případnému výkonu práce nad rámec rozvrhu pracovních 

směn dle pokynu zaměstnavatele. Vždy je však zapotřebí souhlasu zaměstnance. 

Pracovní pohotovost musí být vždy dohodnuta na jiném místě než je pracoviště 

zaměstnance. 

Pokud dojde k výkonu práce, rozumí se takovou dobou práce přesčas, avšak pokud 

během pracovní pohotovosti k výkonu práce nedojde, do pracovní doby se to nezapočte. 

 

1.2.5.5. Dovolená  

 

Rovněž ustanovení o dovolené může být součástí pracovní smlouvy. Mnohdy 

však takové ujednání chybí a úprava dovolené se řídí zákonnou úpravou v části deváté 

zákoníku práce. 

Dovolená je spolu s přestávkami v práci dobou odpočinku, ve které má 

zaměstnanec načerpat nové síly a uskutečňovat své mimopracovní aktivity. 

 

Zákoník práce rozlišuje dle doby trvání pracovního poměru a podmínek, za kterých 

je práce vykonávána, tři druhy dovolené: 

 

 dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část, 

  dovolenou za odpracované dny, 

 dodatkovou dovolenou. 
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Jak už bylo řečeno výše, české pracovní právo je ovládáno zásadou legální licence, 

lze tak sjednat i další, zákoníkem práce neupravené, druhy dovolené. 

Tato práce se však podrobněji zaměří pouze na první uvedený druh dovolené – 

dovolená za kalendářní rok nebo na její poměrnou část. 

Zaměstnanec, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru u jednoho 

zaměstnavatele konal práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, má nárok na dovolenou 

za kalendářní rok, respektive na její poměrnou část, pokud jeho pracovní poměr netrval 

nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku, přičemž za jeden odpracovaný den je 

považován takový den, ve kterém zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny. 

Poměrná část dovolené pak činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání 

téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.
37

 

Zákoník práce stanoví minimální dobu dovolené na 4 týdny
38

 v kalendářním roce, u 

zaměstnanců, kterým se poskytuje plat, činí dovolená 5 týdnů, u pedagogických 

pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 8 týdnů dovolené v kalendářním 

roce. Tato doba pak může být zaměstnavatelem s ohledem na jeho dispoziční oprávnění 

libovolně prodloužena. 

Je-li to možné, měla by alespoň jedna část dovolené činit 2 týdny vcelku, 

preferuje-li však zaměstnanec kratší časové úseky, lze s jeho svolením poskytovat 

dovolenou v kratších částech. 

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, aby s ohledem na jeho možnosti 

nedošlo k případným komplikacím v provozu, současně však tak, aby zaměstnanec 

vyčerpal dovolenou za období, za něž mu dovolená náleží. Přihlédnout by 

zaměstnavatel měl i k přání zaměstnance. 

 

Za dobu čerpání dovolené náleží zaměstnanci náhrada mzdy, která se rovná 

průměrnému měsíčnímu výdělku konkrétního zaměstnance. 

 

1.2.5.6. Konkurenční doložka 

 

V českém pracovním právu je institut konkurenční doložky hojně využíván 

především u tzv. manažerských smluv týkajících se hlavně vrcholových manažerů a 
                                                                    
37 Viz ustanovení § 212 zákoníku práce. 
38 Tato úprava vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES, o některých aspektech 

úpravy pracovní doby. 
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vedení společnosti, avšak lze se s ním setkat i v běžných pracovních smlouvách u 

řadových zaměstnanců.
39

 

Konkurenční doložkou lze chápat smluvní ujednání mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem zakazující či omezující určitou, zpravidla konkrétně vymezenou 

výdělečnou činnost, pro předem dané časové období následující po skončení pracovního 

poměru u zaměstnavatele. Toto časové období však nesmí přesáhnout dobu jednoho 

roku. 

Výdělečná činnost, které se musí zaměstnanec zříci, je taková činnost, která by 

byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu 

soutěžní povahu. 

Konkurenční doložka může být sjednána u zaměstnance, který přichází do styku 

s citlivými informacemi, poznatky, znalostmi pracovních a technologických postupů, 

které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití při činnosti by mohlo 

zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost. 

Protihodnotou za omezení výdělečné činnosti zaměstnance je závazek 

zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, které nesmí být 

nižší něž jedna polovina průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění 

závazku. 

Na toto nemá vliv případná skutečnost, že si zaměstnanec našel jiné zaměstnání a 

dosahuje v něm značných výdělků.
40

 

Ujednání o konkurenční doložce je tak proto třeba chápat coby vzájemný závazek, při 

kterém si strany již skončeného pracovního poměru poskytují navzájem adekvátní 

hospodářský prospěch a jsou si navzájem i dlužníky i věřiteli.
41

 

V případě nedodržení povinnosti zaměstnance lze ujednat smluvní pokutu, 

jejímž zaplacením však závazek z konkurenční doložky vůči zaměstnavateli zaniká bez 

dalšího. 

Od konkurenční doložky smí zaměstnavatel odstoupit, ovšem pouze během 

trvání pracovního poměru zaměstnance, později už to není možné. 

                                                                    
39 De facto jedinou skupinou zaměstnanců, se kterými konkurenční doložka nemůže být sjednána jsou 

pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti 

školství, a pedagogičtí pracovníci v zařízeních sociálních služeb. 
40 Srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 1. 2011, sp. zn. 21 Cdo 5008/2009. 
41 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2007, sp. zn. 21 Cdo 1679/2006. 
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Naopak zaměstnanec může konkurenční doložku vypovědět, pokud mu zaměstnavatel 

nevyplatil peněžité vyrovnání či jeho část. 

Z hlediska formálních požadavků musí být konkurenční doložka, včetně 

odstoupení a výpovědi, sjednána písemně pod sankcí neplatnosti, a výhradně za doby 

trvání pracovního poměru. Může být jak součástí pracovní smlouvy, tak ale i 

samostatnou dohodou. 

V případě neplatnosti konkurenční doložky, a pokud se zaměstnanec zdržel 

svého konkurenčního jednání vůči zaměstnavateli, čímž mu vznikla škoda, je 

zaměstnavatel povinen takto vzniklou škodu nahradit.
42

 

 

1.2.6. Práva a povinnosti subjektů 

 

Nedílnou součástí pracovní smlouvy bývá vymezení základních práv a 

povinností jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance, které se od sebe budou lišit v zásadě 

dle postavení zaměstnance a jeho pracovního zařazení. Jiná práva a povinnosti tak bude 

mít vedoucí zaměstnanec oproti řadovému zaměstnanci, který rozhodně nebude 

disponovat řídící a kontrolní pravomocí. 

Z hlediska systematiky pak povinnost jedné strany zpravidla odpovídá oprávnění strany 

druhé. 

 

1.2.6.1. Práva a povinnosti zaměstnavatele 

 

Po vzniku pracovního poměru má zaměstnavatel určité povinnosti vyplývající 

především ze zákoníku práce, další povinnosti však nalezneme i v jiných právních 

odvětvích.  

První zákonnou povinností zaměstnavatele je informační povinnost. 

Zaměstnanec musí být informován o svých základních právech a povinnostech, 

identifikačních údajích zaměstnavatele (v případě právnické osoby název a sídlo, u 

zaměstnavatele fyzické osoby jméno, příjmení a adresa), podrobnější označení druhu a 

výkonu práce, způsob určování dovolené, způsob výpočtu odměňování, údaj o 

splatnosti apod., pokud tyto údaje nejsou přímo součástí pracovní smlouvy. 

                                                                    
42 Srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2009, sp. zn. 21 Cdo 1773/2008. 
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Mezi nejzákladnější povinnost zaměstnavatele lze zařadit přidělování práce 

zaměstnanci. Nesmí se však jednat o jakoukoliv práci, nýbrž o práci sjednanou 

v pracovní smlouvě. Za vykonanou práci pak přísluší zaměstnanci mzda/plat, je proto 

povinností zaměstnavatele sjednanou mzdu nebo plat vyplácet, a to vždy v ujednané 

době splatnosti. Současně je zaměstnavatel povinen vytvářet vhodné podmínky, aby 

zaměstnanec mohl úspěšně své pracovní úkoly plnit, zejména zajistit bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci, nepřipustit výkon zakázaných prací, poskytnutí 

pracovnělékařské péče, ochranných pracovních pomůcek, vést záznamy o úrazech apod. 

V neposlední řadě musí zaměstnavatel dodržovat veškeré ostatní pracovní 

podmínky, které stanoví relevantní právní předpisy, interní předpis nebo pracovní 

smlouva. Konkrétně se může jednat o zákaz diskriminace z hlediska odměňování, 

profesního růstu nebo obecných pracovních podmínek, dodržovat povinnosti 

vyplývající např. při čerpání dovolené aj. 

Povinnosti zaměstnavatele lze nalézt i v jiném právním předpise než je zákoník 

práce, např. v Listině základních práv a svobod, kde je kladen důraz na ochranu 

osobnostních práv zaměstnance, tedy nedotknutelnost obydlí a soukromí, listovní 

tajemství aj. 

Aktuálně navíc dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nové nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které rozšiřuje povinnosti 

zaměstnavatele co do zpracování osobních údajů a stanovuje přísnější podmínky pro 

získávání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

 

1.2.6.2. Práva a povinnosti zaměstnance 

 

Ani úpravu práv a povinností zaměstnance nenalezneme uceleně, ale opět je 

nutné hledat v celém zákoníku práce. Jedná se však pouze o základní povinnosti, které 

bývají dále konkretizovány vnitřními předpisy, pokyny zaměstnavatele apod. 

Protipólem k základní povinnosti zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci je 

povinnost zaměstnance vykonávat osobně přidělenou práci v pracovní době, svědomitě, 

řádně a včas, podle jeho nejlepších schopností a vědomostí. Zaměstnanec je rovněž 

povinen řídit se pokyny zaměstnavatele nebo k tomu oprávněného zaměstnance. I 
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zaměstnanec je zároveň povinen dodržovat ustanovení právních předpisů, interních 

předpisů či jiných směrnic zaměstnavatele, se kterými byl seznámen. 

Současně je zaměstnanec povinen využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k 

vykonávání svěřených prací, a řádně hospodařit s jemu svěřenými prostředky a střežit a 

ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a 

nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. V posledně jmenované 

povinnosti lze spatřovat určitou povinnost loajality k zaměstnavateli. 

Bez souhlasu zaměstnavatele navíc zaměstnanec nesmí vykonávat další 

výdělečnou činnost, která je shodná s činností zaměstnavatele, čímž je chráněno 

využívání poznatků a informací, které zaměstnanec získal při výkonu práce u 

zaměstnavatele pro vlastní osobní přivýdělek a případné konkurenční jednání 

zaměstnance. 

Zaměstnanec má rovněž odpovědnost za svěřený majetek nezbytný k výkonu 

práce, proto pokud byla uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených 

zaměstnanci k vyúčtování, má zaměstnanec povinnost nahradit zaměstnavateli schodek 

vzniklý na těchto hodnotách. 

Další významnou kategorií povinností zaměstnance je dodržování povinností 

v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jejichž konkrétní výčet nalezneme 

v ustanovení § 106 ZP, jedná se např. o povinnost dbát podle svých možností o svou 

vlastní bezpečnost, a své zdraví, účastnit se školení souvisejících s BOZP, dodržovat 

stanovené pracovní postupy, využívat ochranné pomůcky, podrobit se 

pracovnělékařským prohlídkám, nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné 

návykové látky na pracovišti atd. 

Na nesplnění těchto povinností může být  nahlíženo jako na porušení pracovní kázně a 

lze je sankcionovat např. formou snížení prémií apod. s odůvodněním, že porušil 

pracovněprávní povinnost. Zákoník práce sice neobsahuje žádná ustanovení o porušení 

pracovní kázně, proto co zaměstnavatel považuje za porušení pracovní kázně si musí  

blíže specifikovat, například ve svém vnitřním předpisu či pracovním řádu. 

Naopak zaměstnanci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, např. právo odmítnout výkon práce, ohrožuje-li to zdraví zaměstnance, a na 

informace o rizicích jejich práce. 
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Dalším podstatným právem zaměstnance, vyplývajícím již z ústavní úrovně, je 

právo na zachování lidské důstojnosti nebo ochrana soukromí. To se dostává do 

protikladu s ústavním právem zaměstnavatele na ochranu majetku, kdy zákoník práce 

v ustanovení § 316 ZP částečně umožňuje, pakliže je dán závažný důvod, zavedení 

kontrolních mechanismů spočívajících např. ve sledování, odposlechu a záznamu 

telefonických hovorů zaměstnance, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních 

zásilek adresovaných zaměstnanci. Zaměstnavatel je však povinen přímo informovat 

zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění. 

Tato kontrola musí být přiměřená, přičemž co je přiměřené je ponecháno na úvaze 

soudu, soud tak patrně přihlédne zejména k tomu, zda se jednalo o kontrolu následnou 

či průběžnou, k délce provedené kontroly, k jejímu rozsahu, k tomu, zda vůbec a do 

jaké míry došlo k omezení zaměstnance v jeho činnosti, jestli zasahovala také do práva 

na soukromí zaměstnance apod.
43

 

 

1.2.7. Změna pracovní smlouvy 

 

Platně uzavřená pracovní smlouva je závazná jak pro zaměstnavatele, tak 

zaměstnance až do skončení pracovního poměru, což přináší stabilitu a právní jistotu do 

pracovněprávního vztahu. V praxi se nicméně stává, že dojde ke změně okolností, jak 

objektivních tak i subjektivních, a je tedy nezbytné některá ustanovení pracovní 

smlouvy změnit. 

Změnou pracovní smlouvy se chápe možnost změny některého konkrétního 

ustanovení pracovní smlouvy, aniž by došlo k zániku původního pracovního poměru a 

vzniku nového pracovního poměru. 

Protože pracovněprávní vztah se skládá ze tří prvků – subjekt, objekt a obsah, 

v teoretické rovině by mohlo dojít ke změně všech tří výše uvedených prvků. Protože 

však objektem pracovněprávního vztahu je jen a pouze závislá práce, z logiky věci tak 

k její změně dojít nemůže. 

 

 

 

 

                                                                    
43 Srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 8. 2012, sp. zn. 21 Cdo 1771/2011. 
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1.2.7.1. Změna subjektu 

 

V případě subjektu je změna možná pouze na straně zaměstnavatele, což je dáno 

povahou pracovního poměru, kdy zaměstnanec musí vykonávat práci pro 

zaměstnavatele osobně, z tohoto důvodu tak nemůže dojít ke změně na straně 

zaměstnance. Kdyby se tak stalo, nešlo by o trvající pracovní poměr, ale muselo by dojít 

k uzavření nové pracovní smlouvy. 

Naopak ke změně osoby zaměstnavatele může dojít v případě přechodu práv a 

povinností, kdy ze zákona nový přejímající zaměstnavatel automaticky nastupuje do 

všech práv a povinností původního zaměstnavatele. Díky tomuto je zajištěna jistota 

trvání pracovního poměru pro zaměstnance a současně garance nezbytné pracovní síly 

pro přejímajícího zaměstnavatele. 

 

1.2.7.2. Změna obsahu 

 

Změna obsahu pracovní smlouvy je pravděpodobně nejčastěji měněným prvkem 

pracovněprávního vztahu v souladu se stále častějším důrazem na flexibilitu 

zaměstnanců a zaměstnavatelů. 

Při změně obsahu pracovní smlouvy dochází ke změně konkrétních práv a 

povinností stanovených v pracovní smlouvě. 

Ke změně obsahu pracovní smlouvy může dojít dvoustranným právním jednáním – 

dohodou subjektů, je tedy vyžadován souhlas jak zaměstnavatele, tak zaměstnance, jak 

předpokládá ustanovení § 40 ZP. 

 

Ke změně pracovního poměru může dojít i jednostranným právním jednáním ze strany 

zaměstnavatele v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 ZP jmenováním na vedoucí 

pracovní místo dle ustanovení § 33 odst. 3, k němuž dojde po vzniku pracovního 

poměru, dále v případech presumovaných ustanovením § 41 ZP, dle kterého je 

zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci. V těchto případech už však 

nepůjde o změnu obsahu pracovní smlouvy, jak lze dovodit z dikce ustanovení § 44 ZP. 

V praxi se změny pracovní smlouvy dějí nejčastěji formou dodatků k pracovní 

smlouvě. I tyto dodatky musí splňovat obecné požadavky právního jednání, zejména co 

se týče konsensu a formy, kdy je vyžadována písemná forma, což sice není explicitně 
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stanoveno zákoníkem práce, ale lze to dovodit z ustanovení § 564 občanského 

zákoníku, podle kterého platí, že pokud vyžaduje zákon pro právní jednání určitou 

formu, lze obsah právního jednání změnit projevem vůle v téže nebo přísnější formě
44

.  

Souhlas zaměstnance s převedením na jinou práci však může být obsažen přímo 

v pracovní smlouvě.
45

 

 

1.2.8. Zánik pracovní smlouvy (skončení pracovního poměru) 

 

Nedohodnou-li se subjekty na změně pracovní smlouvy, respektive pracovního 

poměru, nebo není-li už zájem jednoho ze subjektů pokračovat v pracovním poměru, 

dojde k jeho zániku. 

Zákoník práce se zabývá pracovní smlouvou pouze v souvislosti se vznikem 

pracovního poměru, okrajově pak změnou pracovní smlouvy, veškeré těžiště se pak 

soustředí už jen na pracovní poměr, jeho změny a skončení. 

Dle zákoníku práce může pracovní smlouva zaniknout odstoupením od pracovní 

smlouvy v souladu s ustanovením § 34 odst. 3 a 4 ZP (zaměstnanec i zaměstnavatel, 

dokud ještě zaměstnanec nenastoupil do práce, jen zaměstnavatel, pokud zaměstnanec 

ve sjednaný den nenastoupil do práce, aniž by mu v tom bránila některá z překážek 

v práci). Pro odstoupení musí být dodržena písemná forma, jinak se k němu nebude 

přihlížet. Taková pracovní smlouva se pak zruší od počátku s právními účinky ex tunc, 

a bude se na ni hledět, jako by vůbec nevznikla.
46

 

K zániku pracovní smlouvy pak dojde rovněž skončením pracovního poměru, 

neboť pracovní smlouva je bezprostředně spjatá s pracovním poměrem. 

Ten může být rozvázán v souladu s ustanovením § 48 a násl. ZP: 

 dohodou 

 výpovědí 

 okamžitým zrušením 

 zrušením ve zkušební době 

                                                                    
44 ANDRAŠČ KOV , Mária. Zákoník práce  prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s 

komentářem k 1. 1. 2016. 10. aktualizované vydání, str. 80, ISBN 9788072639922. 
45 Rozhodnutí NS 2 Cz 66/63, R 34/1964. 
46 ANDRAŠČ KOV , Mária. Zákoník práce  prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s 

komentářem k 1. 1. 2016. 10. aktualizované vydání, str. 80, ISBN 9788072639922. 
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Pracovní poměr na dobu určitou může rovněž skončit také uplynutím sjednané doby. 

Zaměstnavatel navíc smí dát zaměstnanci výpověď jen z důvodů taxativně 

vyjmenovaných v ustanovení § 52 ZP. Naopak zaměstnanec může dát zaměstnavateli 

výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. 

 

1.2.9. Pracovněprávní spory 

 

„Spor v právním slova smyslu je považován za střet názorů nositelů práv a 

povinností z konkrétních právních vztahů, kdy alespoň jeden vystupuje v právním zájmu 

ochrany svého subjektivního práva“.
47

 Dle uvedené definice tak ne každý „spor“ mezi 

subjekty pracovněprávního vztahu bude sporem pracovněprávním, tím se stane až když 

jedna ze stran začne uplatňovat svá subjektivní práva před soudem. 

Pracovněprávní spor je tedy takový spor, který vznikne mezi subjekty pracovněprávního 

vztahu na základě a v rámci pracovněprávních vztahů, a který je předložen k řešení 

soudu. 

Pracovněprávní spory můžeme rozdělit na individuální pracovní spory, vzniklé 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky z pracovněprávních vztahů, a 

kolektivní spory, které vznikají z kolektivních pracovních vztahů.
48

 

 

Tak jako u každého soudního sporu, i u těch pracovněprávních by vždy měla být 

snaha sporu předejít a konflikt vyřešit mimosoudní cestou. Vhodným institutem pak 

může být např. smlouva o generálním narovnání podle ustanovení § 1903 až § 1905 

občanského zákoníku, kterým dochází k nahrazení veškerých sporných či pochybných 

nároků, které mezi subjekty vznikly či by mohly vzniknout. Taktéž soudní praxe 

připouští možnost narovnání vztahující se k pracovnímu poměru.
49

 

Kompetentním orgánem k projednání a rozhodnutí pracovněprávního sporu je 

dle právního řádu České republiky okresní civilní soud, který je věcně a místně 

příslušný dle místa bydliště nebo sídla účastníka proti němuž návrh směřuje, tedy 

žalovaného. 

                                                                    
47 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Academia iuris (C.H. Beck), str. 427, ISBN 978-80-7400-283-0. 
48 Tamtéž, str.428. 
49 Srovnej rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne12. Prosince 2012, sp.zn. 6 Ads 115/2012, 

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. prosince 2014, sp. zn. 3 Ads 88/2014. 
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V pracovněprávních věcech v řízení před okresním soudem jedná a rozhoduje 

tříčlenný senát,
50

 který se skládá z jednoho soudce a dvou přísedících bez právního 

vzdělání.
51

 Každý hlas člena senátu má stejnou váhu. 

 

V poslední době se však stále častěji ozývají hlasy, které volají po novelizaci 

občanského soudního řádu a vypuštění institutu přísedících, kteří jsou jednak celkem 

finančně nároční, a navíc jich není mnoho a příliš neprojevují o funkci přísedícího 

zájem, takže pracovněprávní spory mají velmi dlouhou čekací dobu, než dojde k jejich 

projednání, popřípadě se nedostavují bez omluvy, což vede k častému odročování 

jednání. Posledním důvodem pak je právě ona možnost, že přísedící, laik bez právního 

vzdělání, může přehlasovat soudce.
52

 Návrh připravené novely s touto změnou již od 

září 2015 leží v Poslanecké sněmovně. 

 

1.2.10. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Vedle pracovního poměru lze pro zaměstnavatele vykonávat závislou práci na 

základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, konkrétně dohody o 

provedení práce a dohody o pracovní činnosti. 

Tento institut slouží k pokrytí práce malého rozsahu, jednorázové práce či práce na 

určitou dobu, jedná se tedy o doplňkový institut k pracím vykonávaným v pracovním 

poměru, spolu se kterým tvoří základní pracovněprávní vztahy. 

Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr vychází ze 

zákoníku práce a je obsažená v jeho třetí části. Tato úprava však není samostatná, 

podpůrně se vztahuje na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru. Výjimky z tohoto 

pravidla vyjmenovává ustanovení § 77 odst.2 ZP, např. pracovní dobu a dobu 

odpočinku, překážky v práci na straně zaměstnance, skončení pracovního poměru, 

odměňování atd. 

Pro uzavření dohody o práci konané mimo pracovní poměr se vyžaduje písemná forma. 

                                                                    
50 Viz ustanovení § 36a odst.1 písm. a) OSŘ. 
51 Viz ustanovení § 35 odst.2 ZSS. 
52 Sněmovní tisk č. 599. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [citováno 18. 

července 2017], dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=599&CT1=0. 
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1.2.10.1. Dohoda o provedení práce 

 

Jak už samotný název napovídá, dohoda o provedení práce nemá suplovat hlavní 

pracovní poměr, a je omezena maximálním rozsahem práce, který nesmí přesáhnout 300 

hodin za kalendářní rok. 

Jedinou povinnou náležitostí dohody o provedení práce je stanovení doby, na 

kterou se dohoda uzavírá, a obligátní písemná forma. 

I přesto je však vhodné do dohody o provedení práce zakomponovat ustanovení o místu 

výkonu práce, druhu práce, odměně či způsobu zrušení. 

 

1.2.10.2. Dohoda o pracovní činnosti 

 

Oproti dohodě o provedení práce je právní úprava u dohody o pracovní činnosti 

o něco podrobnější, byť i na ni se podpůrně použijí ustanovení o pracovním poměru. 

V případě dohody o pracovní činnosti lze vykonávat práci v takovém rozsahu, který 

nepřekročí v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. 

Co se týče povinných náležitostí, je zde zákon o něco striktnější, vyžaduje se 

stanovení druhu sjednané práce, rozsahu pracovní doby a doby, na kterou se dohoda 

uzavírá. Opět však subjektům nic nebrání v tom ujednat si i další ustanovení, zpravidla 

místo výkonu práce, výše odměny nebo překážky v práci na straně zaměstnance. 

 

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že dohoda o pracovní činnosti se už mnohem 

více blíží úpravě pracovní smlouvy. 

 

1.2.10.3. Stručné srovnání pracovní smlouvy a dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr 

 

Na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr dopadá mnohem více 

smluvní volnosti, subjekty nejsou toliko vázány povinnými náležitostmi jako v případě 

pracovní smlouvy, byť i u té jsou pouze tři (druh práce, místo výkonu, den nástupu do 

práce). 

Z těchto důvodů je však postavení zaměstnance, který vykonává práci na základě dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr, mnohem méně chráněno, takový 
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zaměstnanec tak např. nemá nárok na dovolenou, příplatky za přesčasy, cestovní 

náhrady, popřípadě na odstupné, jak je tomu u zaměstnance v pracovním poměru.  

Jak již bylo uvedeno výše, pracovní smlouva musí povinně obsahovat druh 

práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. 

Dohoda o provedení práce žádné povinné náležitosti neobsahuje, s výjimkou doby, na 

kterou se uzavírá. 

U dohody o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah 

pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. 

Ve všech případech je však nezbytné, aby uzavření pracovní smlouvy i dohod bylo 

učiněno v písemné formě. 

 

Není-li v pracovní smlouvě ujednána doba, na kterou se uzavírá, platí, že je 

uzavřena na dobu neurčitou. Pokud by byla uzavřena na dobu určitou, lze tak u jednoho 

zaměstnavatele po všech přípustných prodlouženích pracovat maximálně devět let. 

U dohody o provedení práce i u dohody o pracovní činnosti musí být povinně stanovena 

doba, na kterou se tyto dohody uzavírají. Na dohody však nelze aplikovat ustanovení § 

39 zákoníku práce, a proto je možné je sjednávat a prodlužovat opakovaně a bez 

omezení. 

Maximální rozsah práce vykonávané v pracovním poměru je stanoven na 40 

hodin za týden, v případě dohody o provedení práce je to pouze 300 hodin za kalendářní 

rok, a u dohody o pracovní činnosti nesmí rozsah práce přesáhnout v průměru  polovinu 

maximální týdenní pracovní doby, tedy více než 20 hodin za týden. 

Co se týče zániku pracovní smlouvy, jak už bylo popsáno výše, je možné od ní 

odstoupit nebo ukončit pracovní poměr případy předpokládanými v ustanovení § 48 a 

násl. ZP, s tím, že výpověď smí zaměstnavatel dát jen z taxativně daných důvodů, 

zaměstnanec žádnému důvodu nepodléhá. V případě výpovědi musí výpovědní doba 

činit nejméně 2 měsíce. 

Obě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr mohou být kdykoliv předčasně 

vypovězeny ze strany zaměstnavatele i zaměstnance – dohodou, výpovědí nebo 

okamžitým zrušením. Při výpovědi je nutné dodržet pouze patnáctidenní výpovědní 

dobu. 
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2. PRÁVNÍ ÚPRAVA PRACOVNÍ SMLOUVY VE FRANCII 

2.1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA FRANCOUZSKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA 

2.1.1. Pojem a postavení pracovního práva v systému práva 

 

Pracovní právo je souborem právních norem, které upravují vztahy mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pracovní právo se zabývá zejména vznikem, trváním 

a ukončením pracovní smlouvy. Současně garantuje dodržování odborových práv či 

zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Pracovní právo nelze podřadit pod právo soukromé ani veřejné, nejčastěji je 

řazeno pod odvětví práva sociálního, jelikož jeho cílem je ochrana jednotlivce proti 

sociálním rizikům a rovněž chrání individuální i kolektivní práva a povinnosti upravené 

smluvně mezi subjekty práva.
53

 

Francouzské pracovní právo je velice dynamickým právním odvětvím, je 

neustále novelizováno, jak reaguje na nové poměry a požadavky doby. Z tohoto důvodu 

je taktéž velice obsáhlé, francouzský zákoník práce čítá přes 11 000 paragrafů na více 

než 3 000 stran textu. 

Pracovní právo lze dělit na individuální pracovní právo a kolektivní pracovní právo. 

 

2.1.2. Stručný přehled vývoje právní úpravy pracovní smlouvy 

 

Moderní pracovní právo vzniká po změnách, které s sebou přinesla Velká 

francouzská revoluce, po přijetí Všeobecné deklarace práv člověka a občana v roce 

1789 a dále po přijetí Code civil v roce 1804, kterým bylo pracovní právo částečně 

kodifikováno, avšak neobsahovalo žádná ustanovení, která by chránila zaměstnance. 

Proto v pozdějších letech došlo k přijetí zákonů, které měly za cíl zaměstnance 

ochraňovat a zlepšovat tak jejich pracovní podmínky. 

Dne 22. března 1841 byl vydán první sociální zákon, současně považován i za 

první pracovní zákon, který limitoval pracovní dobu dětí ve věku 12 až 16 let na 

pouhých 12 hodin denně. Následoval zákon ze dne 2. listopadu 1892, který stanovil 

jedenáctihodinovou pracovní dobu pro ženy a pro děti ve věku 16 až 18 let. Už v roce 

1919 byla denní pracovní doba snížena na 8 hodin. 

 

                                                                    
53 MAZEAUD, Antoine. Droit du travail. Paris: Montchrestien, 2010, s. 1. 
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Důležitým momentem bylo schválení ústavy v roce 1848, která potvrdila 

samostatnou existenci pracovního práva a zařadila ho pod právo sociální. Právě od toho 

okamžiku docházelo ke schvalování četných sociálních zákonů a postupnému zlepšení 

situace zaměstnanců.  

Pracovní smlouva se až do roku 1973 nazývala „Smlouva o poskytování 

služeb“
54

, avšak zákonem ze dne 2. února 1973 došlo k zavedení jednotné terminologie 

„Pracovní smlouva“. 

Dalším důležitým mezníkem ve vývoji pracovního práva jsou osmdesátá léta 

minulého století, kdy docházelo ke zrovnoprávňování postavení mužů a žen v pracovně-

profesním životě. 

 

Pracovní právo prochází neustálým vývojem, téměř každý rok dochází k větší či 

menší novelizaci Code du travail, které se snaží reflektovat nejnovější judikaturu a 

uzpůsobit pracovní právo aktuálním otázkám společnosti. 

V současné době se připravuje rozsáhlá novelizace Code du travail. Obsahuje 

například nová pravidla pro pracovní smlouvu na dobu určitou i neurčitou, posílení 

postavení vnitropodnikových dohod coby pramene práva nebo předefinování výpovědi 

z ekonomických důvodů. Rozruch budí i stanovení zákonných limitů při odškodňování 

újmy zaměstnanců či zaměstnavatelů, které soudci Pracovního soudu nebudou moci 

přesáhnout, a to i přestože nedojde k pokrytí vzniklé škody. 

Plánované změny jsou i na poli kolektivního pracovního práva, kde se navrhuje sloučit 

do jediné instance podnikovou radu
55

, výbor pro zdraví, bezpečnost a pracovní 

podmínky
56

 a zástupce zaměstnanců
57

 ve všech společnostech, ačkoliv je to nyní možné 

pouze v případě, kdy u zaměstnavatele působí více než 50 a méně než 300 zaměstnanců. 

 

2.1.3. Prameny pracovního práva 

 

Prameny francouzského pracovního práva můžeme rozdělit na prameny 

nadnárodní, národní, vnitropodnikové a ustálenou soudní judikaturu. 

 

                                                                    
54 Franc. Le contrat de louage de service. 
55 Franc. Le comité d’entreprise. 
56 Franc. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
57 Franc. Les délégués du personnel. 
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Nadnárodní prameny 

Pod nadnárodní prameny spadají veškeré úmluvy Mezinárodní organizace práce, které 

Francie ratifikovala (čl. 55 Ústavy), příkladem je Úmluva č. 158/1982, která je 

aplikovatelná přímo před francouzskými soudy, jak bylo judikováno Kasačním soudem 

v březnu 2006 (Cass.Soc. 29/3/2006). 

I bez ratifikace úmluv je však nutné dodržovat základní normy, kterými je zákaz nucené 

práce, zákaz diskriminace a právo na svobodné sdružování se v odborech. 

Mezinárodní organizace práce vydává rovněž doporučení, která však nejsou právně 

závazná. 

Pod nadnárodní prameny spadají současně i prameny vydávané na půdě Evropské Unie, 

kam řadíme právo primární a sekundární. 

Protože Francie je členem Evropské unie stejně jako Česká republika, tyto prameny už 

byly detailněji rozebrány v úvodu této práce a více prostoru jim nebude věnováno. 

 

Národní prameny 

Francouzská ústava V. Republiky z roku 1958 obsahuje základní pracovně-sociální 

práva, jimiž je právo na práci, právo na stávku, právo na kolektivní vyjednávání a právo 

na účast vedení společnosti, jejichž respektování je garantováno Ústavní radou. 

Francouzský Code du travail představuje ucelenou úpravu pracovněprávních vztahů, 

aplikují se však i ustanovení Code civil, Code penal a další právní předpisy. 

 

Do podzákonných právním předpisů řadíme nařízení, dekrety a vyhlášky, např. 

Vyhláška vlády č. 2009-560 ze dne 20. května 2009, o obsahu a potvrzení platnosti 

dohod a akčních plánů ve prospěch zaměstnanosti starších pracovníků. 

 

Vnitropodnikové prameny 

Kolektivní smlouvy představují důležitý a velmi rozšířený pramen ve francouzském 

pracovním právu. Jedná se o takové smlouvy, které spočívají v souhlasném projevu vůle 

mezi odborovou organizací, která reprezentuje zaměstnance, a zástupci zaměstnavatelů. 

Takováto kolektivní smlouva se pak vztahuje na všechny zaměstnance.
58

 

 

                                                                    
58 Přednáška prof. Caseau-Roche, Droit de travail 1, Université de Bourgogne, Dijon, září 2015. 
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V praxi se pak může často vyskytnout problém konfliktu mezi zněním zákona a zněním 

kolektivní smlouvy, který se řeší aplikováním nejpříznivějšího ustanovení.
59

 

Pod vnitropodnikové prameny řadíme i zvyklosti, které mohou být buďto 

profesní, nebo vnitropodnikové. 

Tato pravidla nejsou psaná, svoji závaznost získávají až opakovaným a konstantním 

užíváním. Často vyplňují mezery v právu, jak je tomu např. u zkušební doby nebo 

výpovědní doby. U vnitropodnikových zvyklostí postačuje kratší doba užívání, většinou 

několik let. Takovéto zvyklosti zpravidla poskytují určité výhody svým zaměstnancům 

a jejich užití je právně vynutitelné. Zaměstnavatel zvyklost smí vypovědět, musí však 

předem informovat zaměstnance, kterých se benefity týkají, a současně respektovat 

výpovědní dobu.
60

 

Posledním pramenem této kategorie je vnitřní řád, který musí mít podnik 

povinně vyhotoven, zaměstnává-li více než 20 zaměstnanců. Obsah musí být v souladu 

se zákonem a zpravidla se týká otázek upravujících bezpečnost při práci, disciplinárních 

otázek apod.
61

 

 

Ustálená soudní judikatura 

Povahu pramene práva mají pouze rozhodnutí nejvyšších francouzských soudů, 

jmenovitě Kasační soud, Ústavní rada a Státní rada. 

 

Z důvodu četné judikatury Kasačního soudu na dalších stranách textu zde bude 

stručně nastíněna jeho základní úloha. 

Kasační soud je v rámci obecného soudnictví nejvýše postavený soudní orgán. Ověřuje 

soulad rozhodnutí soudu prvního a druhého stupně s právními předpisy, tzn. neposuzuje 

již znova skutkový stav sporu. Tím vystupuje jako garant dodržování zákonnosti a 

jednotnosti judikatury. Rozhodnutí soudu nižšího stupně může zrušit a vrátit k dalšímu 

řízení příslušného soudu, dále může rozhodnutí pouze zrušit, není-li již třeba ve věci 

                                                                    
59 Viz rozhodnutí Ústavní rady z 25. července 1989, č. 89-257 DC . 
60

 V poslední době se však uvádí spíše výklad, že zaměstnavatel musí informovat nejenom zaměstnance 

přímo dotčené na svých právech na benefit, nýbrž i ty zaměstnance, kteří by na rušený benefit byli 

schopní dosáhnout během několika let (srovnej rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 13. Října 2010, č. 10-

60130. 
61 Srovnej ustanovení  L. 1321-1 Code du travail. 
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jinak rozhodnout, a nebo dovolání zamítne, což vede ke konečnosti napadeného 

rozhodnutí soudu nižšího stupně. 

Kasační soud je rozdělen na 4 senáty (občanskoprávní, trestní, obchodní a sociální). 

Právě sociální senát rozhoduje otázky týkající se pracovněprávních sporů. 

 

2.2. PRACOVNÍ SMLOUVA 

2.2.1. Základní charakteristika pracovní smlouvy 

 

Podle ustanovení L. 1211 Code du travail se ustanovení Code du travail vztahují 

na všechny zaměstnavatele a zaměstnance, tedy osoby, které jsou vázány pracovní 

smlouvou. 

Avšak Code du travail definici pracovní smlouvy nepodává, ta byla vytvořena až soudní 

judikaturou, která pracovní smlouvu chápe jako závazek jedné osoby pracovat na účet a 

ve vztahu podřízenosti vůči osobě druhé, to vše za úplatu. Základním kritériem této 

definice je právě vztah podřízenosti. Co tím chápat? Definice byla opět ponechána 

pouze na judikatuře, dle které vztah podřízenosti je: „Provedení práce pod dohledem 

zaměstnavatele, který má pravomoc řídící a přikazovací, pravomoc kontrolovat 

provedení práce a sankcionovat porušení kázně svých podřízených.“
62

 

Aby mohlo být skutečně posouzeno, zda jde v konkrétním případě o pracovní 

smlouvu, soudní praxe postupem let určila vodítka, dle kterých lze vyvozovat existenci 

pracovní smlouvy. Jedná se o: 

 

- organizované poskytování služby: zpravidla místo výkonu práce a čas výkonu 

práce,
63

 

- odměnu za vykonanou práci, 

-  poskytování nezbytných pomůcek pro výkon práce, 

- kontrolní pravomoc zaměstnavatele, která zasahuje do autonomní sféry 

zaměstnance. 

 

                                                                    
62 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 13. listopadu 1996, č. 386. 
63 V konkrétním rozhodnutí se jednalo o případ lékaře, který nedisponoval vlastní praxí, nemohl si volně 

vybírat své pacienty, materiál mu poskytovala klinika, stejně jako mu byly určovány pracovní hodiny. 

Soudci dospěli k závěru, že zde existuje pracovní smlouva (viz rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 

7.prosince 1983, č. 81-41626. 
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2.2.2. Typy pracovních smluv 

 

Z hlediska doby trvání pracovního poměru lze rozlišit pracovní smlouvu na dobu 

určitou a na dobu neurčitou. Dle ustanovení L. 1221-2 Code du travail je smlouva na 

dobu neurčitou obecnou a standardní formou, co se týče pracovněprávních vztahů. 

V praxi jsou však 2/3 uzavíraných smluv na dobu určitou. 

 

2.2.2.1. Smlouva na dobu určitou 

 

Z výše uvedeného vyplývá subsidiární charakter smlouvy na dobu určitou ve 

vztahu ke smlouvě na dobu neurčitou. 

Z tohoto důvodu tak smlouva na dobu určitou nemůže být uzavřena v případě výkonu 

práce, která je běžná a stálá. Pokud dojde k nedodržení tohoto ustanovení, 

zaměstnavatel se vystavuje riziku pokuty ve výši 3.750 EUR, při recidivě se částka 

zvyšuje o dvojnásobek a hrozí navíc i trest odnětí svobody.
64

 

Důvody, při kterých lze uzavřít smlouvu na dobu určitou pro výkon práce, která 

musí mít charakter konkrétnosti a dočasnosti, jsou vyjmenovány v ustanovení L. 1242-2 

Code du civil, a jsou jimi: nahrazení zaměstnance v případě jeho absence
65

, dočasného 

přechodu na částečný úvazek, přerušení jeho pracovní smlouvy, dále v přechodném 

navýšení podnikatelské aktivity zaměstnavatele, v případě výkonu sezónních pracích, 

jejichž výkon se předpokládá každý rok v závislosti na ročním období s ohledem na 

dočasnou povahu takovéto práce. 

Judikatura nicméně dovodila, že i vnitropodniková zvyklost neuzavírat v určitých 

případech smlouvu na dobu neurčitou je přípustná, tato konstantní zvyklost však musí 

být odůvodněna objektivními důvody, které se vztahují k existenci konkrétního důkazu, 

který dokládá dočasný charakter vykonávané práce.
66

 

Mimo výše uvedené případy lze dále uzavřít smlouvu na dobu určitou na základě 

právních předpisů na podporu přijímání určitých kategorií nezaměstnaných osob nebo 

pokud zaměstnavatel souhlasí, k zajištění dalšího odborného školení zaměstnanců. 

                                                                    
64 Viz ustanovení L. 1248-1 a násl. Code du travail. 
65 Podle rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 28.června 2006, č. 04-40455, smí takto být nahrazen pouze 

jeden zaměstnanec. 
66 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 23.ledna 2008, č. 06-44197. 
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Dekret vlády ze dne 28. srpna 2006, transponovaný i do Code du travail v ustanovení L. 

1242-3, navíc umožnil uzavírat smlouvy na dobu určitou se všemi staršími pracovníky 

(57 a více let), s výjimkou zemědělských profesí, kteří jsou registrovaní na pracovním 

úřadě alespoň po dobu 3 měsíců, což má vést k vyššímu počtu zaměstnaných seniorů a 

zároveň jim tak umožnit uplatnění všech jejich práv v souvislosti s důchodem. Tato 

smlouva však nesmí být uzavřená na více než 18 měsíců, smí být jednou prodloužena, 

maximální délka smlouvy však nesmí přesáhnout ve svém součtu 36 měsíců.
67

 

Naopak smlouva na dobu určitou nesmí být uzavřena v případě nahrazení 

zaměstnance, který právě vykonává své právo na stávku, dále pro výkon nebezpečných 

prací, a v rámci dočasného zvýšení aktivity zaměstnavatele během doby 6 měsíců, které 

následují po propouštění z ekonomických důvodů. 

Chtějí-li obě strany po zániku pracovní smlouvy na dobu určitou uzavřít novou 

smlouvu na dobu určitou, tedy stejné subjekty pracovněprávního vztahu a stejná 

pracovní pozice, musí být respektována karenční doba, která se vypočte dle délky 

předchozí smlouvy na dobu určitou – jedna třetina v případě smlouvy na dobu určitou 

14 a více dní, jedna polovina u doby kratší než 14 dní. 

Délka smlouvy na dobu určitou nesmí být delší než 18 měsíců. Je možné ji 

znovu uzavřít až dvakrát, ovšem s podmínkou, že celková délka nesmí přesáhnout 

stanovených 18 měsíců.
68

 V případě zaměstnanců vykonávajících sezónní práce nebo u 

pracovní pozice, která má být zanedlouho zrušena, je možné prodloužit pracovní 

smlouvu na dobu určitou až na 24 měsíců. 

Naopak u výkonu nebezpečných prací je možné uzavřít pracovní smlouvu pouze na 

dobu maximální délky 9 měsíců. 

V případě uzavírané smlouvy na dobu určitou z důvodu nahrazení nepřítomného 

zaměstnance nebo jehož pracovní smlouva byla dočasně pozastavena, při výkonu 

sezónních prací aj., je pracovní smlouva uzavřena na minimální dobu, po dobu 

nepřítomnosti nahrazovaného zaměstnance či než bude splněna práce, pro jejíž výkon 

byla smlouva uzavřena. 

V některých případech je obtížné takto definovat dobu trvání pracovní smlouvy. K této 

otázce se vyjadřoval i Kasační soud, který prohlásil, že za dobu nepřítomnosti 

zaměstnankyně na mateřské dovolené se považuje skutečná doba její nepřítomnosti, a 

                                                                    
67 Dekret č. 2006-1070 z 28.srpna 2006. 
68 Viz ustanovení L. 1243-13 Code du travail. 
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ne oficiální doba konce mateřské dovolené.
69

 Uvedený závěr byl dále ještě rozšířen o 

názor, že ke konci mateřské dovolené se automaticky připočítává i následující 

kalendářní volno.
70

 

Co se týče formálních požadavků, podle ustanovení L. 1242-12 Code du travail 

je vyžadována písemná forma společně s povinným určením důvodu sjednání smlouvy 

na dobu určitou, dobou trvání a druhem práce. 

Jedno vyhotovení pracovní smlouvy musí obdržet zaměstnanec, a to do 2 pracovních 

dnů ode dne uzavření pracovní smlouvy. 

V případě nedodržení požadavku písemné formy bude pracovní smlouva na dobu 

určitou automaticky ze zákona překvalifikována na pracovní smlouvu na dobu 

neurčitou. 

O nedodržení požadavku ohledně povinnosti zaměstnavatele předat jedno vyhotovení 

pracovní smlouvy zaměstnanci dlouhou dobu nebylo nikde pojednáno. Až v roce 2015 

Kasační soud rozhodl, že i v takovém případě dojde k překvalifikování na pracovní 

smlouvu na dobu neurčitou, kdy soud toto pochybení postavil na roveň pochybení 

ohledně povinné písemné formy.
71

 

Takové překvalifikování na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou s sebou nese 

určité následky, z nichž ten nejdůležitější zakládá právo zaměstnance na odškodné, 

které nesmí být nižší než částka odpovídající jednoměsíčnímu platu zaměstnance. Podle 

rozhodnutí Kasačního soudu pak je takovým platem poslední vyplacený plat 

zaměstnance před tím, než se obrátil na pracovní soud.
72

 

K zániku pracovní smlouvy na dobu určitou může dojít ve čtyřech různých 

situacích: během zkušební doby, uplynutím sjednané doby, získáním jiné pracovní 

smlouvy na dobu neurčitou a předčasným vypovězením smlouvy. 

 

- Výpověď během zkušební doby 

O zkušební době je více pojednáno v kapitole 2.2.8.1. této práce. Během zkušební doby 

může dojít zcela libovolně ke zrušení pracovního poměru, není vyžadována žádná 

speciální procedura či důvod zrušení. Je třeba respektovat pouze výpovědní lhůtu, jejíž 

délka závisí na počtu odpracovaných dnů – 24 hodin v případě 8 odpracovaných dní, u 
                                                                    
69 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 9.března 2005, č. 02-44927. 
70  Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 10.dubna 2013, č. 12-13282. 
71 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 17.června 2005, č. 03-42596. 
72 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 17.června 2005, č. 03-44900. 
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odpracovaných dní do jednoho měsíce 48hodinová výpovědní lhůta, dva týdny při 

odpracovaném více než jednom měsíci, jeden měsíc při odpracovaných 3 měsících. 

V případě zrušení pracovního poměru ve zkušební době nemá zaměstnanec nárok na 

žádné odškodnění.
73

 Jinak je tomu ovšem v případě, měla-li výpověď diskriminační 

povahu, potom je takto daná výpověď neplatná. V případě šikanózní výpovědi má pak 

zaměstnanec nárok na náhradu škody. Pokud dojde k rozvázání pracovního poměru až 

po zkušební době, takové zrušení je neplatné a zaměstnanec má opět nárok na náhradu 

mzdy až do uplynutí sjednané doby pracovní smlouvy na dobu určitou. 

 

- Zánik pracovního poměru uplynutím sjednané doby 

Uplynutím sjednané doby zaniká pracovní poměr bez dalšího. Pokud ovšem 

zaměstnanec pokračuje dále ve výkonu své sjednané práce na stejné pracovní pozici, 

pracovní smlouva se automaticky překvalifikuje na pracovní smlouvu na dobu 

neurčitou.
74

 

V případě skončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby má zaměstnanec 

ze zákona
75

 nárok, jako kompenzaci za dočasnost, na příspěvek vyrovnávající nejistotu 

jeho situace ve výši 10 % výše jeho celkového hrubého platu, v případě existence 

kolektivní smlouvy ve výši 6 % výše jeho celkového hrubého platu. Výjimku z tohoto 

pravidla tvoří případy sezónních prací a smlouvy uzavírané se studenty během jejich 

prázdnin, což potvrdila i Ústavní rada ve svém rozhodnutí ze dne 13. června 2014, č. 

2014-401. Předmětný spor se však dostal až před Soudní dvůr Evropské unie, před 

kterým nespokojený student uplatňoval námitku zákazu diskriminace na základě věku a 

rovnost zaměstnanců garantovaných evropským právem. Soudní dvůr však dne 1. října 

2015 potvrdil rozhodnutí Ústavní rady a dal jí za pravdu, že příspěvek má sloužit 

k vyrovnání nejistoty po skončení pracovního poměru, kdežto v případě studenta, který 

se po konci pracovního poměru vrací zpět na své místo do školy, je toto 

bezpředmětné.
76

 

 

- Získání jiné pracovní smlouvy na dobu neurčitou 

                                                                    
73 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 13.března 2013, č. 11-25604. 
74 Viz ustanovení L. 1243-11 Code du travail. 
75 Viz ustanovení L. 1243-8 Code du travail. 
76 Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 1.října 2014, č. C‑432/14. 
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Zaměstnanec smí vypovědět smlouvu na dobu určitou před uplynutím sjednané doby, 

pokud prokáže platné uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Zaměstnanec však 

musí respektovat délku výpovědní doby, která nesmí přesáhnout délku 2 týdnů. 

V případě takto skončeného pracovního poměru nemá zaměstnanec nárok na 

příspěvek kompenzující dočasnost. 

 

- Předčasné vypovězení smlouvy 

Toto je pouze ojedinělé a může nastat ve čtyřech následujících případech předvídaných 

ustanovením L. 1243-1 Code du travail: zrušení dohodou zaměstnavatele a 

zaměstnance, v případě vis maior
77

, v případě závažného porušení povinností
78

 a od 

roku 2011 nově i v důsledku ztráty zdravotní způsobilosti konstatované poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb. 

Předčasné vypovězení pracovní smlouvy na dobu určitou otevírá právo na 

náhradu škody. V případě vypovězení smlouvy ze strany zaměstnance má 

zaměstnavatel nárok na náhradu vzniklé škody, zaměstnanec současně nemá právo na 

příspěvek kompenzující dočasnost. 

Naopak vypoví-li smlouvu předčasně zaměstnavatel, má zaměstnanec nárok na náhradu 

mzdy až do výše mzdy, kterou by zaměstnanec obdržel ke konci smlouvy na dobu 

určitou, včetně nároku na příspěvek kompenzující dočasnost. 

 

2.2.2.2. Smlouva na částečný úvazek 

 

Za pracovní dobu na částečný úvazek se považuje každá doba, která je nižší než 

zákonná pracovní doba, tedy která nepřesáhne délku 35 hodin týdně. To bývá hojně 

využíváno především ženami, které tak mohou pracovat a současně se starat o děti.  

Pracovní smlouva na částečný úvazek může být zaměstnanci nabídnuta, avšak nesmí 

mu být vnucena, a v případě odmítnutí zaměstnancem nesmí být důvodem k jeho 

propuštění či důvodem k udělení disciplinární sankce. 

                                                                    
77 Dle rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 29.října 2008, č. 07-40066, neúspěch u zkoušky a následná 

nemožnost doložit osvědčení o odborném vzdělání nezakládá případ vis maior a důvod předčasného 

vypovězení pracovní smlouvy. 
78 Dle rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 29.listopadu 2006, č. 04-47302, ve kterém soud judikoval, že 

závažné pochybení může být jak na straně zaměstnance, tak ale i zaměstnavatele. 
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Absence písemného ujednání o délce pracovní doby vytváří předpoklad, že zaměstnání 

je na plný úvazek. V takovém případě je na zaměstnavateli, který zpochybňuje tento 

předpoklad, prokázat, že uzavřená pracovní smlouva byla na částečný úvazek.
79

 

 

2.2.2.3. Pracovní smlouva s přerušenou dobou pracovního poměru
80

 

 

V případě, že činnost zaměstnavatele není stálá po celý kalendářní rok, ale závisí 

na školním roce, turistickém období, kulturní sezóně nebo ročním období, lze se 

zaměstnancem sjednat pracovní smlouvu s přerušenou dobou pracovního poměru. 

Možnost uzavřít takovou pracovní smlouvu však musí být předvídána kolektivní 

smlouvou, s výjimkou případů, kdy zaměstnavatel zaměstnává handicapované 

zaměstnance. 

 

2.2.2.4. Učňovská pracovní smlouva
81

 

 

Mladí v rozmezí 16 až 25 let mohou uzavřít tzv. učňovskou pracovní smlouvu, 

která jim umožňuje vyzkoušet si v reálné situaci dosud získané teoretické poznatky. 

Podmínkami uzavření učňovské pracovní smlouvy je francouzská státní příslušnost, 

případně příslušnost ke členskému státu Evropské unie. Uzavřít učňovskou pracovní 

smlouvu však může i příslušník nečlenské země Evropské unie, pokud má platné 

povolení k pobytu ve Francii. Druhou podmínkou pak je věk v rozmezí 16 až 25 let. 

Code du travail nestanoví žádné podmínky pro zaměstnavatele, tím tak může být 

jakákoliv společnost, ať už soukromého či veřejného práva. Je však třeba splňovat vyšší 

nároky ohledně pracovních podmínek, přičemž důraz je kladen na morální vlastnosti 

školitelů, jejich profesní a pedagogické vlastnosti, zvýšená potřeba ochrany zdraví při 

práci aj. 

Tato smlouva může být uzavřena pouze na dobu určitou, a to v minimální délce 

6 měsíců, maximální dobou jsou 4 roky. Délka se odvíjí od dosaženého vzdělání 

mladistvých. 

                                                                    
79 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 9.března 2005, č. 03-40386, znovu potvrzeno rozhodnutím 

Kasačního soudu ze dne 16.května 2016, č. 14-17.496. 
80 Franc. Le contrat de travail intermittent. 
81 Franc. Le contrat d'apprentissage. 
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Současně musí být respektována kogentní ustanovení o výkonu práce 

mladistvými, kdy pracovní doba nesmí přesáhnout 8 hodin denně, je stanoven zákaz 

práce v noci, během neděle a svátků. 

Zaměstnavatel, který takto zaměstnává mladistvé, má pak nárok na finanční 

příspěvek od regionální rady, a současně má prospěch z daňového odpočtu za každého 

zaměstnaného mladistvého. 

 

2.2.2.5. Profesní smlouva
82

 

 

Profesní smlouva umožňuje profesní začlenění či znovuzačlenění a slouží 

zejména mladým zaměstnancům či osobám, které čelí sociálním problémům. Je určena 

pro mládež mezi 16 až 25 lety věku, obzvláště pro mladistvé, kteří neabsolvovali druhý 

cyklus středoškolského vzdělání a kteří nejsou držiteli diplomu technického nebo 

odborného vzdělání, a pro uchazeče o zaměstnání ve věku 26 a více let. 

Zaměstnanci je touto smlouvou poskytnuta možnost sdílení svého času mezi organizací, 

která poskytuje výcvik nebo jiná teoretická profesní školení, a společností, ve které 

zaměstnanec aplikuje a získává další vědomosti. Toto pak vede k tomu, že se 

zaměstnanci zvýší jeho kvalifikace, která je registrována v národním seznamu 

odborných certifikací, a může vést i k vydání osvědčení o kvalifikaci. Současně je 

zaměstnanci přidělen školitel z domovské společnosti, který zajišťuje kontakt mezi 

organizací poskytující výcvik a zaměstnavatelem, a podílí se na vyhodnocování 

monitoringu tréninku. 

Postavení zaměstnance je totožné s ostatními zaměstnanci ve společnosti, avšak 

aplikují se některé odlišnosti, konkrétně ve věci odměňování, kdy zaměstnanci podle 

věku a dosaženého vzdělání náleží procentuální část minimální mzdy, a v pracovních 

podmínkách, jedná-li se o mladistvého zaměstnance. 

Mimo obvyklých administrativních formalit při uzavírání pracovní smlouvy, 

musí zaměstnavatel, kterým nesmí být stát ani orgán veřejné správy, provést několik 

specifických formalit: uzavřít profesní smlouvu v písemné formě a rozeslat profesní 

smlouvu na příslušné organizace (DIRECTE), aby získal financování výdajů na školení 

spojených s profesním projektem a správní povolení k provedení projektu 

profesionalizace. 

                                                                    
82 Franc. Le contrat de professionnalisation. 
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2.2.2.6. Manažerská smlouva o provedení práce
83

 

 

Manažerská smlouva o provedení práce je vyhrazena výlučně pro najímání 

inženýrů, manažerů a vedoucích pracovníků, kteří mají být přiřazeni k projektu s 

omezenou dobou platnosti. Tato smlouva je specifická tím, že jakmile je splněn cíl, pro 

který byla uzavřena, dojde k jejímu zániku. Použití tohoto podtypu smlouvy na dobu 

určitou je omezeno jen na určité formy najímání a je vyhrazeno pro soukromý sektor. 

Zaměstnanci, se kterými lze uzavřít tento druh smlouvy, tedy mohou být pouze vedoucí 

zaměstnanci, kteří jsou za takové považováni s ohledem na jejich dosažené vzdělání či 

úroveň zkušeností z oboru. 

Doba, po kterou trvá manažerská smlouva, není přesně určena, k ukončení 

smlouvy dochází událostí, a nikoliv plynutím času. 

Aby uzavření manažerské smlouvy bylo zákonné, musí existovat projekt, pro který 

je sjednána. Projekt musí současně splňovat 5 následujících podmínek: 

 

 musí být omezen v čase, minimální délka trvání je 18 měsíců, maximální 3 roky, 

současně nesmí dojít k jeho prodloužení či obnovení, 

 k jeho realizaci je nezbytné využití technických dovedností vedoucích 

pracovníků, 

 uskutečňování projektu není pro zaměstnavatele standardní a trvalá činnost, 

 manažerské smlouvy jsou uzavírány výhradně pro realizaci projektu, 

 datum ukončení projektu nelze přesně určit ani předvídat. 

 

Pokud bude manažerská smlouva o provedení práce uzavřena v rozporu s výše 

uvedeným, dojde k jejímu překvalifikování na pracovní smlouvu na dobu neurčitou a 

zároveň bude zaměstnavatel postižen i peněžitými sankcemi. 

 

 

 

 

                                                                    
83 Franc. Le CDD à objet défini. 
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2.2.3. Postup před uzavřením pracovní smlouvy 

 

Obecně vzato, i na proces uzavírání pracovní smlouvy se aplikují obecná 

smluvní pravidla, konkrétně princip svobodné vůle, který se projevuje zejména ve 

svobodné volbě smluvních stran. V pracovním právu je však tato svoboda částečně 

omezena. 

 

Omezení práva zaměstnat 

Zde se uplatní princip zákazu diskriminace, jak je stanoven v ustanovení L.1132-1 Code 

du travail. Toto ustanovení zakazuje jakoukoliv diskriminaci, ať už přímou či nepřímou, 

jak je definována v tzv. antidiskriminačním zákoně
84

, spočívající zejména 

v diskriminaci při sankcionování, propouštění, odměňování, uzavírání smluv, přeřazení 

pracovníka nebo jeho služebním přikázáním, profesním povyšování nebo prodloužení 

pracovní smlouvy. Jak jde z tohoto ustanovení vidět, zákaz diskriminace se vztahuje na 

všechna možná stádia profesní etapy zaměstnance. 

V souladu s ustanovením L.1221-6 zaměstnanec nesmí být dotazován na 

informace, které přímo a nezbytně nesouvisí s nabízenou prací, nebo které nebudou 

vyhodnocovat jeho profesní schopnosti. Veškeré takto získané informace navíc 

podléhají přísné anonymitě. 

 

Omezení práva nezaměstnat 

Zaměstnavatel je povinen nabídnout výkon práce prioritně osobám, které požívají těchto 

výhod: osoby se zdravotním postižením, pracovníci pracující na částečný pracovní 

úvazek, pracovníci, kteří byli propuštěni z ekonomických důvodů za poslední rok apod. 

Předpokladem tohoto však je platné uzavření „pomocné“ smlouvy mezi 

zaměstnavatelem a státem. Za závazek zaměstnávat výše uvedené osoby se stát 

zavazuje, že zaměstnavateli poskytne finanční a daňové výhody. 

 

 

 

 

                                                                    
84 Zákon č. 2008-496 ze dne 27. května 2008,  tzv. antidiskriminační, přijatý na základě komunitárního 

práva. 
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2.2.4. Subjekty 

 

Zaměstnavatel je osoba, pro kterou se vykonává práce, za což on vyplácí mzdu. 

Bez existence pracovní smlouvy nelze hovořit o zaměstnavateli. Zaměstnavatelem může 

být jak osoba fyzická, tak i právnická. 

Zaměstnavatel je ten, kdo zaměstnanci přiděluje práci, udílí pokyny, kontroluje a 

dohlíží na splnění práce, sankcionuje případná pochybení zaměstnance. 

Oproti tomu zaměstnancem může být pouze osoba fyzická, která za odměnu 

vykonává práci. Stejně jako u zaměstnavatele, ani zaměstnanec nemůže existovat bez 

pracovní smlouvy, a to bez ohledu na její formu či povahu. 

Fyzická osoba nabývá plné svéprávnosti 18. rokem věku, od 16. roku však mohou i 

mladiství uzavřít pracovní smlouvu, budou-li mít souhlas svého zákonného zástupce. 

Je-li mladistvý mladší 16 let, je zakázáno ho zaměstnávat, s výjimkou případů, kdy se 

jedná o uměleckou či modelingovou činnost. Učeň smí být zaměstnán od 15. roku věku, 

a žák během úseku školních prázdnin dokonce od svých 14. narozenin. Ve všech těchto 

případech zaměstnavatel podléhá zvláštním omezením a povinnostem, a to zejména v 

oblasti bezpečnosti a pracovní doby mladistvých zaměstnanců. 

 

2.2.5. Uzavření pracovní smlouvy 

 

Stejně jako ostatní smlouvy, ani pracovní smlouva nemůže vzniknout bez 

projevení shodného souhlasu obou stran. Přesto se při sjednávání pracovní smlouvy 

neaplikuje klasický smluvní proces, což je dáno zejména existencí nerovnosti mezi 

subjekty, kteří pracovní smlouvu uzavírají. Výjimky z principu svobodného výběru 

smluvní strany jsou podrobněji popsány v kapitole 2.2.3. této práce. 

Ustanovení L.1221-1 Code du travail stanoví, že pracovní smlouva podléhá 

ustanovením společného práva
85

, tedy Code civil. 

Pracovní smlouva je však i druhem smluv, které jsou uzavírány adhezním 

způsobem, je tedy nezbytné chránit tu stranu, která nemá prostředky k tomu, aby mohla 

nějak více diskutovat o obsahu pracovní smlouvy. 

 

 
                                                                    
85 Ve Francii se pod názvem Droit commun rozumí souhrn právních norem, které se aplikují na všechny 

situace, na které se nevztahují normy speciální. Kodexem droit commun se tak stává občanský zákoník. 
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2.2.6. Podmínky platnosti pracovní smlouvy 

 

Aby se vůbec jednalo o platně uzavřenou pracovní smlouvu, musí být splněny 4 

následující podmínky, bez kterých o existenci pracovní smlouvy nemůžeme hovořit. Ty 

jsou stanoveny v ustanovení § 1108 Code civil, které částečně přebírá i Code du travail. 

 

Způsobilost uzavřít smlouvu 

Ačkoliv zletilost počíná 18. rokem života, již od 16. roku života vstupuje jedinec do 

aktivního života a smí uzavírat svým jménem kontrakty, hovoříme zde o tzv. profesní 

způsobilosti. 

Přesto existují z tohoto pravidla výjimky, zejména pro učně, umělce, mladistvé mezi 14. 

a 16. rokem života, během doby prázdnin, které trvají více než 15 dnů, apod. 

V tomto případě Code du travail nicméně striktně limituje dobu trvání výkonu práce. 

 

Svobodný a informovaný souhlas 

Dle ustanovení § 1109 Code civil platí, že souhlas musí být prost vad, to znamená 

nesmí být udělen na základě omylu, lsti nebo pod pohrůžkou násilí. 

Tomuto se více věnuje i judikatura, kdy Kasační soud dovodil, že se nejedná o podvod, 

obsahuje-li životopis uchazeče o zaměstnání nepřesné informace, které jsou schopné být 

interpretovány chybně.
86

 

 

Dovolený objekt 

Závislá práce vykonávaná zaměstnancem musí být v souladu se zákonem. 

 

Dovolený titul 

Dovoleným titulem se rozumí určující motiv, z důvodu kterého je práce vykonávána. 

Příkladem může být práce „pokojské“, která pracuje ve veřejném domě. Kasační soud 

zde dovodil, že její pracovní smlouva nemůže být platně uzavřenou, jelikož je to 

v rozporu se zákonem
87

 a dobrými mravy.
88

 

                                                                    
86 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 16. února 1999, č. 96-45565 
87 Od roku 1960, kdy Francie přistoupila k Úmluvě OSN z roku 1949 o potlačování obchodu s lidmi a 

využívání prostituce druhých osob, je ve Francii prostituce formálně zakázaná, jelikož je to: „neslučitelné 

s důstojností a hodnotou lidské bytosti“. 
88 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 8. ledna 1964. 
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Nedodržení těchto podmínek vede k neplatnosti pracovní smlouvy s účinky ex 

tunc, je tedy neplatná od samého počátku. 

Z hlediska požadavku formy pracovní smlouvy na dobu neurčitou není nutné 

dodržet formu písemnou, současně je však nezbytné, aby uzavíraná pracovní smlouva, 

je-li písemná, byla vyhotovena ve francouzském jazyce.
89

 

V souladu se směrnicí Rady č. 91/533/EHS ze dne 14. října 1991, o povinnosti 

zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo 

pracovního poměru, má navíc zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnancům 

základní informace, které se týkají zejména označení stran a místa výkonu práce, 

povahy práce, data začátku pracovní smlouvy a jejího trvání, výše odměny, pracovní 

doby a kolektivních smluv, kterými se řídí pracovní podmínky zaměstnance. 

 

2.2.7. Náležitosti pracovní smlouvy 

 

Code du travail nestanoví žádné podstatné náležitosti pracovní smlouvy na dobu 

neurčitou, avšak obecné náležitosti je možné dovodit z obecných ustanovení Code civil, 

směrnic Evropské unie
90

 a zejména per analogia skrz ustanovení vztahující se na 

pracovní smlouvu na dobu určitou. 

Konkrétně se tedy bude jednat o identifikaci stran, druh práce, datum nástupu do práce, 

délku trvání pracovního poměru, délku dovolené, délku výpovědní doby, výše odměny 

a stanovení jejího vyplácení, stanovení denní či týdenní pracovní doby a případné 

kolektivní smlouvy, které se na uzavíraný pracovní poměr budou vztahovat.  

V případě pracovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou navíc není stanovena 

ani obligatorní písemná forma. Zaměstnavatel má nicméně 2 měsíce na to, aby 

zaměstnanci předal písemný dokument obsahující povinné údaje o sjednaném 

pracovním poměru. 

 

 

 

                                                                    
89 Viz ustanovení L. 1221-3 Code du travail. 
90 Viz Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat 

zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru, následně transponována do 

Dekretu vlády č. 94-761 ze dne 31. srpna 1994. 
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2.2.7.1. Identifikace stran 

 

Písemná pracovní smlouva musí obsahovat co nejpřesnější identifikaci 

smluvních stran, bude se tak jednat o jméno a adresu zaměstnavatele, a číslo SIRET
91

.  

V případě zaměstnance je nezbytné uvést jméno a příjmení, rodné číslo, 

případně datum a místo narození.  

 

2.2.7.2. Místo výkonu práce 

 

Za místo výkonu práce je považováno místo, kde zaměstnanec pravidelně 

uskutečňuje přidělenou práci zaměstnavatelem. 

Pracovní smlouva může obsahovat doložku o změně místa výkonu práce, o které 

bude více pojednáno v kapitole 2.2.8.4. této práce. 

 

2.2.7.3. Datum nástupu do práce 

 

Datum uzavření pracovní smlouvy je prvním dnem platnosti pracovní smlouvy. 

Od té doby je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci a vyplácet mu za ni 

odměnu. 

 

2.2.7.4. Odměna za práci 

 

Odměna zaměstnance tvoří protihodnotu za jím konanou práci, právě proto je 

pracovní smlouva synallagmatickým závazkem, tedy závazkem s navzájem 

podmíněným plněním. 

Odměna může být stanovena základní částkou, což je fixní a konstantní částka, 

kterou zaměstnanec za vykonanou práci obdrží. Nejčastěji je stanovena na základě 

odpracovaných hodin, lze ji však určit za provedení předem sjednané práce, čímž 

dochází k vyšší efektivitě zaměstnanců. 

Vedle tohoto však lze sjednat i pohyblivou část odměny, což bývají nejrůznější prémie a 

příplatky, popřípadě plnění mající naturální povahu, například poskytnutí automobilu, 

telefonu aj. 

                                                                    
91 Obdoba českého identifikační čísla, které umožňuje identifikaci společnosti, franc. Système 

Informatique pour le Répertoire des Entreprises sur le Territoire. 
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Zákonem upravené je i spropitné jakožto část odměny zaměstnance, který 

přichází do kontaktu se zákazníky. 

Vždy je však třeba respektovat zákaz diskriminace. 

Odměna pak je vždy stanovena v pracovní smlouvě. Podle judikatury, 

ustanovení v pracovní smlouvě, které opravňuje zaměstnavatele k jednostranné změně 

smluvní odměny zaměstnance
92

, není platné. Výše odměny za vykonanou práci nemůže 

být změněna bez souhlasu zaměstnance, a to i bez ohledu na to, zda zaměstnavatel 

předstírá, že by takováto změna byla pro zaměstnance výhodnější.
93

 

 

A jak je to s možností individualizace systému odměňování podle osobního 

výkonu? V některých případech je to jeden z klíčů k úspěchu motivace zaměstnance. 

Avšak kdy je to možné realizovat, má-li být respektován zákaz diskriminace a současně 

pokud zaměstnavatel vždy potřebuje souhlas zaměstnance ke změně platu? 

Odpovědí je sjednání doložky o změně výše odměny za práci
94

, která zaměstnavateli 

umožňuje individualizovat odměnu právě v závislosti podle výkonu zaměstnance. I 

když zpočátku byly takovéto doložky soudy považovány za neplatné, později byl jejich 

názor zmírněn, až nakonec Kasační soud vyslovil názor, že pokud je změna odměny 

založena na objektivních okolnostech, které nezávisí na vůli zaměstnavatele, a současně 

nedojde ke snížení odměny pod zákonný či smluvní rámec minimální mzdy, je takováto 

doložka platná.
95

 

 

Záruky ochrany mzdy 

Protože odměna má pro zaměstnance silnou sociální funkci, zejména tu vyživovací, je 

třeba, aby byla chráněna jak před věřiteli zaměstnavatele, tak i samotného zaměstnance. 

Zaměstnanci tak mají přednostní postavení při svých pohledávkách vůči jiným 

věřitelům zaměstnavatele (Code civil). 

V případě bankrotu zaměstnavatele a vstoupením do insolvenčního řízení, vyplácí 

v případě nedostatečných finančních prostředků zaměstnavatele mzdové nároky 

                                                                    
92  Např. ustanovení o tom, že proměnná část odměny by mohla být upravena ze strany zaměstnavatele v 

závislosti na vývoji trhu a produktů, vše za předpokladu, že o tomto bude zaměstnanec informován. 
93  Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 30. května 2000, č. 97-45068. 
94 Franc. La clause de variation. 
95 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 2.července 2002, č. 00-13111. 
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vyplývající z pracovní smlouvy podle kritéria služebního stáří zaměstnance Sdružení 

pro správu pojistných nároků zaměstnanců.
96

 

 

2.2.7.5. Pracovní doba 

 

Pracovní dobou se rozumí čas, během kterého zaměstnanec musí vykonávat 

práci pro zaměstnavatele. 

V současnosti dochází ke stálému snižování pracovní doby, ať už z důvodu ochrany 

zdraví zaměstnanců, nebo pro snižování nezaměstnanosti.  

Dlouhou dobu byla týdenní pracovní doba 40 hodin, od roku 2002 však došlo k jejímu 

snížení na 35 hodin týdně. 

S pracovní dobou úzce souvisí pojem řádné pracovní doby
97

, který nebyl 

zákonem definován, teprve novelizací Code du travail z roku 1998 došlo k začlenění 

definice, která tuto dobu stanoví jako: „čas, během kterého je zaměstnanec k dispozici 

zaměstnavateli a musí se podřídit jeho pokynům, aniž by se mohl volně věnovat svým 

osobním záležitostem.“
98

 Tato definice však není úplně jasná, proto pozdějšími 

novelizacemi bylo stanoveno, že za řádnou pracovní dobu se považuje i čas přestávky, 

čas, během kterého se zaměstnanec převléká, apod. Naopak doba potřebná k přemístění 

z domova do práce se za řádnou dobu nepovažuje. Má-li však zaměstnanec více míst 

výkonu práce, doba cesty už se počítat bude. 

Jak již bylo řečeno výše, pracovní doba je 35 hodin týdně, denně nesmí 

přesáhnout více než 10 hodin.  Tuto dobu lze i překročit, např. stanoví-li tak kolektivní 

smlouva, v případě pracovní nutnosti apod. 

Pokud však dojde k překročení této doby, další započaté hodiny se považují za 

práci přesčas, a zaměstnanci za takto odpracované hodiny náleží příplatek ve výši od 25 

% do 50 % podle počtu hodin přesčas v jednom týdnu. Kolektivní smlouva však 

příplatek může snížit až na 10 %. Rovněž je možné hodiny přesčas kompenzovat 

náhradním volnem. 

Mimo pevně stanovenou pracovní dobu Code du travail umožňuje využívat i 

pohyblivou pracovní dobu, díky které si zaměstnanec prakticky sám rozvrhne pracovní 

                                                                    
96 Franc. Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés. 
97 Franc. Le temps du travail effectif. 
98 Viz ustanovení L.3121-1 Code du travail. 
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dobu pouze s tím, že musí respektovat některé hodiny, během kterých se musí zdržovat 

na pracovišti. 

Specifikem pak je institut dohody o paušální pracovní době
99

, který byl do Code 

du travail inkorporován v roce 2000. Tato dohoda je de facto nástroj, který umožňuje 

obejít klasické týdenní rozvržení pracovní doby, dle kterého se pracovní doba počítá na 

218 dnů za rok.  Sjednat takto pracovní dobu je možné v případě vedoucích pracovníků, 

u kterých je předpoklad, že týdenní rozvržení pracovní doby pro ně není nejvhodnější, 

právě s přihlédnutím ke specifickému postavení a potřebám v rámci společnosti. 

Druhou skupinou zaměstnanců jsou ti, u kterých nelze dopředu přesně určit pracovní 

dobu. Účelem tohoto institutu je zjednodušení úpravy hodin přesčas. 

Je třeba uvést, že dohoda o paušální době se stala předmětem sporu mezi Francií a 

Evropským výborem pro sociální práva, který dohodu odsoudil jako nekonformní 

s Evropskou sociální chartou. Kasační soud proto striktně vymezuje podmínky, za 

kterých je možné dohodu sjednat. Je vyžadována garance doby odpočinku a denní 

pracovní doba nesmí přesáhnout maximální limit. 

Pracovní pohotovostí se rozumí doba, během které je zaměstnanec povinen, aniž 

by byl trvale a okamžitě k dispozici zaměstnavateli, zdržovat se ve svém bydlišti nebo 

jeho blízkosti v případě náhlé a akutní potřeby zaměstnavatele vykonávat práci. Pokud 

skutečně dojde k výkonu práce, je tato doba považována za řádnou dobu práce. 

Stanovení pracovní pohotovosti může být předvídáno kolektivní či jinou smlouvou, 

případně i jednostranným rozhodnutím zaměstnavatele. 

 

2.2.7.6. Dovolená 

 

Každý zaměstnanec, který vykonává práci u jednoho zaměstnavatele, má nárok 

na dovolenou. Až do roku 2012 navíc existovala podmínka práce delší než 10 dní u 

jednoho zaměstnavatele, to však bylo s účinností zákona č. 2012-387 ze dne 22. března 

2012 vypuštěno s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2003/88/ES 

ze dne 4. listopadu 2003, o některých aspektech úpravy pracovní doby, a na 

judikaturu
100

 Soudního dvoru Evropské unie, dle které nárok na placenou dovolenou za  

kalendářní rok musí být zaměstnanci otevřen již od prvního dne jeho výkonu práce. 
                                                                    
99 Franc. Forfait en jours. 
100 Dle rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve spojených věcech C-350/06 a C-520/06 ze dne 

20.ledna 2009 
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Za každý odpracovaný měsíc pak zaměstnanci vzniká nárok na 2,5 dne 

dovolené, tedy 30 pracovních dnů za rok. Za dovolenou zaměstnanci náleží náhrada 

mzdy.  

Čerpání dovolené se řídí dle dohody zaměstnance se zaměstnavatelem, navíc si 

však zaměstnanec musí vzít dovolenou v době, která obsahuje období od 1. května do 

31. října kalendářního roku. Maximální část dovolené v jednom kuse přitom nesmí 

přesáhnout 24 pracovních dnů. Základní výměr jedné části dovolené činí minimálně 12 

po sobě následujících dnů, na menší část smí být rozdělena po odsouhlasení 

zaměstnancem. 

Code du travail rovněž upravuje právo zaměstnanců – manželů a partnerů 

PACS
101

, na souběžné čerpání dovolené, pokud pracují u jednoho zaměstnavatele. 

K dovolené se navíc přičítají až dva dny dovolené navíc za každé dítě, které 

nedosáhlo 15 let věku a které je v péči zaměstnance. Celkový počet dnů dovolené však 

nesmí přesáhnout 30 pracovních dnů, toto se proto uplatní převážně pro rodiče, kteří 

nepracují na plný úvazek. Pokud je zaměstnanci méně než 21 let, smí celková doba 

dovolené přesáhnout i zákonný rámec 30 dnů. 

 

2.2.7.7. Délka výpovědní doby 

 

V případě skončení pracovního poměru je vždy třeba respektovat výpovědní 

dobu, která je obligatorní při každém skončení pracovního poměru na dobu neurčitou, a 

to ať už se jedná o skončení pracovního poměru z iniciativy zaměstnavatele nebo 

zaměstnance. 

Výjimku z tohoto pravidla tvoří skončení pracovního poměru v době trvání 

zkušební doby či při hrubém porušení povinností. Rovněž těhotná zaměstnankyně v 

pokročilé fázi těhotenství může ukončit trvající pracovní poměr bez výpovědní doby, 

stejně jako zaměstnanec, který podá výpověď ze strany zaměstnance pro neplnění 

povinností zaměstnavatele. 

Výpovědní doba počíná běžet ode dne oznámení skončení pracovního poměru, 

nejčastěji doručením výpovědi, a to i přestože zaměstnanec může být v pracovní 

neschopnosti. Délka výpovědní doby je stanovena v pracovní smlouvě, kolektivní 

smlouvě nebo dle vnitropodnikových zvyklostí, a odvíjí se i od profesního stáří 

                                                                    
101 Franc. Pacte civil de la solidarité, česky občanský pakt solidarity. 
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zaměstnance. Obecně však platí, že trvá 1 měsíc u zaměstnanců, v případě vedoucích 

zaměstnanců pak 3 měsíce. 

 

2.2.8. Ostatní náležitosti pracovní smlouvy 

 

Záleží na zaměstnanci a zaměstnavateli, které další náležitosti si přejí upravit 

v pracovní smlouvě a je tak tedy ponecháno zcela na jejich vůli, co dalšího bude 

pracovní smlouva obsahovat. 

 

2.2.8.1. Zkušební doba 

 

Ačkoliv se institut zkušební doby využívá velice často, až do roku 2008 nebyl 

v Code du travail upraven. Stalo se tak až novelizací Code du travail č. 2008-596 ze dne 

25. června 2008. Zkušební době je od té doby věnována čtvrtá část, druhá kapitola 

druhé knihy Code du travail. 

Zkušební doba musí být sjednána na začátku pracovního poměru a slouží 

k utvrzení se o druhu, podmínkách a náročnosti práce, která má být zaměstnancem 

vykonávána. 

Definici zkušební doby nalezneme v ustanovení L.1221-20 Code du travail, ve 

kterém se stanoví, že zkušební doba dovoluje zaměstnavateli posoudit schopnosti 

zaměstnance a zaměstnanci zhodnotit, zda mu konkrétní post vyhovuje. 

Zkušební doba se automaticky nepředpokládá, vyžadují-li ji subjekty, musí být 

výslovně součástí pracovní smlouvy nebo kolektivní smlouvy. 

V této souvislosti judikatura dovodila, že není možné sjednat další zkušební dobu poté, 

co došlo ke změně pracovní pozice (a pracovní smlouvy) zaměstnance u téhož 

zaměstnavatele.
102

 

Před rokem 2008, dříve než došlo k zákonné úpravě zkušební doby, byla doba 

ponechána na uvážení stran, její délka musela být pouze přiměřená s ohledem na délku 

trvání pracovního poměru. 

Po novelizaci Code du travail došlo k zakotvení maximální délky zkušební doby 

s ohledem na pozici, na které je zaměstnanec zařazen. Pro zaměstnance s pracovní 

smlouvou na dobu neurčitou vykonávající manuální práci v maximálním rozsahu 2 

                                                                    
102 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 30.března 2005, č. 03-41797. 
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měsíců, pro vyučené zaměstnance a specializované zaměstnance v maximálním rozsahu 

3 měsíců, u vedoucích zaměstnanců nesmí délka zkušební doby přesáhnout 4 měsíce. 

Zkušební doba smí být jedenkrát prodloužena, nesmí však překročit dobu 4 

měsíců u zaměstnanců vykonávajících manuální práce, dobu 6 měsíců u vyučených 

zaměstnanců a specializovaných zaměstnanců a  dobu 8 měsíců v případě vedoucích 

zaměstnanců. Současně tak musí být předem stanoveno v pracovní smlouvě nebo 

v kolektivní smlouvě. 

U zaměstnanců s pracovní smlouvou na dobu určitou lze rovněž sjednat 

zkušební dobu. Pokud zvyklosti nebo jiná ujednání kolektivních smluv nestanoví kratší 

dobu, nesmí zkušební doba přesáhnout 1 den za 1 týden vykonávané práce, s horním 

limitem zkušební doby 2 týdny u pracovní smlouvy, která je sjednána na maximálně 

6měsíční období. V ostatních případech je maximální délka zkušební doby 1 měsíc. 

K počítání dnů zkušební doby se vyjádřil i Kasační soud ve svém rozhodnutí ze 

dne 29. června 2005, č. 02-45701, znovu potvrzeném rozhodnutím ze dne 28. dubna 

2011, č. 09-40464, ve kterých stanovil, že délka zkušební doby vyjádřená ve dnech, 

týdnech či měsících se rozumí kalendářními dny a nikoliv dny pracovními. 

Během zkušební doby může dojít ke zrušení pracovního poměru, není 

vyžadována žádná speciální procedura či důvod zrušení. Je třeba respektovat pouze 

výpovědní dobu, jejíž délka závisí na počtu odpracovaných dnů – 24 hodin v případě 8 

odpracovaných dní, u odpracovaných dní do jednoho měsíce 48hodinová výpovědní 

doba, dva týdny při odpracovaném více než jednom měsíci, jeden měsíc při 

odpracovaných 3 měsících. 

Pokud výpovědní doba není respektována, je zaměstnavatel povinen vyplatit 

zaměstnanci náhradu mzdy za každý den nerespektování této doby, jak bylo potvrzeno i 

Kasačním soudem.
103

 

Během zkušební doby je třeba navíc vzít v úvahu i postavení zaměstnance, 

kterého by zaměstnavatel chtěl případně propustit. V případě tzv. chráněného 

zaměstnance musí zaměstnavatel obdržet souhlas
104

 v souladu s obecnými pravidly 

propouštění zaměstnanců, o čemž bude detailněji pojednáno dále. 

V jiném případě byl zaměstnanec ve zkušební době, během níž onemocněl. 

Zaměstnavatel ho z tohoto důvodu propustil, aniž by však dodržel zákonnou výpovědní 

                                                                    
103 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 1.června 2010, č. 09/04831. 
104 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 26.října 2005 č. 03-44751. 
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dobu. I zde Kasační soud konstatoval neplatnost takového propuštění z důvodu 

diskriminace a navíc stanovil zaměstnavateli povinnost vyplatit zaměstnanci náhradu za 

ušlou mzdu.
105

 

Pokud však zaměstnavatel uvede důvod propuštění spočívající v disciplíně 

zaměstnance, je nezbytné následovat postup dle disciplinárního procesu.
106

 

 

Od standardní zkušební doby na začátku nového pracovního poměru je třeba 

ještě odlišit zkušební dobu následující po změně pracovní pozice u téhož 

zaměstnavatele
107

, která umožňuje zaměstnavateli vyhodnotit adaptaci zaměstnance na 

nové povinnosti v důsledku změny pracovní pozice.  

Na rozdíl od zkušební doby na začátku pracovního poměru, která je přísně 

regulována Code du travail, zkušební doba v případě změny pracovní pozice nepodléhá 

žádným právním vymezením a neexistuje žádné relevantní ustanovení v Code du 

travail. Délka této zkušební doby tak není upravena, přesto však musí splňovat 

požadavek přiměřenosti. 

V případě neosvědčení zaměstnance pak toto nezakládá možnost zaměstnavatele 

zaměstnance propustit, ale vede pouze k navrácení zaměstnance na jeho původní 

pracovní zařazení.
108

 

 

2.2.8.2. Ustanovení o obnovení pracovní smlouvy na dobu určitou 

 

V případě smlouvy uzavřené na dobu určitou pro výkon sezónních prací smí 

taková smlouva obsahovat i ustanovení o obnovení této smlouvy pro příští sezónu. 

Dohoda nebo kolektivní smlouva může stanovit, že zaměstnavatel zaměstnávající 

zaměstnance, který vykonává práce mající povahu sezónních prací, nabídne tomuto 

zaměstnanci, s výjimkou skutečného a vážného důvodu, práci stejné povahy ve stejném 

časovém období i následující rok (srov. ustanovení L.1244-2 Code du travail). 

Pokud zaměstnanec bez vážného důvodu v příštím roce neobdrží návrh na uzavření 

nové smlouvy na dobu určitou, má nárok na náhradu škody. 

 

                                                                    
105 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 16.února 2005, č. 02-43402. 
106 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 10.března 2004, č. 01-44750. 
107 Franc. La période probatoire. 
108 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 30.března 2005, č. 03-41797. 
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2.2.8.3. Konkurenční doložka 

 

Součástí pracovní smlouvy, popřípadě jejích dodatků, může být rovněž 

konkurenční doložka. Jejím cílem je poskytnout záruku zaměstnavateli, v jehož 

prospěch byla sjednána, dočasné omezení výkonu práce zaměstnance mající 

konkurenční povahu. 

Judikatura opakovaně připomíná, že protože se jedná o doložku, která omezuje jedince 

na jeho právech a svobodách, není možné, aby doložka byla obecnou a absolutní. 

Jinými slovy, musí podléhat času a prostoru. 

Podobně jako doložka o exkluzivitě, o které bude pojednáno níže, i konkurenční 

doložka má za cíl chránit zaměstnavatele před případnou konkurencí a využitím 

nabytých informací pro vlastní prospěch zaměstnance, případně jeho budoucího 

zaměstnavatele. Konkurenční doložka se však uplatní až v okamžiku skončení 

pracovního poměru zaměstnance. 

Konkurenční doložka nutí zaměstnance k tomu, aby se vzdali výkonu své 

dosavadní práce a / nebo využívání jejich odborných znalostí po skončení pracovního 

poměru. To má za následek omezení nebo dokonce až zákaz určité výdělečné činnosti, 

bez ohledu na to, bude-li ji zaměstnanec vykonávat i nadále jako zaměstnanec nebo jako 

osoba samostatně výdělečně činná. 

Z tohoto důvodu tak konkurenční doložka podléhá řadě omezení, konkrétně zákazu 

konkurenční doložky na specifické druhy práce, např. kuchař (v takovém případě by 

totiž omezení práce kuchaře vedlo k faktickému zákazu vztahujícímu se na celou oblast  

kvalifikace zaměstnance). 

Konkurenční doložka nabývá účinnosti následující den po konci výpovědní 

doby. Jakmile konkurenční doložka nabude účinnosti, zaměstnanec musí neprodleně 

začít respektovat omezení nebo zákazy stanovené v pracovní smlouvě. Za to mu však 

zaměstnavatel poskytuje finanční vyrovnání. 

Z hlediska formálních požadavků na konkurenční doložku je vyžadována 

písemná forma a podpis jak zaměstnance, tak zaměstnavatele. Souhlas musí být udělen 

svobodně a dobrovolně bez nátlaku ze strany zaměstnavatele. Zároveň musí být 

kumulativně splněny čtyři následující podmínky. Absence byť i jedné z těchto 

podmínek vede k neplatnosti celé doložky. První podmínka stanoví, že uzavření 

konkurenční doložky musí být nezbytné k ochraně oprávněných zájmů zaměstnavatele. 
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Toto sousloví je však celkem vágní a je proto nezbytné posoudit každý případ 

samostatně, vyhovuje-li této podmínce, zpravidla se tak jedná o případy, kdy má 

zaměstnanec přímý kontakt se zákazníky, ovládá jednu konkrétní dovednost klíčovou 

pro zaměstnavatele, disponuje strategickými informacemi apod. 

Druhá podmínka stanoví, že v konkurenční doložce musí být přesně vymezena délka 

jejího trvání a území, na které se vztahuje. Doba by měla být stanovena v měsících nebo 

rocích, přičemž konkurenční doložka trvající déle než 2 roky už bude považována za 

nepřiměřenou. Omezení činnosti se navíc nesmí vztahovat na celou oblast, např. stát. 

Obsah konkurenční doložky tak musí současně reflektovat i obvyklý výkon povinností 

zaměstnance, povahu podnikání zaměstnavatele, vlastnictví zaměstnance a stav 

hospodářské soutěže na podnikovém trhu. 

Třetí podmínkou je povinnost poskytnout zaměstnanci finanční vyrovnání. Jedná se o 

požadavek pravidelně připomínaný Kasačním soudem od roku 2002. Pro soudce je to 

náhrada za omezení práva zaměstnance na svobodnou volbu zaměstnání. Doba 

vyplácení vyrovnání se rovná době trvání závazku zaměstnance, nebo době, po kterou 

zaměstnanec tento závazek respektoval. Výši stanoví zaměstnavatel. Avšak příliš nízká 

částka může vést opět k neplatnosti celé konkurenční doložky. 

Kasační soud dále připomíná, že neplatná konkurenční doložka navíc způsobuje 

zaměstnanci škodu.
109

 

V některých případech se finanční vyrovnání vyplácelo v průběhu trvání pracovní 

smlouvy. Po převratném nálezu Kasačního soudu z roku 2007, ve kterém stanovil, že: 

„K vyplacení finančního příspěvku z konkurenční doložky nemůže dojít před skončením 

pracovního poměru.“
110

, proto platí, že finanční narovnání je poskytováno až ode dne 

skončení pracovního poměru. 

Poslední podmínka pak stanoví, že konkurenční doložka musí zároveň odrážet specifika 

zaměstnání a povahu pracovní pozice zaměstnance. V souladu s tímto požadavkem 

konkurenční doložka nesmí mít obecný obsah a vést tak k úplnému zákazu výkonu 

práce. Konkurenční doložka, která by ve svém důsledku zakazovala zaměstnanci výkon 

práce dle jeho kvalifikace, schopností či zkušeností bez konkurenčního vztahu vůči 

bývalému zaměstnanci by byla považována za neplatnou. 

                                                                    
109 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 12.ledna 2011, č. 08-45280. 
110 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 22.června 2011, č. 09-71567. 
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Zaměstnanec, který konkurenční doložku nebude po skončení pracovního 

poměru respektovat, se vystavuje finančnímu a soudnímu postihu. Jsou to však jen a 

pouze soudci, kteří posuzují, zda pracovní činnost vykonávaná u nového zaměstnavatele 

má vůči bývalému zaměstnavateli konkurenční charakter.
111

 

Porušení konkurenční doložky zaměstnancem musí být skutečné a objektivně 

dokazatelné. Zpravidla to dokládá prokázání kontaktu s klienty bývalého 

zaměstnavatele, a to i přes to, že by to byli oni, kdo iniciovali kontakt, podnikání ve 

stejném předmětu činnosti ve stejném městě jako bývalý zaměstnavatel, stejný výkon 

práce pro zaměstnavatele provozujícího konkurenční činnost vůči bývalému 

zaměstnavateli aj. 

Porušení konkurenční doložky naopak nezakládá pouhé ucházení se o pracovní pozici u 

nového zaměstnavatele, přestože je vůči bývalému konkurentem, účast na vzdělávacích 

akcích pořádaných konkurujícím zaměstnavatelem, příprava založení vlastní společnosti 

se shodným (konkurujícím) předmětem podnikání, pokud k jejímu založení dojde až po 

zániku konkurenční doložky apod. 

Důkazní břemeno spočívá na bývalém zaměstnavateli, který musí prokázat, že skutečně 

došlo k porušení konkurenční doložky. 

Pokud zaměstnavatel může prokázat porušení povinností předvídaných 

konkurenční doložkou, je oprávněn přestat vyplácet finanční vyrovnání zaměstnanci. 

Zaměstnanec je navíc povinen zaplatit bývalému zaměstnavateli vzniklou škodu a 

smluvní pokutu, jejíž výše je stanovena v konkurenční doložce. V případě příliš vysoké 

částky smluvní pokuty disponuje soudce moderační pravomocí, tedy smluvní pokutu 

může dle svého uvážení poměrně snížit. V rozhodnutí ze dne 13. července 2016 Kasační 

soud konstatoval, že smluvní pokuta se aplikuje i při pouhém nedodržení závazku jedné 

ze stran konkurenční doložky, a to i bez ohledu na to, zda vznikla hmotná škoda. 

Soud navíc může současně zakázat zaměstnanci pokračovat ve výkonu činnosti mající 

konkurenční povahu vůči bývalému zaměstnavateli. 

I nový zaměstnavatel se však částečně vystavuje odpovědnostnímu riziku, 

přijme-li zaměstnance, který je vázán konkurenční doložkou. V takovém případě ho smí 

bývalý zaměstnavatel zažalovat u obchodního soudu nebo soudu prvního stupně pro 

nekalosoutěžní jednání a obdržet finanční vyrovnání za takovéto jednání. Pokud nový 

                                                                    
111 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 20.listopadu 2013, č. 12-20074. 
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zaměstnavatel nebyl o závazcích z konkurenční doložky svého nového zaměstnance 

informován, je oprávněn takového zaměstnance propustit z důvodu podvodného jednání 

zaměstnance. 

V případě smrti bývalého zaměstnance finanční vyrovnání nebude vypláceno, 

protože cílem je kompenzace omezení či zakázání určité výdělečné činnosti.
112

 

Pokud se na pracovní soud obrátí zaměstnavatel z důvodu pochybností o 

nedodržení povinností vyplývajících z konkurenční doložky, může navíc využít 

zkráceného soudního řízení, aby rozhodnutí bylo vydáno pokud možno co nejdříve, a to 

v případě, že porušení konkrétního ustanovení konkurenční doložky ze strany bývalého 

zaměstnance je zřejmé a nesporné a současně platnost konkurenční doložky nelze 

zpochybňovat. 

 

2.2.8.4. Další doložky v pracovní smlouvě 

 

Všechny doložky v pracovní smlouvě se řídí ustanovením L.1121-1 Code du 

travail, které stanoví, že takové omezení práv a svobod jednotlivce, které není 

odůvodněno povahou úkolu a přiměřené k cíli, je neplatné. Zakázány pak budou 

zejména doložky stanovující povinnost zaměstnance zůstat svobodný, odměnu nižší než 

je zákonné minimum apod. 

 

Doložka o exkluzivitě
113

 

Na základě této doložky má zaměstnavatel právo požadovat po svém zaměstnanci, aby 

mu věnoval veškerý svůj pracovní čas a své profesní schopnosti, aniž by mohl 

zaměstnanec pracovat pro jiného zaměstnavatele. Jinými slovy tedy zaměstnanec smí 

pracovat pouze pro jednoho zaměstnavatele a současně se vzdává všech svých 

podnikatelských aktivit, bez ohledu na podmínky a své postavení. Jedinou výjimkou 

z tohoto omezení je výkon společenských aktivit nebo dobrovolnictví. 

Protože však touto doložkou dochází k potlačení práva na svobodný výběr povolání, 

platná doložka o exkluzivitě musí kumulativně splňovat následující požadavky: musí 

být nezbytná k ochraně oprávněného zájmu zaměstnavatele a současně musí být 

odůvodněna konkrétní profesní souvislostí a/nebo povahou povinností zaměstnance. 

                                                                    
112 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 29.října 2008, č. 07-43093. 
113  Franc. La clause d’exclusivité. 
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V opačném případě je doložka neplatná a nelze ji vůči zaměstnanci uplatňovat. 

Doložka o exkluzivitě navíc nesmí být sjednána u pracovní smlouvy na částečný 

úvazek. 

V případě porušení svého závazku vyplývajícího z doložky o exkluzivitě, toto 

porušení může být zaměstnavatelem sankcionováno v rámci disciplinárního řízení, 

případně zakládá výpovědní důvod. 

 

Doložka důvěrnosti
114

 

Tato doložka ještě více posiluje ochranu citlivých údajů a tajemství zaměstnavatele, se 

kterými se zaměstnanec v průběhu své práce seznámí. Doložka důvěrnosti zakazuje 

zaměstnanci sdělovat ostatním veškeré citlivé a strategické informace o zaměstnavateli. 

Povaha chráněných informací může být stanovena buď obecně, např. veškeré 

skutečnosti týkající se společnosti, nebo naopak na dílčí informace, např. finanční údaje, 

účetnictví, obchodní, technologické údaje, popřípadě se může vztahovat pouze na 

dokumenty a údaje výslovně označené zaměstnavatelem za důvěrné. 

Doba trvání povinnosti důvěrnosti je omezena dobou trvání pracovního poměru.
115

 

V případě, že zaměstnanec nebude respektovat ustanovení takto sjednané doložky, 

vystavuje se možnému disciplinárnímu řízení, může tím být dán výpovědní důvod ze 

strany zaměstnavatele, případně se aplikuje občanskoprávní a trestněprávní 

odpovědnost
116

, včetně povinnosti k náhradě škody vzniklé v důsledku zpřístupnění 

informací (a to i při absenci pochybení). 

 

Doložka o setrvání u zaměstnavatele po skončení vzdělání
117

 

Ačkoliv povinnost školit zaměstnance a zvyšovat tím jejich zaměstnatelnost je 

samostatnou částí upravenou v Code du travail, samotná doložka není Code du travail 

upravena, a vychází pouze z let zkušeností ve společnostech jakož i soudních sporů. 

S touto doložkou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele do předem 

určeného časového úseku, aby vynahradil náklady zaměstnavatele vynaložené na 

                                                                    
114 Franc. La clause de confidentialité du contrat de travail. 
115 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 19.března 2008, č. 06-45322. 
116 Podle ustanovení § 226-13 Code penal, které stanoví: „Sdělení utajovaných informací osobou, která 

jimi disponuje na základě povolání nebo z titulu výkonu své funkce, bude potrestána trestem odnětí 

svobody až na jeden rok a pokutou ve výši 15.000 EUR.“ 
117  Franc. La clause de dédit-formation. 
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vzdělání či zvýšení kvalifikace zaměstnance. Cílem tak je přimět zaměstnance, na 

jejichž zvýšení kvalifikace se zaměstnavatel finančně podílel, aby předčasně 

neodcházeli ze společnosti. 

Tato doložka tak omezuje zaměstnance třemi způsoby: nemůže plně a svobodně 

vykonávat své právo kdykoliv odstoupit od pracovní smlouvy; je omezen ve své 

svobodné volbě zaměstnání a výběru konkrétního zaměstnavatele; upravuje smluvní 

pokutu v případě odstoupení od pracovní smlouvy předčasně coby náhradu za 

vynaložené finanční prostředky při zvyšování pracovní kvalifikace zaměstnance. 

Samotná doložka musí být sepsána před začátkem školení či jinou formou zvyšování 

kvalifikace zaměstnance, a k pracovní smlouvě musí být přiložena formou dodatku. 

Byla-li by přímo součástí pracovní smlouvy, mohlo by to vést k její neplatnosti. 

 

Doložka o změně místa výkonu práce
118

 

Obecným pravidlem je, že pracovní smlouva musí nutně obsahovat řadu povinných 

údajů, včetně uvedení místa výkonu práce. Od novelizace Code du travail ze dne 14. 

června 2013, č. 2013-504, je nyní možné sjednat v pracovní smlouvě zvláštní 

ustanovení, které povoluje možnost změny místa výkonu práce zaměstnance. 

Doložka o změně místa výkonu práce je ustanovení v pracovní smlouvě zaměstnance 

(případně v kolektivní smlouvě), kterým se zaměstnanec zavazuje přijmout případnou 

budoucí změnu místa výkonu práce. Bez této doložky by změna místa výkonu práce 

představovala podstatnou změnu pracovní smlouvy, se kterou by musel zaměstnanec 

souhlasit. 

Přesto však musí zaměstnavatel při případné změně místa výkonu práce 

respektovat určité požadavky, zejména stejnou zeměpisnou oblast stanovenou v 

doložce, změna místa výkonu práce musí být v souladu s osobním životem zaměstnance 

a nebude mu na újmu, doprovodná opatření včetně příspěvku zaměstnavatele na 

náklady na dopravu, zákaz snížení výše mzdy, zákaz přeřazení na jinou pracovní pozici. 

Změna místa výkonu práce musí být současně nezbytnou pro oprávněné zájmy 

zaměstnavatele. 

Co se týče formálních požadavků, doložka musí být podepsána zaměstnancem 

tak, aby  z toho byl zřejmý souhlasný projev vůle zaměstnance. Není-li toto splněno, 

                                                                    
118 Franc. La clause de mobilité du contrat de travail. 
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doložka nebude účinná.
119

 Může být součástí pracovní smlouvy či kolektivní smlouvy. 

Zároveň je třeba detailně vyspecifikovat místo případné změny, pokud to nebude 

doložka obsahovat, bude neplatná.
120

 

Tato doložka tak dává zaměstnavateli pravomoc jednostranně změnit místo 

výkonu práce zaměstnance. Tato pravomoc však není absolutní, a je limitována právě 

ochranou rodinného a osobního života zaměstnance. Tak např. v případě 

zaměstnankyně, která výše uvedenou doložku podepsala, avšak následně otěhotněla a 

odmítla změnit místo výkonu své práce, Kasační soud shledal, že taková změna místa 

výkonu práce by nebyla v souladu s ochranou rodinného života a výpověď, kterou 

zaměstnavatel zaměstnankyni dal z toho důvodu, že odmítla změnit místo, prohlásil za 

neplatnou.
121

 Podobně soud rozhodl i v případě matky, která se musela starat o 

zdravotně postižené dítě.
122

 

V případě neodůvodněného odmítnutí změny výkonu práce zaměstnancem ho smí 

zaměstnavatel propustit.
123

 

 

2.2.9. Práva a povinnosti subjektů 

2.2.9.1. Práva a povinnosti zaměstnavatele 

 

Obecně lze říci, že zaměstnavatel disponuje 4 základními okruhy svých 

pravomocí: právo řídit zaměstnance, kteří se musí naopak podřídit pokynům svého 

zaměstnavatele, právo dohlížet na výkon práce zaměstnanců, musí však současně 

respektovat právo na soukromí svých zaměstnanců. Dále je to disciplinární pravomoc, o 

které bude podrobněji psáno dále, a právo dispoziční, dle kterého je zaměstnavatel 

oprávněn upravovat podmínky výkonu práce svých zaměstnanců. 

První a nejdůležitější povinností zaměstnavatele je povinnost přidělovat 

zaměstnanci práci a vyplácet za takto vykonanou práci odměnu. 

Povinnost přidělovat zaměstnanci práci je z pohledu chronologie první povinností 

zaměstnavatele. Této povinnosti se však může zaměstnavatel zprostit, prokáže-li, že 

přidělit práci zaměstnanci nebylo možné. 

                                                                    
119 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 2.dubna 1998, č. 95-43541. 
120 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 15.prosince 2010, č. 09-42539. 
121 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 18.května 1999, č. 96-44315. 
122 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 6.února 2001, č. 98-44190. 
123 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 29.října 2014, č. 13-11010. 
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K povinnosti vyplácet za vykonanou práci odměnu, která odpovídá odměně dohodnuté 

v pracovní smlouvě, judikatura dodává, že: „Odměna, protihodnota za vykonanou práci 

zaměstnance, vychází z ustanovení v pracovní smlouvě, s výjimkou minimální mzdy a 

dalších částí odměny, které jsou stanoveny v kolektivní smlouvě, vnitropodnikovými 

zvyklostmi nebo jednostrannými závazky zaměstnavatele.“
124

 

Zároveň je třeba respektovat zákaz diskriminace. 

Pokud zaměstnavatel tuto povinnost nesplní, má zaměstnanec právo přestat vykonávat 

práci. 

Podle ustanovení L. 1222-1 Code du travail se na uskutečnění pracovní smlouvy 

vztahuje princip dobré víry. Toto ustanovení bylo do Code du travail včleněno až v roce 

2002, do té doby se používalo subsidiárně ustanovení § 1134 odst. 3 Code civil. Tato 

povinnost s sebou přináší nutnost kooperace mezi subjekty v zájmu společnosti. 

Třetím okruhem povinností zaměstnavatele jsou povinnosti v rámci bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, stanovené v ustanovení L.4121-1 Code du travail, dle 

kterého zaměstnavatel přijímá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 

fyzického a duševního zdraví zaměstnanců, přičemž tato opatření zahrnují:  

 

1. opatření prevence pracovních rizik, 

2. informační a vzdělávací opatření, 

3. zavedení vhodných prostředků a procesů. 

 

Příkladem takových opatření pak je zajištění vhodného technického stavu pracovních 

prostředků, eliminovat práci s nebezpečnými pracovními pomůckami či nahradit je za 

méně nebezpečné pomůcky, zajistit vhodné pracovní podmínky apod. 

Zaměstnavatel tak má povinnost zajistit bezpečnost zaměstnance, která je 

zákonodárcem definována negativně jako absence rizik, a dále povinnost ochraňovat 

zdraví zaměstnance, přičemž podle Světové zdravotnické organizace ( HO): „zdraví je 

stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady.“ 

Novelizace Code du travail ze dne 17. ledna 2002 proto rozšířila povinnost 

chránit i duševní zdraví zaměstnance a neomezuje se tak pouze na zdraví fyzické. 

 

                                                                    
124 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 28.ledna 1998, č. 95-40.275. 
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V případě porušení těchto povinností nese zaměstnavatel objektivní 

odpovědnost, neboť jde o závazek za výsledek, respektive za riziko či ohrožení 

zaměstnance, což potvrdil i Kasační soud ve svém rozhodnutí ze dne 28. února 2002, č. 

00-11793. Jak připomněl Kasační soud ve svých dalších rozhodnutích, ochrana zdraví 

zaměstnance a případná odpovědnost zaměstnavatele za následek se týká i ochrany 

zaměstnance před pasivním kouřením.
125

 Stejně tak je zaměstnavatel odpovědný i za 

případný mobbing neboli šikanu na pracovišti.
126

 

 

2.2.9.2. Práva a povinnosti zaměstnance 

 

Práva zaměstnance vyplývají z pracovní smlouvy, kolektivních smluv, Code du 

travail a jiných předpisů. 

Jedná se např. o právo zaměstnance na náhradu mzdy v případě nemoci, o nárok na 

dovolenou, respektování rovnosti a zákaz diskriminace, vyplacení minimální mzdy, 

právo na zástupce zaměstnanců apod. 

Základní povinnosti zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci samozřejmě 

koresponduje povinnost zaměstnance vykonávat přidělenou práci, za což mu náleží 

odměna vyplácená zaměstnavatelem. 

Zaměstnanec je navíc povinen být vůči svému zaměstnavateli loajální, což opět 

vyplývá přímo z ustanovení Code du travail v souvislosti s principem dobré víry. 

Povinnost loajality lze spatřovat ve dvou základních složkách: v exkluzivitě a 

mlčenlivosti. 

Co se týče exkluzivity, vztahuje se pouze na dobu výkonu práce u jednoho 

zaměstnavatele. Pokud má zaměstnanec pouze částečný úvazek, nic mu nebrání v tom, 

aby  uzavřel další pracovní smlouvu s jiným zaměstnavatelem. 

Pracovní smlouva může obsahovat doložku o exkluzivitě, kde pak je tato povinnost více 

konkretizována. 

Ohledně povinnosti mlčenlivosti platí, že zaměstnanec musí zachovávat mlčenlivost o 

skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem práce. 

 

                                                                    
125 Srovnej rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 21.června 2005, č. 03-44412, rozhodnutí Kasačního soudu 

ze dne 6.října 2010, č. 09-65103, rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 3.června 2015, č. 14-11324. 
126 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 21.června 2006, č. 05-43914, rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 

23.ledna 2013, č. 11-18855. 
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Třetí oblast povinností zaměstnance tvoří povinnosti související s bezpečností a 

ochranou zdraví při práci. Každý zaměstnanec je povinen respektovat ustanovení 

týkající se zajištění bezpečnosti při výkonu práce v souladu s pokyny zaměstnavatele či 

stanovené vnitřním předpisem. 

V případě porušení těchto povinností nese zaměstnanec odpovědnost za 

prostředek, což je závazek, dle kterého musí zaměstnanec vynaložit veškeré možné úsilí 

k dosažení cíle a současně jednat rozumně. Z hlediska závazků jde o protiklad 

k zaměstnavatelově závazku za výsledek. 

Zaměstnanec se současně vystavuje disciplinárnímu postihu podle ustanovení L. 

1331-1 Code du travail. Tím může být např. napomenutí, udělení důtky, profesní 

degradace pracovního místa, případně až propuštění. 

Zároveň musí být dodržen postup v souladu s ustanovením L. 1332-1 a násl. Code du 

travail, kdy zaměstnanec musí být předvolán, včetně písemného popisu jeho pochybení 

a zvažované disciplinární sankce, a to do 2 měsíců od doby, kdy se zaměstnavatel 

dozvěděl o porušení povinnosti, následuje veřejná porada za přítomnosti zaměstnance či 

jím zvolené osoby. Výsledek porady včetně jejího závěru pak musí být zaměstnanci 

opět písemně oznámen. 

Je zakázáno udělit sankce, které jsou diskriminační, peněžité, nepřiměřené a které 

spočívají ve dvojitém přičítání. 

 

2.2.10. Změna pracovní smlouvy 

 

Protože pracovní smlouvy se často uzavírají na delší časové období, jejich 

případná změna je občas nezbytností. 

Pokud se zaměstnavatel i zaměstnanec dohodnou na změně pracovní smlouvy, vyhotoví 

se k ní dodatek a nevzniká žádný problém. Jinak je tomu ovšem v případě, kdy takovou 

změnu chce zaměstnavatel zaměstnanci jednostranně uložit. 

Na institut změny pracovní smlouvy tak lze nahlížet ve dvou rovinách, jako na 

prostředek, jak si pracovní místo udržet, nebo naopak jako na prostředek, jak o pracovní 

místo přijít. 

  Zvláštní povaha pracovního práva dovoluje změnit pracovní smlouvu, a to i přes 

to, že Code civil v ustanovení § 1103 stanoví princip nedotknutelnosti smlouvy, takže 

k její změně nesmí dojít jinak než se souhlasem všech smluvních stran. Možnost změnit 
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pracovní smlouvu i bez souhlasu jedné ze stran, respektive zaměstnance, je dána 

principem hierarchie, který  je odvozován od zaměstnavatelovy nařizovací moci. Tento 

institut je plně ovládán judikaturou, která stanoví rozdíly mezi změnou pracovní 

smlouvy a změnou podmínek výkonu práce. 

I zde můžeme vidět dlouhý vývoj judikatury v této otázce, kdy nejdříve 

zaměstnavatel mohl jednostranně měnit pracovní podmínky a zaměstnanci nezbylo, než 

se podřídit. V 70. – 80. letech minulého století doktrína rozlišovala podstatné změny 

pracovní smlouvy od těch nepodstatných, základ byl položen v rozhodnutí Raquin.
127

 

Zcela nové pojetí, které platí až dodnes, pak bylo vymezeno Kasačním soudem v roce 

1996
128

, dle kterého se nadále rozlišuje právě mezi změnou pracovní smlouvy a změnou 

podmínek výkonu práce. 

 

Změna pracovní smlouvy může spočívat v několika okolnostech: změna 

pracovní smlouvy z osobního důvodu zaměstnance, změna disciplinární a změna 

z ekonomického důvodu. 

Změna pracovní smlouvy z osobního důvodu zaměstnance spočívá v důvodu 

tkvícím v osobnosti zaměstnance, může se např. jednat o jeho schopnosti, výsledky, 

zdravotní stav apod. 

Code du travail v tomto případě mlčí. Je však nezbytné, aby s eventuální změnou 

zaměstnanec vždy souhlasil. V takovém případě dojde ke změně pracovní smlouvy za 

podmínek, na kterých se strany dohodly. Pokud zaměstnanec výslovně vyjádří svůj 

nesouhlas se změnou, ke změně pracovní smlouvy nedojde. Zaměstnavatel pak může 

upustit od zamýšlené změny a ponechat původní pracovní smlouvy nebo má právo 

zaměstnance propustit. 

U změny pracovní smlouvy z důvodu disciplinární sankce dochází k degradaci 

pracovního postu zaměstnance nebo k jeho přeložení. 

Takováto změna však musí být vždy předvídána ve vnitřním předpise zaměstnavatele, 

navíc musí být respektován disciplinární postup – oznámení a projednání. I v takovém 

případě však musí zaměstnanec se změnou souhlasit. 

 

                                                                    
127 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 8.října 1987, č. 84-41902. 
128 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 10.července 1996, č. 93-41137. 
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Jediná změna pracovní smlouvy z ekonomického důvodu je upravena v Code du 

travail v ustanovení L.1222-6. Těmito ekonomickými důvody mohou být ekonomické 

obtíže, technologické přeměny, reorganizace společnosti aj. 

V takovém případě musí být o změně informován každý zaměstnanec a musí mu být 

ponechána lhůta 1 měsíce na zvážení. Pokud zaměstnanec takovou změnu přijme, dojde 

ke změně pracovní smlouvy. Stejně tak tomu bude i pokud zaměstnanec na návrh nijak 

nezareaguje. Pokud však návrh písemně odmítne, pracovní smlouva bude buďto 

zachována v původním změní nebo může být zaměstnanec propuštěn z ekonomických 

důvodů. 

V případě, že zaměstnavatel jednostranně změní pracovní smlouvu bez souhlasu 

zaměstnance, má tento právo na podání výpovědi nebo požadovat soudní zrušení 

pracovního poměru. 

 

2.2.10.1. Srovnání změny pracovní smlouvy a změn podmínek výkonu 

práce 

 

Jak již bylo řečeno výše, francouzské pracovní právo rozlišuje změnu podmínek 

výkonu práce, jinak řečeno jednoduchou změnu, čímž se rozumí právě uplatnění 

nařizovací pravomoci zaměstnavatele, ve svém důsledku se jedná pouze o menší změnu. 

V takovém případě zaměstnavatel ke změně ani nemusí obdržet souhlas zaměstnance. 

Pokud zaměstnanec takovou změnu odmítne, dopustí se pochybení a vystavuje se 

disciplinárním sankcím. 

Poněkud jiný režim se uplatní pro zaměstnance, kteří jsou v pozici zástupců 

zaměstnanců. Těm žádná změna pracovních podmínek bez jejich souhlasu nesmí být 

uložena. 

Co tedy může být takovou jednoduchou změnou? Vždy záleží na okolnostech, 

změnou podmínek výkonu práce tak může být ustanovení o odměně, pokud pracovní 

smlouva obsahuje smluvní doložku o proměně odměny.
129

 Aby takováto doložka byla 

platná, musí být „založena na objektivních okolnostech nezávislých na 

zaměstnavatelově vůli, nepřenášet podnikatelské riziko na zaměstnance a ve svém 

důsledku nesnižovat odměnu pod zákonné a smluvní minimum.“
130

 

                                                                    
129 Franc. La clause de variation. 
130 Podle rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 20.dubna 2005, č. 03-43734. 
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Oproti tomu se bude jednat o změnu pracovní smlouvy, jestliže dojde ke změně výše 

odměny, a to i bez ohledu na to, zda takováto změna byla ve prospěch zaměstnance
131

, 

pokud součástí smlouvy nebyla výše zmíněná doložka. Judikatura nicméně dovodila i 

další změny související s odměnou, a to např. snížení cestovních náhrad, zrušení 

naturálního plnění aj. 

V praxi další častou změnou pracovní smlouvy bývá změna druhu práce, včetně 

snížení nebo naopak zvýšení vyžadované odpovědnosti zaměstnance. Naopak půjde o 

změnu podmínek práce, jedná-li se o výkon práce, který není neobvyklý pro sjednaný 

druh práce. To bylo opět potvrzeno Kasačním soudem, který judikoval, že o změnu 

druhu práce se nejedná v případě zaměstnance, který měl sklízet citróny, a následně 

odmítl trhání banánů. O jednoduchou změnu tak půjde vždy v případě, kdy nová práce 

odpovídá „stejné kvalifikaci, odpovědnosti a služební hierarchii.“
132

 

I jakákoliv změna pracovní doby má za následek změnu pracovní smlouvy, 

protože její změna má přímý dopad na zaměstnance a jeho osobní a rodinný život, a to i 

přes to, předvídá-li takovou změnu některá ze smluvních doložek.
133

 

Jinak je tomu v případě změny rozvržení pracovní doby, která, pokud bude zachována 

ve smlouvě sjednaná pracovní doba, nezakládá změnu pracovní smlouvy, ale bude se 

jednat o změnu pracovních podmínek. Je tomu tak proto, že rozvržení pracovní doby 

není jednou z podstatných náležitostí pracovní smlouvy.
134

 Totožně se posuzuje rovněž 

změna ustanovení týkajících se práce přesčas, a to jak jejího zavedení
135

, tak i 

zrušení.
136

 

Co se týče změny místa výkonu práce, pokud pracovní smlouva obsahuje 

doložku o nezměnitelnosti místa výkonu práce
137

, bude se v případě jeho změny jednat 

vždy o změnu pracovní smlouvy. Tato doložka totiž stanovuje předem určené místo 

výkonu práce bez možnosti jakékoliv změny, aniž by to vedlo k celkové změně 

                                                                    
131 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 18.ledna 2012, č. 10-19759. 
132

 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 13.března 2013, č. 12-12272. 
133

 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 29.června 1999, č. 97-42248. 
134

 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 8.července 1998, č. 96-42015. 
135 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 9.března 1999, č. 96-43718. 
136 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 2.listopadu 2005, č. 03-47679. 
137 Franc. La clause de sédentarité. 
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pracovní smlouvy.
138

 Pokud tato doložka není součástí pracovní smlouvy, ustanovení o 

místu výkonu práce má pouze informativní charakter.
139

 

Na změnu místa výkonu práce má rovněž vliv doložka o změně místa výkonu práce.
140

 

Bez její existence se v případě změny místa výkonu práce jedná o změnu pracovní 

smlouvy, pokud je nové místo výkonu práce mimo stejné území. Bez této doložky se ale 

v rámci stejného území, případně pokud je taková změna pouze dočasná, bude jednat o 

pouhou změnu pracovních podmínek. Některé pracovní pozice navíc vyžadují určité 

množství mobility, zaměstnavatel proto má právo nařídit přesun, bude-li dočasný.
141

 

Oproti tomu v případě sjednání doložky o změně místa výkonu práce, jak už sám název 

napovídá, se o změnu pracovní smlouvy jednat nebude. 

 

2.2.11.  Zánik pracovní smlouvy (skončení pracovního poměru) 

 

K rozvázání pracovního poměru může dojít vícero způsoby. Mezi ně patří  

 

 dohoda,  

 výpověď ze strany zaměstnance,  

 výpověď ze strany zaměstnance pro neplnění povinností zaměstnavatele,  

 zrušení pracovního poměru soudem a  

 výpověď ze strany zaměstnavatele. 

 

Mimo výše uvedené lze pracovní poměr ukončit i během zkušební doby a rovněž 

uplynutím sjednané doby v případě pracovní smlouvy na dobu určitou. 

 

Dohoda 

Institut skončení pracovního poměru dohodou je ve francouzském pracovním právu 

poměrně nový. Do Code du travail byl včleněn až novelizací ze dne 26. 6. 2008, do té 

doby se postupovalo dle Code civil. V roce 2014 Kasační soud judikoval, že ke 

                                                                    
138 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 21.ledna 2004, č. 02-12712. 
139

 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 15.března 2006, č. 02-46496. 
140 Franc. La clause de mobilité. 
141 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 2.dubna 2014, č. 12-19573. 
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skončení pracovního poměru dohodou se nyní musí postupovat výhradně dle ustanovení 

Code du travail a nikoliv dle Code civil.
142

 

Dohoda o skončení pracovního poměru nesmí být jednostranně uložena, vždy je 

zapotřebí, aby se na ní dohodly obě strany. Ode dne podpisu dohody oběma smluvními 

stranami počíná běžet patnáctidenní doba, během které smí dojít k odvolání souhlasu 

s dohodou. Během této doby je taktéž dohoda adresována příslušnému Úřadu regionální 

společnosti, konkurence, spotřeby, práce a zaměstnanosti
143

 dle sídla zaměstnavatele, 

který dohlíží na splnění zákonných podmínek dohody, stanovení správné výše 

odstupného apod. Pokud dohoda není příslušným úřadem schválena, ke skončení 

pracovního poměru nedojde.
144

 

 

Výpověď ze strany zaměstnance 

Pokud pracovní poměr hodlá jednostranně ukončit zaměstnanec, jedná se o výpověď ze 

strany zaměstnance. V tomto případě není zapotřebí výpověď nikterak odůvodňovat, na 

rozdíl od výpovědi dané zaměstnavatelem, o čemž bude více pojednáno níže. 

Výpověď ze strany zaměstnance smí být dána i ústně, ale pro předcházení případným 

sporům se doporučuje podání v písemné formě. Některé kolektivní smlouvy tuto 

povinnost mohou navíc výslovně vyžadovat. 

Tak jako v případě dohody, i zde může dojít k odvolání podané výpovědi, 

zaměstnavatel nicméně není povinen takovéto odvolání přijmout. 

Vždy je třeba respektovat výpovědní dobu, která není upravena Code du travail, 

ale bývá stanovena kolektivní smlouvou, pracovní smlouvou nebo vnitropodnikovými 

zvyklostmi. Během této doby navíc zaměstnanec disponuje 2 hodinami za den, aby si 

našel nové zaměstnání. Tyto hodiny mohou být i spojeny. 

Přesto výpověď ze strany zaměstnance je pro zaměstnance jen málo výhodná. Oproti 

jiným skončením pracovního poměru mu totiž nenáleží žádné odstupné. 

Navíc je-li výpověď podaná s úmyslem poškodit zaměstnavatele, bude zaměstnanec 

povinen nahradit mu vzniklou škodu. 

 

 
                                                                    
142 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 15.října 2014, č. 11-22251. 
143 Franc. direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l'emploi – DIRECCTE. 
144 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 27.dubna 2010, č.09-04792. 
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Výpověď ze strany zaměstnance pro neplnění povinností zaměstnavatele 

Tuto výpověď smí zaměstnanec podat v případě, že zaměstnavatel neplní své 

povinnosti. Tento druh výpovědi byl původně stanoven pouze judikaturou, i přes 

několik návrhů se přesto doposud do Code du travail nedostal. 

Důvodem k podání této výpovědi musí být dostatečně závažné pochybení smluvní 

povinnosti. Kasační soud judikoval, že takovým pochybením je harašení na pracovišti, 

nezajištění bezpečnosti při práci aj. 

Zaměstnanec v tomto případě ani není povinen dodržet výpovědní dobu. 

 

Zrušení pracovního poměru soudem 

Obecně lze jakoukoliv smlouvu soudně zrušit dle ustanovení § 1224 a násl. Code civil. 

Je však otázkou, zda je možné toto aplikovat i v pracovním právu. Odpověď závisí na 

tom, zda se jedná o zrušení na přání zaměstnance, nebo zaměstnavatele. Judikatura 

dovodila, že v případě zaměstnance to možné je, naopak žádá-li o zrušení 

zaměstnavatel, je tato možnost omezena jen na zákonem stanovené případy.
145

 

K tomu je nicméně vždy nutné prokázat dostatečně závažné pochybení ze strany 

zaměstnavatele. Tím může být zejména jakýkoliv projev zaměstnavatele, který útočí na 

důstojnost zaměstnance, a projevy, které mají diskriminační charakter. 

 

Výpověď ze strany zaměstnavatele 

Výpověď ze strany zaměstnavatele můžeme rozdělit na dvě skupiny, a to z důvodu, 

který tkví v osobě zaměstnance, a dále pak pro ekonomické důvody. 

V případě důvodu v osobě zaměstnance je vyžadován důvod skutečný a 

závažný, jeho definici v Code du travail však nenalezneme, ta byla stanovena pouze 

judikaturou. Obecně lze říci, že skutečnost je spjata s objektivitou, subjektivnímu 

hledisku naopak podléhá pojem závažnosti, i pro ten jsou však stanovena objektivní 

kritéria, která musí být možné případně prověřit. 

Současně musí dojít k pochybení ze strany zaměstnance, které dle povahy dělíme na 

lehké, jež nikdy nemůže zavdat důvod k výpovědi, závažné, zpravidla opakující se 

lehká pochybení, těžké pochybení, u kterého je nemožné požadovat udržení pracovního 

poměru, například půjde o zatajení trestního stíhání zaměstnance. V tomto případě není 

                                                                    
145 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 16.března 2005, č. 03-40251. 
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třeba respektovat výpovědní dobu, zaměstnanci nenáleží ani odstupné. Posledním a 

nejzávažnějším stupněm pochybení pak je pochybení hrubé, spočívající v úmyslu 

poškodit zaměstnavatele, ani zde zaměstnanec nebude mít nárok na odstupné. 

Důvodem pro výpověď může být rovněž ztráta pracovní způsobilosti, která je 

konstatována poskytovatelem pracovnělékařských služeb, ovšem pouze za předpokladu, 

že zaměstnance nelze přeložit na jiný druh práce, popřípadě zaměstnanec takové 

přeložení odmítne. 

Výpověď z ekonomických důvodů musí kumulativně splňovat tři následující 

podmínky: důvod nesmí tkvít v osobě zaměstnance, musí vést k zániku pracovní pozice, 

přeměně pracovní pozice nebo v případě odmítnutí změny pracovní smlouvy, a musí být 

zapříčiněna ekonomickými obtížemi nebo technologickými změnami. Kasační soud 

nicméně opakovaně zdůrazňuje, že výčet v ustanovení L-1233-3 Code du travail není 

taxativní, a přidává i další důvody, zejména úplný a definitivní zánik zaměstnavatele 

nebo případy reorganizace. 

 

2.2.12.  Pracovněprávní spory 

 

K řešení individuálních sporů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, které 

vznikly v rámci pracovní smlouvy, je dle francouzského právního řádu příslušný 

Pracovní soud.
146

 

Řeší zejména existenci nebo platnost pracovní smlouvy, spory vzniklé v průběhu plnění 

smlouvy – spory týkající se mzdy, bonusů, diskriminace, školení atd., a dále spory 

vyvstávající z ukončení pracovní smlouvy – propuštění, odstupné, konkurenční doložka, 

zákonem stanovené lhůty výpovědi aj. 

Naopak pod kompetenci pracovního soudu nespadají kolektivní pracovní spory 

zahrnující profesní volby, spory týkající se stávky, problémy s výkladem v kolektivní 

smlouvě apod., kde je příslušný Soud první instance.
147

 

Pracovní soud je tvořen 6 volenými soudci – laiky, kteří reprezentují ve stejném 

poměru zaměstnance a zaměstnavatele. V případě rovnosti hlasů zasedání pak předsedá 

soudce instančního soudu.
148

 

 
                                                                    
146 Franc. Le conseil de prud’hommes. 
147 Franc. Le tribunal de grande instance. 
148 Franc. Le tribunal d’instance. 
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Pracovní soud je rozdělen do 5 specializovaných sekcí, kterými jsou vedoucí a řídící 

pracovníci, průmysl, obchod a obchodní služby, zemědělství, různé činnosti. 
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3. SROVNÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY PRACOVNÍ SMLOUVY V ČESKÉ 

REPUBLICE A VE FRANCII 

 

3.1. POSTAVENÍ PRACOVNÍHO PRÁVA V SYSTÉMU PRÁVA 

 

České i francouzské pracovní právo je samostatným právním odvětvím, které se 

řadí pod právo soukromé. Francouzské pracovní právo lze navíc podřadit pod právo 

sociální. Avšak setkáme se i s názory českých odborníků, kteří pracovní právo řadí 

rovněž k právu sociálnímu.
149

 To je však dáno hlavně jeho převažující ochrannou 

funkcí. Sociálním právem se tak v českém právním řádu rozumí souhrn právních norem, 

které jsou zahrnuty jak v pracovním právu, tak i právu sociálního zabezpečení. Obecně 

tedy lze shrnout, že sociální právo je spíše integrující pojem. 

Můžeme říci, že subsidiárně se na pracovněprávní vztahy použijí ustanovení 

občanského zákoníku/Code civil, což v českém zákoníku práce vychází přímo 

z ustanovení § 4 zákoníku práce.  

V České republice i ve Francii je však zákoník práce lex specialis a bude tak mít vždy 

přednost před občanským zákoníkem. 

V obou právních řádech se pracovní právo dělí na individuální a kolektivní, 

přičemž shodně se v případě individuálního pracovního práva jedná o úpravu vztahů 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, u kolektivního pracovního práva o vztahy mezi 

zaměstnavatelem a zástupci zaměstnanců. 

V České republice působí odborové organizace, což je garantováno článkem 27 

Listiny základních práv a svobod, dále rady zaměstnanců a zástupci pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
150

 

Ve Francii působí podniková rada, výbor pro zdraví, bezpečnost a pracovní 

podmínky a zástupci zaměstnanců.
151

 

Lze tedy shrnout, že z hlediska postavení pracovního práva v systému práva je 

jeho zařazení velmi podobné, neřkuli totožné. 

Větší rozdíly nalezneme v úpravě kolektivních pracovněprávních vztahů, byť působící 

organizace v České republice i ve Francii vychází ze stejného základu. Taktéž vliv 

                                                                    
149 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. 

Academia iuris (C.H. Beck), str. 4. ISBN 978-80-7400-283-0. 
150 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 

str.448. 
151 Code du travail, Livre III. 
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kolektivního pracovního práva je ve Francii mnohem větší a zásadnější, nežli je tomu 

v České republice. 

 

3.2. PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA 

 

Co se týče hierarchie právních norem, ta je v podstatě shodná v obou právních 

úpravách. Mezinárodní prameny jsou rovněž velmi podobné, což je dáno členstvím 

obou zemí ve shodných mezinárodních organizacích. 

Ráda bych však upozornila na velký rozdíl mezi českým a francouzským 

zákoníkem práce. Zatímco v českém pracovním právu máme zákoník práce jakožto 

hlavní speciální právní předpis upraven zvlášť, s tím že jej doplňuje řada dalších zákonů 

a jiných právních předpisů, ve Francii tomu tak není. Francouzský Code du travail má 

spíše povahu kodexu, je mnohem obsáhlejší i rozsáhlejší nežli ten český. Je taktéž 

častěji novelizován, neboť závěry judikatury se promítají do jeho pozdějšího znění. To 

je velice praktické, protože pokud zaměstnavatel i zaměstnanec chtějí ověřit zákonné 

podmínky a požadavky ohledně pracovněprávních vztahů, naleznou vše přehledně na 

jednom místě. Na druhou stranu, časté novelizace nepřispívají k právní jistotě a 

současně kladou vyšší nároky na základní orientaci v pracovním právu a zvýšenou 

ostražitost co do sledování aktuálnosti.  

 

3.3. PRACOVNÍ SMLOUVA 

 

České pracovní právo důsledně odlišuje pojem pracovní poměr a pracovní 

smlouva, byť jedno na druhém závisí a navzájem se určuje. Pracovní smlouva je 

základním institutem, který zakládá pracovní poměr, pracovní poměr nemůže existovat 

bez pracovní smlouvy. Český zákoník práce však upravuje pouze vznik pracovní 

smlouvy a její změnu právě v souvislosti s pracovním poměrem, tím však úprava 

pracovní smlouvy končí. Zbytek úpravy se zabývá pracovním poměrem, hlavně změnou 

a skončením pracovního poměru. 

Oproti tomu ve francouzském pracovním právu pojem pracovní poměr zcela 

absentuje a veškerá pozornost se soustředí na institut pracovní smlouvy, které je 

věnována celá druhá kniha Code du travail. Úprava pracovní smlouvy je tak ve 

francouzském právním řádu mnohem propracovanější. 



80 
 

 

3.3.1. Postup před uzavřením pracovní smlouvy 

 

V obou právních systémech je kladen důraz na povahu zjišťovaných informací, 

které musí bezprostředně souviset s výkonem práce. Český zákoník práce dokonce 

uvádí demonstrativní výčet informací, které jsou osobní povahy a bezprostředně 

nesouvisejí s výkonem práce, jedná se zejména o zjišťování těhotenství, rodinných a 

majetkových poměrů, sexuální orientaci, původ, členství v odborové organizaci či 

politických stranách a hnutích, příslušnost k církvi, trestněprávní bezúhonnost. Code du 

travail takový výčet neposkytuje, k jejich vymezení tedy dochází až ex post judikaturou, 

což dle mého názoru nepřispívá k právní jistotě a hlavně, neeliminuje případné 

pracovněprávní spory. 

V České republice i ve Francii je rovněž shodně požadováno respektování 

zákazu diskriminace při procesu výběru vhodných uchazečů. Ve Francii je pak navíc ve 

zvýšené míře reflektována snaha o začlenění určitých skupin uchazečů o zaměstnání, 

což se promítá do povinnosti zaměstnavatele nabídnout výkon práce prioritně osobám 

se zdravotním postižením, pracovníkům pracujícím na částečný pracovní úvazek nebo 

pracovníkům, kteří byli propuštěni z ekonomických důvodů. 

 

3.3.2. Subjekty 

 

Právní úprava subjektů pracovněprávního vztahu je prakticky totožná v obou 

srovnávaných právních řádech s pouze dílčími odlišnostmi. 

Zaměstnavatelem ve Francii může být jak fyzická, tak právnická osoba, v 

takovém případě se pracovní smlouva uzavře s osobou k tomu oprávněnou, například 

ředitel, k jehož povinnostem patří nábor zaměstnanců. V tomto ohledu je třeba poukázat 

na rozhodnutí Kasačního soudu z roku 2010, ve kterém byl vysloven názor, že k 

přenesení pravomoci uzavírat pracovní smlouvy se zaměstnanci může být i implicitní.
152

 

Rovněž dle českého právního řádu může být zaměstnavatelem fyzická nebo 

právnická osoba. V souladu s občanským zákoníkem zaměstnanci mohou zastoupit 

svého zaměstnavatele přímo ze zákona ovšem pouze v rozsahu, který je obvyklý 

v jejich pracovním zařazení nebo funkci. Oprávnění zaměstnance jednat jménem 

                                                                    
152 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 15.prosince 2010, č. 09-42642. 
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zaměstnavatele pak může být stanoveno ve vnitřních předpisech, například 

v organizačním nebo podpisovém řádu. Zákon nicméně výslovně stanoví, že tato 

omezení jsou vůči osobám mimo společnost závazná jen tehdy, pokud s nimi byly tyto 

osoby dříve seznámeny. 

V České republice může být zaměstnancem jen fyzická osoba. Uzavřít pracovní 

smlouvu smí fyzická osoba už při dosažení patnáctého roku věku. Den nástupu do práce 

však nesmí být sjednán dříve než den, který by předcházel datu, kdy nezletilý ukončil 

povinnou školní docházku. Pokud nezletilý ještě neukončil povinnou docházku, smí 

vykonávat pouze uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost. 

I dle francouzské právní úpravy smí být zaměstnancem pouze fyzická osoba. 

Plné svéprávnosti nabývá 18. rokem věku, od 16. roku však mohou uzavřít pracovní 

smlouvu se souhlasem svého zákonného zástupce. Je-li mladistvý mladší 16 let, je 

zakázáno ho zaměstnávat, s výjimkou případů, kdy se jedná o uměleckou či 

modelingovou činnost. Učeň smí být zaměstnán od 15 .roku věku a žák během úseku 

školních prázdnin dokonce od svých 14. narozenin. Ve všech těchto případech 

zaměstnavatel podléhá zvláštním omezením a povinnostem, a to zejména v oblasti 

bezpečnosti a pracovní doby mladistvých zaměstnanců. 

Francouzské právo rovněž nabízí více specifických smluv určených pro mladistvé 

zaměstnance, např. učňovskou pracovní smlouvu nebo profesní smlouvu, což české 

pracovní právo nezná. Na zaměstnávání mladistvých se aplikuje standardní právní 

úprava pracovní smlouvy, případně, což bývá v praxi častější, dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr. 

 

3.3.3. Typy pracovní smlouvy 

 

V České republice by se dalo v teoretické rovině hovořit o dvou druzích 

pracovní smlouvy – na dobu určitou a na dobu neurčitou. Samostatnou skupinu pak 

tvoří dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

Oproti tomu ve Francii existuje vícero druhů pracovní smlouvy – obdobně jako 

v České republice, i zde nalezneme pracovní smlouvu na dobu určitou a na dobu 

neurčitou, smlouvu na částečný úvazek, dále však ještě existuje pracovní smlouva 

s přerušenou dobou pracovního poměru, učňovská pracovní smlouva, profesní smlouva 
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a manažerská smlouva o provedení práce. Posledně jmenované instituty jsou pro české 

pracovní právo neznámé. 

Srovnáme-li úpravu pracovního poměru na dobu určitou, jak v České republice, 

tak i ve Francii je považován za atypický neboli prekérní pracovněprávní vztah. To je 

dáno jeho omezenou dobou trvání. Shodně pro oba dva právní řády se rovněž požaduje 

písemná forma. Tím však podobnost končí. 

Francouzský Code du travail jasně stanoví případy, ve kterých lze uzavřít 

pracovní smlouvu na dobu určitou. Těmi jsou nahrazení zaměstnance v případě jeho 

absence, dočasného přechodu na částečný úvazek, přerušení jeho pracovní smlouvy, 

dále v přechodném navýšení podnikatelské aktivity zaměstnavatele, v případě výkonu 

sezónních prací, jejichž výkon se předpokládá každý rok v závislosti na ročním období 

s ohledem na dočasnou povahu takovéto práce. Navíc lze uzavírat smlouvy na dobu 

určitou se všemi staršími pracovníky, kterým je 57 a více let. Z těchto případů jsou však 

dále vymezeny výjimky, kdy pracovní smlouva na dobu určitou nemůže být uzavřena, 

konkrétně v případě nahrazení zaměstnance, který právě vykonává své právo na stávku, 

dále pro výkon nebezpečných prací a v rámci dočasného zvýšení aktivity 

zaměstnavatele během doby 6 měsíců, které následují po propouštění z ekonomických 

důvodů. 

Spolu s obligatorní písemnou formou pracovní smlouvy je dále povinné určení důvodu 

sjednání smlouvy na dobu určitou (v souladu s limitací zákoníku práce), dobou trvání, 

druhem práce, označení platné kolektivní smlouvy a výše mzdy.
153

 

Maximální délka trvání pracovního poměru na dobu určitou je v České republice 

3 roky s tím, že ji lze dvakrát po sobě prodloužit. Ve Francii délka pracovního poměru 

nesmí přesáhnout dobu 18 měsíců, respektive 24 nebo 9 měsíců ve stanovených 

případech, přičemž v rámci této doby je možné pracovní smlouvu na dobu určitou 

jednou prodloužit. 

Co se týče skončení pracovního poměru, je úprava v obou zemích relativně 

totožná. Za zmínku navíc však stojí francouzská možnost vypovědět pracovní smlouvu 

na dobu určitou v momentě, kdy zaměstnanec prokáže platné uzavření pracovní 

smlouvy na dobu neurčitou. Tím je opět dokázáno upřednostňování pracovní smlouvy 

na dobu neurčitou před smlouvou na dobu určitou. 

                                                                    
153 Článek L. 1242-12 Code du travail. 
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Pokud dojde k porušení ustanovení regulujících pracovní poměr či pracovní 

smlouvu na dobu určitou, jak české, tak francouzské právo nastupuje s právní 

domněnkou, že došlo ke sjednání pracovního poměru na dobu neurčitou. Zaměstnavatel 

pak může být navíc sankcionován peněžitou pokutou, při aplikaci Code du travail by 

mu hrozil i trest odnětí svobody. 

 

Ve Francii je zaměstnavatel při sjednávání pracovní smlouvy na dobu určitou 

omezen mnohými zákazy, stanovená pravidla obsahují řadu výjimek, což nepřispívá 

k dobré orientaci. Pracovní smlouva na dobu neurčitou je jednoznačně preferována. I 

v České republice je za základní formu pracovního poměru považován pracovní poměr 

na dobu neurčitou, smluvní strany však de facto nejsou tolik omezovány a je tedy na 

nich, aby rozhodly, jaká délka pracovního poměru bude jejich potřebám lépe 

vyhovovat. 

Ve francouzském pracovním právu nalezneme množství druhů specifických 

pracovních smluv, zejména pro mladistvé zaměstnance či pro zaměstnance, kteří 

nemohou nalézt zaměstnání. To je dáno poměrně vysokou mírou nezaměstnanosti ve 

Francii, která v červnu 2017 dosahovala 9,5 %. Zaměstnavatelům jsou v takových 

případech poskytovány finanční příspěvky, popřípadě daňové úlevy, které je mají 

motivovat k uzavírání smluv s mladistvými zaměstnanci, kteří jsou zároveň velice 

početně zastoupenou skupinou uchazečů o zaměstnání.
154

 

 

3.3.4. (Podstatné) náležitosti pracovní smlouvy 

 

V rámci podstatných náležitostí pracovní smlouvy je rozdíl mezi oběma 

srovnávanými právními úpravami nejvýraznější. 

První odlišnost nastává už v souvislosti s formou pracovní smlouvy. Dle českého 

zákoníku práce musí být pracovní smlouva uzavřena písemně. Nedodržení formy na 

vznik pracovního poměru však nemusí mít v určitých situacích vliv, například pokud již 

bylo započato s plněním. Je tedy nutné odlišit, zda zaměstnanec již začal a nebo nezačal 

vykonávat pro zaměstnavatele práci. To je dáno zejména z důvodu ochrany právní 

                                                                    
154 http://statistiques.pole-emploi.org/stmt/publication (citace 10 .8. 2017). 

http://statistiques.pole-emploi.org/stmt/publication
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jistoty a ochrany zaměstnance, coby slabší strany. Zaměstnavatel se by nicméně 

dopustil přestupku, pokud by pracovní smlouva nebyla uzavřena písemně.
155

  

Oproti tomu Code du travail žádný požadavek formy pracovní smlouvy 

nestanoví, alespoň co se týče pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Jinak je tomu však 

v případě pracovní smlouvy na dobu určitou, učňovské pracovní smlouvy a dalších 

specifických druhů pracovních smluv, o nichž je pojednáno v kapitole 2.2.2., kdy je 

písemná forma obligatorní. 

Podstatné náležitosti pracovní smlouvy, jak je chápe český zákoník práce 

v ustanovení § 34, Code du travail nezná, opět co se týče smlouvy na dobu neurčitou. 

Pracovní smlouva dle českého právního řádu musí současně obsahovat tři podstatné 

náležitosti, kterými jsou: druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Pokud 

v pracovní smlouvě nejsou stanoveny, vede to k relativní neplatnosti pracovní smlouvy, 

což znamená, že se bude na takovou pracovní smlouvu nahlížet jako na platné právní 

jednání až do doby, dokud se takové neplatnosti nedovolá jedna z dotčených stran. 

Code du travail naopak žádné podstatné náležitosti pracovní smlouvy na dobu 

neurčitou nestanoví. Náležitosti pracovní smlouvy lze dovodit z obecných ustanovení 

Code civil, směrnice Evropské unie
156

 a zejména per analogia skrz ustanovení 

vztahující se na pracovní smlouvu na dobu určitou, která jsou vyjmenována 

v ustanovení L.1242-12 Code du travail. Konkrétně se jedná o identifikaci stran, druh 

práce, datum nástupu do práce, délku trvání pracovního poměru, délku dovolené, délku 

výpovědní doby, výše odměny a stanovení jejího vyplácení, stanovení denní či týdenní 

pracovní doby a případné kolektivní smlouvy, jež se na uzavíraný pracovní poměr 

budou vztahovat. Pokud pracovní smlouva nebude uzavřena písemně, musí 

zaměstnavatel zaměstnanci předat do 2 měsíců dokument obsahující shora uvedené 

povinné náležitosti. 

Dalo by se říci, že ekvivalentem výše zmíněného je ustanovení § 37 zákoníku 

práce, ve kterém je stanoveno, že pokud pracovní smlouva neobsahuje údaje o právech 

a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen 

zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku 

                                                                    
155 Viz ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) a ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2005 Sb., o 

inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 
156 Viz Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat 

zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru, následně transponována do 

Dekretu vlády č. 94-761 ze dne 31. srpna 1994. 
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pracovního poměru, přičemž tyto informace musí obsahovat jméno, popřípadě jména a 

příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo 

jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, 

bližší označení druhu a místa výkonu práce, údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení 

způsobu určování dovolené, údaj o výpovědních dobách, údaj o týdenní pracovní době a 

jejím rozvržení, údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo 

platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu a 

dále údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a 

označení smluvních stran těchto kolektivních smluv. 

 

Lze shrnout, že francouzská úprava pracovní smlouvy, byť je v mnoha ohledech 

mnohem více kazuistická než česká právní úprava, je však v otázce podstatných 

náležitostí pracovní smlouvy překvapivě benevolentní a spíše upřednostňuje smluvní 

volnost před právní jistotou kontraktujících stran. 

 

3.3.5. Ostatní náležitosti pracovní smlouvy 

 

Další náležitosti pracovní smlouvy již jsou zcela ponechány na uvážení a vůli 

smluvních stran, pracovní smlouva je obsahovat může, ale nemusí. 

 

3.3.5.1. Zkušební doba 

 

Dle české právní úpravy je možné sjednat zkušební dobu. Institut  zkušební  

doby  byl  upraven  již  v zákoníku  práce č. 65/1965 Sb. 

Současný zákoník práce vymezuje maximální délku, kterou zkušební doba nesmí 

přesáhnout, a to buď 3 měsíce po sobě jdoucí po vzniku pracovního poměru, nebo 6 po 

sobě jdoucích měsíců ode dne vzniku pracovního poměru vedoucího zaměstnance. 

Současně musí být sjednána písemně a nejpozději v den nástupu do práce. Jednou 

sjednaná zkušební doba nemůže být prodloužena. 

Ve francouzském právním řádu institut zkušební doby až do roku 2008 nebyl 

Code du travail upraven. Nyní je stanovena maximální délka zkušební doby, která činí 

pro zaměstnance s pracovní smlouvou na dobu neurčitou vykonávající manuální práci 

v maximálním rozsahu 2 měsíců, pro vyučené zaměstnance a specializované 
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zaměstnance v maximálním rozsahu 3 měsíců, u vedoucích zaměstnanců nesmí délka 

zkušební doby přesáhnout 4 měsíce. 

Oproti českému zákoníku práce může být zkušební doba navíc jednou 

prodloužena, nesmí však překročit dobu 4 měsíců u zaměstnanců vykonávajících 

manuální práce, dobu 6 měsíců u vyučených zaměstnanců a specializovaných 

zaměstnanců a  dobu 8 měsíců v případě vedoucích zaměstnanců.  

Jak jde z výše popsaného vidět, Code du travail více než český zákoník práce 

diferencuje kategorie zaměstnanců ohledně možné délky zkušební doby, navíc 

umožňuje i prodloužení zkušební doby, což v českém právním řádu možné není. 

Jedinou výjimku z toho tvoří prodloužení zkušební doby o dobu celodenních překážek 

v práci nebo po dobu celodenní dovolené. V těchto případech se pak zkušební doba 

prodlouží o počet dnů, pro které zaměstnanec nekonal práci. Toto však není prodloužení 

v pravém slova smyslu, respektive prodloužení, jak je koncipováno v Code du travail. 

Rovněž je rozdíl mezi délkou zkušební doby u smlouvy na dobu určitou a 

neurčitou, což český zákoník práce bere v potaz pouze v ustanovení § 35 odst. 5, které 

stanoví, že zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby 

trvání pracovního poměru. 

U zaměstnanců s pracovní smlouvou na dobu určitou lze dle Code du travail sjednat 

zkušební dobu. Pokud zvyklosti nebo jiná ujednání kolektivních smluv nestanoví kratší 

dobu, nesmí zkušební doba přesáhnout 1 den za 1 týden vykonávané práce, s horním 

limitem zkušební doby 2 týdny u pracovní smlouvy, která je sjednána na maximálně 

6měsíční období. V ostatních případech je maximální délka zkušební doby 1 měsíc. 

Shodně v obou právních úpravách může dojít během zkušební doby ke zrušení 

pracovního poměru, není vyžadována žádná speciální procedura či důvod zrušení. 

Francouzská právní úprava navíc vyžaduje dodržet výpovědní dobu, což český zákoník 

práce nestanoví, pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, pokud v něm není 

uveden den pozdější. 

Český zákoník práce obsahuje ustanovení, dle kterého zaměstnavatel nesmí ve zkušební 

době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné 

pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. Nic podobného Code du travail 
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nestanoví, nicméně Kasační soud dovodil, že skončení pracovního poměru v době trvání 

nemoci zaměstnance by bylo diskriminační a tím pádem neplatné.
157

 

Francouzská právní úprava navíc ještě odlišuje zkušební dobu následující po 

změně pracovní pozice u téhož zaměstnavatele
158

, která umožňuje zaměstnavateli 

vyhodnotit adaptaci zaměstnance na nové povinnosti v důsledku změny pracovní 

pozice. Tento druh zkušební doby však není regulován Code du travail a délka této 

zkušební doby tak není upravena. 

V případě neosvědčení zaměstnance pak toto nezakládá možnost zaměstnavatele 

zaměstnance propustit, ale vede pouze k navrácení zaměstnance na jeho původní 

pracovní zařazení, jak potvrdil ve svém rozhodnutí i Kasační soud. 

 

Domnívám se, že tento specifický poddruh zkušební doby je velice užitečný, 

neboť nevede k okamžitému propuštění zaměstnance, pokud se na nové pracovní pozici 

neosvědčí, má tedy za následek udržení zaměstnání přispívá tak ke zvýšení sociální 

jistoty zaměstnance, což je v dnešní době, ve které se silně snaží bojovat 

s nezaměstnaností, velice praktické. 

 

3.3.5.2. Odměna za práci 

 

Podle obou právních řádů zaměstnanci náleží za vykonanou práci pro 

zaměstnavatele odměna. Český zákoník práce navíc ještě rozlišuje pojem mzdy a platu 

dle toho, jaké povahy je zaměstnavatel. Je-li jím stát, územní samosprávný celek, státní 

fond, příspěvková organizace, školská právnická osoba, regionální rada regionu 

soudržnosti, zaměstnanci náleží plat, v ostatních případech mzda. 

Spolu se mzdou či platem pak může být zaměstnavatelem zaměstnanci 

poskytnuto navíc ještě naturální plnění, ovšem pouze se souhlasem zaměstnance. Platí 

však povinnost zaměstnanci vyplatit v penězích alespoň výši minimální mzdy. Jako 

naturální plnění mohou být poskytnuty výrobky, služby, práce atd. 

Ve Francii je zákonem výslovně upravené i spropitné, jakožto část fixní odměny 

zaměstnance, který přichází do kontaktu se zákazníky. 

 

                                                                    
157 Viz Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 16.února 2005, č. 02-43402. 
158 Franc. La période probatoire. 
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Shodně v obou právních řádech odměna za práci podléhá zvýšené ochraně, a to 

jak ze strany zaměstnavatele tak i zaměstnance. Český zákoník práce obsahuje dva 

zákazy týkající se postoupení práva na mzdu nebo plat a dále pak zákaz použít takové 

právo k zajištění dluhu. Ochrana prostupuje napříč českými právními předpisy, ve 

kterých nalezneme další ochranné nástroje, např. v insolvenčním zákoně privilegované 

postavení pohledávek zaměstnanců za zaměstnavatelem oproti pohledávkám jiným, 

nebo v občanském soudním řádu stanovení tzv. nezabavitelné částky při srážkách ze 

mzdy u výkonu rozhodnutí a exekuce. Podobná úprava se nachází i ve francouzské 

právní úpravě, dle Code Civil zaměstnanci mají přednostní postavení při svých 

pohledávkách vůči jiným věřitelům zaměstnavatele. V případě bankrotu zaměstnavatele 

a vstoupením do insolventního řízení, Sdružení pro správu pojistných nároků 

zaměstnanců
159

, které zajišťuje nedostatek dostupných finančních prostředků 

zaměstnavatele, vyplatí zaměstnancům mzdové nároky vyplývající z pracovní smlouvy 

podle kritéria služebního stáří zaměstnance. 

 

3.3.5.3. Pracovní doba 

 

V úpravě pracovní doby český zákoník práce překvapivě více diferencuje 

kategorie zaměstnanců, nežli Code du travail, byť je toto typičtější spíše pro něj. Česká 

obecná délka týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně, avšak pro některé skupiny 

zaměstnanců činí 37,5 hodin týdně, respektive 38,75 hodiny týdně.
160

 Dle 

francouzského právního řádu je pracovní doba jednotná pro všechny zaměstnance a činí 

35 hodin týdně. 

Další rozdíl nalezneme v maximální délce jedné směny, která dle zákoníku práce 

nesmí být delší než 12 hodin, podle Code du travail jde o 10 hodin denně. Byť tuto dobu 

lze překročit, je-li to stanoveno v kolektivní smlouvě, hodiny navíc již budou 

považovány za práci přesčas. 

Opět totožně lze v obou posuzovaných zemích sjednat pružné rozvržení 

pracovní doby, které zahrnuje časové úseky základní a volitelné pracovní doby, jejichž 

začátek a konec opět určuje zaměstnavatel, avšak v rámci volitelné pracovní doby je to 

zaměstnanec, který si sám volí začátek a konec pracovní doby. 

                                                                    
159 Franc. Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés. 
160 Blíže viz kapitola 1.2.5.4. této práce. 
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Zákoník práce zná coby druh rozvržení pracovní doby relativně nový institut, 

kterým je konto pracovní doby. Jeho francouzským ekvivalentem je rovněž nová 

dohoda o paušální pracovní době. V obou případech se jedná o specifický způsob 

rozvržení pracovní doby, který podléhá jasným podmínkám pro jejich zavedení. Dle 

českého práva smí být konto pracovní doby využito, jen předpokládá-li ho kolektivní 

smlouva nebo vnitřní předpis a zaměstnanec k němu udělil svůj souhlas, navíc je 

umožněno pouze podnikatelské sféře zaměstnavatelů. 

Co se týče francouzských podmínek dohody o paušální pracovní době, jsou 

obdobné jako ty, které vymezuje zákoník práce. I zde toto právo musí být předvídáno 

kolektivní smlouvou a je nezbytné obdržet souhlas zaměstnance. Code du travail rovněž 

vymezuje kategorie zaměstnanců, se kterými lze tuto dohodu sjednat. Jsou jimi vedoucí 

zaměstnanci a zaměstnanci, u kterých není předem jasná pracovní doba. 

 

3.3.5.4. Dovolená 

 

Rovněž v právní úpravě dovolené v porovnávaných zemích lze poukázat na 

odlišnosti. Hned první se týká zákonné délky dovolené, jejíž základní výměra v českém 

právním řádu činí 4 týdny, respektive 5 týdnů u zaměstnanců, kteří pobírají plat, a 8 

týdnů u pedagogických a akademických pracovníků. Naopak francouzský právní řád 

stanoví jednotnou dobu dovolené v délce 30 pracovních dnů, respektive 2,5 dne za 

každý měsíc vykonané práce u téhož zaměstnavatele. 

Podmínkou nároku na dovolenou je dle zákoníku práce nepřetržité trvání 

pracovního poměru u jednoho zaměstnavatele v rozsahu 60 dnů v kalendářním roce. 

Code du travail žádnou takovou podmínku nestanoví.
161

 

Rozdílná jsou i pravidla pro čerpání dovolené. Zatímco zákoník práce žádná 

taková pravidla nevymezuje, Code du travail naopak jasně stanoví, že zaměstnanec 

musí vyčerpat část své dovolené v období od 1. května do 31. října kalendářního roku. 

Rovněž je určena maximální délka jedné části dovolené (24 po sobě jdoucích dnů), 

stejně jako skutečnost, že jedna část dovolené by měla trvat alespoň 12 dnů v kuse. Ač 

český zákoník práce obsahuje podobné ustanovení § 217 odst.1, tedy že pokud se 

zaměstnanci poskytuje dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit 

                                                                    
161 Blíže viz kapitola 2.2.7.6. této práce. 



90 
 

nejméně 2 týdny vcelku, lze se od tohoto ustanovení odchýlit po dohodě zaměstnavatele 

se zaměstnancem. 

Code du travail obsahuje právo zaměstnanců, kteří jsou manželi nebo partnery 

PACS, na souběžné čerpání dovolené, pracují-li u téhož zaměstnavatele, což zákoník 

práce neřeší. 

Code du travail navíc přiznává za určité podmínky
162

 až dva dny dovolené navíc 

zaměstnancům, kteří pečují o děti, kterým je méně než 15 let. 

 

Z výše uvedeného jednoznačně dovozuji vyšší sociální a hlavně rodinné cítění 

francouzské společnosti, která má zájem na ochraně rodinného života, sezdaným párům 

se snaží garantovat právo na souběžné čerpání dovolené, stejně jako přiznává více dnů 

dovolené zaměstnancům pečujícím o děti. Uvedená ustanovení shledávám jako 

inspirativní, protože ochrana rodinného života tvoří nedílnou součást demokratických 

hodnot, a určité úlevy či zvýhodňování rodiny je v dnešní době, kdy stále více párů 

netouží po manželství, jistě potřebné. 

 

3.3.5.5. Konkurenční doložka 

 

Institut konkurenční doložky je znám jak v české, tak francouzské právní úpravě. 

V obou případech musí být sjednána písemně za udělení souhlasu zaměstnance i 

zaměstnavatele. Za to, že se zaměstnanec zdrží určitého jednání, vymezeného v 

konkurenční doložce, v době nepřesahující jeden rok, mu náleží protihodnota 

poskytovaná zaměstnavatelem, která dle zákoníku práce nesmí být nižší než jedna 

polovina průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. 

Oproti české úpravě však úprava konkurenční doložky není zakotvena v Code du 

travail ani jiném právním předpise, ale je ponechána zcela na judikatuře. Kvůli tomu tak 

není např. stanovena minimální výše finanční kompenzace pro zaměstnance ani doba 

trvání konkurenční doložky. Judikatura nicméně dovodila, že aby se jednalo o platně 

uzavřenou konkurenční doložku, musí být současně splněny 4 podmínky: sjednání musí 

být nezbytné k ochraně oprávněných zájmů zaměstnavatele, konkurenční doložka musí 

obsahovat vymezení území a doby, na kterou se sjednává, přičemž ze závěrů judikatury 

vyplývá, že standardní délka by neměla přesáhnout 2 roky. Doložka musí rovněž 

                                                                    
162 K tomu blíže viz kapitola 2.2.7.6. této práce. 
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obsahovat finanční vyrovnání, avšak, jak již bylo řečeno, přesná výše není určena.
163

 

Poslední podmínkou platnosti konkurenční doložky je to, že musí odrážet specifika 

zaměstnání a povahu pracovní pozice zaměstnance. Pod tím si představme to, že 

doložka nesmí mít obecný obsah a vést tak k úplnému zákazu výkonu práce 

zaměstnance. 

Co se týče možnosti odstoupení, zákoník práce jasně stanoví, že zaměstnavatel 

smí od konkurenční doložky odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru 

zaměstnance, zaměstnanec smí konkurenční doložku vypovědět v případě, že od 

zaměstnavatele neobdržel finanční vyrovnání. 

Podle francouzské judikatury
164

 může zaměstnavatel, shodně s českou úpravou, 

od konkurenční doložky odstoupit pouze za trvání pracovního poměru, ovšem jen za 

podmínky, že tato možnost byla předvídána v pracovní smlouvě nebo kolektivní 

smlouvě. V opačném případě by k tomu potřeboval souhlas zaměstnance. 

Úprava konkurenční doložky vychází v posuzovaných zemích ze stejných 

základů, přestože jednotlivá dílčí práva a povinnosti stran se už liší. 

Skutečnost, že institut konkurenční doložky není ve Francii regulován zákonem, ale 

jeho vymezení se děje prostřednictvím rozhodovací činnosti soudů, nepovažuji za příliš 

praktickou. Byť to vede k větší flexibilitě ohledně právní úpravy a je tak možné 

mnohem rychleji reagovat na měnící se podmínky ve společnosti, dle mého názoru to 

nepřispívá k právní jistotě stran, protože čekat až na závazný názor judikatury může být 

zdlouhavé a mnohdy i nákladné. 

 

3.3.5.6. Další doložky v pracovní smlouvě 

 

Oproti českému právnímu řádu ten francouzský rozeznává i jiné doložky, než 

jen konkurenční doložku, které může pracovní smlouva obsahovat. Je pravda, že 

v souladu s českou zásadou pracovního práva „co není zakázáno, je dovoleno“ nic 

nebrání smluvním stranám si nějakou smluvní doložku sjednat, v praxi však dochází 

nejčastěji k uplatnění tzv. salvátorské klauzule, která se odvozuje od ustanovení § 576 

                                                                    
163 Pro ilustraci lze uvést rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 31. března 2016, č. 14-29865, ve kterém 

soud shledal, že konkurenční doložka limitující výkon výdělečné činnosti na území Korsiky po dobu 

jednoho roku s finančním vyrovnáním, které se rovnalo jedné čtvrtině průměrné mzdy za posledních šest 

měsíců, je platná. 
164 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 11.března 2015, č. 13-22257. 
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občanského zákoníku, jež stanoví, že pokud se důvod neplatnosti týká jen takové části 

právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, 

pokud lze předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části. Časté 

bývají i doložky o mlčenlivosti. 

Jak již bylo řečeno výše, francouzská pracovní smlouva může obsahovat 

množství nejrůznějších smluvních doložek, k těm nejčastějším patří doložka o 

exkluzivitě, doložka o důvěrnosti, doložka o setrvání u zaměstnavatele po skončení 

vzdělání nebo doložka o změně místa výkonu práce.
165

 

Stejně jako v případě konkurenční doložky, ani tyto další doložky nejsou regulované 

Code du travail, a jejich úprava je dovozena judikaturou. 

 

Z uvedeného jde doznat, že francouzské pracovní právo umožňuje více doložek 

v pracovní smlouvě, které mají za následek rozšíření či naopak zúžení práv a povinností 

smluvních stran, což vyplývá ze zásady smluvní svobody. Nicméně ani tyto doložky 

nesmějí jít za hranici zákona, a pokud by s ním byly v rozporu, mělo by to za následek 

jejich neplatnost. 

 

3.3.6. Práva a povinnosti subjektů 

3.3.6.1. Práva a povinnosti zaměstnavatele 

 

V obou srovnávaných právních řádech má zaměstnavatel určité povinnosti vůči 

svým zaměstnancům. 

První zákonnou povinností je informační povinnost, o které bylo blíže pojednáno již 

v souvislosti s náležitostmi pracovní smlouvy. Z hlediska důležitosti pak je shodně 

v porovnávaných zemích nejpodstatnější povinnost přidělovat zaměstnanci odpovídající 

práci. Současně je zaměstnavatel povinen vytvářet vhodné podmínky, aby zaměstnanec 

mohl úspěšně své pracovní úkoly plnit, zejména zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci. 

 

 

 

 

                                                                    
165 K jednotlivým druhům doložek podrobněji viz kapitola 2.2.8.4. této práce. 
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3.3.6.2. Práva a povinnosti zaměstnance 

 

Základní povinnosti zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci odpovídá opět 

shodně jak v českém, tak ve francouzském právním řádu povinnost zaměstnance 

vykonávat přidělenou práci osobně, včas, svědomitě atd. Zaměstnanec nesmí jednat v 

rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, v čemž lze spatřovat určitou povinnost 

loajality k zaměstnavateli, se kterou se setkáváme taktéž ve francouzské úpravě, která se 

dále rozpadá do povinnosti exkluzivity a mlčenlivosti. 

Bez souhlasu zaměstnavatele český zaměstnanec nesmí vykonávat další 

výdělečnou činnost, která by byla shodná s činností zaměstnavatele, čímž je chráněno 

využívání poznatků a informací, které zaměstnanec získal při výkonu práce u 

zaměstnavatele pro vlastní osobní přivýdělek, a případné konkurenční jednání 

zaměstnance. Code du travail tuto povinnost sice výslovně nestanoví, nicméně lze ji 

v pracovní smlouvě zakotvit na základě doložky o exkluzivitě. 

Významnou oblastí práv a povinností je rovněž ochrana bezpečnosti a zdraví při 

práci. Code du travail stanoví povinnost zaměstnavatele přijmout nezbytná opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany fyzického a duševního zdraví zaměstnanců. Obdobná 

úprava je i v českém zákoníku práce, nicméně je vhodné poukázat na skutečnost, že 

zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví, aniž by bylo řečeno, zda 

zdraví fyzického či duševního. V tomto spatřuji pokrokovost francouzské legislativy, 

která zdraví chápe jako celek a neodděluje ho od zdraví fyzického. 

 

Lze tedy shrnout, že úprava práv a povinností subjektů je relativně totožná jak 

v českém, tak ve francouzském právním řádu. 

 

3.3.7. Změna pracovní smlouvy 

 

Při srovnání možnosti změny pracovní smlouvy docházíme k odlišnému 

teoretickému pojetí mezi českou a francouzskou úpravou. Dle českého právního řádu 

lze pracovní smlouvu změnit buď v osobě subjektu, která je z logiky věci možná jen na 

straně zaměstnavatele, a nebo změnit obsah pracovní smlouvy, k tomu je však zapotřebí 

vždy výslovný souhlas smluvních stran. Jednostranným jednáním lze změnit pouze 
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obsah pracovního poměru, avšak vždy za podmínek výslovně stanovených v zákoníku 

práce.
166

 

Francouzské pracovní právo institut změny pracovní smlouvy chápe odlišně. 

Totožná je samozřejmě možnost změnit pracovní smlouvu se souhlasem zaměstnance 

případně zaměstnavatele. Francouzská úprava však rozlišuje mezi změnou pracovní 

smlouvy a změnou podmínek výkonu práce. Oprávnění jednostranně měnit podmínky 

výkonu práce pak vyplývá z principu hierarchie, který  je odvozován od 

zaměstnavatelovy nařizovací moci. Tento institut je plně ovládán judikaturou, která 

stanoví rozdíly mezi změnou pracovní smlouvy a změnou podmínek výkonu práce.  

Ke změně pracovní smlouvy může dojít z několika důvodů: změna pracovní 

smlouvy z osobního důvodu zaměstnance, změna z důvodu porušení disciplíny a změna 

z ekonomického důvodu. S těmito změnami musí zaměstnanec vždy souhlasit, 

v opačném případě má nicméně zaměstnavatel oprávnění dát zaměstnanci výpověď. 

Pokud by došlo ke změně pracovní smlouvy bez souhlasu zaměstnance, má tento 

zaměstnanec právo podat výpověď nebo požadovat soudní zrušení pracovního poměru.  

Změna podmínek výkonu práce pro zaměstnance nemá tak významný dopad, proto 

k jejich změně není vyžadován souhlas zaměstnance. Pokud zaměstnanec se změnou 

podmínek výkonu práce nebude souhlasit, dopouští se disciplinárního pochybení.
167

 

 

3.3.8. Zánik pracovní smlouvy (skončení pracovního poměru) 

 

Podle českého právního řádu k zániku pracovní smlouvy může dojít písemným 

odstoupením. Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou od pracovní smlouvy odstoupit, 

dokud ještě zaměstnanec nenastoupil do práce, jen zaměstnavatel v případě, že 

zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupil do práce, aniž by mu v tom bránila některá 

z překážek v práci. 

Pracovní smlouva rovněž zanikne spolu se skončením pracovního poměru, který 

je s pracovní smlouvou bezprostředně spjatý, ten může ukončen jen dohodou, výpovědí, 

okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době. Výpověď ze strany zaměstnavatele 

smí být dána jen z taxativně daných důvodů. Naopak zaměstnanec může dát 

zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. 
                                                                    
166 Srov. např. ustanovení § 41 ZP. 
167 Více k rozlišení mezi změnou pracovní smlouvy a změnou podmínek výkonu práce v kapitole 

2.2.10.1. této práce. 
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Pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby. 

Dle francouzské úpravy pracovní poměr zaniká dohodou stran, výpovědí ze 

strany zaměstnance, výpovědí ze strany zaměstnance pro neplnění povinností 

zaměstnavatele, zrušením pracovního poměru soudem, výpovědí ze strany 

zaměstnavatele, uplynutím sjednané doby u pracovní smlouvy na dobu určitou a 

zrušením ve zkušební době. 

Lze vidět, že důvody skončení pracovního poměru jsou relativně shodné. Jejich 

konkrétní úprava se však v dílčích ustanoveních liší. Příkladem nechť je skončení 

pracovního poměru dohodou, která dle zákoníku práce nepodléhá žádné speciální 

proceduře, je pouze nutné, aby byla uzavřena písemně. Avšak dle Code du travail 

proces skončení pracovního poměru vyžaduje zvláštní proceduru. Dohoda musí být 

adresována příslušnému Úřadu regionální společnosti, konkurence, spotřeby, práce a 

zaměstnanosti
168

 dle sídla zaměstnavatele, který dohlíží na splnění zákonných podmínek 

dohody, stanovení správné výše odstupného apod. Pokud dohoda není příslušným 

úřadem schválena, ke skončení pracovního poměru nedojde. Strany navíc disponují 

patnáctidenní lhůtou ode dne podpisu dohody, během které smí dojít k odvolání 

souhlasu s dohodou. 

Úprava výpovědi ze strany zaměstnance je relativně totožná v obou právních 

předpisech, jen dle francouzské úpravy více do popředí vystupuje bezformálnost, neboť 

taková výpověď nemusí být v písemné formě, stejně jako důraz na ochranu 

zaměstnance a snaha o jeho brzké začlenění do dalšího pracovního procesu, která se 

v tomto případě projevuje tím, že zaměstnanec disponuje nárokem 2 hodin denně na to, 

aby si snáze našel nové zaměstnání. 

Judikatura navíc odlišuje výpověď ze strany zaměstnance pro neplnění povinností 

zaměstnavatele, která se oproti výše uvedené liší tím, že zaměstnanec nemusí dodržet 

výpovědní dobu. Českým ekvivalentem je okamžité zrušení pracovního poměru 

zaměstnancem. 

 

 

 

 

                                                                    
168 Franc. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l'emploi - DIRECCTE 
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3.3.9. Pracovněprávní spory 

 

Právní úprava pracovněprávních sporů se v českém a francouzském právním 

řádu zásadním způsobem liší. V České republice pracovněprávní spory nepodléhají 

žádné speciální úpravě, aplikují se tak obecná ustanovení občanského soudního řádu. 

Oproti tomu ve Francii jsou spory v pracovním právu na vnitrostátní úrovni upraveny 

pouze v Code du travail. 

Kompetentním orgánem k projednání a rozhodnutí pracovněprávního sporu je 

dle právního řádu České republiky okresní civilní soud, který je věcně a místně 

příslušný dle místa bydliště nebo sídla účastníka, proti němuž návrh směřuje, tedy 

žalovaného. 

Dle francouzského právního řádu je k řešení individuálních sporů mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem příslušný Pracovní soud (pro kolektivní spory je 

příslušný Soud první instance).
169

 

V českých pracovněprávních věcech v řízení před okresním soudem jedná a 

rozhoduje tříčlenný senát, který se skládá z jednoho soudce a dvou přísedících bez 

právního vzdělání. Každý hlas člena senátu má stejnou váhu. 

Ve Francii je pracovní soud tvořen 6 volenými soudci – laiky, kteří reprezentují 

ve stejném poměru zaměstnance a zaměstnavatele. Každý hlas má opět stejnou váhu. 

Jde vidět, že pracovněprávní spory v obou zemích rozhodují laici, dle českého právního 

řádu se rozhodování účastní i jeden soudce – profesionál. V České republice se však 

v poslední době uvažuje nad novelizací občanského soudního řádu a vypuštění institutu 

přísedících, je tedy možné, že pak už budou rozhodovat pouze soudci – profesionálové. 

 

  

                                                                    
169 Franc. Le tribunal de grande instance. 



97 
 

ZÁVĚR 

 

Ve své práci jsem se zaměřila na právní úpravu pracovní smlouvy, a to nejen 

v České republice, ale i ve Francii. Pracovní smlouva je institut, s nímž se v běžném 

životě setká téměř každý, znalost základní právní úpravy se tak stává nezbytností, 

protože jedině tak si mohou být strany plně vědomy svých práv, ale i povinností z toho 

vyplývajících. 

Cílem mé práce tedy bylo analyzovat právní úpravu pracovní smlouvy v českém a 

francouzském právním řádu a následně tyto právní úpravy mezi sebou srovnat. 

Znalost právní úpravy pracovní smlouvy jiného právního řádu, v tomto případě 

francouzského, může být cenným zdrojem inspirací z hlediska námětů změn de lege 

ferenda v české právní úpravě. I když srovnávací metoda není v českém právním řádu 

považována pro výklad a interpretaci tuzemských právních norem za určující, přesto se 

domnívám, že širší povědomí o odlišných institutech v cizích právních řádech může 

přispět ke zlepšení vybraných institutů, či dokonce k zavedení nových. Na druhou 

stranu, lze se rovněž nechat poučit od nepříliš zdařilých úprav, a vyhnout se 

v budoucnosti stejným pochybením, které už absolvovaly jiné státy. Vždy je však třeba 

srovnávaný institut posuzovat v celém jeho kontextu, nelze opomenout jiné 

demografické složení, ekonomické podmínky, stejně jako historický vývoj 

srovnávaných zemí. 

Již na první pohled je zřejmé, že česká právní úprava ani zdaleka nedosahuje svou 

obsáhlostí rozsahu té francouzské, což lze vidět i na počtu paragrafů v obou zákonících 

práce. Zatímco český čítá necelých 400 paragrafů, Code du travail obsahuje paragrafů 

přes 11 000. 

Zatímco česká právní úprava, a to nejenom co se týče pracovní smlouvy, stojí na 

zásadě bezformálnosti a smluvní volnosti, francouzská úprava je mnohem více svázána 

množstvím speciálních procedur, které se musí respektovat, jak je tomu např. u 

skončení pracovního poměru dohodou. Zcela překvapivě pak naopak nestanoví 

požadavek písemnosti pracovní smlouvy na dobu neurčitou (postačí i ústní dohoda) a 

její podstatné náležitosti, nebo písemnou formu v případě výpovědi ze strany 

zaměstnance.  

 



98 
 

Dle mého názoru francouzská právní úprava jasně odráží silné sociální a prorodinné 

cítění společnosti a je zřetelně orientována ve prospěch zaměstnance, což dokládá i 

množství rozhodnutí Kasačního soudu, která jsou právě v jeho prospěch, byť některá 

mohou vzbuzovat minimálně údiv, jak tomu bylo např. v rozhodnutí, kdy se Kasační 

soud postavil na stranu zaměstnance a to i přestože, že tento ve svém životopise 

prokazatelně lhal. 

Otázkou však zůstává, jestli zvýšená ochrana zaměstnance je vždy v jeho prospěch. 

Takovým případem může být například úprava pracovního poměru na dobu určitou, 

který je možné sjednat jen z taxativních důvodů, a to i přestože by s tím zaměstnanec 

souhlasil nebo dokonce pracovní poměr na dobu určitou z nějakého osobního důvodu 

vyžadoval. 

Některé instituty francouzského pracovního práva, českému pracovnímu právu 

neznámé, lze jednoznačně doporučit. Takovým příkladem nechť je poddruh standardní 

zkušební doby, kterým je zkušební doba následující po změně pracovní pozice u téhož 

zaměstnavatele. Uvedený institut dovoluje zaměstnanci, který byl převeden na jiný druh 

práce, plně si novou pozici vyzkoušet, a v případě, že mu nevyhovuje, nebo se 

z nějakého jiného důvodu neosvědčí, je automaticky převeden na svou původní 

pracovní pozici. To zvyšuje zaměstnancovu flexibilitu v rozhodování a eliminuje 

propouštění zaměstnanců. 

Stejně pozitivně nahlížím na francouzskou úpravu dovolené, která zvýhodňuje  

rodiče pečující o děti, protože jim přiznává nárok na zvýšení počtu dnů čerpání 

dovolené, stejně tak manželé, kteří pokud pracují u stejného zaměstnavatele, mají nárok 

na souběžné čerpání dovolené. I když se to může zdát jako postradatelné ustanovení, 

pravdou zůstává, že v dnešní moderní společnosti jasně platí, že „co je psáno, je dáno“, 

proto zakomponování tohoto nároku, přestože to někdo může považovat za zbytečné, 

protože který zaměstnavatel by přece chtěl rozdělit dovolenou manželskému páru, má 

zajisté své opodstatnění. 
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ABSTRAKT 

 

Srovnání právní úpravy pracovní smlouvy v České republice a ve Francii 

 

Předkládaná diplomová analyzuje právní úpravu pracovní smlouvy v České republice a 

ve Francii. Cílem této práce je popsat právní úpravu pracovní smlouvy v obou právních 

řádech, a následně tyto právní úpravy navzájem srovnat s poukázáním na podobnost či 

naopak rozdílnost úpravy pracovní smlouvy, a pokusit se o kritické zhodnocení 

vybraných institutů v českém a francouzském právním řádu s přispěním návrhů o 

možné inspirační zdroje pro český právní řád. 

 

Obsah práce je členěn do 3 kapitol, přičemž kapitola první se věnuje právní úpravě 

pracovní smlouvy v České republice, nejdříve vymezuje obecnou charakteristiku 

pracovního práva a následně se zabývá již klíčovými otázkami a náležitostmi pracovní 

smlouvy. Druhá kapitola představuje základní exkurz do francouzského pracovního 

práva, opět nejdříve co se týče obecné charakteristiky, pramenů apod., poté se přechází 

do podkapitoly zabývající se již samotnou pracovní smlouvou. Je zde dána snaha o 

totožné vnitřní členění s předcházející kapitolou pro lepší orientaci ve vybraných 

aspektech pracovní smlouvy a snadnější identifikaci základních rozdílů v posuzovaných 

právních úpravách. Třetí kapitola srovnává popsanou úpravu z předchozích kapitol, a 

poukazuje na nejvíce patrné rozdíly v regulaci právní úpravy pracovní smlouvy 

v českém a francouzském právním řádu. 

 

Česká právní úprava je ve vztahu k francouzské úpravě zhodnocena jako ne tolik 

obsáhlá, ovšem ne vždy to musí být na škodu. Mnohdy je vhodnější mít institut 

nepojmenovaných smluv než snaha o přesné vymezení všech možných typů smluv. 

Podobně je tomu i se souvisejícími instituty pracovní smlouvy, byť jejich základní 

úprava zajisté má svůj smysl. 
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ABSTRACT 

 

Comparasion of legislation of employment contract in the Czech Republic and in 

France 

 

Presented thesis analyses Czech and French legislation considering employment 

contract. The purpose of the thesis is to describe employment contract in both Czech 

and French law, then to compare them, describe their similarities and differences, and 

finally to critically evaluate them and suggest how Czech law could possibly benefit 

from this . 

 

Content of the thesis is divided into 3 chapters. First chapter circles around Czech 

version of employment contract. It defines features of Czech labour law and then 

concerns itself about essential questions and nuances considering employment 

contracts. Second chapter presents basic insight of French labour law, again starting 

with basic features, sources, etc., and then coming to subchapter considering French 

employment contract. Structure remains the same in both chapters for easier orientation 

between chosen aspect of employment contract and easier identification of differences 

between both variants. Third chapter compares what was described in previous chapters 

and points out the biggest differences between regulation of employment contract in 

both Czech and French law. 

 

Czech legislation, compared to the French one, is classified as less vast, which does not 

necessarily need to be wrong. It is often better to have multiple undefined options, 

rather than trying to control every possible kind of contract. It comes similar with 

employment contract, although it is certainly good thing to define its basic form.   
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