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Anotace: 

Tato práce „Problematika ve sjednávání pracovních vztahů“ se zabývá změnou této 

problematiky v novém zákoníku práce. Cílem této práce bylo přiblížení změn ve sjednávání 

těchto vztahů, jak tyto změny vidí sami zaměstnavatelé a jak tyto změny pomáhají či škodí 

samotným zaměstnancům. V první části jsou zpracovány změny v novém zákoníku práce 

oproti starému a jakými dalšími změnami prošel. V další části je přehled postojů 

zaměstnavatelů a zaměstnanců k novému zákonu. Na závěr je zařazen přehled porušování 

tohoto zákona. 
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Summary: 

 

This thesis „Problems with settling employee relations“ deal with change this 

problems in new labor code. Aim this thesis was zoom these changes in setting this relations, 

how these changes sees ourselves employers and how these changes help or hurts employees. 

In the first part there are processed changes in new labor code compared to old and what next 

changes passed. In next part are survey postures employer and employees this new law. In the 

end of the thesis there registered survey temper this law. 
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1. ÚVOD 

 

Téma mé bakalářské práce je „Problematika sjednávání pracovních vztahů, zákon č. 

262/2006“. Toto téma jsem si vybrala, protože považuji za důležité se aspoň trochu v této 

problematice orientovat. Pracovními vztahy rozumíme pracovněprávní vztahy. Každý z nás se 

již buď s pracovněprávními vztahy osobně setkal nebo se s nimi setká. Podstatou těchto 

vztahů je především úprava těchto vzájemných práv a povinností jednotlivých účastníků. 

Mezi základní typy pracovněprávní vztahů patří pracovní poměr a právní vztahy založené 

dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o 

pracovní činnosti). 

Důležitost této orientace vidím hlavně v tom, že zaměstnavatelé často porušují tento 

právní předpis na úkor svých zaměstnanců, což je patrné z mého přehledu porušování tohoto 

zákona. Mnozí lidé jsou rádi, že mají práci, a nechají si líbit mnoho věcí, které nejsou 

v souladu se zákoníkem práce. 

V pracovním poměru vnímám zaměstnance za slabší stranu pracovního vztahu  a tak 

považuji za důležité je chránit, aby si zaměstnavatelé nemohli dělat co chtějí. Již mám 

zkušenost s takovým jednáním a odtud mám jistotu, že většina těchto zneužívaných 

zaměstnanců si málokdy řekne o pomoc nebo se obrátí se stížností na příslušné instituce. 

Proto si myslím, že je dobré se zákoníkem práce seznámit a znát svá  práva a povinnosti.  

Starý zákoník práce č. 65/1965 Sb. patřil k nejdéle platným právním předpisům. Byl 

součástí právního řádu ČR celých 39 let. Na svém kontě měl 42 novelizací a 28 z nich od roku 

1982. Zásada „co není dovoleno, je zakázáno“ v dnešní době nevyhovovala jak 

zaměstnancům, tak odborům. To byl hlavní důvod pro změnu. Důležité bylo také dostatečně 

vymezit předmět působnosti zákoníku práce a charakteru tzv. závislé činnosti.  

Nový zákoník práce (dále jen „nZP“) nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007. Záměrem 

přijetí nového zákoníku práce bylo především liberalizovat pracovněprávní vztahy a opatření 

větší flexibility pracovní síly. 
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2. ZMĚNA V NOVÉM ZÁKONÍKU PRÁCE  
 

2.1 Znění zákoníku  práce - zákon č. 262/2006 Sb. 
Nový zákoník práce byl přijat dne 21. 4. 2006 a vyhlášen dne 7. 6. 2006 poté, kdy 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR přehlasovala zamítavé usnesení Senátu Parlamentu ČR 

a následně i vrácení zákona prezidentem republiky. Podobu nZP ovlivnila předvolební 

kampaň k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která probíhala v 1. polovině 

roku 2006. Účinnost nabyl nZP dne 1. ledna 2007, přestože se objevily tlaky ze strany 

zaměstnavatelů a nové vládní koalice o odložení jeho účinnosti. Ještě v roce 2006 byl nZP 

novelizován a to v souvislosti s odložením účinnosti nového zákona o nemocenském 

pojištění. [6] 

2.1.1 Základní zásady pracovn ěprávních vztah ů 
Pracovněprávní vztahy podle tohoto zákona mohou vzniknout jen se souhlasem 

fyzické osoby a zaměstnavatele. [6] 

 

Zaměstnavatel 

1) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, 

2) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace 

zaměstnanců, 

3) musí dodržovat zásadu poskytování stejné mzdy nebo platu a jiných peněžitých plnění 

a plnění peněžité hodnoty, popřípadě odměny za stejnou práci a za práci stejné 

hodnoty, 

4) musí poskytovat zaměstnanci informace v pracovněprávních vztazích a zajišťovat 

projednání  s ním, 

5) musí seznamovat zaměstnance s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy, 

6) nesmí zaměstnanci za porušení povinnosti vyplývající mu z pracovněprávního vztahu 

ukládat peněžní postihy ani je od něho požadovat; to se nevztahuje na škodu, za kterou 

zaměstnanec odpovídá, 

7) nesmí požadovat ani sjednat zajištění závazku v pracovněprávním vztahu, s výjimkou 

konkurenční doložky a srážek z příjmu z pracovněprávního vztahu, 

8) může dočasně přidělit zaměstnance k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické 

osobě jen podle zákonné úpravy, s výjimkou případů prohlubování nebo zvyšování 

kvalifikace u jiné právnické nebo fyzické osoby. [6] 
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Zaměstnanec v pracovním poměru má právo na přidělování práce v rozsahu 

stanovené týdenní pracovní doby, s výjimkou kratší pracovní doby nebo konta pracovní doby, 

jakož i na rozvržení pracovní doby před zahájením práce, není-li v tomto zákoně dále 

stanoveno jinak. [6] 

Zaměstnanec v dalším pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr u téhož zaměstnavatele nemůže vykonávat práce, které jsou stejně 

druhově vymezeny. U zaměstnavatele, jímž je stát, se věta první použije jen v případě, že se 

jedná o výkon práce v téže organizační složce státu. Zaměstnavatelé jsou povinni pečovat o 

vytváření a rozvíjení pracovněprávních vztahů v souladu s tímto zákonem, s ostatními 

právními předpisy a s dobrými mravy. [6] 

Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů nesmí bez právního 

důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiného účastníka pracovněprávního vztahu a 

nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv 

způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých 

práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů. [6] 

Zaměstnavatel je povinen projednat se zaměstnancem nebo na jeho žádost s 

odborovou organizací nebo radou zaměstnanců anebo zástupcem pro oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci stížnost zaměstnance na výkon práv a povinností vyplývajících z 

pracovněprávních vztahů. Tím není dotčeno právo zaměstnance domáhat se svých práv u 

soudu. [6] 

2.1.2 Vznik pracovního pom ěru 
 
Postup před vznikem pracovního poměru  
 

Výběr fyzických osob ucházejících se o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných 

požadavků nebo zvláštních schopností je v působnosti zaměstnavatele; předpoklady kladené 

zvláštními právními předpisy na fyzickou osobu jako zaměstnance tím nejsou dotčeny. 

Zaměstnavatel přitom 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. [6] 
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Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit fyzickou osobu s 

právy a povinnostmi, které by pro ni z pracovní smlouvy, popřípadě ze jmenování na pracovní 

místo vyplynuly, a s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci 

konat, a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, 

která má být předmětem pracovního poměru. [6] 

Pokud tak stanoví zvláštní právním předpis, je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se 

fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila vstupní lékařské prohlídce. [6] 

 

Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru  

Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, 

není-li v zákoně stanoveno jinak. Jestliže zvláštní právní předpis nebo stanovy vyžadují, aby 

se obsazení pracovního místa uskutečnilo na základě volby příslušným orgánem, považuje se 

zvolení za předpoklad, který předchází sjednání pracovní smlouvy. Jmenováním se zakládá 

pracovní poměr pouze u vedoucích organizačních složek a jednotek státu v případech v 

zákoně přesně vymezených. [6] 

Pracovní smlouva musí podle citovaného zákona, obsahovat 

1. druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, 

2. místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, 

3. den nástupu do práce. 

 

Není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, 

je pravidelným pracovištěm místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Jestliže však 

není místo výkonu práce sjednána poze jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště 

obec, ve které nejčastěji začínají pracovní cesty zaměstnance. [6] 

          Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně. Jedno vyhotovení 

písemné pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci. [6] 

 

Zkušební doba 

Je-li před vznikem pracovního poměru sjednána zkušební doba, nesmí být delší než 3 

měsíce po sobě jdoucí po dni vzniku pracovního poměru. Zkušební doba může být sjednána 
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před vznikem pracovního poměru rovněž v souvislosti se jmenováním na pracovní místo 

vedoucího zaměstnance. Sjednaná zkušební doba nemůže být dodatečně prodlužována. [6] 

Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu 

do práce, popřípadě v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího 

zaměstnance. Zkušební dobu není možné sjednat, jestliže pracovní poměr již vznikl. [6] 

Doba překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, 

se do zkušební doby nezapočítává. Zkušební doba musí být sjednána písemně, jinak je 

neplatná. [6] 

Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu 

do práce, popřípadě dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího 

zaměstnance. Jestliže však zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, aniž mu v tom 

bránila překážka v práci, nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele o této překážce, může 

zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. [6] 

V případě, že pracovní smlouva neobsahuje údaje o povinnostech a právech , které 

z pracovního poměru pro oba účastníky vyplývají, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o 

nich písemně informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru (nutno 

informovat i o případných změnách v těchto údajích). [6] 

 

Informace musí obsahovat 

1. 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, 

2. bližší označení druhu a místa výkonu práce, 

3. údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené, 

4. údaj o výpovědních dobách, 

5. údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, 

6. údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu 

výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu, 

7. údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a 

označení účastníků těchto kolektivních smluv. 
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Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance k výkonu práce na území jiného státu, je povinen 

jej předem informovat o předpokládané době trvání tohoto vyslání a o měně, ve které mu 

bude vyplácena mzda nebo plat. Některé uvedené informace, týkající se měny, ve které bude 

zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat, mohou být nahrazeny odkazem na příslušný právní 

předpis, na kolektivní smlouvu nebo na vnitřní předpis. [6] 

Povinnost písemně informovat zaměstnance o základních právech a povinnostech 

vyplývajících z pracovního poměru se nevztahuje na pracovní poměr na dobu kratší než 1 

měsíc. [6] 

Neméně důležité je i ustanovení, že při nástupu do práce musí být zaměstnanec 

seznámen s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat, dále  s kolektivní smlouvou a 

vnitřními předpisy. [6] 

 

Od vzniku pracovního poměru je 

1. zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit 

mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho 

pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními 

předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem, 

2. zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle 

pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu 

vyplývají z pracovního poměru. 

 

2.1.3 Změny pracovního pom ěru 
 

Obecné ustanovení 

Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a 

zaměstnanec na jeho změně. Změnu pracovní smlouvy je nutné provést písemně. Za změnu 

pracovního poměru se považuje také jmenování na vedoucí pracovní místo, k němuž dojde po 

vzniku pracovního poměru. Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány 

v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen v případech uvedených v tomto zákoně č. 

262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. [6] 
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I. Převedení na jinou práci 

Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, 

1) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského 

posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného 

správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále 

dosavadní práci, 

2) nesmí-li podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo 

rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat 

dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto 

nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany 

veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice 

3) koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-

matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně 

zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství, 

4) jestliže to je nutné podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní 

péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických 

osob před infekčním onemocněním, 

5) jestliže je toho třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, 

jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku, 

6) je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného zařízením 

závodní preventivní péče uznán nezpůsobilým pro noční práci, 

7) požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo 

zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci. [6] 

 

Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci, 

1) dal-li zaměstnanci výpověď z důvodů nesplnění předpokladů stanovených právními 

předpisy pro výkon práce  a dále v případě, že ze strany zaměstnance došlo k závažnému 

porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, pro které je možné dát zaměstnanci 

výpověď, 
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2) bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné 

činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na 

majetku zaměstnavatele, a to na dobu do pravomocného skončení trestního řízení, 

3) pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy 

pro výkon sjednané práce, avšak v tomto případě nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v 

kalendářním roce. [6] 

 

Není-li možné dosáhnout účelu převedení zaměstnance v rámci pracovní smlouvy, 

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

pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil. [6] 

Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné 

potřeby na jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události, 

živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a 

to na nezbytně nutnou dobu. [6] 

Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené 

nepříznivými povětrnostními vlivy, může ho zaměstnavatel převést na jinou práci než byla 

sjednána v pracovní smlouvě jen v případě, že zaměstnanec s převedením souhlasí. [6] 

Při převedení zaměstnance na jinou práci je zaměstnavatel povinen přihlížet k tomu, 

aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a 

pokud možno i k jeho kvalifikaci. [6] 

Zaměstnavatel je povinen předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na 

jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat; dochází-li převedením zaměstnance ke 

změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen vydat mu písemné potvrzení o důvodu 

převedení na jinou práci a době jeho trvání, s výjimkou případů stanovených výslovně 

v zákoně. [6] 

 

II. Pracovní cesta 

Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k 

výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance 

na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na 

pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu 

vyslal. Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance na pracovní cestu k plnění svých úkolů do jiné 
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organizační složky (k jinému zaměstnavateli), může pověřit jiného vedoucího zaměstnance 

(jiného zaměstnavatele), aby zaměstnanci dával pokyny k práci, popřípadě jeho práci 

organizoval, řídil a kontroloval; v pověření je třeba vymezit jeho rozsah. S pověřením podle 

věty první musí být zaměstnanec seznámen. Vedoucí zaměstnanci jiného zaměstnavatele však 

nemohou činit vůči zaměstnanci jménem vysílajícího zaměstnavatele právní úkony. [6] 

 

III.P řeložení 

          Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní 

smlouvě, je možné pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně 

vyžaduje jeho provozní potřeba. [6] 

Pracovní úkoly přeloženému zaměstnanci ukládá, jeho práci organizuje, řídí a 

kontroluje a pokyny mu k tomu účelu dává příslušný vedoucí zaměstnanec organizační složky 

(útvaru), na jejíž pracoviště byl zaměstnanec přeložen. [6] 

 
 
Společná ustanovení o změnách pracovního poměru a návrat do práce 

           Odpadnou-li důvody, pro které byl zaměstnanec převeden na jinou práci nebo byl 

přeložen do jiného místa, než bylo sjednáno, nebo uplynula-li doba, na kterou byla tato změna 

sjednána, zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle pracovní smlouvy, nedohodne-li se s ním 

na změně pracovní smlouvy. [6] 

Požádá-li zaměstnanec o převedení na jinou práci nebo pracoviště, popřípadě o 

přeložení do jiného místa, protože podle doporučení lékaře zařízení závodní preventivní péče 

není vhodné, aby dále konal dosavadní práci nebo pracoval na dosavadním pracovišti, 

zaměstnavatel mu to umožní, jakmile to dovolí jeho provozní možnosti. Přitom musí dbát, 

aby práce i pracoviště, na které zaměstnance převádí, byly pro něho vhodné. [6] 

Jestliže zaměstnavatel zaměstnance převádí na jinou práci, než odpovídá pracovní 

smlouvě, a zaměstnanec s takovým opatřením nesouhlasí, může jej zaměstnavatel převést jen 

po projednání s odborovou organizací. Projednání není třeba, pokud celková doba převedení 

nepřesáhne 21 pracovních dnů v kalendářním roce. [6] 

Nastoupí-li zaměstnanec po skončení výkonu veřejné funkce nebo činnosti pro 

odborovou organizaci, pro kterou byl uvolněn v rozsahu pracovní doby, nebo po skončení 

vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení nebo zaměstnankyně po skončení 

mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po 
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kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, do práce, anebo nastoupí-li 

do práce zaměstnanec po skončení dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, zařadí je 

zaměstnavatel na jejich původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce 

odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, zařadí je zaměstnavatel podle pracovní smlouvy. [6] 

2.1.4 Pracovní pom ěr na dobu ur čitou 

Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání. 

Trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky je možné sjednat 

celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru; to platí i pro každý 

další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Jestliže 

od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba alespoň 6 

měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se 

nepřihlíží. [6] 

Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na dobu určitou, 

ačkoliv nebyly splněny podmínky, a oznámil-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby 

písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní 

poměr na dobu neurčitou. [6] 

2.1.5 Skončení pracovního pom ěru 

Pracovní poměr může být rozvázán jen: 

1. dohodou, 

2. výpovědí, 

3. okamžitým zrušením, 

4. zrušením ve zkušební době. 

 

Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby. 

Pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení 

nedošlo již jiným způsobem, končí 

a) dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle  

       vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu, 

b)   dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest  

       vyhoštění z území České republiky, 
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c)     uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání 

Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance.  

        Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, který je osobou se zdravotním 

postižením je zaměstnavatel povinen písemně oznámit příslušnému úřadu práce. [6] 

 

I. Dohoda 

Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí 

pracovní poměr sjednaným dnem. [6] 

Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec 

písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání pracovního 

poměru, požaduje-li to zaměstnanec. [6] 

Jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru vydá zaměstnavatel 

zaměstnanci. [6] 

 

II. Výpov ěď, výpovědní doba a výpovědní důvody 

 

II/1 = Výpověď 

Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď  

musí  být  dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. Formu výpovědi 

stanoví zákoník práce. Vždy je dobré nechat si potvrdit doručení výpovědi přímo na  kopii, 

aby následně doručení a tím i platnost výpovědi nemohla být zpochybňována. Výpověď, která 

byla doručena druhému účastníku, může být odvolána pouze s jeho souhlasem; odvolání 

výpovědi i souhlas s jejím odvoláním je třeba provést písemně. [6] 

 

Výpovědní doba 

Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní 

doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a 

končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Byla-li tedy doručena 

výpověď druhého srpna, počíná lhůta běžet od prvního září. Výpovědní doba je stejná pro 

zaměstnavatele i zaměstnance a činí 2 měsíce. [6] 

 

II/1a =Výpověď daná zaměstnancem 
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Zatímco zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů výslovně 

vyjmenovaných v zákoně (viz. níže), může zaměstnanec dát zaměstnavateli výpověď z 

jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. [6] 

 

II/1b =Výpověď daná zaměstnavatelem 
     

Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, musí důvod ve 

výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem,  

jinak je výpověď neplatná. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn. [6] 

 

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů: 

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, 

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, 

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo 

příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců 

za účelem zvýšení efektivnosti  práce nebo o jiných organizačních změnách, 

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného 

zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního 

úřadu, který lékařský posudek přezkoumává,  dále konat dosavadní práci 

pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto 

nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany 

veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice, 

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle 

lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí 

příslušného správního úřadu,  který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti 

konat dále dosavadní práci, 

f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon 

sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný 

výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních 

výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl 

zaměstnavatelem v době posledních  12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a 

zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil, 
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g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl 

okamžitě rušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních 

předpisů  vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné ménězávažné 

porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je 

možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s 

porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících  se k vykonávané  práci 

 písemně upozorněn na možnost výpovědi. [6] 

 

III. Okamžitým zrušením 

Okamžité zrušení je jedním ze způsobů rozvázání pracovního poměru uvedených v 

zákoníku práce. Jedná se o výjimečný případ, kdy zaměstnavatel nebo zaměstnanec s 

okamžitými právními následky mohou ze závažných důvodů ukončit pracovněprávní vztah. 

Okamžité zrušení musí být dáno písemně a doručeno druhému účastníku, jinak je neplatné. 

Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy: 

a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nepodmíněnému  

trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný 

trestný čin spáchaný při plnění pracovních  úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k 

nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců, 

b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících 

se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. [6] 

 

Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou  zaměstnankyní, 

zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají 

rodičovskou dovolenou. [6] 

 
Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže: 

a) podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo 

rozhodnutí  příslušného  správního  úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále 

konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a  zaměstnavatel  mu  neumožnil v době 15 

dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné  práce, nebo 

b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu 

anebo jakoukoli jejich část do  15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. Mzda nebo plat jsou 
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splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci 

 následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo 

některou jejich složku. [6] 

 

IV.Zrušení/ve/zkušební/době 

       Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební  době  z  

jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel však nemůže  ve  zkušební  

době  zrušit  pracovní  poměr  v  době prvních 14 kalendářních  dnů  trvání  dočasné  pracovní 

neschopnosti  (karantény) zaměstnance. [6] 

        Písemné  oznámení  o zrušení pracovního poměru má být  doručeno druhému 

účastníku zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit. [6] 

      V této kapitole bych se dále zmínila o problematice hromadného propouštění  a to 

zejména s ohledem na právě probíhající finanční a ekonomickou krizi, která se dotýká i trhu 

práce v České republice. V některých odvětvích naší ekonomiky, např. ve sklářském, 

automobilovém či stavebním průmyslu dochází ve snaze snižovat náklady a vzhledem ke 

snížené poptávce po těchto druzích výrobků organizace přistupují právě ke zmíněnému 

hromadnému propouštění zaměstnanců. [6] 

Pro posouzení otázky, zda se jedná o hromadné propouštění a v důsledku toho 

dodržení povinností zaměstnavatelem, je rozhodující celkový počet zaměstnanců , kterým 

skončil zaměstnavatel pracovní poměr výpovědí. [6] 

Hromadným propouštěním se rozumí skončení pracovních poměrů v období 30 

kalendářních dnů na základě výpovědí daných zaměstnavatelem a to z důvodů uvedených v § 

52 písm. a) až c) (v podstatě se jedná o organizační důvody) nejméně 

a) 10 zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 zaměstnanců, 

b) 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele  zaměstnávajícího od 101 do 300 zaměstnanců 

c) 30 zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 zaměstnanců. [6] 

Výpovědní doba zpravidla  končí (vyjma případů uplynutí výpovědní doby po 

skončení pracovní neschopnosti) poslední den v kalendářním měsíci. Z výše uvedeného tedy 

vyplývá, že hlavním kritériem je počet zaměstnanců, kteří pracovní poměr končí 
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z organizačních důvodů a to v období 1 měsíce (tuto skutečnost není možné zaměňovat 

s podáním výpovědi). [6] 

Při hromadném propouštění je zaměstnavatel povinen informovat o tomto svém 

rozhodnutí všechny zaměstnance, kterých se hromadné propouštění týká a v neposlední by 

měl dbát na to, aby se tato opatření co nejméně dotkla sociální situace zaměstnanců. [6] 

V organizacích, kde působí odborová organizace  nebo byla ustavena rada 

zaměstnanců , je zaměstnavatel povinen nejpozději 30 dnů předem tyto písemně informovat. 

Cílem těchto  jednání je možnost najít řešení, jak případnému hromadnému propouštění ještě 

předejít, případně zmírnit jeho důsledky (např. možnost najít jiné pracovní uplatnění 

zaměstnanců, možnost zaučení nebo zaškolení zaměstnanců při případném převedení na jinou 

práci,  možnost účastnit se případné rekvalifikace apod.). [6] 

V souvislosti s hromadným propouštěním zaměstnanců je zaměstnavatel povinen 

informovat o zamýšlených organizačních změnách příslušný úřad  práce. V podávané 

informaci musí uvést důvod organizačních opatření, celkový počet zaměstnanců, počet a 

profesní složení zaměstnanců, jichž se bude organizační opatření týkat a dále informaci o 

závěrech jednání se zástupci zaměstnanců. [6] 

Pracovní poměr hromadně propuštěných zaměstnanců bude ukončen výpovědí a to 

nejdříve po uplynutí doby 30 dnů od doručení písemné zprávy zaměstnavatele příslušného 

úřadu práce, ve které je povinen zaměstnavatel uvést své rozhodnutí o hromadném 

propouštění a o výsledcích jednání se zástupci zaměstnanců, dále celkový počet zaměstnanců, 

jichž se hromadné propouštění týká, vč. jejich profesního složení. Tato zpráva musí být 

zároveň doručena zástupcům zaměstnanců, tito se mohou k předložené zprávě vyjádřit 

(případné vyjádření je zasíláno příslušnému úřadu práce). [6] 

Původně jsem se hromadným propouštěním nechtěla obšírně v této práci zabývat, 

současná situace na trhu práce v souvislosti s již zmíněnou ekonomickou a finanční krizí 

ukazuje, že toto téma je nyní víc než aktuální. [6] 

 

2.1.6 Dohody o pracích konaných mimo pracovní pom ěr 
 

Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním 

poměru. V některých případech, kdy rozsah prací je minimální či vyskytuje se ojediněle či 
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nahodile,je možno zabezpečit výkon těchto činností dohodami o pracích konaných mimo 

pracovní poměr (forma dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti). [6] 

V dohodách  o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen 

rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. [6] 

 

I. Dohoda o provedení práce 

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 150 

hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná 

zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o 

provedení práce. [6] 

 

II. Dohoda o pracovní činnosti 

Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když 

rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 150 hodin. Na základě dohody o 

pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu 

stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu 

poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda 

o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. Dohodu o pracovní činnosti je 

zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná; jedno vyhotovení této dohody vydá 

zaměstnanci. V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah 

pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Není-li sjednán způsob zrušení dohody o 

pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni; jednostranně 

může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní 

dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníku. Okamžité 

zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné 

okamžitě zrušit pracovní poměr. [6] 

Společné ustanovení 

Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním 

poměru; to však neplatí, pokud jde o 

a) odstupné 

b) pracovní dobu a dobu odpočinku, 
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c) překážky v práci na straně zaměstnance, 

d) skončení pracovního poměru,  

e) odměnu z dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dále jen „odměna z 

dohody“). 

Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na jiné důležité 

osobní překážky v práci a na dovolenou je možno sjednat, popřípadě stanovit vnitřním 

předpisem. [6] 

 

2.2 Změna v novém zákoníku práce  
 

Podle nového principu "co není zakázáno, je dovoleno" mohou být práva nebo 

povinnosti v pracovněprávních vztazích upraveny odlišně od zákoníku práce, pakliže to tento 

zákon výslovně nezakazuje, nebo jestliže z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj 

není možné odchýlit. Odchýlení je nemožné např. od úpravy účastníků pracovněprávních 

vztahů, od ustanovení, která odkazují na použití občanského zákoníku, a v případě, že není v 

zákoníku práce stanoveno jinak, v náhradě škody, od úpravy rozvázání pracovního poměru 

apod. Odchýlení není také možné od ustanovení ukládajících povinnost, což neplatí, jestliže 

jde o odchýlení ve prospěch zaměstnance. Možnost sjednávání odchylek od úpravy 

pracovněprávních vztahů v zákoníku práce je tedy stále velmi omezená a relativně malá. Je v 

podstatě omezena jen na sjednání příznivějších podmínek pro zaměstnance, a to převážně v 

nepodstatných záležitostech. 

Zákoník práce obsahuje "základní zásady pracovněprávních vztahů", které jsou 

většinou formulovány jen jako povinnosti zaměstnavatele. Základní povinnosti zaměstnance, 

např. povinnost zachovávat loajalitu k svému zaměstnavateli po dobu trvání 

pracovněprávního vztahu, v zákoně chybí. Základní povinnosti většinou vycházejí z 

dosavadních ustanovení zákoníku (povinnost zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a 

dodržovat zákaz jakékoli diskriminace, povinnost seznamovat zaměstnance s kolektivní 

smlouvou a vnitřními předpisy). 

Nově je v základních zásadách pracovněprávních vztahů stanovený výslovný zákaz 

ukládat zaměstnanci za porušení povinnosti vyplývající mu z pracovněprávního vztahu 

peněžní postihy, tedy zákaz je od zaměstnance požadovat. Takové sankce však nejsou 

povoleny ani dosud. 
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Pracovní poměr se podle dosavadního právního předpisu zakládá pracovní smlouvou, 

volbou a jmenováním. Nový zákoník práce očekává, že pracovní poměr bude vznikat na 

základě pracovní smlouvy a jen mimořádně (ve stanovených případech) jmenováním. 

Jmenováním může být pracovní poměr zakládán pouze u vedoucích organizačních složek 

státu, vedoucích organizačních jednotek organizačních složek státu, ředitelů státních podniků, 

vedoucích organizačních jednotek, vedoucích státních fondů, jestliže je v čele individuální 

orgán, vedoucích příspěvkových organizací, vedoucích organizační jednotky příspěvkové 

organizace a u ředitele školské právnické osoby. Pokud zvláštní právní předpis nebo stanovy 

vyžadují, aby se obsazení pracovního místa uskutečnilo na základě volby, považuje se zvolení 

za domněnku, která předchází uzavření pracovní smlouvy. 

Pracovní smlouva musí být povinně pokaždé sjednávána písemnou formou a to  na 

rozdíl od původně  platné úpravy, kdy bylo možné pracovní poměr na dobu kratší než jeden 

měsíc  sjednat i ústně. 

Pro sjednání smlouvy písemnou formou stačí, dojde-li k písemnému návrhu a k jeho 

písemnému schválení, vyjádření účastníků nemusí být stejné listině. 

Zkušební doba může být sjednána před vznikem pracovního poměru také se 

zaměstnanci, u kterých se pracovní poměr zakládá jmenováním. Doposud se s takovými 

zaměstnanci nemohla sjednat zkušební dobu, protože ta se sjednávala pouze v pracovní 

smlouvě. 

Doba překážek v práci, po kterou zaměstnanec v průběhu zkušební doby nemůže 

vykonávat práci, se do zkušební doby nově nezapočítává a o tuto dobu by se proto měla 

zkušební doba prodloužit. Doposud se započítávalo do zkušební doby 10 pracovních dnů 

překážek v práci. Nová úprava zkušební doby je není však dobře jasná a může v praxi přivodit 

problémy a případné spory. Chybí totiž jasné ustanovení o tom, že o dobu strávenou 

překážkami v práci se zkušební doba prodlužuje. 

V době prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti, ve zkušební době, nesmí 

zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr, Nemůže se tak vyhnout nově 

uzákoněné povinnosti poskytovat za prvých 14 dnů pracovní neschopnosti náhradu mzdy, a to 

ani nově přijatým zaměstnancům. 

Pracovní poměr je možné platně rozvázat jenom dohodou, výpovědí, okamžitým 

zrušením a zrušením ve zkušební době. Pracovní poměr dále zaniká smrtí zaměstnance a nově 

i v důsledku smrti zaměstnavatele - fyzické osoby. Výjimku zákoník práce stanovuje pro 
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případy pokračování v živnosti podle § 13 odst. 1 živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 

Sb., v platném znění). 

U dohody o rozvázání pracovního poměru je nově stanovena povinně písemná forma, 

a to pod trestem neplatnosti. Není tedy přípustné dohodnout se  na rozvázání pracovního 

poměru ústně. 

V případě rozvázání pracovního poměru i nadále platí, že zaměstnavatel může dát 

výpověď z pracovního poměru pouze z důvodů výslovně stanovených v zákoníku práce. 

Zákon nepočítá s možností výpovědi ze strany zaměstnavatele bez uvedeného výpovědního 

důvodu. Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. 

Výpovědní doba je zákonem stanovena společně pro výpověď ze strany 

zaměstnavatele i ze strany zaměstnance jako dvouměsíční (tedy i v případě výpovědi ze strany 

zaměstnavatele z tzv. organizačních důvodů, kde doteď platila tříměsíční výpovědní doba). 

Zkrácení výpovědní doby z organizačních důvodů (z původních 3 měsíců na současné 2 

měsíce) je kompenzováno navýšením minimálního (zákonem zaručeného) odstupného. Nově 

je umožněno individuální smluvní sjednání výpovědní doby delší, její délka však musí být 

pokaždé stejná pro oba účastníky pracovního poměru. 

Zákoník práce ruší tzv. nabídkovou povinnost zaměstnavatele v souvislosti se 

skončením pracovního poměru z návrhu zaměstnavatele. Dosud mohl zaměstnavatel dát 

zaměstnanci výpověď (kromě případů výpovědi z důvodů pro okamžité zrušení pracovního 

poměru či porušení pracovní kázně) jenom tehdy, jestliže neměl možnost jej dále zaměstnávat 

v místě, které bylo ujednáno jako místo výkonu práce, ani v místě jeho bydliště, nebo jestliže 

zaměstnanec nabídku jiné vhodné práce odmítl. Tak jako nabídková povinnost se ruší i 

povinnost zajištění nového místa: Zaměstnavatel je dosud povinen zajistit v některých 

stanovených případech - např. v případě rozvázání pracovního poměru pro nadbytečnost se 

zaměstnancem se zdravotním postižením, který není zajištěn důchodem, s osamělým 

zaměstnancem a zaměstnankyní, kteří trvale pečují o dítě mladší 15 let, nové vhodné 

zaměstnání, a to v případě potřeby i s pomocí svého nadřízeného orgánu. V těchto případech 

skončí pracovní poměr až poté, co těmto osobám zaměstnavatel zajistí nové vhodné 

zaměstnání. 

Odstupné při rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů se navyšuje na 

trojnásobek (z dosavadního dvojnásobku) průměrného výdělku, s možností jeho dalšího 

zvýšení. U odstupného poskytovaného ze zdravotního důvodu v souvislosti s pracovním 
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úrazem či nemocí z povolání, nově náleží odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného 

výdělku. 

U právní úpravy dohody o provedení práce došlo ke zvýšení povoleného rozměru, na 

který lze dohodu sjednat, a to z původních 100 hodin na 150 hodin za kalendářní rok. 

Odměna z dohod konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti a 

dohoda o provedení práce) nesmí být nižší než minimální mzda (ve starém zákoníku práce se 

na tyto dohody předpisy o minimální mzdě a minimálních mzdových tarifech nevztahovaly). 

2. 3 „Technická“ novela zákoníku práce  
 

Tato tzv. „technická“ novela zákoníku práce zákon č. 362/2007 Sb. , která byla 

definitivně schválena 17. 12. 2007, je účinná  od 1. 1. 2008. Dokument má 25 stránek a 

bohužel nepřináší  převratné změny. Velká část se věnuje opravám chyb a upřesňuje 

dosavadní text, byly odstraněny některé legislativně-technické nepřesnosti a neprovázanosti 

s dalšími zákony,  pouze malá část mění pravidla z platného zákoníku práce. [13] 

 Co se týká problematiky sjednávání pracovněprávních vztahů, bylo novelou 

zpřesněno ustanovení, upravujícího počátek zkušební doby. Poněkud nešťastná formulace 

„... nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí po dni vzniku pracovního poměru.“ byla 

nahrazena větou „... nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního 

poměru.“ Je tedy jasně stanoveno, že prvním dnem zkušební doby je den vzniku pracovního 

poměru (tedy den, sjednaný v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce), a ne až den 

následující. Rozdílný výklad dosavadního ustanovení mohl pochopitelně přinášet značné 

problémy v případě výpovědi v poslední den zkušební doby. V tomhle paragrafu bylo rovněž 

jasněji formulováno znění odst. 2, podle něhož se zkušební doba prodlužuje o dobu překážek 

v práci, pro které zaměstnanec v jejím průběhu práci nekonal. [14] 

Novelou bylo dále upřesněno a doplněno  převedení zaměstnance na jinou práci bez 

souhlasu zaměstnance. Podle zákoníku práce by mělo platit, že to, co si sjednají 

zaměstnavatel a zaměstnanec v pracovní smlouvě, je stabilní. Někdy to však nebude dost 

dobře možné, když se vyskytnou subjektivní i objektivní okolnosti (např. zdravotní důvody, 

nedostatek pracovních příležitostí apod.). Podle dřívějšího znění § 41 odst. 4 zákoníku práce 

mohl zaměstnavatel převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na 

jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události nebo jiné 

hrozící nehody nebo ke zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou 
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dobu. Toto ustanovení bylo rozšířeno o možnost převedení zaměstnance na jinou práci bez 

jeho souhlasu i v případě živelní události. [14] 

Změny zasahují i do pravidel pro vyplácení odstupného. Podle dosavadní úpravy 

musel zaměstnavatel vyplatit odstupné ve výši 12-ti násobku průměrného výdělku všem 

zaměstnancům, kterým dal výpověď z důvodu ztráty jejich schopnosti vykonávat práci 

následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání (pokavaď tato ztráta vyplývá z posudku 

příslušného lékaře nebo z rozhodnutí správního úřadu). Tato povinnost je nyní omezena o 

situace, kdy se zaměstnavatel odpovědnosti za tuto ztrátu schopnosti zaměstnance vykonávat 

práci zcela zprostí. Jestliže si pracovní úraz způsobí zaměstnanec sám, např. v opilosti, 

zaměstnavatel mu odstupné vyplácet nemusí. [14] 

V Novele bylo dále upřesněno a doplněno  převedení zaměstnance na jinou práci. 

Bylo rozšířeno ustanovení, dle něhož je zaměstnanec, s nímž byl pracovní poměr ukončen a 

bylo mu vyplaceno odstupné, povinen toto odstupné nebo jeho část vrátit zpět, pokud je po 

tomto ukončení znovu pro zaměstnavatele činný v pracovním poměru (před uplynutím doby 

určené podle násobků mzdy odstupného). Novela toto ustanovení rozšiřuje i na situace, kdy 

zaměstnanec pro zaměstnavatele činí práci v rámci dohody o pracovní činnosti. [14] 

Poslední změnou , kterou Novela řeší v otázkách  pracovně právních vztahů, byla 

úprava dohoda o pracovní činnosti. V dohodě o pracovní činnosti si může nově zaměstnanec 

se zaměstnavatelem sjednat, že mu dá dovolenou na zotavenou a pracovní volno při 

důležitých osobních překážkách v práci (např. lékařské vyšetření, svatba, doprovod rodinného 

příslušníka k lékaři apod.). [14] 

2.4 Nález ústavního soudu ve v ěci zákoníku práce 
 

Dne 14. 4. 2008 byl ve Sbírce zákonů pod č. 116/2008 publikován a stejného dne 

nabyl účinnosti nález Ústavního soudu. Z třiceti napadených ustanovení ZP jich soud zrušil 

jedenáct. Ve své práci bych se chtěla zmínit pouze o změnách v oblasti pracovněprávních 

vztahů. [12] 

Vztah k občanskému zákoníku (§ 4) 

Nejasné bylo podle navrhovatelů  spojení mezi zákoníkem práce a občanským 

zákoníkem, kde jejich provázanost na základě původně zvolené metody delegace nebyla 

dostatečná. Občanský zákoník se podle této metody na PPV použil jen tehdy, kdy to zákoník 
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práce výslovně stanovil (jeho působnost delegoval) a nemohl být použit v jiných případech, 

kdy vlastní úpravu zákoník práce neměl. [12] 

Ústavní soud proto zrušil § 4 nového ZP.  Vztah mezi zákoníkem práce a občanským 

kodexem se tedy nyní bude řídit principem, že pokud zákoník práce nebude obsahovat 

konkrétní úpravu (ustanovení) vztahující se na příslušnou situaci, použije se podpůrně 

odpovídající úprava občanskoprávní. [12] 

V souvislosti s kritizovanou metodou delegace směřovaly námitky navrhovatelů  i 

proti ustanovení § 18 nového ZP, který z hlediska úpravy právních úkonů odkazoval mimo 

jiné i na § 48 a § 49 občanského zákoníku umožňující odstoupení od smlouvy. Podle těchto 

ustanovení lze od smlouvy odstoupit, jestliže je to zákonem stanoveno nebo účastníky 

dohodnuto, nebo pokud byla smlouva sjednána za nápadně nevýhodných podmínek.  

Odstoupením se smlouva  od začátku ruší (není-li právním předpisem  stanoveno nebo 

účastníky dohodnuto jinak). [12] 

Vzhledem k tomu, že uvedená ustanovení bylo možné  použít i na pracovní smlouvu 

(např. účastníky dohodnuté odstoupení od pracovní smlouvy by umožnilo obcházet úpravu 

skončení pracovního poměru),  což by  umožnilo značnou míru sociální nejistoty,Ústavní 

soud  odkaz na § 48 a 49 občanského zákoníku zrušil. [12] 

Ústavní soud došel k závěru, že pokud je zákoník práce postaven na principu relativní 

neplatnosti právních úkonů, nepomáhá k právní a sociální jistotě účastníků základních PPV, 

jestliže některé právní úkony jsou z obecné úpravy vyjmuty a jejich neplatnost je řešena jako 

absolutní. Proto je třeba s ohledem na sociální a právní jistotu účastníků zanechat i zde 

neplatnost relativní. Ta na jedné straně dovolí účastníkům dovolat se neplatnosti takového 

právního úkonu, na druhé straně však - není-li neplatnost uplatněna - je zde bez ohledu na 

vady právního úkonu základní PPV, který podle názoru Ústavního soudu poskytuje jeho 

účastníkům dostatečnou právní ochranu. Ústavní soud proto zrušil v § 20  část  věty první za 

středníkem („to neplatí v případě  právního úkonu směřujícího ke vzniku pracovního poměru 

nebo k uzavření dohody o práci konané mimo pracovní poměr"). [12]  
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3. PROBLEMATIKA A VYHODNOCENÍ 

3.1 Spokojenost z pohledu zam ěstnavatele 
Zaměstnavatelé a jejich zástupci se při přípravě nZP zaměřili především na prosazení 

větší liberalizaei v PPV, co největší možnou míru zjednodušení, spolu se zvážením 

ekonomického vývoje a tržních podmínek. Uskutečnění těchto požadavků se povedlo jen 

v malém rozsahu, a proto se zaměstnavatelé snažili podpořit odložení účinnosti nZP. Poté co 

se nepovedl tenhle záměr tyto požadavky a námitky prosadit, zaměřili se zástupci 

zaměstnavatelů na prosazení svých požadavků do tzv. technické novely zákoníku práce. [4] 

Zásadnější změny, které jsou pro zaměstnavatele v mnoha směrech důležitější než 

legislativně technické zdokonalování nZP se musely posunout až na období po vydání nálezu 

Ústavního soudu. Nyní na novele pracuje odsluhující ministr práce a sociálních věcí P. Nečas.  

Jelikož prosadit své námitky a požadavky nešlo standardní cestou, zvolili zástupci 

zaměstnavatelů cestu odlišné prosazení. Možností se ukázala dohoda s odbory, která by mohla 

být přijatelná pro stát. K ní se připojil i svaz průmyslu a dopravy ČR. Ná základě této 

iniciativy byla dne 23. května uzavřena „Dohoda o návrzích na doplnění návrhu novely 

zákoníku práce“. Tato dohoda se dotýká problematiky konta pracovní doby, převedení na 

jinou práci, odstupného, pracovní doby mladistvých, pružného rozvržení pracovní doby, 

přestávek v práci, zvláštních pracovních podmínek, příplatků ke mzdě, mzdy za práci přesčas, 

rozsahu působnosti zákoníku práce, stravování, dodatkové dovolené, náhrady nákladů na 

výživu pozůstalých a jednorázového odškodnění pozůstalých a návrhu na zrychlení řízení ve 

věci pracovněprávních sporů. Na podnět této dohody byla dne 28. května 2007 uzavřena další 

dohoda, a to „Dohoda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a 

Asociace samostatných odborů“, jejíž obsah se týká problematiky úpravy nepřetržitého 

odpočinku mezi dvěma směnami a v týdnu v období sezónních prací v zemědělství. [4] 

Tyto dohody byly projednány Radou hospodářské a sociální dohody ČR a po 

expertním posouzení ministr práce a sociálních věcí rozhodl, aby jejich obsahy byly zařazeny 

do návrhu tzv. technické novely zákoníku práce. Teď už jen záleží jak rychle bude návrh 

zákona předložena v rámci legislativního procesu vládě. Nyní je stále v připomínkovém řízení 

a podle odstupujícího ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase (ODS) měla rozhodnout 

následující vláda ještě do předčasných voleb. [4]  
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3.2 Spokojenost z pohledu zam ěstnance 
 

Nový zákoník práce je oproti původnímu sice obsáhlejší, což se může zdát z pohledu 

zaměstnance obtížně srozumitelné, avšak jde o normu, která řeší komplexně nejen PPV, ale 

také problematiku mezd a platů, obsahuje ustanovení ze zákona o cestovních náhradách, 

předpisy k překážkám v práci, k dovolené, k hmotnému zabezpečení v získávání a 

prohlubování kvalifikace apod., je ve své podstatě pracovním kodexem. 

V praxi to však znamená, že vzhledem k ucelenosti všech výše uvedených předpisů by 

mělo být používání zákoníku práce pro zaměstnance jednodušší a srozumitelnější. 

Pozitivně lze hodnotit, že je zachována sociální ochrana v tom smyslu, že např. 

- všechny pracovní smlouvy musí být uzavírány písemně, 

- tím, že ZP definuje závislou činnost, poskytuje zaměstnancům veškeré formy, ochrany 

vyplývající z pracovněprávních předpisů, 

- není možno ze strany zaměstnavatelů zjišťovat informace o rodinných a majetkových 

poměrech, příslušnost k církvi apod., 

- výše odstupného se zvyšuje na trojnásobek průměrného výdělku, v případě skončení 

pracovního poměru ze zdravotních důvodů je odstupné vyšší, 

- zaměstnanci i zaměstnavateli je umožněno obdržet od úřadu práce příspěvek určený 

k rekvalifikaci zaměstnanců, 

- zaměstnanec bude moci pracovat v rámci konta pracovní doby, další nároky lze  

sjednávat pouze v případech, pokud to nebude zakázáno nebo vyloučeno. 

 

V této kapitole bych se závěrem chtěla zmínit o úloze a působnosti odborů v pracovně 

právních vztazích, kteří jsou ve své podstatě ochránci zaměstnanců. Odborové organizace jsou 

účinným pomocníkem, kterého si zaměstnanci vytvářejí k zajištění kolektivní ochrany svých 

nároků a práv, usilují o dobré a důstojné pracovní podmínky, jsou prostředníky ve sporech 

mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem a napomáhají případným pracovním sporům předcházet. 

Jejich postavení se však novým zákoníkem práce nezvyšuje ani nerozšiřuje. 
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3.3 Subjektivní pohled na nZP 
 

Původní zákoník práce, zákon č. 65/1965 Sb., patřil k našim nejdéle platným právním 

předpisům, byl schválen v roce 1965, nabyl účinnosti k 1.1.1966. Tato právní úprava byl 

mnohokrát novelizována, společensko-ekonomickým podmínkám přestala zcela vyhovovat. 

V roce 2006 byl proto schválen nový zákoník práce, který nebyl účinnosti 1. ledna 2007 a byl 

publikován pod č. 262/2006 Sb. (dále jen „ZP“), v době jeho platnosti až do současnosti 

prošel některými dalšími úpravami, kterými jsem se zabývala v předchozích kapitolách mé 

práce. 

Nová právní úprava pracovněprávních vztahů se řídí zásadou, že každý může činit to, 

co není zákonem výslovně zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit to, co zákon neukládá, 

tedy jinými slovy platí zásada = „co není zakázáno, je dovoleno“. 

Tato zásada umožňuje větší liberalizaci v pracovněprávních vztazích, je posílen 

princip smluvní volnosti jednotlivých účastníků těchto vztahů (příkladem jsou uzavírané 

kolektivní smlouvy, ve kterých mohou být sjednány mzdové a ostatní pracovněprávní nároky 

v rámci daných pracovněprávních předpisů, což v praxi znamená např. sjednání delší 

(dodatkové) dovolené na zotavenou, vyšší odstupné, vyšší příplatky apod.). V kolektivních 

smlouvách je tedy možno sjednat pro zaměstnance výhodnější podmínky (standardy), než 

které jsou upraveny zákoníkem práce. 

Princip liberalizace je posílen smluvní volností účastníků pracovněprávních vztahů, 

při kterém musí být respektováno hledisko rovného zacházení (zde jako příklad uvedu volnost 

při uzavírání dohod o provedení práce – zvýšení limitu rozsahu práce z původních 100 hodin 

za kalendářní rok na 150 hodin ročně apod., možnost sjednat u uzavíraných dohod např. nárok 

na dovoleno,  především se sjednotila pro zaměstnance i zaměstnavatele výpovědní doba, 

která činí 2 měsíce. 

Zrušila se pro organizace propouštějící zaměstnance z organizačních důvodů 

nabídková povinnost, taktéž se zrušila povinnost shánět pracovní místo osamělému rodiči 

s dítětem do 15 let věku a zdravotně postiženému občanovi (bez invalidního důchodu), kteří 

dostanou výpověď pro nadbytečnost - z mého pohledu je zrušení této povinnosti  pro 

zaměstnance, kteří o práci přicházejí, nevýhodné  s ohledem na současnou, ne zcela 

uspokojivou  situaci na trhu práce. 
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3.4 Kontrola dodržování zákoníku práce  
 

V této kapitole bych chtěla zmínit úlohu subjektu, který se zabývá nejen kontrolní 

činností na úseku dodržování práv a povinností v pracovněprávních vztazích, ale i prevencí a 

který navíc sídlí v našem regionu, což je Státní úřad inspekce práce v Opavě (dále jen 

„SÚIP“). 

Tento orgán státní správy byl zřízen zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

v platném znění a svou činnost zahájil dne 1.7.2005. V čele úřadu je generální inspektor, který 

je jmenován ministrem práce a sociálních věcí.. 

Působnost tohoto subjektu je celorepubliková. Tato organizační složka státu má 

v jednotlivých krajích zřízeny vnitřní organizační jednotky – oblastní inspektoráty práce (dále 

jen „OIP“), kterých je celkem 8 (svou činností pokrývají všech 14 krajů republiky). V čele 

jednotlivých inspektorátů pak stojí vedoucí inspektoři. 

Označení , sídla a působnost oblastních inspektorátů práce je upravena přílohou k výše 

uvedenému zákonu  - zákon č. 251/2005 Sb, což uvádím i v přiložené mapce: 

1. Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze – působnost 

v hlavním městě Praze = OIP 3, 

2. Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze – působnost ve 

Středočeském kraji = OIP 4, 

3. Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých 

Budějovicích – působnost v Jihočeském kraji a v kraji Vysočina  =  OIP 5, 

4. Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni –

působnost v Plzeňském kraji a Karlovarském kraji = OIP 6, 

5. Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad 

Labem - působnost v Ústeckém kraji a Libereckém kraji  = OIP 7, 

6. Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v 

Hradci Králové - působnost v Královéhradeckém kraji a Pardubickém kraji  = OIP  8, 
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7. Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně –

působnost v Jihomoravském  kraji a Zlínském kraji = OIP 9, 

8. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v 

Ostravě - působnost v Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji = OIP 10. 

     
 
 

 

  Obr. č. 1 Působnost oblastních inspektorátů práce v regionech 

 

3.4.1 Kontrolní činnosti inspekce práce v pracovn ěprávní oblasti 
 

Kontrolní činnost v pracovněprávní oblasti má, jak jsem uvedla výše, celorepublikový 

charakter a bývá prováděna všemi inspektoráty práce jak formou cíleně zaměřených kontrol 

na vybrané oblasti podnikání, tak jako součást kontrolních akcí plánovaných do jednotlivých 

pracovněprávních oblastí. Kontrolní činnost vychází mimo jiné  z analýzy přijatých podnětů a 

výsledků jejich šetření a dále  ze zkušeností a poznatků získaných z poradenské činnosti 

v oblasti pracovněprávních vztahů. Nejčastěji řešenými dotazy jsou dotazy týkající se 

problémů z oblasti odměňování zaměstnanců vč. výpočtu jednotlivých náhrad mezd či platů, 

uzavírání pracovních smluv, práce přesčas, vydání potvrzení o zaměstnání, poskytování 

dovolené., tedy porušování ustanovení zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb. v platném 

znění). [11] 
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Do 30.6.2005 tuto problematiku řešily jednotlivé úřady práce, od 1.7.2005 s účinností 

zákona o inspekci práce v platném znění –  zákon č. 251/2005 Sb. přešla povinnost kontroly 

dodržování některých ustanovení zákoníku práce na Státní úřad inspekce práce a oblastní 

inspektoráty práce (tyto kompetence byly v podstatě rozděleny na 2 subjekty = SÚIP a Úřad 

práce). [11] 

Touto změnou však není dotčena původní náplň činnosti SÚIP a OIP, což je zajištění 

kontrolní činnosti nad bezpečností práce a technickými zařízeními, jako jsou např. zdvihací 

zařízení, elektrická zařízení, plynová zařízení apod., dále povolování a kolaudace staveb, 

posuzování projektových dokumentací, kontrola příčin pracovních úrazů a jejich evidence. 

Neméně důležitá je i  kontrolní činnost SÚIP, která reaguje na požadavky některých  

členských států EU, v rámci které jsou zjišťovány skutečnosti u těch zaměstnavatelů, kteří 

vysílají své zaměstnance mimo ČR. [11] 

Posláním  SÚIP a OIP však není pouze  kontrolní činnost, ale také prevence, která 

spočívá v poskytování bezúplatné odborné konzultaci a poradenství.  

3.4.2 Vznik, zm ěny a skon čení pracovního pom ěru 
 

Co se týká jednotlivých porušení v oblasti pracovněprávních vztahů, tedy porušení 

ustanovení zákoníku práce v platném znění, mohu využít pouze informací veřejně dostupných 

z roku  2007, údaje z kontrolní činnosti SÚIP Opava za rok 2008 jsou ve fázi vyhodnocování. 

Oblast, ve které se nejčastěji vyskytuje porušení pracovněprávních předpisů, je oblast 

vzniku, změny a skončení pracovního poměru. Zejména vznik pracovního poměru a 

záležitosti s tím spojené, dá se říci základ pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem, patří stále mezi nejproblémovější oblasti. 

Nejvíce zjištěných porušení se týkala ustanovení zákoníku práce, ve kterém je 

stanovena povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance do jednoho měsíce od vzniku 

pracovního poměru o údajích uvedených v ZP, pokud tyto údaje neobsahuje pracovní 

smlouva tzn.. údaj o délce dovolené, údaj o výpovědních dobách, údaj o pracovní době a jejím 

rozvržení, údaje o mzdě, způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu či termín výplaty 

mzdy a platu, informování o dovolené. [11] 
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Dále nebyla zaměstnavateli dodržována  povinnost spočívající v respektování ujednání 

sjednaných v pracovní smlouvě,  jako je např. nepřidělení práce podle pracovní smlouvy, 

následuje porušení týkající se náležitostí pracovní smlouvy. [11] 

V některých případech zaměstnavatelé včleňují do pracovních smluv tzv. konkurenční 

doložku, avšak pouze ve prospěch zaměstnavatele. Pracovní smlouvy obsahují konkurenční 

doložku bez závazku zaměstnavatele o poskytnutí peněžitého vyrovnání. [11] 

Důležitou oblastí zákoníku práce z hlediska zaměstnance jsou změny pracovního 

poměru. Sjednaný obsah pracovní smlouvy lze změnit jen tehdy, dohodnou-li se 

zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně, což některými zaměstnavateli, jak je zjišťováno 

při kontrolní činnosti i z řešených podnětů není respektováno.  [11] 

V oblasti skončení pracovního poměru se porušení ustanovení zákoníku práce 

vyskytují méně často. Zaměstnavatelé např. neuzavírají písemně se zaměstnanci případné 

dohody o  rozvázání pracovního poměru, nevystavují při skončení pracovního poměru nebo 

dohody o pracovní činnosti svým zaměstnancům potvrzení o zaměstnání, v některých 

případech tato potvrzení nemají předepsané náležitosti. [11] 

Jiná nedodržení zákoníku práce týkající se způsobu  skončení pracovního poměru se 

vyskytují ojediněle.  

3.4.3   Dohody o pracích konaných mimo pracovní pom ěr 
 

Co se týče dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, je právní úprava 

v zákoníku práce rámcová. Zaměstnavatelé stále využívají možnost sjednání se zaměstnanci 

dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti namísto pracovního poměru, 

neboť jim to přináší ekonomické výhody a značnou flexibilitu takto uzavřených 

pracovněprávních vztahů. Porušení zákoníku práce je zjišťováno zejména v překračování 

povoleného limitu u takto  konaných prací. [11] 

3.4.4     Šetření podn ětů a stížností 
 

Vzhledem k tomu, že naše ekonomika se nachází v ekonomické a finanční krizi a celá 

řada zaměstnavatelů snižuje své náklady propouštěním zaměstnanců (v poslední době jde 

především o hromadné propouštění), zvyšuje se počet stížností a podnětů, které poukazují na 
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neplnění povinností ze strany organizací a firem vyplývajících z ustanovení zákoníku práce 

v oblasti pracovněprávních vztahů.  

 Jedná se zejména o  problémy spojené  s ukončením  pracovních poměrů, 

odměňováním zaměstnanců, dále se vyskytují stížnosti na  nedodržování konta pracovní doby, 

chybný výpočet náhrad, množí se stížnosti, které poukazují na nerovné zacházení a 

diskriminaci . Toto téma je v současné době velice aktuální, dle ustanovení zákoníku práce 

není možné činit na pracovišti rozdíly mezi zaměstnanci , pokud pro rozdílný přístup 

neexistuje objektivní odůvodnění. Princip rovného zacházení a zákazu diskriminace na 

pracovišti je součástí nejen českého práva, ale i práva mezinárodního. [11] 

Kontrolní činnost na tomto úseku je zabezpečován jednak úřady práce (řeší případy 

diskriminace ještě před vznikem pracovního poměru), případy nerovného zacházení 

v průběhu pracovního poměru pak řeší orgány inspekce práce (SÚIP a OIP). 

Co se týká odvětví, ve kterých  jsou nejčastěji zjišťována porušení ustanovení 

zákoníku práce v oblasti pracovněprávních vztahů, jsou na předním místě subjekty 

provozující cestovní ruch  (pohostinství, ubytování), dopravu a maloobchod. [11] 

      V případech, kdy jsou zjišťovány při prováděných kontrolách přestupky, je úřad oprávněn 

uložit pokuty, výše pokut řeší již zmíněný zákon o inspekci práce v platném znění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zuzana Čejková: Pracovněprávní vztahy 

2009 31 

4. ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat a předložit výčet  změn v nZP týkající se 

oblasti pracovních vztahů a podívat se na tyto změny z pohledu zaměstnavatele, ale 

především z pohledu zaměstnance, neboť právě zaměstnanci jsou často zaměstnavateli 

donucováni k souhlasu s podmínkami, které nZP povoluje. Zmínila jsem se i o kontrolní 

činnosti, která je na úseku dodržování zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 

v oblasti pracovněprávních vztahů   prováděna a dále o případných porušeních, které jsou 

kontrolami zjišťovány.  

Poté co Ústavní soud rozhodl o zrušení některých ustanovení zákoníku práce  

č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze dne 14. dubna 2008, byl dán signál 

zákonodárcům, aby opravili a doplnili zákoník práce. Proto je nutné, aby vláda připravila 

v návaznosti na nález novelu zákoníku práce.  

Novela byla v měsíci dubnu zaslána do připomínkového řízení, materiál pak musí ještě 

ve dvou kolech projednávat tripartita, jeho znění  tudíž nemusí být ještě definitivní. Mezi 

největší navrhované změny patří prodloužená zkušební doba ze tří měsíců na čtyři. U 

manažerů a některých  dalších pracovníků, kteří jsou pro chod firmy klíčoví, by se měla 

zkušební doba dokonce upravit na šest měsíců. 

 Další navrhovanou změnou je  možnost prodloužení pracovního poměru na dobu 

určitou až na tři roky. Co se týká výpovědní lhůty,  ta by se naopak měla zkrátit ze dvou 

měsíců na jeden. Další chystanou změnou je, že současná výše odstupného, která činí 

trojnásobek průměrného výdělku by se v případě schválení novely zákoníku práce mohla 

odvíjet od délky působení zaměstnance ve firmě. Ten, kdo pracuje u jednoho zaměstnavatele  

dobu kratší  než tři roky, by dostával dvouměsíční odstupné, zaměstnanci, kteří jsou u firmy 

víc než šest let, by dostávali odstupné ve výši čtyř měsíčních platů. 

Tato novela má jako vždy své odpůrce i přívržence. Návrhy se nelíbí odborářům, kteří  

v případě prosazení změn chystají generální stávku. Naopak podnikatelé změnu vítají. Od 

připravované novely si slibují především flexibilnější úpravu pracovněprávních vztahů, která 

by více umožnila zachování potřebných pracovních míst v době krize. V současném ZP 

považují za největší problém jeho nejasný výklad. 

Pozitivním rysem dle mého pohledu je, že nový zákoník práce je uceleným souborem 

předpisů, který upravuje pro zaměstnance i zaměstnavatele nejen problematiku 

pracovněprávních vztahů, ale i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nově i oblast 
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odměňování za práci, náhrady výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem 

práce (zejména problematika cestovních náhrad), překážky v práci apod. Navíc je to norma 

velice živá, která od roku 2006, kdy byla vydána, prošla několika změnami. 

Úloha zákoníku práce je v době probíhají ekonomické a finanční krize nezastupitelná 

a to s ohledem na chování organizací a firem, kteří vzhledem ke své velmi  tíživé ekonomické 

situaci přistupují k propouštění svých zaměstnanců a to ne vždy za  platných právních 

podmínek. Z výše uvedeného  důvodu  je potřeba i v budoucnu posilovat právní ochranu 

zaměstnanců. 
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