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Anotace 

 V předložené práci jsem se zabývala problematikou vzniku pracovního poměru. 

Cílem bylo přinést uceleným a přehledným způsobem postup při vzniku pracovního 

poměru pro zaměstnavatele, ale i pro zaměstnance. V první části jsem charakterizovala 

pracovní právo a prameny pracovního práva, také rovněž pracovněprávní vztahy a jejich 

účastníky. V další části se zabývám povinnostmi před vznikem pracovního poměru. 

V následující části se věnuji vzniku pracovního poměru a vyplývajícími povinnostmi, které 

s ním souvisejí. Je zde uvedeno jakými způsoby může vzniknout pracovní poměr. V další 

části jsem se zaměřila na pracovní smlouvu a dodržení zákonem stanovené formální 

úpravy. Jsou zde zahrnuty nejčastější porušení, ke kterým při vzniku pracovního poměru 

v pracovních smlouvách dochází. Na závěr jsem shrnula postup při vzniku pracovního 

poměru, vyhodnotila rozdíly ve staré a nové právní úpravě zákoníku práce. 

Klíčová slova: pracovní poměr, pracovněprávní vztah, zaměstnavatel, zaměstnanec, 

pracovní smlouva 

 

Annotation 

 

 In this work I dealt with creation of employment issues. The goal is to give entily 

and transparent proceeding employment creation between an employer and an employee. 

In the first part I characterised a labour law and its sources, as well as labour-law relations 

and participants. In next part I dealt with duties efore employment creation. In the follow 

part I devote employment creation and entiry duties associated with that. I also mentioned 

ways of employment creation. In next part I focused on employment contract and krepiny 

formal statutory duties. There are also included the most frequent breaks that appear during 

employment creation in labour contracts. In conclusion I summarized proceeding during 

employment creation, evaluated differences in old and new legal form of labour code. 

 

Key words: employment, labour-law relations, employer, employee, employment contract 
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1. Úvod 

Bakalářská práce je věnována problematice vzniku pracovního poměru. Toto téma 

jsem se rozhodla zpracovat z důvodu, že je mi blízké, neboť se jím zabývám v mém 

zaměstnání. Problematiku vzniku pracovního poměru upravuje zákon 262/2006 Sb., 

zákoník práce [1]. Stávající právní úprava zákoníku práce nabyla účinnosti dne 1.1.2007 a 

nahradila starou právní úpravu  zákoníku práce z roku 1965. Přijetím tohoto zákona došlo 

k mnohým zásadním změnám v oblasti pracovního práva. Jde o změny jak v právní úpravě 

jednotlivých ustanovení upravujících pracovněprávní vztahy, tak i o revoluční systémové 

změny v pojetí pracovního práva a to hlavně zakotvení zásady „co není zakázáno je 

dovoleno“, či úpravu možnosti používání některých ustanovení občanského zákoníku v 

pracovněprávních vztazích na základě principu delegace, který byl v roce 2008 změněn 

nálezem Ústavního soudu na princip subsidiarity.  

Toto téma se dotýká prakticky všech, neboť většinou každý během svého života 

přichází do styku s pracovním právem buď jako zaměstnanec, který je jedním z účastníků 

pracovněprávních vztahů a jeho úkolem je vykonávat určitou závislou práci pro 

zaměstnavatele za mzdu, plat nebo odměnu, nebo jako zaměstnavatel zaměstnávající 

fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu. Pracovní poměr společně s dohodami o pracích 

konaných mimo pracovní poměr je jedním ze základních pracovněprávních vztahů, který 

vzniká nejčastěji na základě pracovní smlouvy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, také 

však může být založen jmenováním.  

Pracovní právo je právním odvětvím zahrnující soubor právních norem, které 

upravují pracovní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. První část bakalářské práce 

bude zaměřena na charakteristiku a prameny pracovního práva, i na pracovněprávní vztahy 

a jejich účastníky. 

 Povinnostem zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru a předcházení 

možné diskriminaci ze strany zaměstnavatele při výběru uchazečů o zaměstnání bude 

věnována následující část.  

Další a velmi důležitou kapitolou je vznik pracovního poměru. Předmětem 

pracovního poměru je určitá soustavná činnost, jež je vykonávána zaměstnancem osobně a 
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za níž mu náleží odměna. Se vznikem pracovního poměru vzniká zaměstnavateli množství 

povinností jak vůči zaměstnanci, tak i k odborové organizaci, či dalším institucím (Okresní 

správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, finanční úřad a podobně). Jim bude 

také věnována podstatná část této kapitoly.  

Následující kapitola bude zaměřena na pracovní smlouvu. Pracovní smlouva je 

nejčastějším nástrojem vzniku pracovního poměru a dodržení její zákonem stanovené 

formální úpravy je jedním ze základních předpokladů pro vznik korektního právního 

vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.  

Jak vyplývá z výše uvedeného, cílem bakalářské práce je uceleně a přehledným 

způsobem shrnout postup při vzniku pracovního poměru, včetně výčtu a analýzy práv 

povinností účastníků pracovněprávních vztahů souvisejících se vznikem pracovního 

poměru včetně srovnání rozdílů v postupu při uzavírání pracovněprávních vztahů mezi 

novou právní úpravou a předchozími zrušenými právními předpisy. V práci budou 

zohledněny zkušenosti z  praxe.   

Bakalářská práce by měla přinést určitý komplexní návod jak pro zaměstnavatele, 

tak i pro zaměstnance, jak postupovat v souvislosti se vznikem pracovního poměru. V 

případě zaměstnavatele by tento návod mohl být účinnou pomůckou, která by pomohla 

vyhnout se porušování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů a následně i 

možných postihů ze strany orgánů inspekce práce. 
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2. Pracovní právo, pracovněprávní vztahy a účastníci 

pracovněprávních vztahů 

2.1 Pojem pracovního práva  

Pracovní právo je jedním z odvětví českého právního řádu. Upravuje společenské 

vztahy, které vznikají při námezdní práci a vztahy s nimi související.  Námezdní práce je 

právem regulovaný vztah, kdy jeden ze subjektů tohoto vztahu tj. zaměstnanec vykonává 

za úplatu a podle pokynů zaměstnavatele práci pro tohoto zaměstnavatele. Námezdní prací 

rozumíme vztah, kdy jeden ze subjektů prodává pracovní schopnost druhému, přičemž 

práci koná výrobními prostředky, které jsou ve vlastnictví zaměstnavatele. Pracovní právo 

představuje souhrn právních norem, které upravují pracovní vztahy mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli. Rozlišujeme pracovní právo individuální a kolektivní. V pracovním právu 

individuálním dochází ke vzniku jednotlivého pracovního vztahu mezi konkrétním 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, kdežto kolektivní pracovní právo vzniká regulovanými 

vztahy týkající se skupin zaměstnanců reprezentovaných odborovou organizací a 

zaměstnavatelů.  

Funkce pracovního práva 

Pracovní právo se vydělilo z práva občanského a vzniklo z důvodu chránit 

zaměstnance jako strany z ekonomického hlediska slabší. Z tohoto důvodu jeho funkce je 

převážně ochranná a zároveň plní funkci organizační, která vytváří například podmínky, 

při nichž se uskutečňuje pracovní proces, vymezuje míru práce a odměny za práci. 

V neposlední řadě pracovní právo plní funkci výchovnou, která ovlivňuje procesy 

motivace lidí, utváří jejich právní vědomí a přispívá ke zvýšení kultury práce.  

2.1.1 Prameny pracovního práva České republiky jsou: 

  normativní právní akty, 

  kolektivní smlouvy, 

  vnitropodnikové právní normy, 

  technické normy, 

  nálezy Ústavního soudu ČR, 
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  mezinárodní smlouvy. 

 Mezi nejdůležitější prameny českého pracovního práva patří Ústava, Listina 

základních práv a svobod a zákoník práce, jehož předmětem je zejména realizace práva 

občana na zaměstnání, stanovení základních pracovních podmínek, práv a povinností 

účastníků pracovněprávních vztahů.  

Listina základních práv a svobod (dále jen Listina) [5] obsahuje základní zásady 

pracovního práva jako jsou: 

  zákaz diskriminace (čl. 3 odst. 1 Listiny), 

  zákaz nucené práce (čl. 9 odst. 1 Listiny), právo na svobodnou volbu povolání 

(čl. 26 odst. 1 Listiny), 

  právo na zaměstnání (čl. 26 odst. 3), 

  právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky (čl. 

28 Listiny), 

  zvýšená ochrana při práci žen, mladistvích a osob zdravotně postižených (čl. 29 

odst. 1 Listiny). 

2.1.2 Historie a vývoj zákoníku práce 

Starou právní úpravu zákoníku práce z roku 1965 účinného od 1. ledna 1966 

nahradila nová právní úprava zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, která vstoupila 

v platnost k 1. lednu roku 2007 [1] . Starý zákoník práce byl za dobu své platnosti čtyřicet 

sedmkrát změněn. Bylo provedeno mnoho novelizací a předpokládalo se, že bude 

odpovídat dosažené úrovně společenských a ekonomických vztahů a vyhovovat 

mezinárodním trendům vývoje pracovního práva. Ale i nadále docházelo k častým 

porušením pracovněprávních předpisů a obcházení zákoníku práce. Z tohoto důvodu 

nastala nezbytnost nové právní úpravy.  

Hlavní motivací pro přijetí nového zákoníku práce byla snaha o zjednodušení a 

zpřehlednění pracovního práva. Do zákoníku práce byla včleněna ustanovení, do té doby 

obsažená v samostatných právních normách jako jsou například ustanovení o odměňování 

či cestovních náhradách. Dalším cílem bylo vytvoření moderní, flexibilní pracovněprávní 

normy umožňující větší smluvní volnost partnerů zakotvením zásady „ co není zakázáno je 
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dovoleno“. Byl vytvořen prostor pro odchylování od zákoníku práce v rámci jasně 

stanovených pravidel. Nelze opomenout také snahu o zakotvení možnosti používání 

některých ustanovení občasného zákoníku pro pracovněprávní vztahy. Původně na základě 

principu delegace zákoník práce pevně stanovoval, která ustanovení občanského zákoníku 

mohou být v konkrétních oblastech použita. To bylo změněno nálezem ústavního soudu 

z dubna 2008 na princip subsidiarity, což znamená, že občanský zákoník se použije ve 

všech situacích, které nejsou zákoníkem práce upraveny.  

2.1.3 Typické rysy staré právní úpravy zákoníku práce: 

 jednotnost, 

 komplexnost, 

 kogentnost, 

 osamostatnění právní úpravy. 

 Starý zákoník práce se vyznačoval jednotností právní úpravy vztahů mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli. Kogentnost spočívala v tom, že ustanovení zákoníku práce 

byla založena na myšlence, co není dovoleno, je zakázáno. Kogentní normy, které 

stanovily jasná pravidla, nedovolovaly účastníkům pracovněprávních vztahů téměř žádné 

odchylky. Zákoník práce byl během své účinnosti několikrát novelizován. Bohužel princip 

kogentnosti „co není dovoleno, je zakázáno“ změněn nebyl. I nadále účastníkům 

pracovněprávních vztahů nebylo umožněno se od právní úpravy odchylovat, tudíž povaha 

zákoníku práce bránila možnosti smluvní volnosti [3]. 

2.1.4 Základní principy nové právní úpravy zákoníku práce 

Nový zákoník práce je založen na třech základních koncepčních principech: 

 možnost odchylování se od zákona na základě principu „co není zakázáno, je 

dovoleno“, 

 navazuje na občanský zákoník na principu subsidiarity, 

 zahrnuje definici závislé práce, která může být vykonávána výlučně 

v pracovněprávních vztazích.  
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Možnost odchylování se od zákona na základě principu „co není zakázáno, je 

dovoleno“ 

Jak již bylo výše zmíněno, nový zákoník práce vymezeným způsobem umožňuje 

odchylování se od jeho vlastních ustanovení. Tato skutečnost má velký význam i pro vznik 

pracovního poměru. K nejdůležitějším úkonům směřujícím ke vzniku pracovního poměru 

je sepsání pracovní smlouvy. Právě pracovní smlouva je jedním ze základních dokumentů, 

ve kterém lze dohodnout úpravu pracovněprávního vztahu odchylně od zákoníku práce. 

Podle ust. § 2 zákoníku práce [1] nelze práva a povinnosti upravit odchylně v těchto 

případech:  

 jakmile to zákoník práce výslovně zakazuje, 

 odchýlení od ustanovení uvedených v § 363 odst. 1 s výjimkou odchýlení ve 

prospěch zaměstnance, 

 od ustanovení, z kterých povahy vyplývá, že se od nich nelze odchýlit 

(kogentní). 

To platí po nálezu ústavního soudu zveřejněném dne 14. 4. 2008. Předtím byl výčet, kdy se 

nelze odchýlit v § 2 mnohem širší. K odchylné úpravě může dojít smlouvou, nejčastěji 

pracovní nebo kolektivní a za podmínek stanovených zákonem též vnitřním předpisem. 

Návaznost na občanský zákoník na principu subsidiarity 

V ust. § 4 zákoníku práce [1] byl vyjádřen vztah nového zákoníku práce 

k občanskému zákoníku, jež je postaven na principu tzv. delegace, tj. že ustanovení 

občanského zákoníku se v pracovněprávních vztazích použijí pouze v případech, kdy to 

zákoník práce výslovně stanoví a na občanský zákoník odkazuje. Nálezem ústavního soudu 

z dubna 2008 byl § 4 v zákoníku práce [1] zrušen. Od doby zveřejnění nálezu ústavního 

soudu ve sbírce zákonů se pro vzájemný vztah občanského zákoníku a zákoníku práce 

aplikuje princip subsidiarity. 

Principem subsidiarity se rozumí, že pokud zákoník práce nebude obsahovat 

pravidlo, které by se vztahovalo na konkrétní situaci, použije se občanský zákoník. 

Zahrnutí definice závislé práce 

Do zákoníku práce byla nově zahrnuta definice závislé práce. Tato problematika 
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byla do té doby řešena částečně zákonem o dani z příjmu fyzických osob a zákaz jejího 

výkonu mimo pracovněprávní vztah (tzv. zákaz „švarcsystému“) byl deklarován zrušeným 

ust. § 13 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti [1]. Podle současné právní úpravy 

v zákoníku práce lze závislou práci definovat takto viz [Jakubka et al. 2007] „ Za závislou 

práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti 

zaměstnance, se považuje výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, 

podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, 

v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, 

popřípadě na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost“.  

Zákoník práce v ust. § 3 [1] jasně stanoví, že závislá práce může být konaná jenom 

v pracovněprávním vztahu, za které zákoník práce považuje pracovní poměr a dohody o 

pracích konaných mimo pracovní poměr. Jako výjimku z tohoto pravidla zákoník práce 

připouští výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah např. výkon práce některých 

státních zaměstnanců podle služebního zákona, a to: 

 příslušníků ve služebním poměru u Policie České republiky, 

 Celní správy České republiky, 

 Vězeňské služby České republiky, 

 Hasičského záchranného sboru České republiky, 

 Bezpečnostní informační služby apod.  

Samozřejmě existují i další možnosti výkonu práce mimo pracovněprávní vztah, ale 

nesmí se jednat o závislou práci. Jedná se třeba o výkon práce na základě obchodně 

závazkových vztahů např. tzv. „práce na živnostenský list“ realizované formou smlouvy o 

dílo nebo jiné smlouvy, výkon práce na základě mandátní smlouvy, smlouvy o zastoupení 

nebo třeba i nepojmenované smlouvy podle občanského zákoníku nebo o časté případy tzv. 

„outsourcingu“ či „franchisingu“. V případě výkonu práce na základě obchodně 

závazkových vztahů je důležité, aby tato činnost naplňovala znaky podnikání stanovené    

§ 2 obchodního zákoníku [8] , tzn. musí se jednat o činnost konanou samostatně, vlastním 

jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Dalšími případy výkonu 

práce mimo pracovněprávní vztah je například jednatelství a prokura, kde je výkon této 

práce v pracovněprávním vztahu přímo zákonem vyloučen. V případě manželů je v ust.     

§ 318 zákoníku práce [1] přímo zakázán vznik pracovněprávních vztahů, a to i v případě, 
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kdy manžel koná pro druhého z manželů práci mající všechny znaky závislé práce. To 

samé platí i pro registrované partnery. 

2.1.5 Kritika nového zákoníku práce 

Ze strany opozice, zaměstnavatelů a odborné veřejnosti byl přijatý zákoník práce 

hlavně kritizován:  

 za úzký prostor pro smluvní volnost partnerů,  

 za nejasné vymezení hranic, kdy není možné odchylování od zákoníku práce,  

 za použitý princip delegace na občanský zákoník 

 a za některá oprávnění odborových organizaci v pracovněprávních vztazích.  

Tyto kritiky vyústily v ústavní stížnost, o které soud jednal a rozhodl v březnu 

2008. Naopak ze strany odborových zástupců a části politiků byl nový zákoník práce 

kritizován za to, že daní za smluvní volnost partnerů v pracovněprávních vztazích bude 

menší jistota zaměstnanců nebo zhoršení vymahatelnosti práva pro zaměstnance.  

Do jaké míry jsou tyto obavy oprávněné, ukáže teprve další personální, kontrolní či 

soudní praxe. Z dosavadní kontrolní činnosti inspektorátu práce nelze jednoznačně 

posoudit, že by po nabytí účinnosti nového zákoníku práce došlo k významnějšímu 

zhoršení, ale ani ke zlepšení postavení zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. 

2.2 Pracovněprávní vztahy 

Pracovněprávním vztahem se rozumí právem upravený vztah mezi subjekty 

pracovního práva, který vzniká na základě účasti subjektů v pracovním procesu, přičemž 

každý subjekt má vzájemná práva a povinnosti.  

2.2.1 Dělení pracovněprávních vztahů 

Pracovněprávní vztahy se obecně dělí na: 

 individuální 

 kolektivní. 

 Individuální pracovněprávní vztahy jsou takové vztahy, které vznikají mezi 

konkrétním zaměstnavatelem na jedné straně a zaměstnancem na druhé straně. 

Zaměstnancem bývá vždy fyzická osoba, ale z hlediska zaměstnavatele to může být i osoba 
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právnická. Individuální pracovněprávní vztahy jsou takové, při kterých se realizuje 

pracovní proces. Patří sem například pracovní poměr, vztahy vyplývající z dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) a 

služební poměr příslušníků ozbrojených sil.  

Kolektivní pracovněprávní vztahy jsou vztahy mezi zastupitelskými organizacemi 

zaměstnanců (odbory, rady) a zaměstnavateli. 

2.2.2 Úprava pracovněprávních vztahů dalšími předpisy 

Otázky pracovněprávních vztahů včetně otázek týkajících se jejich vzniku jsou 

upraveny souborem pracovněprávních předpisů. Tyto tvoří oblast pracovního práva, které 

je nedílnou součástí práva soukromého. V současné době můžou být pracovněprávní 

vztahy i mimo pracovněprávní předpisy, subsidiárně upravovány také občanským 

zákoníkem. To znamená, že k řešení otázek, které zákoník práce a ostatní pracovněprávní 

předpisy jako „speciální“ právní norma neupravují, lze použít právní předpis „obecný“, 

v tomto případě občanský zákoník. K úpravě určitých otázek pracovněprávních vztahů 

některých kategorií zaměstnanců, které přesně vymezuje zákoník práce v § 5, se uplatňují 

zvláštní právní předpisy. Například v  případě pedagogických pracovníků je tímto 

zvláštním přepisem zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů [9]. Základním, nejvýznamnějším a zároveň nejrozsáhlejším 

pracovněprávním přepisem je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce [1]. 

Zákoník práce je doplňován dalšími pracovněprávními předpisy, jako jsou 

například: 

 NV č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby 

odpočinku zaměstnanců v dopravě [1], 

 NV č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o 

vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 

ztíženém pracovním prostředí [1], 

 NV č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých 

osobních překážek v práci [1], 

 NV č. 549/2006 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného 
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pro rok 2007 [1], 

 a další. 

2.3 Subjekty pracovního práva 

Subjekty pracovního práva jsou účastníci pracovněprávních vztahů, tj. osoby, které 

vystupují v pracovněprávních vztazích jako nositelé subjektivních práv a povinností. 

Subjekty musí mít pracovněprávní subjektivitu, kterou tvoří způsobilost k právům a 

povinnostem, k právním úkonům, k protiprávním úkonům a procesní způsobilost. 

2.3.1 Zaměstnanec 

Zaměstnanec je jeden z účastníků pracovněprávních vztahů a jeho úkolem je 

vykonávat určitou závislou práci pro zaměstnavatele za mzdu, plat nebo odměnu.  

Pracovněprávní způsobilost zaměstnance 

Pracovněprávní způsobilost fyzické osoby tj. zaměstnance znamená, mít 

v pracovněprávním vztahu práva, povinnosti a konat pracovněprávní úkony.  

Věkové hranice pracovněprávní způsobilosti: 

 Pracovněprávní způsobilost zaměstnanci k právům a povinnostem v pracovním 

vztahu, nabývat svým jednáním práva a povinnosti a nést odpovědnost vzniká 

fyzické osobě dovršením patnácti let věku. 

 Dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot k vyúčtování může podle § 252 odst. 2 

zákoníku práce [1] zaměstnanec uzavřít nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 

osmnácti let věku. 

 Uzavírat pracovní smlouvu může zaměstnanec již od patnáctého roku věku, ale 

zaměstnavatel nesmí se zaměstnancem sjednat den nástupu do práce den, který by 

předcházel dni, kdy fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku. 

  Pro osoby mladší patnácti let nebo starší patnácti let do skončení povinné školní 

docházky je práce zakázána. Mohou pouze vykonávat uměleckou, kulturní, 

sportovní a reklamní činnost za podmínek stanovených zákonem č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti [1]. 
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Zbavení nebo omezení způsobilosti 

 Zbavení nebo omezení způsobilosti zaměstnance k právním úkonům se řídí 

občanským zákoníkem, přičemž jedině soud může fyzickou osobu zbavit nebo omezit 

způsobilosti k právním úkonům. Podmínkou pro zbavení způsobilosti k právním úkonům 

je duševní porucha, která není přechodná a konkrétní osoba není způsobilá činit žádné 

právní úkony. Za osobu, která byla soudem zbavena způsobilosti k právním úkonům, činí 

její právní úkony její opatrovník.  

2.3.2 Zaměstnavatel 

Zaměstnavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou 

osobu v pracovněprávním vztahu. Zaměstnavatel v pracovněprávních vztazích vystupuje 

svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.  

Fyzická osoba 

 Pracovněprávní subjektivita zaměstnavatele jako fyzická osoba je upravena v ust.   

§ 10 zákoníku práce [1]. 

Pracovněprávní způsobilost zaměstnavatele: 

 Způsobilost mít práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích vznikají 

narozením, ale činit vlastní právní úkony, nabývat práv a brát na sebe povinnosti 

v pracovněprávních vztazích jako zaměstnavatel vzniká dosažením osmnácti let 

věku.  

 Fyzická osoba jako zaměstnavatel činí právní úkony v pracovněprávních 

vztazích sama, popřípadě místo ní osoba pověřená. 

 Způsobilost k právním úkonům trvá až do okamžiku smrti fyzické osoby.  

Zbavení nebo omezení způsobilosti 

 Zbavení nebo k omezení způsobilosti k právním úkonům osoby, která je 

zaměstnavatel, se řídí občanským zákoníkem. Pokud fyzická osoba působící jako 

zaměstnavatel není vůbec schopna činit právní úkony, dochází na základě pravomocného 

rozhodnutí soudu zbavení způsobilosti k právním úkonům.  
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Právnická osoba 

 Za pracovněprávní subjektivitu právnických osob se považuje způsobilost nést 

práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu a způsobilost vlastním jménem 

nabývat práv a povinností a nést z těchto vztahů vyplývající odpovědnost.  

Právnickými osobami vystupujícími v pracovněprávních vztazích jako 

zaměstnavatelé jsou například: 

 sdružení fyzických nebo právnických osob, 

 účelová sdružení majetku, 

 jednotky územní samosprávy, 

 stát, 

 obchodní společnosti včetně družstev, 

 rozpočtové a příspěvkové organizace, 

 a jiné subjekty. 

 Právnické osoby vznikají dnem zápisu do obchodního nebo do jiného zákonem 

určeného rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.  

Podle ust. § 9 zákoníku práce [1] může být právnickou osobou a zaměstnavatelem 

v pracovněprávním vztahu ČR, dále jen stát. Za stát jedná a práva a povinnosti 

z pracovněprávních vztahů vykonává organizační složka státu. 

Právní úkony právnické osoby, která je zaměstnavatelem v pracovněprávních 

vztazích, se řídí § 20 občanského zákoníku [7]. Právní úkony právnické osoby ve všech 

věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni na základě smlouvy o zřízení právnické osoby, 

zakládací listiny nebo zákonem. V tomto případě se jedná o statutární orgány. Za 

právnickou osobu mohou činit právní úkony i jiní její pracovníci nebo členové, ale pouze 

za podmínek stanovených ve vnitřních předpisech právnické osoby nebo je to vzhledem 

k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.  Statutární orgán má v pracovněprávních vztazích 

neomezené jednatelské oprávnění, je oprávněn jednat jménem zaměstnavatele ve všech 

věcech a jeho pravomoc není ničím omezena. 
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Povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům 

V souladu se zákoníkem práce, ostatní právními předpisy a dobrými mravy jsou 

zaměstnavatelé povinni pečovat: 

 o vytváření a rozvíjení pracovněprávních vztahů, pracovních podmínek pro 

výkon zaměstnanců 

 zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců 

 zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci. 

 Při zajišťování rovného zacházení se všemi zaměstnanci se jedná především o 

jejich pracovní podmínky, odměňování za práci, o plnění peněžité hodnoty, o odbornou 

přípravu a o dosažení funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. 

 V pracovněprávních vztazích je jakákoliv diskriminace zakázána. Základní principy 

rovnosti lidí a zákazu diskriminace jsou výslovně vyjádřeny v Listině základních práv a 

svobod [5]. Podle listiny jsou si všichni lidé svobodní a rovní v důstojnosti a právech, bez 

ohledu na jejich: 

 pohlaví,  

 rasu,  

 barvu pleti,  

 přesvědčení,  

 jazyk,  

 víru a náboženství,  

 politickou nebo jinou orientaci,  

 národnost a společenský původ,  

 příslušnost k národnostní či etnické menšiny,  

 majetek atd.  

 Za diskriminaci se považuje také obtěžování, kterým se rozumí nežádoucí chování 

za účelem narušení důstojnosti osoby a vytvoření atmosféry zastrašování, nepřátelství, 

zahanbení, ponížení.  
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 Za nerovný přístup a diskriminaci se v žádném případě nepovažuje, pokud důvody 

k rozlišování mezi zaměstnanci spočívají v jiných skutečnostech, než jsou zákonem 

vymezené diskriminační znaky, jako jsou například kvalifikace, délka praxe, pracovní 

pozice, výsledky práce a z nich plynoucí přínos pro zaměstnavatele.  

Jakmile dojde v pracovněprávních vztazích k porušování práv a povinností 

vyplývajících z rovného zacházení či k diskriminaci, se kterou souvisí i ponižování lidské 

důstojnosti, má postižený zaměstnanec možnost domáhat se práva ochrany osobnosti podle 

občanského zákoníku. Zaměstnavatel je rovněž povinen projednat se zaměstnancem nebo 

na jeho žádost s odborovou organizací, radou zaměstnanců anebo se zástupcem pro 

bezpečnost a ochrany zdraví při práci jeho stížnost na výkon práv a povinností 

vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Zároveň zaměstnanci není odepřeno právo 

domáhat se svých práv u soudu, přičemž zaměstnavatel nesmí zaměstnance z tohoto 

důvodu postihovat nebo znevýhodňovat. 

Porušování práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení a diskriminace 

mohou řešit i oblastní inspektoráty práce, přičemž mohou za přestupky nebo správní 

delikty spáchané na úseku rovného zacházení podle § 11 odst. 2 a § 24 odst. 2 zákona č. 

251/2005 Sb., o inspekci práce [6] uložit pokutu až do výše 400 000,- Kč.   

Bohužel do dnešního dne nebyl v ČR v souladu s požadavky EU přijat 

antidiskriminační zákon, ačkoliv na něj zákoník práce odkazuje (např. v §§ 16,17) [1]. 

V důsledku toho chybí právní norma, která by jasně vymezovala charakteristiku přímé, 

nepřímé diskriminace, sexuálního obtěžování apod. 

2.4 Neplatnost právních úkonů v pracovněprávních vztazích 

2.4.1 Pojem právního úkonu 

Právním úkonem rozumíme, projev vůle mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, 

který směřuje především ke vzniku, změně nebo zániku práv a povinností a ve svém 

důsledku tak vede vzniku, změně a zániku pracovněprávního vztahu. Právní úkony dělíme 

na jednostranné, které může učinit jeden z účastníků nebo na dvoustranné, tj. mezi 

účastníky. Příkladem jednostranného právního úkonu je výpověď a za dvoustranný právní 

úkon považujeme smlouvy nebo dohody. Právní úkony mohou být učiněny jednáním, 

okolností či opomenutím. Právní úkony vznikají písemně, ústně, ale i tzv. konkludentně, 
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což znamená mlčky. 

2.4.2 Absolutní a relativní neplatnost právní úkonů 

Neplatnost právního úkonu dělíme na: 

 absolutní neplatnost, 

 relativní neplatnost. 

 

Absolutní neplatnost právního úkonu 

Absolutní neplatnost chápeme jako existující právní úkon, který je od počátku neplatný a 

jeho účinky tudíž nenastaly. Tato neplatnost se vztahuje na všechny a soud je povinen se 

takovou neplatností zabývat z úřední povinnosti. 

 

Relativní neplatnost právního úkonu 

Relativní neplatnost lze chápat jako právní úkon platný, ale pouze do té doby, 

dokud se neplatnosti postižený nedovolá. Co se týče neplatnosti právního úkonu, tak se ji 

nemůže dovolat ten, kdo ji způsobil. Neplatnosti se účastníci mohou dovolat u příslušného 

soudu. V případě, že právní úkon nebyl učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákoník práce 

(např. pracovní smlouva není uzavřena písemně), je neplatný jenom v případě, kdy to je 

v zákoníku práce přímo stanoveno. V praxi to znamená, že např. neplatnosti dohody o 

pracovní činnosti se lze u soudu úspěšně domáhat, protože v § 76 odst. 4 zákoníku práce 

[2] je stanovena sankce neplatnosti v případě, že dohoda o pracovní činnosti není uzavřena 

písemně. Ale neplatnosti pracovní smlouvy se dovolat nelze, protože ačkoliv zákoník práce 

v § 34 odst. 3 [2] stanovuje povinnost písemné formy, sankce neplatnosti v případě jejího 

nedodržení zde stanovena není. 

Relativní neplatnost v podstatě znamená, že právní úkon je neplatný jedině v 

případě, že o jeho neplatnosti rozhodne příslušný orgán. A rozšířený názor mnohých 

účastníků pracovněprávních vztahů, že o neplatnosti právního úkonu mohou rozhodnout 

sami, je chybný. 

 

Příklady neplatných právních úkonů: 

 jestliže je nemožné jeho uskutečnění, 

 zaměstnanec se předem vzdává svých práv, 

 pokud právní úkon nebyl učiněn svobodnou vůlí a vážně 
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 právní úkon je nesrozumitelný nebo neurčitý, 

 pokud právní úkon učinila osoba nezpůsobilá k právním úkonům 

 pokud svým obsahem obchází zákon nebo není v souladu s dobrými mravy.  

Stará právní úprava zákoníku práce vycházela z absolutní neplatnosti právních 

úkonů, jen v případě neplatného ukončení pracovního poměru vycházela z neplatnosti 

relativní. Nový zákoník práce vychází naopak z relativní neplatnosti právních úkonů. 
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3. Postup před vznikem pracovního poměru 

3.1 Rozdíl ve staré a nové právní úpravě v postupu před vznikem pracovního 

poměru  

Stará právní úprava zákoníku práce z roku 1965 [3] řešila vzájemné vztahy 

budoucího zaměstnavatele a zájemce o zaměstnání pouze obecně. Zákoník práce byl 

kritizován zejména za neřešení problematiky smlouvy o smlouvě budoucí, příslibu 

zaměstnání a obsazování pracovních míst na základě výběrového řízení. 

Nový zákoník tento problém jednoznačně nevyřešil, avšak vymezil alespoň 

základní pravidla pro výběr zaměstnanců ucházejících se o zaměstnání a postup 

zaměstnavatele při obsazování pracovního místa. Podle nové právní úpravy zákoníku práce 

v ust. § 1 písm. d) [2] je již stanovena úprava některých právních vztahů před vznikem 

pracovněprávních vztahů, tj. pracovní vztahy mezi budoucím zaměstnavatelem a 

potenciálním zaměstnancem. A vzhledem k principu subsidiarity, lze úspěšně v tomto 

směru využít i příslušné ustanovení občanského zákoníku [7] (např. § 50a, § 50b a § 51 

občanského zákoníku v případě smlouvy o smlouvě budoucí, či jiné smlouvy).  

Jak již bylo výše zmíněno, nový zákoník práce vymezil základní pravidla pro výběr 

zaměstnanců ucházejících se o zaměstnání viz [Jakubka et al. 2007] „Výběr fyzických 

osob ucházejících se o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných požadavků nebo 

zvláštních schopností je v působnosti zaměstnavatele, nevyplývá-li ze zvláštního právního 

předpisu jiný postup; předpoklady kladené zvláštními právními předpisy na fyzickou osobu 

jako zaměstnance tím nejsou dotčeny“. 

Při výběru zaměstnance musí zaměstnavatel respektovat zásadu stejného zacházení 

pro muže a ženy obsažené ve směrnici Rady 76/207/EHS, o realizaci zásady stejného 

zacházení pro muže a ženy [1]. Dále podle Listiny základních práv a svobod nelze 

občanovi odepřít zaměstnání z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, 

jazyka, víry, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, etnického nebo sociálního 

původu, majetku, zdravotnímu stavu, věku atd. Existují však výjimky, které stanoví zákon 

nebo to z povahy zaměstnání vyplývá. 

3.2 Předsmluvní vztahy v procesu sjednávání pracovního poměru 

Pracovněprávní vztah je právem upravený vztah mezi subjekty, který vzniká 
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v souvislosti s účastí těchto subjektů na pracovním procesu, přičemž každý subjekt má 

vzájemná práva a povinnosti. Mezi těmito subjekty pracovního poměru vznikají vztahy 

mnohem dříve, než samotný vznik pracovního poměru, který vzniká dnem nástupu do 

práce. 

Vzniku pracovního poměru předchází velmi důležitý proces sjednávání budoucího 

pracovního poměru. V průběhu tohoto procesu se obě strany snaží zjistit, zda tento 

zamýšlený pracovněprávní vztah bude vyhovovat oběma subjektům. Vztahy, které vznikají 

v tomto procesu sjednávání pracovního poměru bývají zpravidla v pracovním právu 

nazývány vztahy předsmluvními.  

Tyto předsmluvní vztahy jsou důležité z praktického hlediska získávání informací o 

druhé straně, v zájmu nutného rozhodnutí vstoupit do pracovního poměru, a to jak ze 

strany budoucího zaměstnance, ale také ze strany budoucího zaměstnavatele. 

Základní znaky předsmluvních vztahů v procesu sjednávání pracovního poměru: 

 získávání a vzájemné předávání informací 

 proces hodnocení těchto informací 

 konečné rozhodnutí o uzavření pracovního poměru 

 Při rozhodnutí o vzniku pracovního poměru hrají důležitou roli i aspekty jako jsou 

například míra nezaměstnanosti v daném regionu, potřeba zaměstnavatele získat 

kvalifikované pracovníky, finanční situace na straně zaměstnance, ale také i osobní stránka 

uchazečů o zaměstnání.  

 Pro správnou volbu budoucího zaměstnance potřebuje zaměstnavatel znát některé 

údaje, které bezprostředně souvisí se vznikem pracovního poměru. Jakým způsobem tyto 

údaje zaměstnavatel zjišťuje není v žádných právních předpisech upraveno. Tento problém 

zůstává pouze na benevolenci zaměstnavatele, jakým způsobem bude zjišťovat informace. 

3.2.1 Způsoby získávání informací zaměstnavatelem: 

 pomocí různých dotazníků nebo testů, 

 výběrového řízení, 

 na základě veřejných listin předložených zaměstnancem.  



Marcela Švejnohová: Vznik pracovního poměru 

2009  19                                                                                                                                    

Tyto údaje napomůžou zaměstnavateli v rozhodnutí pro přijetí či nepřijetí uchazeče 

o zaměstnání do pracovního poměru. Zaměstnavatel se rozhodne, zdali kandidát o 

zaměstnání splňuje veškeré předpoklady pro daný druh práce z hlediska kvalifikačního, 

vzhledem k jeho schopnostem, dosažené praxe atd. V souvislosti s uzavřením pracovního 

poměru může také zaměstnavatel požadovat od uchazeče o zaměstnání předložení výpisu 

z trestního rejstříku, doklad o kvalifikaci, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudky. 

Vzhledem k různým nárokům se jednotlivé pracovní činnosti liší v rozsahu 

získávání informací nezbytných pro rozhodování zaměstnavatele a z tohoto důvodu 

zákoník práce v ust. § 30 odst. 2) stanovil, [Jakubka et al. 2007] cituji: „ Zaměstnavatel smí 

vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, 

která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí 

s uzavřením pracovní smlouvy“.  

3.2.2 Ochrana osobních údajů zaměstnanců 

Zaměstnavatelé se také musí řídit zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů [2], který slouží k zamezení nadbytečnému 

shromažďování údajů o budoucím zaměstnanci zaměstnavatelem a k jejich následnému 

zneužití.   

Zaměstnanci jsou rovněž chráněni ust. § 316 odst. 4) zákoníku práce před 

získáváním informací o jejich osobě [2]. Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance 

informace, které se netýkají výkonu práce a pracovněprávních vztahů.  

Jedná se zejména o informace týkající se: 

 těhotenství, 

 rodinných a majetkových poměrů, 

 sexuální orientace, 

 původu, 

 členství v odborové organizaci 

 apod. 

Výjimkou je důvod vyplývající z povahy práce nebo kdy to stanoví zákon. Bohužel 

se může zaměstnanec ocitnout v situaci, ve které zaměstnavatel vyžaduje od zaměstnance 
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údaje, které bezprostředně s výkonem práce a s pracovněprávním vztahem nesouvisejí. 

V tento moment má zaměstnanec právo sdělit zaměstnavateli i nepravdivé informace a 

následně za to nemůže být postihován. Zpravidla  k této situaci dochází, jakmile se jedná o 

informace mající osobní povahu. 

Z praxe je bohužel známo, že dodržování těchto ustanovení bývá zpravidla 

ignorováno a zaměstnavatelé stále získávají tzv. citlivé informace, které s výkonem práce a 

ani s pracovněprávním vztahem nesouvisí.  

3.2.3 Vstupní lékařské prohlídky 

Před uzavřením každé pracovní smlouvy je povinností zaměstnavatele seznámit 

budoucího zaměstnance s právy a povinnostmi a zároveň musí být zaměstnanec také 

seznámen s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat. Dále je 

zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnanci před zařazením na konkrétní druh práce vstupní 

lékařskou prohlídku. Tyto prohlídky se vyžadují u činností, při nichž může zaměstnanec 

ohrozit zdraví spolupracovníků nebo obyvatelstva nebo u kterých je vyžadována zvláštní 

zdravotní způsobilost.  

Vstupní prohlídky by měl podle Ministerstva zdravotnictví hradit zaměstnavatel. 

Problémem je, že vstupní prohlídky u budoucích zaměstnanců se provádí před uzavřením 

pracovní smlouvy, tudíž se nejedná o zaměstnance, ale pouze o zájemce ucházejícího o 

zaměstnání. Z tohoto důvodu by si měl hradit zdravotní prohlídku zaměstnanec sám, ale 

není vyloučeno, aby vstupní prohlídky hradil zaměstnavatel. 

Zaměstnavatele by mělo zajímat pouze rozhodnutí lékaře, zdali je či není uchazeč 

zdravotně způsobilý k výkonu dané práce. Veškeré další údaje, které se týkají zdravotního 

stavu budoucího zaměstnance, by měly zůstat předmětem lékařského tajemstvím. 

Vstupní lékařské prohlídky provádí zařízení závodní preventivní péče. Tyto 

zařízení zajišťují veškeré prohlídky zaměstnanců včetně výše uvedených vstupních 

lékařských prohlídek, dále provádí také konzultační a odbornou poradenskou činnost pro 

zaměstnavatele a zaměstnance, dohled nad pracovními podmínkami, zdravím zaměstnanců 

a rovněž pravidelné kontroly pracovišť za účelem zajišťování a organizování poskytování 

první pomoci.  

Právní úpravu závodní preventivní péče, do které spadají i vstupní lékařské 
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prohlídky zaměstnanců, obsahují jak pracovněprávní předpisy, zejména zákoník práce, tak 

zdravotnické předpisy, a to především zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném 

znění [2] a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů [2]. 

Povinností zaměstnavatele je podle § 103 odst. 1 písm. d) zákoníku práce [2] sdělit 

zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje závodní preventivní péči a 

k jakým prohlídkám a vyšetřením jsou zaměstnanci povinni se podrobit. Zároveň další 

povinností zaměstnavatele je zabezpečit zaměstnancům vykonání těchto lékařských 

prohlídek, přičemž zaměstnavatel je povinen jim případnou ztrátu na výdělku nahradit. 

Postup před vznikem pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a budoucím 

zaměstnancem by měl být v souladu s ust. § 16 odst. 1 zákoníku práce [2], které se zakládá 

na principu rovného zacházení, zákazu diskriminace a zneužívání práv a povinností na 

újmu jiného účastníka pracovněprávního vztahu. 
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4. Vznik pracovního poměru 

 Pracovní poměr patří mezi základní pracovněprávní vztahy. Předmětem pracovního 

poměru je soustavná činnost, kterou vykonává zaměstnanec pro zaměstnavatele osobně, za 

níž mu náleží odměna, tj. mzda nebo plat. Se vznikem pracovního poměru plynou 

zaměstnavatelům a zaměstnancům vzájemná práva a povinnosti [viz příloha č.1]. Mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnance může vzniknout souběžně i více pracovněprávních vztahů 

(PP, DPČ, DPP), jejich počet a rozsah zákoníku práce neomezuje. V tomto případě je však 

nutné respektovat podmínku, že zaměstnance v těchto dalších pracovněprávních vztazích 

nesmí konat u téhož zaměstnavatele práce, které jsou stejně druhově vymezeny (§ 13 odst. 

4 zákoníku práce) [2]. Dále u mladistvých zaměstnanců musí být dodržena podmínka, že 

délka týdenní pracovní doby ve více pracovněprávních vztazích nesmí v souhrnu překročit 

40 hodin týdně.  

4.1 Vznik pracovního poměru dle nové právní úpravy 

Pracovní poměr může vzniknout na základě dvou způsobů: 

 pracovní smlouvou 

 jmenováním 

4.1.1 Vznik pracovního poměru pracovní smlouvou 

Pracovní smlouva patří mezi nejobvyklejší a nejčastější způsoby vzniku pracovního 

poměru. Jedná se o dvoustranný právní úkon, při kterém se zaměstnavatel se 

zaměstnancem dohodnou uzavřít pracovní poměr. Pracovní smlouva musí obsahovat 

formální náležitosti, kterým se budu věnovat v následující kapitole.  

 4.1.2 Vznik pracovního poměru jmenováním 

 Pracovní poměr může být založen také jmenováním. Jedná se o jednostranný právní 

akt, přičemž může být založen pouze u vybraných vedoucích zaměstnanců, jako jsou 

například: 

 vedoucí organizačních složek státu, 

 vedoucí organizačních jednotek organizačních složek státu, 
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 ředitelé státních podniků, 

 vedoucí státních fondů atd. 

Jmenování do funkce provádí pouze ten, kdo je k tomu podle zvláštního předpisu 

oprávněn. Pracovník, musí vyjádřit se jmenováním souhlas. Pracovní poměr vzniká dnem, 

který byl určen jako den nástupu do funkce. Tento výkon práce na pracovním místě 

vedoucího zaměstnance končí těmito způsoby: 

 odvoláním z funkce, 

 vzdáním se funkce, 

 uplynutím funkčního období. 

Pokud se jedná o odvolání nebo vzdání se funkce, musí být provedeno písemnou 

formou a doručeno druhému účastníkovi. Dále se nemusí uvádět důvod o jeho skončení.  

Dnem skončení se rozumí den následující po doručení odvolání nebo vzdání se funkce. Ale 

tímto dnem pracovní poměr nekončí, neboť zaměstnavatel je povinen nabídnout 

zaměstnanci jiné pracovní zařazení, které by odpovídalo jeho zdravotnímu stavu a 

kvalifikaci. 

4.2 Vznik pracovního poměru podle staré právní úpravy 

Dle staré úpravy zákoníku práce [3] mohl být pracovní poměr založen: 

 pracovní smlouvou, 

 volbou, 

 jmenováním. 

V nové právní úpravě založení pracovního poměru volbou již není možné.  Pokud zvláštní 

právní předpis a stanovy vyžadují, aby se provedlo obsazení pracovního místa volbou 

příslušným orgánem, považuje se zvolení za předpoklad, který předchází sjednání pracovní 

smlouvy. 
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5. Pracovní smlouva 

 Jak již bylo výše zmíněno, pracovní smlouva je nejčastější a nejtypičtější právní 

skutečností, která vede ke vzniku pracovního poměru. Jedná se o dvoustranný právní akt, 

ve kterém zaměstnanec a zaměstnavatel dobrovolně a na základě projevu svobodné vůle 

souhlasí s uzavřením pracovního poměru. V pracovněprávním vztahu je dána volnost 

smluvním stranám, což znamená, že si smluvní strany mohou určit obsah pracovní 

smlouvy. Zároveň tato volnost je omezena, neboť pracovní smlouva musí obsahovat 

nezbytné náležitosti. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně, ale i ústně sjednaná 

pracovní smlouva je platná. V tomto případě se bude jednat o pracovní poměr, který vznikl 

jiným způsobem než písemně uzavřenou pracovní smlouvou. Ale při nedodržení písemné 

formy by se jednalo o správní delikt na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr a zaměstnavateli hrozí, podle § 25 zákona o inspekci [6], 

ze strany orgánů inspekce práce pokuta až do výše 300 000,- Kč 

 Pracovní smlouva podle § 34 odst. 1 zákoníku práce [2] musí obsahovat tyto 

základní náležitosti: 

 druh práce, 

 místo nebo místa výkonu práce, 

 den nástupu do práce. 

Ustanovení § 34 odst. 3 [2] ukládá zaměstnavateli povinnost uzavřít pracovní 

smlouvu písemně, ale zároveň ústně sjednaná pracovní smlouva je také platná, i když došlo 

k  porušení zákoníku práce. Následně jedno vyhotovení písemné pracovní smlouvy je 

povinen zaměstnavatel vydat zaměstnanci. Dále ustanovení § 50a občanského zákoníku [7] 

umožňuje smluvním stranám uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, v níž by se smluvní 

strany zavázaly, že do určité doby uzavřou pracovní poměr. 

5.1 Zákonné náležitosti pracovní smlouvy 

5.1.1 Druh práce 

V pracovní smlouvě musí být vymezen druh práce, kterou zaměstnanec bude vykonávat 
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pro zaměstnavatele. Jinou práci není zaměstnanec povinen vykonávat, vyjma případů 

uvedených v § 41 zákoníku práce [2]. Jedná se o převedení na jinou práci například 

z těchto důvodů: 

 nemožnost vykonávat danou práci pro změnu zdravotního stavu zaměstnance, 

 těhotenství, 

 k odvrácení mimořádné události. 

V zákoníku práce není určen způsob, jakým se vymezuje druh práce, jedná se o 

dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Tento druh práce by měl být však sjednán 

určitě a konkrétně, aby zaměstnavatel nemohl zaměstnanci přidělovat jakoukoliv práci, 

v tom případě by se jednalo o neplatně uzavřenou pracovní smlouvu. Proto je nutné u 

některých druhů práce vymezit pracovní náplň. Také lze v pracovní smlouvě sjednat 

alternativní druh práce, což znamená, že zaměstnanec je schopen vykonávat více prací. 

 

Příklady neplatně vymezeného druhu práce: 

 zaměstnanec se zavazuje vykonávat všechny druhy práce pro zaměstnavatele, 

 neplatně označený druh práce (jednatel, společník atd.). 

5.1.2 Místo výkonu práce 

Místo výkonu práce v pracovní smlouvě musí být přesně stanoveno. Přesné určení 

místa výkonu práce je důležité hlavně z důvodu, když zaměstnavatel svou činnost 

uskutečňuje na více místech. Pokud má zaměstnavatel více provozoven nebo detašovaných 

pracovišť je velice důležité stanovit konkrétní pracoviště, jinak může zaměstnavatel 

převádět zaměstnance z jednoho pracoviště na jiné, aniž by potřeboval souhlas 

zaměstnance. Pokud zaměstnavatel má pouze jedno pracoviště, sjedná se místo výkonu 

práce konkrétně, např. přesnou adresou sídla zaměstnavatele. Také lze v pracovní smlouvě 

sjednat více míst výkonu práce, ale pouze jedno se musí stanovit jako pravidelné 

pracoviště pro poskytování nároků na cestovní náhrady při pracovních cestách. Jedná se o 

profese jako např. montér nebo svářeč. Většinou se stanoví jako místo výkonu práce sídlo 

firmy nebo bydliště zaměstnance.  

 

Příklady neplatně stanoveného místa výkonu práce: 

 Evropa – široký pojem (lze stanovit, pokud to z povahy práce vyplývá) 
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 provozovna zaměstnavatele (není zřejmé, o jakou provozovnu se jedná) 

 celé území ČR (pokud to z povahy profese nevyplývá) 

5.1.3 Den nástupu do práce 

Pracovní poměr vzniká dnem sjednaným v pracovní smlouvě jako den nástupu do 

práce nebo jako den jmenování na místo vedoucího zaměstnance Dále den nástupu do 

práce může být určena jako podmínka ukončení studia. Pokud zaměstnanec nenastoupí ve 

sjednaný den do práce z důvodu, že mu v tom brání překážka v práci nebo pokud 

zaměstnanec nenastoupí do jednoho týdne a neuvědomí zaměstnavatele, může 

zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. 

Příklad neplatně stanoveného dne nástupu do práce: 

 pracovní smlouva byla sepsána po vzniku pracovního poměru, tj. po dni nástupu do 

práce. 

5.2 Další ujednání v pracovní smlouvě 

 Do pracovní smlouvy lze zakotvit další náležitosti [viz příloha č. 2], které vyplývají 

z pracovního poměru. Smluvní strany, tj. zaměstnanec se zaměstnavatelem zpravidla 

sjednávají v pracovní smlouvě důležité a jiné náležitosti jako jsou např.: 

 mzdové ujednání, 

 sjednání zkušební doby, 

 doba trvání pracovního poměru, 

 rozvržení pracovní doby, 

 ujednání o konkurenční doložce, 

 informace o obsahu pracovního poměru. 

5.2.1 Mzdové ujednání 

V pracovní smlouvě lze sjednat výši mzdy, která zaměstnanci za vykonanou práci 

náleží. Zároveň zaměstnavatel musí dodržet nejnižší úroveň zaručené mzdy pro sjednaný 

druh práce, který se řídí NV č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních 

zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za 

práci ve ztíženém pracovním prostředí [2]. Co se týče platu, jeho výši sjednat nelze, neboť 
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se řídí stupnicí platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů podle NV č. 

564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě [2]. V tomto případě 

zaměstnavatel vystaví tzv. platový výměr. Dále musí být zachována zásada rovného 

zacházení, neboť za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty musí zaměstnanci náležet 

stejná mzda nebo odměna z dohod u pracích konaných mimo pracovní poměr. 

Nejčastější porušení: 

 nesjednání, případně nestanovení výše mzdy před započetím práce, 

 v platovém výměru chybné zařazení do platových tříd. 

Možné sankce ze strany orgánů inspekce práce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 

práce: 

- Podle § 25 odst. 2 zákona o inspekci práce [6] lze uložit za tato porušení pokutu až do 

výše 300.000,- Kč. 

5.2.2 Sjednání zkušební doby 

Zkušební dobu upravuje ust. § 35 zákoníku práce [2]. Sjednává se před vznikem 

pracovního poměru nebo nejpozději v den nástupu do práce. Tato zkušební doba musí být 

vždy sjednána písemně, jinak je neplatná a nesmí být delší než tři měsíce po sobě jdoucí 

ode dne vzniku pracovního poměru. Zkušební dobu lze sjednat i u pracovního poměru na 

dobu určitou i v souvislosti se jmenováním. Hranice tří měsíců zkušební doby nelze 

překračovat a ani se nesmí následně prodlužovat, jinak je toto ujednání podle zákoníku 

práce neplatné. Výjimkou je případ, kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci. V 

tomto případě se zkušební doba o dobu překážek v práci prodlužuje. Zkušební doba začíná 

běžet ode dne vzniku pracovního poměru a po uplynutí sjednané lhůty končí dnem, který 

se číslem shoduje se dnem, kdy lhůta začala běžet. Jakmile poslední den připadne na 

sobotu, neděli nebo na svátek, končí následujícím pracovním dnem. U pracovního poměru, 

kde byla sjednána zkušební doba, může zaměstnavatel, ale i zaměstnanec zrušit pracovní 

poměr z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. 

Nejčastější porušení: 

 zkušební doba byla sjednána na dobu delší než  tři měsíce, 

 zkušební doba byla po třech měsících prodloužena na další tři měsíce, 
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 zkušební doba byla sjednána ústně.    

Možné sankce ze strany orgánů inspekce práce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 

práce: 

- Podle § 25 odst. 2 zákona o inspekci práce [6] lze uložit za tato porušení pokutu až do 

výše 300 000,- Kč. 

5.2.2 Doba trvání pracovního poměru 

V pracovní smlouvě se obvykle sjednává doba trvání pracovního poměru na dobu 

určitou nebo na dobu neurčitou. Dle ust. § 39 odst. 1 [2]  pracovní poměr trvá po dobu 

neurčitou, pokud by nebyla sjednána doba trvání pracovního poměru. Jestliže zaměstnanec 

se souhlasem zaměstnavatele koná práci i po uplynutí sjednané doby, mění se pracovní 

poměr na dobu neurčitou.  

Pracovní poměr mezi týmiž účastníky na dobu určitou lze sjednat nejvýše na dobu 

dvou let. Existují však výjimky jako jsou např.: 

 poživatelé starobního důchodu, u kterých je třeba uzavírat pracovní poměr na dobu 

nejvýše jednoho roku,  

 tzv. zástup za ženu, která je na rodičovské dovolené,  

 dalšími výjimkami jsou podle § 39 zákoníku práce [2] vážné provozní důvody, 

zvláštní povaha práce (důvody lze vymezit v dohodě s odbory nebo ve vnitřním 

předpise) a agenturní zaměstnávání. 

Jakmile od skončení  předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula 

doba alespoň šest měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž 

účastníky se nepřihlíží. 

Nejčastější porušení: 

 pracovní poměr nelze sjednat ani prodlužovat na dobu delší než dva roky (existují 

však výše uvedené výjimky). 

Možné sankce ze strany orgánů inspekce práce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 

práce: 

- Podle § 25 odst. 2 zákona o inspekci práce [6] lze uložit za tato porušení pokutu až do 

výše 300 000,- Kč. 
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5.2.3 Rozvržení pracovní doby 

Do pracovní smlouvy lze sjednat týdenní pracovní dobu, která nesmí překročit 40 

hodin týdně. Pro zaměstnance, kteří pracují v podzemí při těžbě uhlí, rud atd. nebo pro 

zaměstnance s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem lze ujednat v pracovní 

smlouvě 37,5 hodiny týdně. U dvousměnného pracovního režimu se jedná o 38,75 hodin 

týdně a dále u osob mladších 18ti let nesmí přesáhnout týdenní pracovní doba 30 hodin 

týdně.  Také lze podle zákoníku práce sjednat pracovní dobu kratší, zaměstnanci pak 

přísluší mzda nebo plat, který odpovídá kratší pracovní době. Dále může být 

zaměstnavatelem rozvržena pracovní doba buď rovnoměrně, nebo nerovnoměrně. Pokud se 

bude jednat o rovnoměrné rozvržení pracovní doby, nesmí délka směny přesáhnout 9 hodin 

a u nerovnoměrného rozvržení, nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin. 

Nejčastější porušení: 

 pokud nebyl v pracovní smlouvě sjednán rozsah pracovní doby, nesmí překročit 

stanovenou týdenní pracovní dobu, což je 40 hodin týdně, 

 chybné rozvržení pracovní doby, 

 nezpracování nebo chybné zpracování písemného rozvrhu směn u nerovnoměrného 

rozvržení, 

 není určen začátek a konec směn. 

Možné sankce ze strany orgánů inspekce práce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 

práce: 

- Podle § 28 odst. 2 písm. d) zákona o inspekci práce [6] lze uložit za tato porušení pokutu 

až do výše 2 000 000,- Kč. 

5.2.4 Ujednání o konkurenční doložce 

V pracovní smlouvě je možno sjednat konkurenční doložku, ale pouze za 

předpokladu, jestliže nebyla sjednána zkušební doba. V tomto případě lze konkurenční 

doložku uzavřít až po uplynutí zkušební doby, například formou dodatku k pracovní 

smlouvě. Tato dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem musí být uzavřena písemně, 

jinak je neplatná. Konkurenční doložkou se zaměstnanec zavazuje k tomu, že po určitou 

dobu po skončení pracovního poměru, nejdéle však jednoho roku, nebude vykonávat 
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takovou práci, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele a na druhé straně 

se zaměstnavatel zavazuje, že poskytne zaměstnanci přiměřené finanční vyrovnání, 

nejméně však ve výši průměrného výdělku. Dále lze dohodnout smluvní pokutu, kterou by 

musel zaměstnanec zaplatit při porušení svého závazku.  

Nejčastější porušení: 

 dohoda nebyla sjednána písemně, 

 dohoda byla sjednána v pracovní smlouvě, která obsahovala ujednání o zkušební 

době, 

 závazek delší než na dobu jednoho roku. 

Možné sankce ze strany orgánů inspekce práce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 

práce: 

- Podle § 25 odst. 2 zákona o inspekci práce [6] lze uložit za tato porušení pokutu až do 

výše 300 000,- Kč. 

5.2.5 Informace o obsahu pracovního poměru 

Podle ust. § 37 zákoníku práce [2] je zaměstnavatel povinen písemně informovat 

zaměstnance o právech a povinnostech, které vyplývají z pracovního poměru a to 

nejpozději do jednoho měsíce [viz příloha č. 3]. Zpravidla tyto informace poskytované 

zaměstnavatelem bývají obsaženy v pracovní smlouvě, a pokud se jedná o změny 

v právech a povinnostech vyplývající z pracovního poměru, provádí se dodatkem či 

změnou k pracovní smlouvě. Informace poskytované zaměstnavatelem musí obsahovat 

například: 

 jméno a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele (právnická osoba) 

nebo jméno a příjmení a adresu zaměstnavatele (fyzická osoba), 

 bližší označení druhu a místa výkonu práce, 

 údaj o délce dovolené,  

 údaj o výpovědních dobách, 

 údaj o mzdě nebo platu, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo 

platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu, 
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 atd. 

Nejčastější porušení: 

 zaměstnavatel ve lhůtě jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru písemně 

neinformoval zaměstnance o týdenní pracovní době, délce dovolené, o 

výpovědních dobách, o termínu a způsobu vyplácení mzdy. 

Možné sankce ze strany orgánů inspekce práce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 

práce: 

- Podle § 25 odst. 2 zákona o inspekci práce [6] lze uložit za tato porušení pokutu až do 

výše 300 000,- Kč. 

 

5.3 Agenturní zaměstnávání 

 Zákoník práce a další právní předpisy umožňují agenturní zaměstnávání, tj. dočasné 

přidělování zaměstnance zaměstnavatelem (agenturou práce) k výkonu práce u jiného 

zaměstnavatele (uživatele), za dodržení stanovených podmínek (např. povolení MPSV). 

 Dočasné přidělování je možné jenom v případě uzavření pracovní smlouvy nebo 

dohody o pracovní činnosti s agenturou práce. Agenturní zaměstnávání není možné podle § 

13 odst. 2 písm. h) zákoníku práce [2] a podle § 66 zákona o zaměstnanosti [2] realizovat 

na základě uzavřené dohody o provedení práce. V případě, že přidělovaný zaměstnanec má 

s agenturou práce uzavřenou pracovní smlouvu [viz příloha č. 4], nezbytnou součástí této 

pracovní smlouvy musí být dohoda zaměstnavatele (agentury práce) a zaměstnance, ve 

které se agentura práce zaváže zajistit dočasný výkon práce u uživatele a zaměstnanec se 

zaváže tuto práci konat podle pokynů uživatele [viz příloha č. 5].  

Dále je zaměstnavatel povinen podle § 309 zákoníku práce [2] vydat 

přidělovanému zaměstnanci písemný pokyn. Tuto povinnost je možné splnit tím, že 

předepsané náležitosti písemného pokynu budou obsaženy již v pracovní smlouvě.  

O dočasném přidělení zaměstnance musí být, podle § 66 zákona o zaměstnanosti 

[2] a podle § 308 zákoníku práce [2], uzavřena mezi agenturou práce a uživatelem dohoda 

o dočasném přidělení zaměstnance. 

Základní podmínkou a agenturního zaměstnávání je, že mzdové a pracovní 
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podmínky přidělovaného zaměstnance nesmí být horší, než jsou podmínky kmenových 

zaměstnanců uživatele. 

Nejčastější porušení: 

 neuzavření dohody o dočasném přidělení v pracovní smlouvě, 

 nevydání písemného pokynu, 

 mzdové a pracovní podmínky přidělovaného zaměstnance jsou horší, než jsou 

podmínky kmenových zaměstnanců uživatele 

Možné sankce ze strany orgánů inspekce práce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 

práce: 

- Podle § 33a odst. 2 zákona o inspekci práce [6] lze uložit za tato porušení pokutu až do 

výše 1 000 000,- Kč. 

5.4 Rozdíl v pracovní smlouvě podle staré právní úpravy 

 Ve staré právní úpravě nebyla povinnost uzavřít písemně pracovní smlouvu u 

pracovního poměru uzavřeného na dobu kratší než jeden měsíc. Zaměstnavatel byl 

povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně, pokud ho o to zaměstnanec požádal 

nebo pokud se jednalo o zaměstnance, který byl zbaven způsobilosti k právním 

úkonům [3]. 

 Zkušební dobu podle staré právní úpravy nebylo možno sjednat u zaměstnanců, 

jejichž pracovní poměr vznikl volbou nebo jmenováním [3]. 

 Podle staré právní úpravy byla možnost uzavřít pracovní smlouvu na vedlejší 

pracovní poměr, nová právní úprava již tento způsob vylučuje. Nová právní úprava 

nerozlišuje hlavní a vedlejší pracovní poměr, jedná se o souběžné pracovněprávní 

vztahy, bez ohledu na jejich rozsah [3]. 
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6. Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabývala problematikou vzniku pracovního poměru. 

Důvodem, který mě vedl ke zvolení tohoto tématu bylo, že je mi blízké, neboť pracuji jako 

inspektorka pro pracovněprávní vztahy pro Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a 

Liberecký kraj. V roce 2007 došlo k velkým změnám v pracovním právu a to především 

nahrazením staré právní úpravy zákoníku práce z roku 1965 [3] stávající právní úpravou 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce [2], která nabyla účinnosti dnem 1.1.2007. 

V této práci jsem se snažila charakterizovat stav nové právní úpravy vzniku 

pracovního poměru a zdůraznit změny, které nastaly po nabytí účinnosti nového zákoníku 

práce. Z části, která se týkala vzniku pracovního poměru, bych chtěla poukázat na 

podstatné změny, jako je založení pracovního poměru na základě pracovní smlouvy nebo 

jmenování. Způsob volby podle nové právní úpravy zákoníku práce již není možný. Také 

jsem se zaměřila na obsahové a formální náležitosti pracovní smlouvy. Jsou zde uvedena 

zákonná ujednání, které musí pracovní smlouvy obsahovat. Rovněž jsem upozornila na 

nejčastější porušení a příklady neplatných ujednání v pracovní smlouvě. Pro lepší 

porozumění této problematiky jsem do bakalářské práce zahrnula přílohy, které by měly 

sloužit jako vzory ujednání související se vznikem pracovního poměru. 

Dále jsem se v bakalářské práci zabývala povinnostmi účastníků pracovněprávních 

vztahů, tj. zaměstnavatele a zaměstnance, které souvisejí se vznikem pracovního poměru. 

Tyto povinnosti jsem přehledným způsobem shrnula do tabulky nazývané „ Přehled úkonů 

(povinností) zaměstnavatele a zaměstnance souvisejících se vznikem pracovního poměru“ 

[viz příloha č. 1]. Tabulka by měla sloužit jako návod pro zaměstnavatele, ale i pro 

zaměstnance při postupu vzniku pracovního poměru. Jsou zde zakotveny povinnosti, které 

účastníci pracovněprávních vztahů jsou povinni plnit před vznikem, ale zároveň i při 

samotném vzniku pracovního poměru. Jsou zde zohledněny ustanovení vztahující se na 

jednotlivé povinnosti a také termíny, do kterých se tyto povinnosti nebo úkony musí splnit. 

Tento postup by měl sloužit jako předloha poskytující základní informace týkající se 

vzniku pracovního poměru a následně by měl být nápomocen k předcházení porušování 

ustanovení pracovněprávních předpisů a z nich vyplývající možné sankce ze strany 

kontrolních orgánů inspektorátů práce.  

Domnívám se, že na téma vznik pracovního poměru lze navázat a pokračovat 
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v něm. Podle mého názoru je velice zajímavá část zákoníku práce, která se týká skončení 

pracovního poměru, kde lze rozebrat problematiku týkající se způsobů skončení 

pracovního poměru a zvláště poukázat na časté porušení pracovněprávních předpisů 

zákoníku práce při skončení pracovního poměru. 
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Příloha č. 1 

 

 Přehled úkonů zaměstnavatele a zaměstnance souvisejících se vznikem 

pracovního poměru 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 - Vzor pracovní smlouva 

 

                                         P R A C O V N Í    S M L O U V A 
 

 

Zaměstnavatel: 

 

ABCD s.r.o., Topolová 1234, Pardubice, IČ: 123 45 678 

zastoupený: Ing. Jiřím Dvořákem, jednatelem společnosti 

 

a 

 

Zaměstnanec: 

 

Josef NOVÁK, nar. 11.1.1970 

bytem: Javorová 1234, Hradec Králové 

 

uzavřeli dne 22.2.2009, dle § 33 odst. 1 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále 

jen zákoník práce), tuto pracovní smlouvu: 

 

1. Zaměstnanec bude vykonávat práci pro zaměstnavatele za těchto dohodnutých 

podmínek: 

 

a) druh práce: obchodní zástupce 

b) místo výkonu práce: Královéhradecký a Pardubický kraj 

- pravidelným pracovištěm pro účely cestovních náhrad je sjednáno sídlo 

zaměstnavatele Topolová 1234, Pardubice 

c) den nástupu do práce: 1.3.2009 

 

2. Pracovní poměr se uzavírá na dobu: neurčitou 

 

3. Zkušební doba nebyla dohodnuta 

 

4.  Zaměstnanec se zaměstnavatel se dohodly na vysílání zaměstnance na pracovní cesty. 

Zaměstnanec s vysíláním na pracovní cesty za podmínek podle § 42 odst. 1 zákoníku 

práce souhlasí. 

 

5.  Mzda zaměstnance bude stanovena mzdovým výměrem v souladu s § 113 zákoníku 

práce. Písemný mzdový výměr bude zaměstnanci vydán nejpozději v den vzniku 

pracovního poměru. Zaměstnavatel se zaměstnancem dohodl na převádění mzdy na účet 

zaměstnance vedeny u Komerční banky a.s.. Mzda bude na účet zaměstnance převáděna 

nejpozději v den termínu výplaty mzdy, stanoveném ve mzdovém výměru zaměstnance. 

 

6. O dalších právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru bude zaměstnanec 

podle § 37 zákoníku práce písemně informován nejpozději do 1 měsíce po vzniku 

pracovního poměru 

 

7. Pracovní doba byla dohodnuta v rozsahu 40 hod. týdně a bude rozvržena rovnoměrně. 



 

 

8. Konkurenční doložka:  

    Zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřeli podle § 310 zákoníku práce tuto dohodu : 

    a) Zaměstnanec se zavazuje, že se po dobu 10 měsíců po skončení zaměstnání zdrží 

výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo 

která by měla vůči němu soutěžní povahu. 

b) Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout peněžité vyrovnání ve výši průměrného 

měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku podle bodu a) této dohody. 

c) Peněžité vyrovnání podle bodu b) této dohody je splatné pozadu za měsíční období 

nejpozději do 20. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci plnění závazku 

podle bodu a) této dohody. 

d) Za porušení závazku zaměstnance podle bodu a) této dohody byla sjednána smluvní 

pokuta, kterou je zaměstnanec povinen zaměstnavateli povinen vyplatit, ve výši 

10.000,- Kč za každý měsíc nedodržení závazku podle bodu a) této dohody. Závazek 

zaměstnance podle bodu a) této dohody zanikne zaplacením smluvní pokuty. 

e) Zaměstnavatel může od této dohody písemně odstoupit pouze po dobu trvání pracovního 

poměru zaměstnance. 

f) Zaměstnanec může tuto dohodu písemně vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel 

nevyplatil peněžité vyrovnání podle bodu b) této dohody nebo jeho část do 15 dnů po 

uplynutí jeho splatnosti podle bodu c) této smlouvy. Dohoda zaniká 1. dnem 

kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi  

 

9. Obsah pracovní smlouvy lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran. 

 

10. Tato pracovní smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží 

zaměstnanec a jedno zaměstnavatel 

 

 

V Pardubicích dne  22.2.2009 

 

 

 

 

…..........................................................                      ......................................................... 

  Josef Novák - zaměstnanec                                       Ing. Jiří Dvořák – jednatel společnosti 

                                                                                                         ABCD s.r.o. 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3  - Vzor písemná informace 

 
                                                        I N F O R M A C E  

o obsahu pracovní ho poměru podle § 37 zákona č 262/2009 Sb. zákoník práce (dále jen zákoník práce) 

 

Zaměstnavatel: 

ABCD s.r.o., Topolová 1234, Pardubice, IČ: 123 45 678, 

 

Zaměstnanec: 

Josef NOVÁK, nar. 11.1.1970 

bytem: Javorová 1234, Hradec Králové 

obchodní zástupce – pracovní smlouva ze dne 22.2.2009 

 

1. Bližší určení druhu práce: obchodní zástupce pro prodej produktů společnosti typ BB10,CC20,DD30 

 

2. Bližší určení místa výkonu práce: sídla obchodních partnerů společnosti a prodejní místa společnosti v 

Královéhradeckém a Pardubickém kraji  

 

3. Délka dovolené a způsob jejího určování: nárok 5 týdnů v kal. roce. 

    Dovolená bude určována za podmínek podle § 217 a násl. zákoníku práce na základě rozvrhu čerpání 

dovolené zpracovaného a schváleného odborovou organizací nejpozději do 15. ledna příslušného 

kalendářního roku 

 

4. Výpovědní doba pro případ výpovědi je stejná pro zaměstnance i zaměstnavatele činí 2 měsíce. 

 

5. Týdenní pracovní doba je 40 hod. týdně a je rozvržená rovnoměrně od pondělí do pátku. Začátek směny 

7.00 hod., konec směny konec směny 15.30 hod. 

    Přestávka  12.00-12.30 hod. 

 

6. Odměňování: měsíční mzda podle mzdového výměru ze dne 1.3.2009, splatnost a termín výplaty mzdy 

do 20. dne následujícího kal. měsíce převodem na účet zaměstnance. 

 

7. Vyslání k výkonu práce v zahraničí: Od 1.4. do 30.6.2009 školení v pobočce mateřské firmy v Berlíně, 

Německo. Po dobu vyslání budou mzda a cestovní náhrady vypláceny v měně Euro (€).  

 

8. U zaměstnavatele je uzavřena kolektivní smlouva č.j. 001/09 mezi společnosti ABCD s.r.o. a základní 

odborovou organizaci KOVO  ze dne 1.1.2009 na dobu určitou do 31.12.2009 

 

 

V Pardubicích dne  1.3.2009 

 

 

                                                                                                  
….......................................................... 

     Ing. Jiří Dvořák – jednatel společnosti  

     

                   ABCD s.r.o. 

 

 

 

převzal dne 1.3.2009  …....................................... 

     

                                      Josef  Novák 

 



 

 

Příloha č. 4 - Vzor pracovní smlouva – agenturní zaměstnávání 

 

                                         P R A C O V N Í    S M L O U V A 
 

 

Zaměstnavatel: 

 

ABCD s.r.o. (agentura práce), Topolová 1234, Pardubice, IČ: 123 45 678, povolení MPSV 

k agenturnímu zaměstnávání č. 123/2008 ze dne 3.1.2008 

zastoupený: Ing. Jiřím Dvořákem, jednatelem společnosti 

 

a 

 

Zaměstnanec: 

 

Josef NOVÁK, nar. 11.1.1970 

bytem: Javorová 1234, Hradec Králové 

 

uzavřeli dne 22.2.2009, dle § 33 odst. 1 a násl. a dle § 13 odst. 2 písm. h) zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen zákoník práce), tuto pracovní smlouvu: 

 

1. Zaměstnanec bude vykonávat práci za těchto dohodnutých podmínek: 

 

a) druh práce: operátor výroby - obsluha stroje AAA 150 

b) místo výkonu práce: EFGH s.r.o. - Růžová 50, Pardubice (uživatel) 

c) den nástupu do práce: 1.3.2009 

 

2. Pracovní poměr se uzavírá na dobu: určitou do 31.8.2009 

 

3. Zkušební doba byla dohodnuta v délce 3 měsíce 

 

4.  Zaměstnavatel (agentura práce) se zavazuje zajistit zaměstnanci dočasný výkon práce 

podle bodu 1 této pracovní smlouvy u uživatele EFGH s.r.o., Pardubice, Růžová 50, IČ: 

789 11 123. O dalších podmínkách dočasného přidělení k uživateli bude zaměstnanec 

písemně informován nejpozději v den nástupu do práce formou písemného pokynu 

podle § 309 zákoníku práce.  

 

5. Zaměstnanec se zavazuje konat práci u uživatele podle bodu 1 a podle pokynů uživatele. 

 

6.  Mzda zaměstnance bude stanovena mzdovým výměrem v souladu s § 113 zákoníku 

práce. Písemný mzdový výměr bude zaměstnanci vydán nejpozději v den vzniku 

pracovního poměru. Zaměstnavatel se zaměstnancem dohodl na převádění mzdy na účet 

zaměstnance vedeny u Komerční banky a.s.. Mzda bude na účet zaměstnance převáděna 

nejpozději v den termínu výplaty mzdy, stanoveném ve mzdovém výměru zaměstnance. 

 

7. O dalších právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru bude zaměstnanec 

podle § 37 zákoníku práce písemně informován nejpozději do 1 měsíce po vzniku 

pracovního poměru. 



 

 

8. Pracovní doba byla dohodnuta v rozsahu 37,5 hod. týdně, rozvržení pracovní doby a její 

bližší určení provede uživatel a zaměstnanec bude o něm písemně informován 

nejpozději v den nástupu do práce 

 

9.  Zaměstnavatel (agentura práce) se zavazuje zajistit, že mzdové a pracovní podmínky 

zaměstnance nebudou horší, než podmínky srovnatelného zaměstnance uživatele. O 

dočasném přidělení zaměstnance byla dne 22.2.2009 uzavřena s uživatelem podle § 308 

zákoníku práce dohoda č.j.  12345/2009 

 

10. Obsah pracovní smlouvy lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran. 

 

11. Tato pracovní smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží 

zaměstnanec a jedno zaměstnavatel 

 

 

V Pardubicích dne  22.2.2009 

 

 

 

 

…..........................................................                      ….......................................................... 

  Josef Novák - zaměstnanec                                       Ing. Jiří Dvořák – jednatel společnosti  

                                                                                                                ABCD s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5 – Vzor pokyn zaměstnavatele – agenturní zaměstnávání 

   

POKYN ZAMĚSTNAVATELE 

pro přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli podle § 300. odst. 2 zákoníku práce 

 

zaměstnavatel (agentura práce): ABCD s.r.o., Topolová 1234, Pardubice, IČ: 123 45 678 

 

 

 

přiděluje tímto zaměstnance:  Josef Novák, nar. 11.1.1970, bytem: Javorová 1234, Hradec Králové 

dočasně k výkonu práce: 

 

a)  u uživatele EFGH s.r.o., se sídlem Růžová 50, Pardubice,IČ: 789 11 123 

b)  do místa výkonu práce u uživatele: EFGH s.r.o., se sídlem Růžová 50, Pardubice  

c)  na dobu od  1.3.2009 do 31.8.2009, případně dnem přidělení k jinému uživateli 

d) vedoucím zaměstnancem uživatele oprávněným k přidělování práce zaměstnanci a ke 

kontrolování odvedené práce je pan Ing. Karel Nový, 

e)  přičemž toto dočasné přidělení může být jednostranně ukončeno před uplynutím doby jeho 

trvání dle dohody o dočasném přidělení uzavřené mezi zaměstnavatelem a uživatelem takto: 

- ze strany zaměstnance: 

I. je-li rozvázán pracovní poměr mezi agenturou práce a zaměstnancem, 

II. zaměstnanec není schopen vykonávat práci pro uživatele ze závažných 

zdravotních důvodů potvrzených ošetřujícím lékařem, 

  - ze strany uživatele: 

I.  dojde-li k hrubému porušení pracovní kázně dočasně přiděleným 

zaměstnancem, 

II. dojde-li k neplnění výkonových norem nebo k nekvalitním výsledků práce 

přiděleným zaměstnancem, 

III. dojde-li porušování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 

životního prostředí přiděleným zaměstnancem, 

IV. dojde-li k poklesu závazkové náplně Uživatele oznámené s 10 denním 

předstihem Agentuře, 

f) pracovní a mzdové srovnatelné zaměstnance uživatele jsou: 

 - mzda 198,- Kč/hod. 

 - pracovní doba rozvržena nerovnoměrně dle § 84 zákoníku práce 

dále viz.informace uživatele o srovnatelném zaměstnanci s níž byl zaměstnanec 

seznámen, a která tvoří přílohu k dohodě o dočasném přidělení, jež byla uzavřena mezi 

zaměstnavatelem a uživatelem. 

 

 

 

V Pardubicích dne 22.2.2009                                zast. Ing. Jiřím Dvořákem, jednatelem společnosti 

 

Tento pokyn zaměstnavatele jsem převzal dne 22.2.2009 a žádám zaměstnavatele ve smyslu § 309 

odst. 6 zákoníku práce, aby mě, v případě na straně uživatele, dočasně přidělil k výše uvedenému 

uživateli na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.  

 

 

        ……………………………… 

            zaměstnanec Josef Novák 



 

 

Příloha č. 6  - Vzor mzdový výměr 

 

                                         M Z D O V Ý    V Ý M Ě R 
 

 

Zaměstnavatel: 

 

ABCD s.r.o., Topolová 1234, Pardubice, IČ: 123 45 678, 

zastoupený: Ing. Jiřím Dvořákem, jednatelem společnosti 

 

Zaměstnanec: 

 

Josef NOVÁK, nar. 11.1.1970 

bytem: Javorová 1234, Hradec Králové 

obchodní zástupce – pracovní smlouva ze dne 22.2.2009 

 

Podle ust. § 113 odst. 4 zákona  č. 262/2006 Sb., zákoník práce se s účinnosti od 1.3.2009 

stanovuje: 

 

1. Výše mzdy:  35.000,- Kč měsíčně 

 

2. Prémie:  0-5.000,- Kč v závislosti na plnění podmínek stanovených v osobním plánu 

plněných úkolů zaměstnance č.j. 12345/2009 ze dne 25.2.2009.  

 

3. Ostatní součásti mzdy (příplatky a odměny) budou poskytovány za podmínek podle 

příslušných ustanovení zákoníku práce. 

 

4. Termín a způsob výplaty mzdy: do 20. dne měsíce následujícím po výkonu práce. 

Převodem na účet podle dohody v pracovní smlouvě ze dne 22.2.2009. 

 

 

 

V Pardubicích dne  1.3.2009 

 

 

 

 

                                                                                         

….......................................................... 

      Ing. Jiří Dvořák – jednatel společnosti  

                         ABCD s.r.o. 

 

 

 

 

převzal dne 1.3.2009  …....................................... 

                                          Josef Novák 



 

 

Příloha č. 7 - Vzor souhlas se zpracováním údajů 

 

                                                       S O U H L A S  

se zpracováním osobních údajů podle § 5 zákona č 101/2000 Sb.  
 

Zaměstnavatel: 

ABCD s.r.o., Topolová 1234, Pardubice, IČ: 123 45 678, 

 

Zaměstnanec: 

Josef NOVÁK, nar. 11.1.1970 

bytem: Javorová 1234, Hradec Králové 

obchodní zástupce – pracovní smlouva ze dne 22.2.2009 

 

Souhlasím, aby správce – zaměstnavatel  ABCD s.r.o., po dobu trvání mého zaměstnání 

zpracovával moje osobní údaje uvedené v dotazníku č.j. 111/2009 ze dne 1.3.2009 za 

účelem a v rozsahu nezbytně nutných operací souvisejících se zaměstnáváním, 

zpracováním mezd a plněním  povinností stanovených zvláštními právními předpisy.  

 

V Pardubicích dne  1.3.2009 

 

 

                                                                                         

….......................................................... 

                          Josef Novák 

 

 

 

 

 

 

 


