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1. ÚVOD 

 

Pracovní právo tvoří významnou část právního řádu naší země, protože 

upravuje vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. A právě tato skutečnost mě vedla 

k výběru tématu pro mou bakalářskou práci. 

Cílem mé bakalářské práce bude zjistit v podnikové praxi, zda ustanovení 

uvedena v pracovních smlouvách nebo dohodách o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, jsou nebo nejsou v souladu s jejich právní úpravou, zjistit příčiny případných 

odchylek od zákona a také to, zda tyto odchylky mohou mít vliv na platnost 

pracovních smluv a navrhnout možná řešení. 

S využitím originálních dat získaných z podnikového prostředí budu 

analyzovat smluvní vztahy v pracovněprávním rozměru a srovnávat je s právní 

úpravou ve stavu do 31.12.2011. 

První část bakalářské práce bude tvořit úvod do problematiky 

pracovněprávních vztahů, které vznikají, mění se a zanikají v souvislosti s právními 

skutečnostmi, s charakteristikou jejich subjektu, objektu a obsahu. Dále bude 

zaměřena na právní úkony související se vznikem pracovněprávního vztahu. 

Druhá část se pak bude zabývat problematikou pracovní smlouvy, jejími 

podstatnými náležitostmi, základním obsahem pracovní smlouvy a dalšími 

ujednáními, která pracovní smlouva může obsahovat. Dále bude pojednávat 

o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr, které jsou specifickým 

institutem českého pracovního práva. 

Poté bude následovat praktická část bakalářské práce a to analýza pracovního 

prostředí v akciové společnosti Kofola, jednoho z nejvýznamnějších výrobců 

nealkoholických nápojů se sedmi závody na čtyřech trzích střední a východní Evropy. 

Tato část bude zaměřena na využívání jednotlivých forem zaměstnávání, kritéria 

výběru zaměstnanců, požadavků na kvalifikaci a vzdělání uchazečů o zaměstnání 

v této společnosti. Protože podstatnými náležitostmi pracovní smlouvy není obsah 

pracovních smluv zcela vyčerpán, bude tato část především pojednávat o  dalších 

náležitostech pracovní smlouvy podle požadavků společnosti Kofola. 

Závěrem se pokusím zhodnotit poznatky a informace získané v této 

společnosti. Předpokládám, že co se týká poměru mezi počtem uzavřených 

pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, bude v této 

společnosti převládat především pracovní poměr založený pracovní smlouvou. 
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Protože společnost zaměstnává přes 700 lidí jen v České Republice, myslím si, 

že pracovní smlouva nebude obsahovat pouze podstatné náležitosti, ale také 

informace o tom, zda je pracovní poměr sjednán na dobu určitou nebo neurčitou, 

ujednání o odměňování, zkušební době, pracovní době nebo sjednání konkurenční 

doložky. 

Při zpracování bakalářské práce budu především vycházet z odborné 

literatury, která se zabývá problematikou pracovního práva, zákoníku práce a také 

z podkladů poskytnutých společností Kofola. 
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2. PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 

 

2.1. Pojem pracovněprávních vztahů 

 

 Základní pramen upravujícím problematiku pracovněprávních vztahů je zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník 

práce). 

 Pracovněprávními vztahy se rozumí právem regulované společenské vztahy, 

vznikající mezi subjekty, které jsou účastny v pracovním procesu a jsou nositeli 

vzájemných práv a povinností. 

 V převážné míře jsou pracovněprávní vztahy označovány za vztahy 

závazkové. „Jedná se o vztahy mezi subjekty, kdy jednomu subjektu vzniká subjektivní 

právo vůči druhému subjektu, kterému tak vzniká právní povinnost vůči prvnímu ze 

subjektů.“ V tomto případě hovoříme o vztazích synallagmatických. 
1
 

 Jedná se o právní vztahy, které se zakládají při výkonu závislé práce mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli.  

Pracovněprávní vztahy vznikají, mění se a zanikají v souvislosti s právními 

skutečnostmi. Mezi základní pracovněprávní vztahy řadíme pracovní poměr a právní 

vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.  

Pracovněprávní vztahy se skládají za tří prvků, jež jsou subjekty, obsah 

a objekt. 
2
 

 

2.2. Subjekty pracovněprávních vztahů 

 

Jedná se o účastníky pracovněprávních vztahů, jimiž mohou být fyzické 

osoby, právnické osoby a stát, kteří jsou nositeli vzájemných subjektivních práv 

a právních povinností. 

„Předpokladem k tomu, aby určité subjekty mohly vstupovat do právních 

vztahů, vlastním jménem nabývat práv, brát na sebe právní povinnosti a nést 

odpovědnost za své chování v těchto vztazích, je právní subjektivita.“ 
3
 

                                                 
1
GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 978-

80-7380-243-1, str. 26. 
2
HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo v bodech s příklady. Praha: ASPI, a.s., 2008. 124 s. ISBN 978-80-

7357-352-2. 
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Jedná se tedy o soubor vlastností, které jsou vyžadovány právem a kterými 

musí být právnické nebo fyzické osoby, které jsou účastny v pracovněprávních 

vztazích nadány, aby se tak mohly stát subjektem práv a povinností.  

„Pracovněprávní subjektivitu tvoří:  

 způsobilost k právům a povinnostem, tedy způsobilost mít 

v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti, 

 způsobilost k právním úkonům, která znamená možnost svým 

jednáním nabývat práv a brát na sebe právní povinnosti, 

 způsobilost k protiprávním úkonům (deliktní způsobilost), tzn. 

nést odpovědnost za vlastní jednání, jímž došlo k porušení práva, 

 způsobilost procesní, tzn. schopnost samostatně jednat před 

orgánem příslušným rozhodovat ve sporech z pracovněprávních 

vztahů plynoucích.“ 
4
 

Ve vztahu k subjektům pracovněprávních vztahů je zákoník práce poněkud 

zužující, neboť vedle typově nejčastějších dvojic jako je zaměstnavatel a zaměstnanec 

v individuálních pracovněprávních vztazích nebo zaměstnavatel a zástupce 

zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích, se mohou vyskytovat i další 

časté subjekty pracovněprávních vztahů, které vznikly v souvislosti s výkonem práce 

a lze je tedy za pracovněprávní považovat. Mezi takovéto subjekty patří například 

bývalí zaměstnanci a zaměstnavatelé. Lze zde zařadit také vztah mezi budoucím 

zaměstnancem a budoucím zaměstnavatelem, v případě kdy dojde ke sjednání 

smlouvy o uzavření budoucí pracovní smlouvy. 
5
 

 

2.2.1. Fyzická osoba 

 

Fyzická osoba může jako subjekt pracovněprávních vztahů vystupovat jako 

zaměstnanec, zaměstnavatel a uchazeč o zaměstnání. 

 
 
 

                                                                                                                                            
3
GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 978-

80-7380-243-1, str. 27. 
4
GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 978-

80-7380-243-1, str. 28. 
5
BĚLINA, Miroslav et al. Pracovní právo. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 575 s. ISBN 978-80-7400-

186-4. 
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2.2.1.1. Zaměstnanec 

 

Zaměstnancem může být pouze fyzická osoba, která vykonává práci pro 

zaměstnavatele. „Způsobilost fyzické osoby jako zaměstnance mít v pracovněprávních 

vztazích práva a povinnosti a vlastními právními úkony nabývat těchto práv a brát na 

sebe tyto povinnosti vzniká obecně dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 15 let věku.“ 
6
 

Protože je práce fyzických osob mladších 15 let a starších než 15 let, pokud 

ještě nedokončily povinnou školní docházku, zakázána, jako den nástupu do práce 

nesmí být zaměstnavatelem sjednán den, který by předcházel dni, kdy fyzická osoba 

ukončí povinnou školní docházku. Den vzniku pracovního poměru a den, kdy by měla 

osoba fakticky začít pracovat, musí být tedy sjednán až po dni, kdy fyzická osoba 

obdrží závěrečné školní vysvědčení. 

Osoby mladší 15 let nebo osoby starší 15 let, které ještě neukončily povinnou 

školní docházku, „mohou vykonávat pouze uměleckou, kulturní, reklamní nebo 

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

o zaměstnanosti.“ V těchto případech se nejedná o výkon práce v pracovněprávním 

vztahu a k výkonu takové činnosti je potřeba povolení Úřadu práce. 
7
 „Za výkon 

těchto činností se nepovažuje zájmová kulturní činnost v amatérských souborech 

a základních uměleckých školách, vystupování na uměleckých a kulturních akcích 

pořádaných školou, účast na uměleckých a sportovních soutěžích, pokud nejde 

o činnost za odměnu.“ Zaměstnavatel musí mít tuto činnost zapsanou v předmětu své 

činnosti a její výkon musí být přiměřený věku dítěte, nesmí být pro ně nebezpečná, 

bránit ve vzdělání nebo docházce do školy, poškozovat zdraví, tělesný, duševní, 

morální nebo společenský rozvoj. O povolení výkonu takovéto činnosti rozhoduje 

Úřad práce na základě písemné žádosti podané zákonným zástupcem dítěte. 
8
 

 Dnem 15. narozenin vzniká bez omezení způsobilost k právům a povinnostem 

v pracovněprávních vztazích, které nemůže být fyzická osoba zbavena, tato 

způsobilost nemůže být nikým omezena a zaniká až smrtí fyzické osoby. 

                                                 
6
GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 978-

80-7380-243-1, str. 28. 
7
BĚLINA, Miroslav et al. Pracovní právo. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 575 s. ISBN 978-80-7400-

186-4. 
8
GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 978-

80-7380-243-1, str. 29. 
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Způsobilost k právním úkonům zaměstnance může být omezena, zaměstnanec 

jí může být i zbaven na základě rozhodnutí soudu a v takovémto případě za něj právní 

úkony, ke kterým není způsobilý, provádí jeho zástupce. 

Omezení se vztahuje pouze na právní jednání, nevztahuje se na samotný 

výkon práce, protože i osoba, která je zbavena způsobilosti k právním úkonům, ji 

může vykonávat jen osobně. 
9
 

 

2.2.1.2. Zaměstnavatel 

 

 Zaměstnavatelem je fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnává fyzickou 

osobu v pracovněprávních vztazích k výkonu závislé práce a zavazuje se mu 

poskytnout odměnu za tuto práci. Zaměstnavatelem je tedy ten, pro něhož je práce 

vykonávána. 

 Zaměstnavatelem může být i stát a v tomto případě za něj vystupuje příslušná 

organizační složka státu. 
10

 

Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti jako zaměstnavatel vzniká 

narozením v případě pokračování v živnosti, kdy zákon umožňuje to, že při smrti 

zaměstnavatele, se zaměstnavatelem může stát dědic bez ohledu na dosažený věk.  

Způsobilost fyzické osoby k právním a protiprávním úkonům vzniká 

dovršením 18 let věku. 
11

 

Zaměstnavatel v pracovněprávních vztazích vystupuje pod svým jménem 

a z těchto vztahů mu vzniká odpovědnost. 

 
2.2.2. Právnická osoba 

 

 Právnická osoba může jako subjekt pracovněprávních vztahů vystupovat 

v podobě zaměstnavatele, odborové organizace a státu. Jedná se o nejčastěji se 

vyskytujícího a nejvýznamnějšího zaměstnavatele (obchodní společnosti). 

 Jedná se o sdružení fyzických nebo právnických osob, účelová sdružení 

majetku, jednotky územní samosprávy a jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon. 

                                                 
9
GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 978-

80-7380-243-1. 
10

HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo v bodech s příklady. Praha: ASPI, a.s., 2008. 124 s. ISBN 978-

80-7357-352-2. 
11

BĚLINA, Miroslav et al. Pracovní právo. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 575 s. ISBN 978-80-

7400-186-4. 
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 Jménem právnické osoby mohou konat právní úkony statutární orgány, které 

jsou k tomu oprávněni zákonem, smlouvou o zřízení právnické osoby nebo zakládací 

listinou nebo pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech právnické osoby jiní 

zaměstnanci nebo členové zaměstnavatele. Překročí-li tyto osoby své oprávnění, 

práva a povinnosti vznikají pouze tehdy, jde-li o překročení, o kterém druhý účastník 

nemohl vědět a pokud se právní úkon týká předmětu činnosti právnické osoby. 
12

 

 

2.2.2.1. Odborová organizace 

 

 Odborové organizace jsou oprávněny vystupovat zejména v kolektivních 

pracovněprávních vztazích. 

 „Odborová organizace je občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb., 

o sdružování občanů, k jejímuž vzniku je potřeba alespoň tří zaměstnanců a která 

vzniká nezávisle na státu. Je oprávněna vystupovat v pracovněprávních vztazích 

a zakládat svým jednáním práva a povinnosti všem zaměstnancům zaměstnavatele. 

Vyjednává kolektivně se zaměstnavatelem a uzavírá dohody, kterými upravuje 

práva a povinnosti smluvních stran a zaměstnanců.“ 
13

 

 Právní subjektivita odborové organizace vzniká okamžikem jejího vzniku. 

 

2.2.2.2. Stát 

 

Stát plní funkci zaměstnavatele, je právnickou osobou, za kterou jedná 

v pracovněprávních vztazích příslušná organizační složka státu dle zákona 

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím zastupování v právních vztazích, 

jež není nadána právní subjektivitou a za stát v pracovněprávním vztahu zaměstnance 

zaměstnává. 

V pracovněprávních vztazích může stát dále vystupovat jako subjekt 

zajišťující další činnosti, jako jsou výkon státního odborného dozoru nebo účast při 

realizaci práva na zaměstnání. 

Kdo bude v pracovněprávních vztazích oprávněn činit právní úkony jménem 

státu, určují zvláštní právní předpisy. 
14

 

                                                 
12

GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 

978-80-7380-243-1. 
13

HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo v bodech s příklady. Praha: ASPI, a.s., 2008. 124 s. ISBN 978-

80-7357-352-2, str. 8. 
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2.3. Obsah pracovněprávních vztahů 

 

 Obsahem pracovněprávních vztahů jsou práva a povinnosti jejich účastníků, 

vyplývající z právních předpisů, individuálních a kolektivních smluv, interních 

předpisů a pokynů zaměstnavatele. Lze říci, že právu jednoho subjektu odpovídá 

povinnosti druhého subjektu a naopak. Pro většinu pracovněprávních vztahů je 

typické to, že jejich obsah netvoří pouze jedna dvojice práv a povinností, ale celá řada 

subjektivních práv a také celá řada právních povinností.  

 „Základní práva a povinnosti jsou nazývány jako pracovní závazek a jedná se 

o vytváření vhodných pracovních podmínek, přidělování práce, osobní výkon práce, 

poskytnutí odměny za práci.“ 
15

 

 Hlavní povinností zaměstnance je konat sjednanou práci podle pokynů 

zaměstnavatele a zaměstnavatel je oprávněn toto plnění vyžadovat. Zaměstnavatel má 

vůči zaměstnanci nařizovací právo. Naopak hlavní povinností zaměstnavatele je 

poskytnout za vykonanou práci mzdu, plat nebo odměnu a zaměstnanec je oprávněn 

tuto úplatu po zaměstnanci vyžadovat. 

 Základní povinnosti jsou obě strany povinny plnit ode dne nástupu do práce, 

tzn., že zaměstnanec musí konat práci, která je potřebná ke splnění jeho pracovního 

úkolu, pracovat s pečlivostí a svědomitostí, kterou lze očekávat vzhledem 

k sjednanému druhu práce. 

Během trvání pracovního poměru je zaměstnanec ke svému zaměstnavateli 

vázán povinností loajality. Tato povinnost zahrnuje mlčenlivost, diskrétnost 

a poctivost. Zaměstnanec se tedy musí vyvarovat činností, kterými by mohlo dojít 

k narušení této povinnosti, může se jednat například o zákaz určité výdělečné činnosti 

během trvání pracovního poměru pro zaměstnance ve veřejné správě, apod. 

Zaměstnanec musí loajalitu vůči zaměstnavateli dodržovat již od okamžiku uzavření 

pracovní smlouvy, ne ode dne nástupu do práce. Povinnosti zaměstnance dodržovat 

loajalitu vůči zaměstnavateli odpovídá povinnost péče zaměstnavatele, což znamená, 

                                                                                                                                            
14

GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 

978-80-7380-243-1. 
15

HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo v bodech s příklady. Praha: ASPI, a.s., 2008. 124 s. ISBN 978-

80-7357-352-2, str. 9. 
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že zaměstnavatel musí při řízení práce brát ohled na ochranu zdraví zaměstnanců 

a bezpečnost práce. 
16

 

 

2.4. Objekt pracovněprávních vztahů 

 

 Objektem pracovněprávních vztahů je cílené jednání subjektů v pracovním 

právu a účel, pro který do těchto právních vztahů vstupují. Jedná se tedy o závislou 

práci, která představuje výlučně osobní a jinou fyzickou osobou nezastupitelný výkon 

práce zaměstnancem na sjednaném místě, kterým je zpravidla pracoviště 

zaměstnavatele a práce je konána podle pokynů zaměstnávající fyzické nebo 

právnické osoby. 

 Za závislou práci se považuje práce zaměstnance, která je vykonávána: 

 v organizační podřízenosti, 

 na náklady zaměstnavatele, 

 jménem zaměstnavatele, 

 na odpovědnost zaměstnavatele,  

 za odměnu, plat či mzdu, které vyjadřují cenu vykonané práce, 

 v pravidelných či nepravidelných časových úsecích určených 

zaměstnavatelem, tedy v pracovní době. 
17

 
18

 

Co je považováno za závislou práci definuje § 2 odst. 4 a 5 zákoníku práce. 

Hlavním znakem závislé práce je osobní závislost zaměstnance. Aby mohla 

být osobní závislost posuzována, musí být vymezeny určité objektivní okolnosti, kdy 

mezi nejdůležitější z nich patří: 

 vázanost pokyny zaměstnavatele, jedná se o podřízenost vůči zaměstnavateli, 

do které vstupuje zaměstnanec uzavřením pracovní smlouvy. Zaměstnavatel 

ovlivňuje bližší určení a kontrolu práce, tzn., že určuje co, kdy a kde bude 

vykonáno, což mu umožňuje dosáhnout svých cílů optimálním způsobem. 

Projevuje se především ve vztahu k místu a času výkonu práce, ale v současné 

době se stále více přistupuje k omezování této vázanosti, například u vedoucích 

                                                 
16

HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-

2. 
17

HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo v bodech s příklady. Praha: ASPI, a.s., 2008. 124 s. ISBN 978-

80-7357-352-2. 
18

JAKUBKA, Jaroslav a jiné. Zákoník práce – prováděcí nařízení vlády a další související předpisy 

s komentářem k 1.1.2010. 4. vyd. Olomouc: Anag, spol. s r. o., 2010. 1152 s. ISBN 978-80-7263-

573-3. 
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pracovníků, kde bývá velmi často potlačena vázanost na pokyny zaměstnavatele, 

které se týkají času výkonu práce. 

 začlenění zaměstnance do organizační struktury zaměstnavatele, které se 

projevuje spoluprací s jinými zaměstnanci v určitém hierarchizovaném systému, 

tak že zaměstnanec má své nadřízené a podřízené. V tomto případě je také 

důležité směřování zaměstnanců k určitému společnému cíli, kterého mají svou 

činností dosáhnout, tzn., že dodržují plán výroby, spolupracují na vytváření 

celkového výkonu apod. Dalším znakem zapojení zaměstnance do organizační 

struktury zaměstnavatele je to, že ke své práci využívá jeho zařízení, nástroje 

a přístroje.  

Objektivní okolnosti se nemusí vyskytovat všechny současně a v některých 

případech ani nemohou. Platí, že přítomnost jedné z nich nevede automaticky 

k výskytu osobní závislosti. 
19

 

 

2.5. Druhy pracovněprávních vztahů 

 

 Základním kritériem pro rozlišování pracovněprávních vztahů na jednotlivé 

druhy je jejich objekt tedy cíl, ke kterému konkrétní vztah směřuje. Podle toho kritéria 

můžeme pracovněprávní vztahy rozčlenit na dvě základní skupiny individuální 

pracovněprávní vztahy a kolektivní pracovněprávní vztahy. 
20

 

 

2.5.1. Individuální pracovněprávní vztahy 

 

O individuální pracovněprávní vztahy se jedná v případě, že jsou subjekty 

těchto vztahů individuální zaměstnanec a zaměstnavatel. Týkají se výkonu práce nebo 

otázek, které s ním úzce souvisí. Jde tedy o závislou práci, která je konána 

zaměstnancem za odměnu poskytovanou zaměstnavatelem. 

Nejedná se jen o vztahy, ve kterých je pracovní síla zaměstnance užívána 

zaměstnavatelem, ale také o vztahy, které s nimi souvisejí, jako jsou: 

 vztahy, které jim předcházejí a vytvářejí předpoklady pro jejich vznik, 

                                                 
19

HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-

2. 
20

GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 

978-80-7380-243-1. 



15 

 

 vztahy, jež se vyskytují paralelně s nimi, čím vytvářejí podmínky pro 

jejich trvání, např. v oblasti zaměstnanosti se jedná o právní vztahy 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod., 

 vztahy, jejichž vznik je od základních individuálních pracovněprávních 

vztahů odvozen, svou existencí na nich mohou být nezávislé a svým 

trváním je mohou přetrvat jako například vztahy sankční v případě 

odpovědnosti za škodu. 
21

 

Individuální pracovněprávní vztahy můžeme, podle toho jaký je jejich právní 

důvod vzniku, dále dělit na základní pracovněprávní vztahy a odvozené 

pracovněprávní vztahy. 

 

2.5.1.1. Základní pracovněprávní vztahy 

 

Předmětem základních pracovněprávních vztahů je účast v pracovním procesu 

a dochází v nich k výkonu závislé práce. „Vzhledem k tomu, že existují různé druhy 

účasti v pracovním procesu, protože výkon práce dosahuje rozdílné intenzity nebo 

mohou mít subjekty specifická práva a povinnosti, můžeme dále základní 

pracovněprávní vztahy rozdělit na: 

 pracovní poměr, 

 právní vztah založený dohodou o provedení práce, 

 právní vztah založený dohodou o pracovní činnosti, 

 služební poměr.“ 

Jestliže budeme vycházet z úpravy zákoníku práce, můžeme uvést, že 

základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené 

dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pokud vezmeme v úvahu i to, 

že problematika výkonu závislé práce, může být upravována i jinými právními 

předpisy, zařadíme mezi pracovněprávní vztahy i služební poměry příslušníků 

ozbrojených sil a složek. 
22

 

 
 
 

                                                 
21

BĚLINA, Miroslav et al. Pracovní právo. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 575 s. ISBN 978-80-

7400-186-4. 
22

GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 

978-80-7380-243-1, str. 33. 
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2.5.1.2. Odvozené pracovněprávní vztahy 

 

 „Odvozené pracovněprávní vztahy úzce souvisejí se základními 

pracovněprávními vztahy, předcházejí je a napomáhají tak jejich realizaci, nebo 

mohou vznikat následně jako jejich ochrana.“ 
23

 

O odvozené pracovněprávní vztahy se jedná v případě, jestliže důvodem 

vzniku jsou jiné skutečnosti než je tomu u základních pracovněprávních vztahů, např. 

delikt, který zakládá povinnost subjektu k náhradě škody.  

 „Odvozené pracovněprávní vztahy můžeme rozdělit na: 

 právní vztahy na úseku zaměstnanosti, 

 předsmluvní pracovněprávní vztahy, 

 odpovědnostní pracovněprávní vztahy, 

 kontrolní pracovněprávní vztahy (inspekce práce).“ 
24

 

Mezi tyto pracovněprávní vztahy se často řadí i takové, ve kterých vystupují 

i jiné subjekty než jen zaměstnavatel a jeho zaměstnanec. Může se dále jednat 

o sankční vztahy, vztahy při zabezpečování zaměstnání, vztahy vznikající při kontrole 

dodržování pracovněprávních předpisů. 

 

2.5.2. Kolektivní pracovněprávní vztahy 

 

Jsou-li subjekty pracovněprávních vztahů odborová organizace 

a zaměstnavatel popřípadě spolek zaměstnavatelů, jedná se o kolektivní 

pracovněprávní vztahy. Předmětem těchto vztahů tedy není individuální zaměstnanec, 

ale orgány zaměstnanců (zástupci zaměstnanců), jimiž mohou být odborová 

organizace nebo například rada zaměstnanců. 
25

 

„Účelem kolektivních pracovněprávních vztahů je řešení vazeb mezi 

zaměstnavateli a reprezentanty zaměstnanců v nejširším slova smyslu.“ 
26

 

                                                 
23

GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 

978-80-7380-243-1, str. 32. 
24

GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 

978-80-7380-243-1, str. 33. 
25

HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-

2. 
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HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-
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V těchto vztazích mají jednotlivé subjekty odlišné postavení podle toho jaká 

práva a povinnosti jsou jim přisuzována. V závislosti na jejich postavení je subjektům 

kolektivních pracovněprávních vztahů dán různý rozsah oprávnění. 

Na rozdíl od individuálních pracovněprávních vztahů nemají všechny subjekty 

kolektivních pracovněprávních vztahů stejná práva a povinnosti, protože každý 

subjekt je svým postavením určen k tomu, aby plnil jen některá oprávnění, která se 

v rámci kolektivních pracovněprávních vztahů vyskytují. 

Ne všechny subjekty kolektivních pracovněprávních vztahů mají současně 

právní subjektivitu. 
27

 

 

2.6. Vznik pracovněprávních vztahů 

 

 Existují dva předpoklady ke vzniku pracovněprávních vztahů:  

 právní norma, která je považována za obecný předpoklad, 

 a zvláštní předpoklad, kterým je konkrétní právní skutečnost 

stanovená právní normou. 

 „Právní norma jako obecný předpoklad určuje, kdo může být subjektem 

pracovněprávních vztahů, jaká práva a povinnosti vznikají účastníkům těchto vztahů 

a na základě jakých právních skutečností mohou tyto vztahy vznikat, měnit se 

a zanikat.“ 
28

 Na základě právní normy vznikají všechny pracovněprávní vztahy 

stejného druhu bez bližší individualizace, tzn., že například obecným předpokladem 

vzniku všech pracovních poměrů nebo vzniku všech odpovědnostních 

pracovněprávních vztahů je zákoník práce. Mohou však nastat složitější situace 

u takových pracovněprávních vztahů, na které se zákoník práce vztahuje subsidiárně 

nebo jen delegovaně. V takových případech se hovoří o zvláštní účasti v pracovním 

procesu, kdy obecným předpokladem jejich vzniku je jiná norma než zákoník práce. 

Jedná se například o služební poměry příslušníků Policie ČR, kde obecným 

předpokladem vzniku takového služebního poměru je zákon o Policii ČR. 

 Právní skutečnost, která má povahu zvláštního předpokladu, na základě něhož 

vzniká pracovněprávní vztah, spočívá v tom, že vznikne konkrétní individualizovaný 

právní vztah na základě právem stanovené právní skutečnosti. Převážnou většinou 

                                                 
27

BĚLINA, Miroslav et al. Pracovní právo. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 575 s. ISBN 978-80-

7400-186-4. 
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GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 

978-80-7380-243-1, str. 34. 
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právních skutečností, na jejichž základě vznikají pracovněprávní vztahy, jsou 

smlouvy. 
29

 

 Zákoník práce v ustanovení § 325 stanovuje, „že závazkové pracovněprávní 

vztahy vznikají ze:  

 smluv upravených zákoníkem práce, 

 smluv upravených občanským zákoníkem,  

 jiných smluv v zákoně neupravených (použijí se ustanovení zákona, 

která, upravují závazky jim nejbližší), 

 smíšených smluv obsahujících prvky různých smluv.“ 

Z ustanovení upravujících v občanském zákoníku vznik závazků, se na vznik 

závazkového pracovněprávního vztahu nepoužijí ta ustanovení, jež upravují otázky, 

které výslovně upravuje zákoník práce. 
30

 

Podle zákoníku práce (s odkazem na § 489 občanského zákoníku) můžeme 

říci, že pracovněprávní vztahy mohou vznikat z právních úkonů: 

 jednostranných (jmenováním), pouze v případech stanovených 

právních předpisem, 

 dvoustranných (pracovní smlouvou, dohodou o provedení práce, 

dohodou o pracovní činnosti), 

 z protiprávních úkonů (porušení povinnosti při plnění úkolů), 

 z právních událostí, 

 z protiprávních stavů (pracovní úraz, nemoc z povolání). 
31
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GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 
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BĚLINA, Miroslav et al. Pracovní právo. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 575 s. ISBN 978-80-
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3. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ PRACOVNÍCH SMLUV A DOHOD 

 

3.1. Právní základy vzniku pracovního poměru 

 

V porovnání s dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr je jak 

z pohledu jeho četnosti (objemu závislé práce konané v pracovním poměru), tak 

z pohledu tradičnosti institutu pracovního poměru jak v českém pracovním právu, tak 

z pohledu zahraničního srovnání, pracovní poměr nejčastěji se vyskytujícím 

a nejtypičtějším základním pracovněprávním vztahem. 
32

 

Pracovní poměr se převážně zakládá pracovní smlouvou nebo jmenováním 

a může vzniknout pouze se souhlasem zaměstnavatele a zaměstnance, protože jeho 

prostřednictvím se realizuje účast fyzické osoby v pracovním procesu a zaměstnavatel 

si tak zajišťuje pracovní sílu potřebnou k plnění aktivit, které jsou předmětem jeho 

činnosti. 
33

 „Platí tedy zásada, že pracovní poměr může vzniknout pouze na základě 

svobodného projevu vůle zaměstnance a zaměstnavatele a tato zásada je ve vztahu 

k občanovi absolutní a naprosto bezvýjimečná.“ 
34

 

Až do chvíle vzniku pracovního poměru existuje mezi smluvními stranami 

rovné postavení. Teprve až okamžikem vzniku pracovněprávního vztahu vzniká vztah 

nadřízenosti a podřízenosti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jako jeden ze 

základních znaků závislé práce, což vede ke zvýšené ochraně práv zaměstnance 

zákoníkem práce a dalšími pracovněprávními předpisy. 
35

 

 Výběr fyzických osob, které se ucházejí o zaměstnání z hlediska kvalifikace, 

nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností a dovedností je v působnosti 

daného zaměstnavatele. Je tedy pouze na zaměstnavateli, aby v případě, že se u něj 

o jedno místo uchází více uchazečů, vybral na danou pozici toho, kdo bude 

nejvhodnější. 
36
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 Ve svém rozhodování je zaměstnavatel omezen některými zvláštními 

předpisy, které stanovují pro některá povolání nebo funkce určité předpoklady. Pokud 

by osoba, která se uchází o zaměstnání, nesplňovala předpoklady stanovené právními 

předpisy pro výkon dané práce, nelze s ní pracovní smlouvu uzavřít, protože tato 

smlouva by byla neplatná. Existuje však možnost uzavřít pracovní smlouvu, která je 

vázána tzv. odkládací podmínkou na splnění předpokladů stanovených právními 

předpisy pro výkon dané práce s osobou ucházející se o zaměstnání, která sice v době 

uzavření smlouvy dané podmínky nesplňuje, ale jejich splnění se v budoucnu 

předpokládá (zaměstnavatel tedy uzavře smlouvu s osobou, která je zatím 

v neukončeném procesu získání odborné způsobilosti stanovené pro výkon povolání). 

V tomto případě by se jednalo o platně uzavřenou pracovní smlouvu. V případě, že 

tato podmínka nebude do lhůty stanovené zaměstnavatelem splněna, pracovní poměr 

nevznikne. 
37

 

 Účastníci pracovněprávních vztahů jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se 

všemi fyzickými osobami, jež uplatňují právo na zaměstnání. Z důvodů uvedených 

v zákoně je při uplatňování práva na zaměstnání zakázána přímá i nepřímá 

diskriminace.  

 Způsob jakým má nebo může zaměstnavatel provádět výběr svých budoucích 

zaměstnanců, zákoník práce nestanovuje. Jedná se čistě o interní záležitost 

zaměstnavatele, kterou si případně může upravit ve svých vnitřních předpisech. 

V souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru smí zaměstnavatel 

vyžadovat od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci jen údaje bezprostředně 

související s uzavřením pracovní smlouvy. Zákon zde chrání osobní právo fyzické 

osoby ucházející se o zaměstnání, aby budoucí zaměstnavatel nemohl od této osoby 

požadovat údaje, které by vedly její k nepřímé diskriminaci. 
38

 Které informace není 

zaměstnavatel oprávněn po uchazečích o zaměstnání nebo po svých zaměstnancích 

požadovat, jsou uvedeny v § 30 zákoníku práce, který obsahuje pouze obecné 

vymezení zákazu požadování údajů, které bezprostředně nesouvisejí s uzavřením 

pracovní smlouvy a v § 316 odst. 4 zákoníku práce, který naopak obsahuje výčet 

informací, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a s pracovněprávním 
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vztahem.
39

„Z tohoto vyplývá, že jestliže zákon nepřipouští, aby zaměstnavatel 

vyžadoval určité údaje za trvání pracovního poměru, nesmí je vyžadovat ani 

v souvislosti s jednáním o uzavření pracovního poměru.“ 
40

 

Informace obsažené v § 316 odst. 4 jsou rozděleny do dvou kategorií. 

„V rámci první z nich je uveden taxativní výčet informací, které jsou zakázány 

absolutně a které zaměstnavatel nesmí od osoby ucházející se o zaměstnání požadovat 

v žádném případě.“ V žádném případě a za žádných okolností nesmí zaměstnavatel 

po uchazeči o zaměstnání vyžadovat informace o jeho sexuální orientaci, rasovém 

nebo etnickém původu, členství v odborové organizaci, členství v politických 

stranách nebo hnutí a informace o příslušnosti k církvi nebo jiné náboženské 

společnosti nebo informace odporující dobrým mravům. Kromě těchto absolutně 

zakázaných informací obsahuje také výčet informací, které nelze zásadně požadovat, 

ale tento zákaz může být prolomen. Jedná se o informace o těhotenství, rodinných 

a majetkových poměrech a trestněprávní bezúhonnosti. Tyto informace může 

zaměstnavatel po zaměstnancích vyžadovat pouze v případě, vyplývá-li to z povahy 

práce, která má být vykonávána, je-li tento požadavek přiměřený, nebo se jedná 

o případ, kdy to stanoví právní předpis. Požadovat informace o těhotenství ženy 

v souvislosti se sjednáním pracovního poměru může zaměstnavatel pouze v případě, 

pokud by byla žena přijímána na pozici, která je těhotným ženám zakázána. 
41

 

V některých oblastech je potřeba brát v úvahu také specifika konkrétního 

případu, protože například na otázku bezúhonnosti uchazeče o zaměstnání bude 

odlišně nazíráno v případě uchazeče o zaměstnání u zaměstnavatele, u kterého je 

bezúhonnost zaměstnanců podmínkou podnikání v daném oboru (podniky zajišťující 

ostrahu majetku a osob nebo koncesované živnosti).  

Pokud je zaměstnavatel zaměstnancem požádán o prokázání potřebnosti 

požadovaných údajů, musí mu zaměstnavatel vyhovět. 
42

 

Vyžadování a shromažďování informací o osobě, která se uchází 

u zaměstnavatele o zaměstnání, má těsnou vazbu na zákon o ochraně osobních údajů 
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a o změně některých zákonů a zaměstnavatel je povinen při zpracování zjištěných 

údajů dodržovat podmínky stanovené tímto zákonem. Především musí mít ke 

zpracování údajů souhlas od osoby ucházející se o zaměstnání, údaje musí 

zpracovávat pouze za účelem a způsobem odpovídajícím tomuto zákonu a při 

zpracování osobních údajů dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

soukromého a osobního života osoby. 
43

 

 
3.2. Pracovní smlouva 

 

 Pracovní smlouva je považována za nejčastější subjektivní právní skutečností, 

na jejímž základě může vzniknout pracovní poměr. Jedná se o dvoustranný právní 

úkon, ve kterém zaměstnavatel a zaměstnanec vyjadřují svou vůli založit pracovní 

poměr.
44

 Zároveň je vyjádřením principu volby svobody zaměstnání, protože 

umožňuje osobě vybrat si zaměstnavatele, druh práce a místo výkonu práce tak, aby 

odpovídalo jeho schopnostem, kvalifikaci a zájmům. Na straně druhé umožňuje 

zaměstnavateli vytvořit pracovní kolektiv, který bude odpovídat jeho potřebám. 
45

 

Východiskem je vždy návrh, který určuje základní obsah smlouvy. Proto, aby 

pracovní smlouva platně vznikla, postačuje, jsou-li v návrhu obsaženy všechny 

nezbytné náležitosti pracovní smlouvy. Návrh smlouvy je potřeba přijmout ve lhůtě, 

která je stanovena navrhovatelem, pokud není tato lhůta stanovena, je třeba návrh 

přijmout bez zbytečného odkladu. 
46

 Návrh na uzavření smlouvy působí od doby, kdy 

je doručen osobě, které je určen. Existuje možnost zrušení návrhu na uzavření 

pracovní smlouvy navrhovatelem, v případě dojde-li projev o zrušení druhému 

účastníku dříve nebo alespoň současně s návrhem. 
47

 

Jakmile se obě strany na celém obsahu pracovní smlouvy dohodnou (jak na 

podstatných náležitostech pracovní smlouvy, tak na dalších ujednáních, které 

kterákoli ze smluvních stran považuje za podstatné pro uzavření pracovní smlouvy) je 
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pracovní smlouva uzavřena. Vzhledem k nezbytnosti písemné formy je však smlouva 

skutečně uzavřena až podpisem obou stran. 
48

 

 Povinnost uzavřít pracovní smlouvu v písemné formě ukládá zaměstnavateli 

zákoník práce, konkrétně § 34 odst. 3, aby se předešlo zbytečným sporům o obsah 

uzavřené smlouvy. Tato pracovní smlouva musí být vytvořena ve dvou vyhotoveních 

a jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci. Na druhou stanu, ale 

nedostatek písemné formy nezpůsobí neplatnost pracovní smlouvy, ale zaměstnavatel 

by v tomto případě byl potrestán sankcí podle zákona o inspekci práce. 

Případným následkům z porušení těchto povinností se věnuje ustanovení § 21 

odst. 1 zákoníku práce, podle kterého je právní úkon neplatný pro nedodržení formy 

předepsané zákonem, pouze tehdy pokud je to tímto zákonem výslovně stanoveno. 
49

 

 Zákoník práce rovněž upravuje problematiku tzv. předsmluvních vztahů, které 

vznikají před uzavřením pracovní smlouvy. Hovoříme o nich tehdy, jestliže má 

jednání účastníků právní charakter a směřuje k uzavření pracovní smlouvy. V rámci 

těchto vztahů se jedná o vzájemné informování stran budoucí pracovní smlouvy 

a o ochranu získaných informací a ochranu oprávněných zájmů subjektů. Tyto vztahy 

vznikají v okamžiku podání kvalifikovaného návrhu na uzavření pracovní smlouvy. 

Informace předcházející podání tohoto návrhu nejsou považovány za předsmluvní 

vztah, ale pouze za určité nezávazné informace možných subjektů pracovní smlouvy. 

Proces sjednání pracovní smlouvy probíhá ve dvou na sebe navazujících 

fázích, kterými jsou:  

 fáze informační,  

 fáze verifikační. 
50

 

Ve fázi informační získávají budoucí subjekty pracovní smlouvy informace 

pomáhající jim v rozhodnutí, zda pracovní smlouvu uzavřít či nikoli. Při této 

příležitosti musí zaměstnavatel zaměstnance informovat:  

 o právech a povinnostech, vyplývajících z případného uzavření 

pracovní smlouvy, 

 o pracovních podmínkách, za nichž má práci konat, 
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 a o podmínkách odměňování.  

V případech stanovených zvláštním právním předpisem, má zaměstnavatel 

povinnost zajistit, aby se zaměstnanec podrobil vstupní lékařské prohlídce před 

uzavřením pracovní smlouvy. 
51

 

Získané informace mají sloužit naprosto konkrétně stanovenému cíli, a to 

posouzení, zda fyzická osoba splňuje představy zaměstnavatele o zaměstnanci pro 

danou práci, z tohoto důvodu bude zaměstnavatel rovněž potřebovat znát informace 

o kvalifikaci zaměstnance, jeho zkušenostech, znalostech, délce praxe apod.  

V případě, že zaměstnavatel zjistí, že informace poskytnuté zaměstnancem 

byly mylné, může toto zjištění vést k odstoupení od pracovní smlouvy pro omyl, 

anebo k výpovědi z pracovního poměru pro nesplnění předpokladů stanovených 

právními předpisy pro výkon sjednané práce. Tato skutečnost platí pouze pro 

informace, které mají podklad v právním předpise. 

Řada informací o zaměstnanci, zejména pak ty, které se týkají kvalifikace 

nebo zvláštních předpokladů, je prokazována předložením veřejné listiny, jako jsou 

například vysvědčení nebo diplom. Ostatní informace, které by mohli být důležité pro 

rozhodování zaměstnavatele, obvykle nelze prokázat veřejnou listinou 

a zaměstnavatel je tedy musí zjišťovat pomocí testů, posudků, referencí, dotazníků, 

osobních informací apod. 

Pro zjišťování informací, které poslouží při posuzování vhodnosti 

zaměstnance na určitou pracovní pozici, se v průběhu času ustálily některé formy 

výběru zaměstnanců. Jednou z nich je například konkurz neboli výběrové řízení, které 

představuje zjišťování informací o zaměstnanci ve vztahu k zamýšlené práci. 
52

 Pokud 

zaměstnavatel výběrové řízení zveřejní, není zásadně povinen ho ukončit tím, že 

s některou osobou účastnící se výběrového řízení, uzavře pracovní smlouvu. 

V žádném obecně závazném právním předpise však není upraveno postavení 

účastníků konkurzu, jejich práva a povinnosti, není upravena přezkoumatelnost 

konkurzu a závaznost výsledků konkurzu pro rozhodování zaměstnavatele. 
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Zaměstnavatel rovněž není zákoníkem práce povinován sdělovat nepřijatým 

uchazečům o zaměstnání důvody jejich nepřijetí, ale na druhou stranu tyto důvody 

nesmějí být diskriminační. 
53

 

Z výkladových pravidel obsažených v § 14 a § 16 zákoníku práce, je zřejmé, 

že při vzájemných kontaktech, které směřují k uzavření pracovní smlouvy, musí být 

dodržena zásada rovného postavení a zákazu diskriminace a taktéž zákaz práva na 

zneužití práva a povinností na újmu jiného účastníka. 
54

 

Od uvedené informační fáze příjímacího řízení je třeba odlišit informační 

povinnosti zaměstnavatele podle § 37 zákoníku práce. Pokud by informace uvedené 

v tomto paragrafu nebyly v pracovní smlouvě obsaženy, je zaměstnavatel povinen 

informovat o nich zaměstnance písemně, a to nejpozději do jednoho měsíce od vzniku 

pracovního poměru ve zvláštní písemné informaci, která musí obsahovat: 

 jméno a příjmení zaměstnance, sídlo zaměstnavatele pokud se jedná 

o právnickou osobu a jméno, příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li 

fyzickou osobou, 

 bližší označení druhu a místa výkonu práce, 

 údaj o délce dovolené na zotavenou, popřípadě způsobu určování 

dovolené, 

 údaj o výpovědních dobách, 

 údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, 

 údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo 

platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místa a způsobu vyplácení 

mzdy nebo platu, 

 údaj o kolektivních smlouvách. 

Pokud by se zaměstnavatel rozhodl vysílat svého zaměstnance na území 

jiného státu k výkonu jeho práce, je zaměstnavatel povinen tohoto zaměstnance 

předem informovat o době trvání jeho vyslání a měně, ve které mu bude vyplácena 

mzda. 
55
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Zákon připouští, že informace týkající se výpovědní lhůty, dovolené na 

zotavenou a týdenní pracovní doby mohou být nahrazeny odkazem na příslušná 

ustanovení zákoníku práce, kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu. 

 Uvedená informační povinnost se nevztahuje na pracovní poměry sjednané na 

dobu kratší než jeden měsíc. 

 Fáze verifikační je posledním stupněm předsmluvních vztahů, který vyústí 

v konečné rozhodnutí o uzavření nebo neuzavření pracovní smlouvy. Budoucí 

zaměstnavatel i budoucí zaměstnanec vyhodnocují získané informace a posuzují je 

z hlediska cíle, kterého chtějí dosáhnout. Zaměstnavatel zvažuje, zda informace 

o budoucím zaměstnanci poskytují dostatečnou záruku o jeho vhodnosti na 

obsazované místo. Budoucí zaměstnanec naopak zvažuje, zda informace získané 

o podmínkách práce u daného zaměstnavatele odpovídají jeho představám a zda mu 

zamýšlená práce i hmotné a jiné podmínky budou vyhovovat. 
56

 

  

3.2.1. Obsah pracovní smlouvy 

 

 Pracovní smlouva, která představuje dvoustranný právní úkon, musí kromě 

obecných náležitostí právního úkonu splňovat i obsahové náležitosti předepsané 

zákoníkem práce. Jedná se o náležitosti, bez nichž je pracovní smlouva neplatná pro 

rozpor se zákonem. Tyto nezbytné náležitosti jsou rozhodující pro to, aby pracovní 

smlouva mohla plnit svou funkci, kterou je založit konkrétní pracovní poměr. 
57

 

 Podle zákoníku práce, konkrétně § 34 odst. 1 je zaměstnavatel povinen se 

zaměstnancem v pracovní smlouvě dohodnout: 

 druh práce, na kterou je zaměstnanec přijímán, 

 místo nebo místa výkonu práce, 

 den nástupu do práce. 

V případě, že nejsou tyto tři podstatné náležitosti pracovní smlouvy platně 

sjednány, ale fyzická osoba už pro zaměstnavatele s jeho souhlasem začala pracovat, 

může mezi nimi vzniknout tzv. faktický pracovní poměr, kdy oběma účastníkům 

vzniknou některé povinnosti posuzované zákoníkem práce, ale nikoli pracovní poměr. 
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Pokud se účastníci na některé z podstatných náležitostí pracovní smlouvy 

nedohodnou, nemůže dojít k platnému uzavření pracovní smlouvy. 
58

 

Vymezení těchto náležitostí v pracovní smlouvě je důležité pro rozsah 

pravomocí zaměstnavatele při převádění a překládání zaměstnance na jinou práci 

a určování pracovních úkolů. 
59

 

 
3.2.1.1. Povinné náležitosti pracovní smlouvy 

 

Druh práce 

 

 „Je obsahovou náležitostí pracovní smlouvy, která má zásadní význam pro 

věcné vymezení pracovního závazku zaměstnance.“ Jedná se o ujednání, které je 

základem povinnosti zaměstnance konat práci toho druhu, který byl sjednán 

v pracovní smlouvě a ke kterému se zaměstnanec uzavřením této smlouvy zavazuje. 

Současně toto ujednání v pracovní smlouvě vyjadřuje základní právo zaměstnance na 

to, aby mu zaměstnavatel přiděloval práci sjednaného druhu, a zároveň určuje 

dispoziční pravomoci zaměstnavatele, tedy právo zaměstnavatele přidělovat práci 

zaměstnanci v rámci druhu práce sjednaného ve smlouvě a současně i povinnost 

zaměstnavatele takovou práci přidělovat. Zaměstnanec není povinen konat práci 

jiného druhu, než je sjednán v pracovní smlouvě, s výjimkou případů přímo 

vymezených § 41 zákoníku práce.  

Ujednání o druhu práce musí být vymezeno jako určitý okruh stejnorodých 

činností, nikoli jako pracovní úkol, jež je určen individuálními znaky a toto ujednání 

musí být vzhledem k obecným náležitostem právního úkonu určité. 
60

 

Druh práce může být sjednán úžeji nebo šířeji a jeho vymezení bude záležet na 

konkrétních podmínkách daného zaměstnavatele. Příliš úzké vymezení druhu práce 

může v budoucnu způsobit zaměstnavateli potíže při změně činnosti zaměstnance, ale 

na druhou stranu přináší zaměstnanci větší jistotu v tom, jakou práci bude vykonávat. 

Naopak příliš široké vymezení je nevýhodné pro zaměstnance, ale zaměstnavateli 

umožňuje převádět zaměstnance na jiné práce, někdy i se mzdovým rozdílem. Je tedy 
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důležité najít takové vymezení druhu práce, aby vyhovovalo jak provozním 

podmínkám zaměstnavatele, tak zájmům zaměstnance. 
61

 

Druh práce lze v pracovní smlouvě sjednat také alternativně (tzn. více druhů 

práce), v případě, že zaměstnanec ovládá více prací. Proto je vhodné sjednat, v jakém 

přibližném vzájemném poměru či rozsahu budou jednotlivé vymezené práce 

konávány. 

Zákonem není blíže dáno, jak by měl být druh práce vymezen. Pokud by byl 

druh práce vymezen tak široce, že by umožňoval zaměstnavateli přidělovat jakoukoli 

práci, jednalo by se z důvodu neurčitosti právního úkonu o neplatně uzavřenou 

pracovní smlouvu. Proto by měl být druh práce omezen určitou profesí, na kterou je 

zaměstnanec najímán (svářeč, správce počítačoví sítě apod.). 
62

 

 V rámci sjednaného druhu práce, je zaměstnanec rovněž povinen vykonávat 

vedlejší činnosti, které se pojí k hlavnímu druhu práce vykonávané zaměstnancem 

(řidič nákladního automobilu je povinen provádět drobné opravy svého vozu, 

prodavač musí udržovat obchod v čistotě apod.). 
63

 

 

Místo výkonu práce 

 

 Jedná se o ujednání v pracovní smlouvě, které v prostoru vymezuje pracovní 

závazek zaměstnance i dispoziční pravomoci zaměstnavatele. Místo výkonu práce 

musí být sjednáno přesně, ale ne vždy je to možné, což vyplývá z povahy práce.  

 Ve většině případů se místo výkonu práce sjednává jako obec či organizační 

jednotka zaměstnavatele (konkrétní adresa). Někdy může být místo výkonu práce 

sjednáno široce například na region nebo území určitého okresu. Je to však možné jen 

tehdy, vyžaduje-li to charakter práce nebo pracoviště (obchodní zástupce, 

zaměstnanci služeb apod.). 
64

 

 V pracovní smlouvě je možné dohodnout pro výkon práce více než jedno 

místo. Je však nutné z hlediska nároku na náhradu při pracovních cestách za 
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pravidelné pracoviště považovat vždy jen jedno místo výkonu práce, za které se 

považuje obec, kde nejčastěji začínají pracovní cesty zaměstnance. „S ohledem 

na možnost sjednat místo či místa výkonu práce bez jakéhokoliv omezení lze 

považovat za spravedlivé a vyvážené, aby zaměstnavatel vždy nesl náklady na vyšší 

než pravidelné výdaje spojené s výkonem práce, které vzniknou zaměstnanci s cestou 

mimo obec, kde převážně vykonává práci, popřípadě kde má trvalý pobyt.“ V tomto 

případě se nebude jednat o pracovní cestu a nebude tedy k vysílání na takovou cestu 

třeba souhlasu zaměstnance, protože k takovému výkonu práce se v pracovní smlouvě 

zavázal. 
65

 

 
Den nástupu do práce 

 

Toto ujednání v pracovní smlouvě má zásadní význam pro vznik pracovního 

poměru, protože podle § 36 odst. 1 zákoníku práce vznikne pracovní poměr dnem, 

který byl v pracovní smlouvě sjednán jako den nástupu do práce. 
66

 Tímto dnem může 

být nejen kalendářní den včetně pracovního volna nebo svátku, ale může být vymezen 

i jakýmkoli způsobem, pokud z něj bezpochyby vyplývá, o jaký den se jedná, 

například od dnešního dne za měsíc, dnem následujícím po úspěšném ukončení studia 

zaměstnance apod. Od tohoto dne jsou obě strany, jak zaměstnavatel, tak 

zaměstnanec, povinny plnit veškeré povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy 

a mohou uplatňovat příslušná práva. 
67

 

Pracovní poměr vznikne i v případě, že zaměstnanec do práce skutečně 

nenastoupí, v takovém případě má zaměstnavatel možnost pokud zaměstnanec do 

práce nenastoupil, aniž by mu v tom bránila překážka v práci, nebo do týdne 

neuvědomí zaměstnavatele o této překážce, odstoupit od pracovní smlouvy. 

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší, tzn., že je na ni pohlíženo, jako 

kdyby nebyla nikdy uzavřena.
68

Vymezením překážek v práci se zabývá zákoník 

                                                 
65

JAKUBKA, Jaroslav. Vzory a metodické návody pro uzavírání smluv. 2. vyd. Olomouc: Anag, spol. s 

r. o., 2010. 294 s. ISBN 978-80-7263-606-8, str. 74. 
66

JAKUBKA, Jaroslav a jiné. Zákoník práce – prováděcí nařízení vlády a další související předpisy 

s komentářem k 1.1.2010. 4. vyd. Olomouc: Anag, spol. s r. o., 2010. 1152 s. ISBN 978-80-7263-

573-3. 
67

JAKUBKA, Jaroslav. Vzory a metodické návody pro uzavírání smluv. 2. vyd. Olomouc: Anag, spol. s 

r. o., 2010. 294 s. ISBN 978-80-7263-606-8. 
68

JAKUBKA, Jaroslav a jiné. Zákoník práce – prováděcí nařízení vlády a další související předpisy 

s komentářem k 1.1.2010. 4. vyd. Olomouc: Anag, spol. s r. o., 2010. 1152 s. ISBN 978-80-7263-

573-3. 



30 

 

práce, patří zde například dočasná pracovní neschopnost, narození dítěte, ošetřování 

dítěte mladšího deseti let apod. 

Pracovní smlouva může být uzavřena i na poměrně dlouhou dobu před 

vznikem pracovního poměru, ale mnohem častější jsou případy těsného nebo zcela 

navazujícího uzavření smlouvy a vzniku pracovního poměru. Délka této doby není 

právní úpravou nijak omezena, a proto je její určení plně v kompetenci smluvních 

stran. 
69

  

 

3.2.1.2. Další ujednání obsažená v pracovní smlouvě 

 

 V pracovní smlouvě lze dohodnou i další podmínky, za kterých bude práce 

konána a na nichž mají účastníci zájem. Tyto podmínky mohou být ujednány i ve 

zvláštních smlouvách.  

 Patří zde například ujednání týkající se pracovních podmínek (kratší pracovní 

doby nebo jiné úpravy pracovní doby), ujednání o době trvání pracovního poměru, 

zkušební době apod. 

 

Doba trvání pracovního poměru 

 

 Podle toho, zda je, nebo není ujednání o délce pracovní doby obsaženo 

v pracovní smlouvě, rozlišujeme: 

 pracovní poměr na dobu neurčitou,  

 pracovní poměr na dobu určitou.  

 

Pracovní poměr na dobu neurčitou 

 

 Pokud není v pracovní smlouvě výslovně určena do trvání pracovního poměru, 

platí, že pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou. O pracovní poměr na dobu 

neurčitou se bude jednat také v případě, kdy ujednání o vzniku pracovního poměru na 

dobu určitou bude neplatné, protože nebyly splněny podmínky stanovené § 39 

zákoníku práce. 
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Pracovní poměr na dobu určitou 

 

Je-li pracovní poměr sjednán na dobu určitou, může být doba jeho trvání 

určena pevným datem (například 2 roky nebo od 1. 1. do 31. 12. daného roku) nebo 

vymezena dobou trvání určitých prací či jinou skutečností (dobou určité kampaně, 

sezóny, po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené zaměstnankyně, dobou dočasné 

pracovní neschopnosti zaměstnance apod.). 

„Musí jít však o takový projev účastníků, který nepřipouští pochybnosti, že se 

má jednat o pracovní poměr, jehož trvání je omezeno, byť o skutečné délce trvání 

nemusí mít zatím účastníci jistotu.“ Vymezení musí být vždy natolik přesné, aby ve 

chvíli, kdy nastane skutečnost, na níž je délka trvání pracovního poměru omezena, 

bylo zřejmé přesné datum skončení pracovního poměru. 
70

 

Z vymezení doby trvání pracovního poměru by však mělo být zřejmé, že tato 

doba nepřesáhne 2 roky od vzniku pracovního poměru, s výjimkami uvedenými 

v § 39 odst. 3, 4 a 6 zákoníku práce, kdy je možné přesáhnout dobu 2 let v případě, 

kdy osoba nastupuje jako dočasná náhrada nepřítomného zaměstnance na dobu 

překážek na straně zaměstnance nebo v případě vážných provozních důvodů na straně 

zaměstnavatele nebo se jedná o důvody spočívající ve zvláštní povaze práce 

vykonávající zaměstnancem. 
71

 

Právní úprava zakazuje tzv. řetězení uzavírání pracovního poměru mezi 

stejnými účastníky, tzn., že i v případě opakovaného uzavření pracovního poměru 

nesmí celková doba trvání těchto pracovních poměru překročit 2 roky od vzniku 

prvního z nich. Pokud ale mezi skončením jednoho pracovního poměru a vznikem 

nového pracovního poměru mezi týmiž účastníky uplynula doba alespoň 6 měsíců, 

pak se k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou nepřihlíží. Toto neplatí 

pro případ, kdy zaměstnanec po dobu šesti měsíců nekoná práci pro překážku v práci. 

Pokud nebyla doba trvání pracovního poměru určena přímým časovým 

údajem (konkrétním datem), dobou trvání určitých prací nebo jinou objektivně 

zjistitelnou skutečností, ale byla sjednána tak, že umožňuje, aby tato doba skončila na 
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základě skutečnosti, která nastane z vůle jen jednoho účastníka pracovního poměru, je 

takové sjednání doby trvání pracovního poměru neplatné. 
72

 

Jestliže bylo se zaměstnancem ujednání o trvání pracovního poměru na dobu 

určitou sjednáno v rozporu s podmínkami v zákoně a daný zaměstnanec písemně 

oznámí zaměstnavateli před uplynutím sjednané doby, že trvá na tom, aby ho dále 

zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.  

Ustanovení § 65 odst. 2 zákoníku práce uvádí, že pokud pokračuje 

zaměstnanec i po uplynutí doby trvání pracovního poměru na dobu určitou v konání 

práce se souhlasem zaměstnavatele, mění se pracovní poměr z doby určité na dobu 

neurčitou. 
73

 

 

Pracovní náplň 

 

 Zaměstnavatel určuje zaměstnanci pracovní náplň jednostranným opatření, 

kterým lze tuto pracovní náplň také měnit a doplňovat, vždy se ale musí pochybovat 

v rámci sjednaného druhu práce. 
74

  

 Jedná se o bližší určení pracovního úkolu, který má zaměstnanec konat. 

Zákonem není stanovena povinnost sjednávat pracovní náplň v písemné formě, 

protože i ústní pokyn zaměstnavatele, pokud nevybočuje ze sjednaného duhu práce, je 

zaměstnanec povinen poslechnout. 

 V případě, že je pracovní náplň sjednána jako součást pracovní smlouvy, může 

ji zaměstnavatel změnit pouze se souhlasem zaměstnance a změna musí být 

provedena písemně. 
75

 

 
Zkušební doba 

 

Toto ujednání je v pracovní smlouvě významné především z hlediska 

možnosti snadného rozvázání pracovního poměru v této době. Zkušební doba musí 

být sjednána nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce a to před 
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započetím výkonu práce (nelze ji sjednat se zpětnou platností). Zkušební doba musí 

být vždy uzavřena v písemné formě, jinak je neplatná. 
76

 

Jedná se o zvláštní časové období na počátku pracovního poměru, během 

něhož mají obě strany pracovní smlouvy možnost posoudit, zda jim pracovní poměr 

bude vyhovovat. Pokud však některá ze stran pracovního poměru dospěje k závěru, že 

pracovní poměr neodpovídá jejich představám, může ho ve zkušební době ukončit 

jednostranným právním úkonem a to bez udání důvodu. Toto ukončení pracovního 

poměru nemusí být sjednáno v písemné formě a zaměstnavatel je povinen projev vůle 

o ukončení pracovního poměru doručit zaměstnanci nejpozději v poslední den 

zkušební doby. 
77

 

Maximální délka trvání zkušební doby je stanovena na tři měsíce po sobě 

jdoucí, právní úprava však připouští sjednat i kratší délku pracovní doby. V případě, 

že byla dohodnuta zkušební doba kratší, už ji nelze dodatečně prodloužit. 

Do zkušební doby se nezapočítává doba překážek v práci, pro které 

zaměstnanec během trvání zkušební doby nemůže konat práci a ze zákona dochází 

k prodloužení pracovní doby o dobu trvání těchto překážek v práci. 
78

 

 

Konkurenční doložka 

 

 Problematika konkurenční doložky a případných sankcí za její porušení je 

obsažena v § 310 zákoníku práce. Hlavním účelem konkurenční doložky je chránit 

zaměstnavatele před zneužitím informací, které zaměstnanec za dobu trvání 

pracovního poměru u zaměstnavatele získal (obchodní tajemství apod.). 
79

 

Jedná se o závazek zaměstnance, že po určitou dobu po skončení pracovního 

poměru (tato doba nesmí být delší než jeden rok) nebude vykonávat činnost, která je 

předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by vůči němu měla soutěžní povahu. 
80

 

Toto ujednání je možné uzavřít kdykoli, buďto jako součást pracovní smlouvy při 
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jejím uzavření nebo kdykoliv průběhu trvání pracovního poměru. V případě, že je při 

uzavírání pracovní smlouvy ujednána zkušební doba, je možné konkurenční doložku 

sjednat až po jejím uplynutí. 
81

 

„Podstatnou náležitostí konkurenční doložky je závazek zaměstnavatele 

poskytnout zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání, které je kompenzací 

skutečnosti, že si zaměstnanec po dobu v konkurenční doložce sjednanou výrazně 

omezuje možnosti svého budoucího uplatnění.“ Zákonem je stanovena minimální 

výše kompenzace na průměrný měsíční výdělek zaměstnance za každý měsíc plnění 

konkurenčního závazku. 

Konkurenční doložku lze sjednat jen s takovým zaměstnancem, „u něhož je to 

vhodné s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních 

a technologických postupů, které získal“ během pracovního poměru u zaměstnavatele 

a jejichž využití zaměstnancem po skončení zaměstnání by mohlo zaměstnavateli 

závažným způsobem ztížit činnost. 

V konkurenční doložce může být sjednána i smluvní pokuta, kterou je 

zaměstnanec povinen zaplatit při jejím porušení. Výše pokuty musí být přiměřená 

povaze a významu informací, poznatků a znalostí pracovních a technologických 

postupů, které zaměstnanec během pracovního poměru u zaměstnavatele získal. 

Zaplacením této pokuty zaniká závazek zaměstnance vůči zaměstnavateli. 
82

 

Konkurenční doložka zaniká: 

 uplynutím doby, na kterou byla sjednána, 

 zaplacením smluvní pokuty, 

 odstoupením od dohody konkurenční doložky ze strany 

zaměstnavatele, v době trvání pracovního poměru, 

 výpovědí konkurenční doložky za strany zaměstnance v případě, že je 

zaměstnavatel v prodlení s placením peněžitého vyrovnání. Její 

výpověď stejně jako samotná konkurenční doložka musí být 

v písemné formě, jinak je neplatná. 
83
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Mzdové ujednání 

 

 Zákonem je stanovena výše minimální mzdy, pod níž nesmí ujednání 

klesnout. Mzda musí být vždy sjednána před začátkem výkonu práce, za který náleží. 

Její výše by měla odpovídat složitosti práce, obtížnosti pracovních podmínek 

a pracovním výsledkům zaměstnance.  

Mzda je buď záležitostí: 

 dvoustranného ujednání zaměstnavatele a zaměstnance určené 

v pracovní, kolektivní nebo jiné smlouvě, které lze měnit pouze se 

souhlasem jak zaměstnavatele, tak zaměstnance, 

 zaměstnavatele, který ji určí vnitřní předpisem nebo mzdovým 

výměrem, kdy takto stanovenou mzdu může zaměstnavatel měnit 

jiným mzdovým výměrem bez souhlasu zaměstnance. 
84

 

 
3.3. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

 

 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr představují další způsob 

účasti v pracovním procesu a jsou spolu s pracovním poměrem považovány za 

základní pracovněprávní vztahy. Jejich právní úprava je obražena v zákoníku práce 

a to konkrétně v § 74 – 77 a pro případy, které tato úprava neobsahuje, se užije úprava 

pro výkon práce v pracovním poměru, pokud není její využití výslovně zakázáno § 77 

zákoníku práce. 
85

 

 „Právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr 

znamenají méně rozsáhlou účast v pracovním procesu, postavení zaměstnanců 

a zaměstnavatelů je volnější a postavení zaměstnanců je méně chráněno.“  

 Specifické znaky dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr: 

 Doplňkový charakter – podle ustanovení § 74 zákoníků práce je 

dávána přednost výkonu závislé práce v pracovním poměru, z čehož 

lze odvodit, že pracovní vztahy založené dohodami o pracích 

konaných mimo pracovní poměr mají pouze doplňkový charakter, 

slouží k realizaci práce menšího rozsahu a sjednávají se spíše 
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výjimečně při plnění jednorázových nebo krátkodobých úkolů a prací 

specifické nebo sezonní povahy. 
86

 Dohody o pracích konaných mimo 

pracovní poměr lze sjednat jak na časově omezenou dobu, a to 

i opakovaně, bez ohledu na to zda přesáhne 2 roky nebo na dobu 

neurčitou. 
87

 

 Omezený výkon práce – rozsah, ve kterém lze konat práce v rámci 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, je vymezen 

zákoníkem práce. 

 Slabší právní postavení zaměstnance – zaměstnanec zde není 

vybaven takovými oprávněními, jako je tomu v případě pracovního 

poměru, protože je zde oslabena ochranná funkce pracovního práva.
88

 

 Posílení smluvní volnosti – při sjednávání dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr se uplatňuje princip smluvní volnosti, díky 

kterému se mohou obě strany vzájemně dohodnout na právech 

a povinnostech, které jsou u pracovního poměru dány už zákonem. 

 Oslabení organizační podřízenosti zaměstnance – princip 

organizační podřízenosti zaměstnance se zde projevuje méně 

a zaměstnanec je vázán pokyny zaměstnavatele v menší míře, než je 

tomu v případě pracovního poměru. 
89

 

 Smluvní charakter vztahu – práva a povinnosti jsou zde dána na 

základě smluvní vůle zaměstnavatele a zaměstnance, nikoliv stanovené 

pracovněprávními předpisy. 
90

 

Mezi hlavní rozdíly pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr patří: 

 „omezený rozsah výkonu práce, 

 zaměstnavatel nemá povinnost rozvrhnout pracovní dobu, 
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 nevztahuje se právní úprava skončení pracovního poměru 

a odstupného, 

 smluvní odměňování, vázanost pouze hodinovou minimální 

mzdou, 

 nevztahuje se právní úprava pracovní doby, doby odpočinku, 

dovolené a překážek v práci na straně zaměstnance (právo 

na dovolenou a překážky v práci lze sjednat pouze u dohody 

o pracovní činnosti).“ 
91

 

Což znamená, že zaměstnavatel nemá povinnost poskytovat zaměstnanci 

dovolenou, pracovní volno při osobních překážkách v práci (jako je například 

návštěva lékaře) nebo mu platit cestovní náhrady, nemusí zaměstnanci předem určit 

pracovní dny, určit začátek a konec pracovních směn apod. 
92

 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou uzavírány jak 

v případě jednorázové činnosti tak i pokud se jedná o činnost opakovanou a lze v nich 

dohodnou téměř všechny pracovní podmínky (druh práce, místo výkonu práce, 

odměnu za práci, atd.). 
93

 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr můžeme dělit na: 

 dohody o provedení práce, 

 dohody o pracovní činnosti. 
94

 

 

3.3.1. Dohoda o provedení práce 

 

Dohoda o provedení práce se upravena § 75 zákoníku práce a nevztahují se na 

ni ustanovení, která upravují odstupné, pracovní dobu a dobu odpočinku, dovolenou, 

překážky v práci na straně zaměstnance, odměňování nebo skončení pracovního 

poměru. 
95

 Tuto dohodu lze použít jak pro individuálně tak druhově vymezenou 

a opakující se činnost. 
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Nesmí být uzavřena na dobu delší než 150 hodin v kalendářním roce. 

Jednotlivé dohody o provedení práce konané mezi týmž zaměstnancem 

a zaměstnavatelem se v průběhu kalendářního roku sčítají a nesmí přesáhnout 

stanovený limit 150 hodin. 
96

 

Dohoda o provedení práce musí být sjednána písemně a jedno vyhotovení 

musí zaměstnavatel vydat zaměstnanci. Její obsahové náležitosti nejsou zákoníkem 

práce vymezeny. Z praktického hlediska by měla dohoda obsahovat určení práce, 

která má být konána a místo jejího výkonu, dobu trvání práce, rozsah pracovních 

hodin, ujednání o odměně a podmínkách pro její poskytování apod. Může také 

obsahovat ujednání o použití vlastních nástrojů zaměstnance, vyslání na pracovní 

cestu, cestovních náhradách apod. 

Právní vztah založený dohodou o provedení práce může skončit splněním 

závazku, uplynutím doby, pokud bylo její trvání takto omezeno, dohodou nebo 

odstoupením pokud si tuto možnost účastníci v dohodě sjednali. 
97

 

 

3.3.2. Dohoda o pracovní činnosti 

 

V souvislosti s dohodou o pracovní činnosti je možno konat pouze práce, které 

svou délkou nepřesáhnou polovinu stanovené týdenní pracovní doby (zpravidla 20 

hodin týdně) za dobu jejího trvání, která nesmí přesáhnout období 52 týdnů. 
98

 

Neznamená to však, že polovina týdenní pracovní doby je počítána zvlášť za 

každý týden, ale zjišťuje se jako průměr za celé smluvní období, což umožňuje 

kompenzovat týdny, kdy bylo potřeba překročit stanovený limit týdny, kdy bude 

odpracován nižší počet hodin. 
99

 

„Dohoda o pracovní činnosti bývá využívána k zajištění druhově vymezených, 

opakujících se činností, jejichž výkonem si zaměstnanec přivydělává ke svému 

pracovnímu poměru.“ Zaměstnavateli je umožněno se svým zaměstnancem kromě 
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pracovního poměru uzavřít také dohodu o pracovní činnosti, ale pouze v případě 

bude-li se jednat o práci, která není stejně druhově vymezena. 
100

 

Pro dohody o pracovní činnosti platí stejná povinnost zaměstnavatele jako je 

tomu u pracovní smlouvy, a sice sjednat dohodu o pracovní činnosti písemnou formou 

a jedno její vyhotovení opět vydat zaměstnanci. 

Pokud dohoda o pracovní činnosti zakládá účast na nemocenském pojištění, je 

zaměstnavatel povinen zaměstnanci rozvrhnout pracovní dobu na směny pro účely 

náhrady odměn v případě dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. 
101

 

Dohoda o pracovní činnosti musí obsahovat povinné náležitosti stanovené 

zákoníkem práce a to sjednané práce, rozsah pracovní doby a dobu, na kterou se 

uzavírá. Dále může také obsahovat ujednání o odměně (která nesmí být nižší než 

minimální mzda), způsob jejího zrušení, místo výkonu práce apod. 
102

 

V dohodě o pracovní činnosti je možno na rozdíl od dohody o provedení práce 

sjednat právo na dovolenou nebo na pracovní volno v případě osobních překážek 

v práci na straně zaměstnance (ze zákona je poskytováno pouze pro případy mateřské 

nebo rodičovské dovolené, pracovní volno pro ostatní případy je potřeba sjednat). 
103

 

Zákonem je stanoveno, že dohoda o pracovní činnosti může zaniknout: 

 uplynutím doby,  

 dohodou,  

 výpovědí, kterou může být zrušena z jakéhokoliv důvodu a to i bez 

udání důvodu s 15 denní výpovědní lhůtou, 

 okamžitým zrušením pokud to bylo v dohodě sjednáno za podmínek 

stanovených zákoníkem práce, tzn. jen v případech, kdy je možné 

okamžité zrušení pracovního poměru. 
104
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4. VYUŽÍVÁNÍ FOREM ZAMĚSTNÁVÁNÍ V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 

KOFOLA 

 

Jak již bylo v úvodu zmíněno, akciová společnost Kofola patří mezi 

nejvýznamnější výrobce nealkoholických nápojů a působí jak v České republice, tak 

Slovenské republice, Polsku a Rusku. 

V České republice společnost sídlí celkem ve čtyřech městech a má bakalářská 

práce bude zaměřena na společnost Kofola a.s. se sídlem v Krnově. 

Nároky na osoby ucházející se ve společnosti Kofola a.s. jsou vysoké, ale jako 

kompenzaci těchto požadavků nabízí pak svým zaměstnancům celou řadu výhod, 

kvalifikační růst prostřednictvím dalšího vzdělávání apod. 

Výběr osob, které se ve společnosti Kofola ucházejí o zaměstnání, probíhá 

prostřednictvím konkurzu neboli výběrového řízení v rozsahu dle typu obsazované 

pozice, tak aby si společnost mohla vybrat vhodného zaměstnance a obsadit tak 

volnou pracovní pozici. Společnost využívá dvě formy náboru a to individuální 

formu, kde je uplatňováno interview a formu skupinovou. 
105

 V rámci těchto 

výběrových řízení požaduje společnost po uchazečích o zaměstnání informace o jejich 

kvalifikaci, schopnostech, dovednostech apod., které se samozřejmě liší dle 

předpokladů pro výkon dané funkce. Mezi nejžádanější z nich pak patří především 

zkušenosti s řízením lidí, uživatelská znalost práce na PC, časová nezávislost 

a flexibilita, zodpovědnost, cílevědomost, pečlivost, spolehlivost, komunikační 

a organizační schopnosti, samostatnost, komunikativnost a schopnost týmové práce. 

Všechna výběrová řízení probíhají většinou ve dvou kolech. 
106

 

Společnost Kofola a.s. v současné době eviduje přes 464 pracovních smluv 

a pouze 2 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Vzhledem k možnosti 

uzavřít dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr na dobu neurčitou, jsou 

tyto dvě dohody uzavřeny trvale a jedná se o dohody o provedení práce na pozice 

interního lektora obchodních zástupců. Tito zaměstnanci mají vedle dohody 

o provedení práce se společností uzavřenu i pracovní smlouvu a tuto práci konají 

pouze jako doplňkovou činnost ke svému pracovnímu poměru. Toto je zaměstnavateli 
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umožněno zákoníkem práce, protože se jedná o práci, která je jinak druhově 

vymezena, než je tomu v případě druhu práce uvedeného v pracovní smlouvě. 

Co do četnosti uzavírání pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr uzavře společnost v průběhu měsíce zhruba 10 pracovních smluv a do 

10 dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v průběhu roku. 

Společnost preferuje sjednávání pracovních smluv a tím založení pracovního 

poměru před uzavíráním dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, z důvodu 

nevyhovujícího maximálního limitu hodin, na které je možno dohody o pracích 

konaných mimo pracovní poměr uzavřít, a to i přesto, že s novelami zákoníku práce 

pro letošní rok, bylo přijato navýšení maximálního limitu na 300 hodin z původních 

150 hodin. 

V souvislosti s jednáním před přijetím zaměstnance do pracovního poměru, 

vyžaduje společnost po budoucím zaměstnanci, aby v den nástupu do práce předložil 

zápočtový list z předchozího zaměstnání, potvrzení o době evidence na úřadu práce, 

pokud byl zaměstnanec evidován, kopie dokladů o nejvýše dosaženém vzdělání, 

potravinářský průkaz a formulář s lékařskou prohlídkou, bez něhož nelze realizovat 

nástup do společnosti, což je vzhledem k tomu, že se jedná o společnost působící 

v potravinářském průmyslu oprávněná podmínka realizace nástupu na pracovní 

pozici. 

Každý nový zaměstnanec je rovněž povinen před nástupem do práce vyplnit 

osobní dotazník, kde společnost vyžaduje osobní údaje zaměstnance, jako jsou jméno, 

příjmení, trvalé bydliště zaměstnance, datum a místo narození, rodné číslo, rodinný 

stav, státní příslušnost, informace o tom, zda se jedná o osobu se zdravotním 

postižením, zda osoba pobírá důchod, informace o dosaženém vzdělání, 

absolvovaných kurzech, znalosti cizích jazyků a informace o průběhu předchozího 

zaměstnání. 
107

 

Další povinností zaměstnance před nástupem na pracovní pozici je podrobit se 

vstupní lékařské prohlídce u závodního lékaře a vyplnit prohlášení, ve kterém uvádí 

pojišťovnu, u níž je zaměstnanec pojištěn, zda má nebo nemá změněnou pracovní 

schopnost. Protože zaměstnavatel potřebuje ke zpracování údajů poskytnutých 

zaměstnancem jeho souhlas, potvrzuje zaměstnanec podpisem tohoto prohlášení, 

nejen že byl seznámen s platným pracovním řádem společnosti, ale také tím dává 
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zaměstnavateli svolení, aby využíval jeho rodné číslo pro účely vedení 

pracovněprávní agendy, zejména pro účely ve vztahu k zdravotní pojišťovně a správě 

sociálního zabezpečení. 
108

 

 

4.1. Pracovní smlouvy 

 

Pracovní smlouvy jsou ve společnosti vždy uzavírány až v den nástupu 

zaměstnance do práce. 

Při sjednávání pracovních smluv společnost nevyužívá možnost uzavření 

pracovní smlouvy s tzv. odkládací podmínkou, což znamená, že pokud v den uzavření 

pracovní smlouvy daný subjekt nesplňuje požadavky stanovené společností pro výkon 

dané pozice, nebude s touto osobou ucházející se o zaměstnání pracovní smlouva 

uzavřena. 

V případě opravdového zájmu o určitou osobu, využívá společnost pouze 

příslib k přijetí do pracovního poměru. K tomuto řešení přistupuje pouze ve velmi 

výjimečných případech. 

Společnost splňuje podmínku stanovenou zákoníkem práce a to uzavírat 

pracovní smlouvu v písemné podobě a vždy jedno vyhotovení vydává zaměstnanci. 

Splnění této podmínky je obsaženo již v pracovní smlouvě ustanovením o tom, že 

daná pracovní smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech a že zaměstnanec jeden 

z něj převzal, což zaměstnanec stvrzuje podpisem dané pracovní smlouvy. 

 Ve společnosti Kofola, je vytvořen vzor pracovní smlouvy, který je pak 

následně upracován podle konkrétní situace, za které je pracovní poměr s daným 

zaměstnancem uzavírán a podle dané pracovní pozice zaměstnance. Toto se týká 

především ujednání o druhu konané práce, dne nástupu zaměstnance na pracovní 

pozici, místa výkonu práce, doby, na kterou se sjednává pracovní poměr a doby na 

kterou je sjednávána zkušební doba. Ostatní ujednání v pracovní smlouvě zůstávají 

neměnná pro všechny pracovní pozice, jak pro pracovníky ve výrobě, účetní, 

fakturantky, vedoucí pracovníky i manažery. K odchýlení od těchto ustanovení může 

dojít především v ustanoveních týkajících se úpravy a rozvržení pracovní doby. 
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 Samotná pracovní smlouva je rozdělena na několik oddílů, které se vzájemně 

doplňují. V úvodu pracovní smlouvy jsou uvedeny identifikační údaje zaměstnavatele 

a zaměstnance (jeho jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště). 

Strukturu pracovní smlouvy tvoří: 

 I. oddíl – obsahuje informace o tom, kdy zaměstnanec nastoupí na pracovní pozici, 

jaký druh práce bude konat a kde bude práci konat (místo výkonu práce), 

informace o tom, zda se pracovní poměr uzavírá na dobu určitou či neurčitou 

a dobu, na kterou je sjednávána zkušební doba. 

 II. oddíl – obsahuje informace o mzdě, která přísluší zaměstnanci za vykonanou 

práci, s odkazem na mzdový výměr, který obdrží zaměstnanec k podpisu spolu 

s pracovní smlouvou v den nástupu do práce. Zároveň se zde zaměstnanec 

zavazuje nesdělovat výši své mzdy nebo mzdy jiného zaměstnance dalším 

zaměstnancům. V případě nedodržení bude toto jednání posuzováno jako porušení 

povinností, které zaměstnanci plynou z právních předpisů, jež se vztahují k práci, 

kterou vykonává daný zaměstnanec. 

 III. oddíl – obsahuje ujednání o délce pracovní doby a jejím rozvržení, informace 

o nároku na délku dovolené a pravidla jejího čerpání s odkazem na zvláštní 

písemnou informaci, kterou obdrží každý zaměstnanec v den podpisu pracovní 

smlouvy. Dále obsahuje informace o výpovědních dobách s odvoláním na 

příslušný paragraf zákoníku práce. 

 IV. oddíl – se věnuje právům a povinnostem zaměstnance a zaměstnavatele, které 

opět odkazuje na příslušná ustanovení zákoníku práce a další pracovněprávní 

předpisy. Zároveň v tomto oddílu podpisem pracovní smlouvy zaměstnanec 

potvrzuje, že byl seznámen se zásadami bezpečné práce, informován o tom, do 

které kategorie spadá jím konaná práce v rámci rizikovosti pracoviště a že byl 

informován o všech lékařských prohlídkách, kterým je zaměstnanec povinen se 

podrobit a také to, že byl před uzavřením pracovní smlouvy řádně seznámen se 

všemi právy a povinnostmi, pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má 

práci konat. 

 V. oddíl – v tomto oddílu se zaměstnanec zavazuje, že nebude vykonávat žádnou 

výdělečnou činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, 

bez jeho předchozího písemného souhlasu. Podpisem pracovní smlouvy souhlasí 

zaměstnanec s vysíláním na pracovní cesty, za podmínek stanovených zákoníkem 
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práce. Rovněž se zde zaměstnanec zavazuje k výkonu práce přesčas a to 

i v rozsahu přesahujícím 150 hodin v kalendářním roce. Zaměstnanec podpisem 

smlouvy dává zaměstnavateli povolení k tomu, aby mohl jeho osobní údaje 

zpracovávat v rozsahu potřebném pro splnění povinností, které zaměstnavateli 

vyplývají ze zákoníku práce, zákona o daních z příjmů, zdravotním, sociálním 

a důchodovém pojištění, zákonu o zaměstnanosti, účetnictví a archivnictví. 

Současně dává zaměstnavateli svolení se srážkou ze mzdy za odebranou stravu, 

soukromé telefonní hovory apod. 

 VI. oddíl – obsahuje ujednání o tom, že obsah dané pracovní smlouvy je možné 

změnit pouze na základě písemné dohody zaměstnavatele a zaměstnance. 

Podpisem dané pracovní smlouvy se ruší veškerá ujednání mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem, ať už ústní či písemná, která byla učiněna před podpisem 

pracovní smlouvy a zároveň zaměstnanec podpisem ztvrzuje, že obsahu pracovní 

smlouvy porozuměl, že byla sepsána na základě jeho svobodné a pravé vůle. 
109

 

V souvislosti se splněním povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance 

nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru o všech ujednáních, 

která nejsou obsažena v pracovní smlouvě, a zaměstnanec s nimi musí být seznámen, 

vydává společnost každému zaměstnanci při podpisu pracovní smlouvy zvláštní 

písemnou informaci, ve které uvádí všechny potřebné informace v souvislosti 

s výkonem práce daného zaměstnance, tak aby se zaměstnanec mohl lépe seznámit 

s novým pracovním prostředím. 

Tato zvláštní písemná informace v souladu s § 37 zákoníku práce obsahuje: 

 informace o zaměstnavateli – název zaměstnavatele, sídlo firmy, IČ, DIČ, 

potřebná telefonní čísla a webové stránky, 

 údaje o zaměstnanci – jméno, příjmení, určení druhu práce, pracoviště, na které 

je zaměstnanec zařazen, režim pracovní doby, 

 ustanovení o pracovní době a její rozvržení do směn, délku pracovní doby 

v jednosměnném, dvousměnném a třísměnném pracovním režimu a pracovních 

přestávkách, 

 ujednání o splatnosti a výplatě mzdy, 

 výpovědní doby, 

 informace o dovolené na zotavenou. 
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Dále obsahuje také: 

 organizační strukturu společnosti pro lepší orientaci zaměstnance, 

 oblast požární ochrany a bezpečnosti práce, kterou pro společnost zajišťuje 

externí firma, 

 informace o povinnosti zaměstnance podrobit se vstupní, výstupní 

eventuálně mimořádné lékařské prohlídky, 

 ve vazbě na předchozí bod, povinnost zaměstnance při nástupu na pracovní 

pozici předložit platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, 

 informace o práci přesčas, 

 informace o evidenci pracovní doby, kterou provádí každý zaměstnanec sám 

prostřednictvím magnetické karty popřípadě zápisem do knihy evidence pracovní 

doby, 

 překážky v práci, 

 informace o sociálních výhodách, které společnost Kofola a.s. poskytuje svým 

zaměstnancům, 

 informace o prodeji výrobků zaměstnancům. 

Protože zákoník práce umožňuje v případě výpovědní lhůty, dovolené na 

zotavenou a týdenní pracovní doby nahradit tato ujednání odkazem na příslušná 

ustanovení zákoníku práce, využívá společnost této možnosti v případě ujednání 

o výpovědní době, kde se odkazuje na příslušný § 51 zákoníku práce. 
110

 

 

4.2. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

 

Společnost Kofola uzavírá dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

ve velmi nízkém počtu, a pokud se pro ni rozhodnou, jedná se především o dohodu 

o provedení práce. 

 

4.2.1. Dohoda o provedení práce 

 

 V takovéto dohodě se odkazují na příslušná ustanovení zákoníku práce 

věnujícím se dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr jako jsou § 74 – 75, 

§ 77, § 109 odst. 5, § 138 a § 144. 
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 Dohoda obsahuje informace o zaměstnavateli a zaměstnanci, kde vyžadují 

jméno a příjmení zaměstnance, datum jeho narození a trvalé bydliště. Dále je 

obsaženo vymezení předmětu dohody o provedení práce a informace o podmínkách, 

za kterých se dohoda uzavírá, jako jsou údaje o zahájení pracovního úkolu, údaje 

o ukončení pracovního úkolu a informace o tom, kdo práci převezme. 

Součástí dohody je rovněž určení počtu hodin, na které se dohoda o provedení 

práce uzavírá, výše odměny za provedení pracovního úkolu ve sjednané kvalitě 

a lhůtě a dále možnosti odstoupení jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany 

zaměstnance. 

Podpisem této dohody zaměstnanec stvrzuje, že byl zaměstnavatelem 

seznámen s předpisy vztahujícími se k výkonu jeho práce, především s předpisy 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
111

 

 

4.2.2. Dohoda o pracovní činnosti 

 

V této dohodě se rovněž odkazují na příslušná ustanovení upravující 

problematiku dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, v tomto případě 

konkrétně § 74, §76 a § 77, § 109 odst. 5, §138 a § 144 zákoníku práce. 

Rovněž jsou zde obsaženy informace o zaměstnavateli a zaměstnanci a také 

povinné náležitosti stanovené zákoníkem práce, kterými jsou předmět dohody 

o pracovní činnosti a doba, na kterou se dohoda uzavírá a rozsah pracovní doby. 

Dále je zde obsaženo ujednání o odměně, informace o dalších právech 

a povinnostech zaměstnance a zaměstnavatele, které jim z uzavření dané dohody 

vyplývají s odvoláním na příslušná ustanovení zákoníku práce a podmínky odstoupení 

od dohody, jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. 

I zde zaměstnanec podpisem této dohody potvrzuje, že byl zaměstnavatelem 

seznámen s předpisy vztahujícími se k výkonu jeho práce, především s předpisy 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
112
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4.3. Zhodnocení získaných dat 

 

Pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

společnosti Kofola a.s. jsou v souladu se zákonem. 

 

4.3.1. Pracovní smlouvy 

 

V pracovních smlouvách má smysl uvádět určitá ujednání pouze v případě, 

pokud zaměstnavatel navyšuje zaměstnanci nároky, oproti těm, které jim přiznává 

zákon. V opačných případech postačuje odkázat se na zákoník práce nebo nemusí být 

takováto ustanovení v pracovní smlouvě uvedena vůbec. Společnost Kofola zvolila 

první z možností a v případech, které se shodují se zákoníkem práce, se odvolává na 

příslušná ustanovení jako je tomu při sjednávání výpovědních lhůt, vymezení práv 

a povinností zaměstnance a zaměstnavatele, sjednání podmínek vysílání na pracovní 

cesty nebo v případě sjednávání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

Dle mého názoru je tento způsob efektivnější, protože již při podpisu pracovní 

smlouvy je zaměstnanec seznámen s tím, že se daná ustanovení zákoníku práce 

vztahují na výkon jeho práce.  

 

4.3.1.1. Možná rizika 

 

Způsob jakým jsou ve společnosti Kofola a.s. tvořeny pracovní smlouvy je 

bezesporu velice vhodný a spolehlivý, protože vzory, které jsou pro sjednávání 

pracovních poměrů následně použity, jsou již předem zkontrolovány a zpracovány 

tak, aby neodporovaly českému právu. Přesto se zde mohou vyskytovat určitá rizika 

a to především v případě údajů, které jsou v pracovní smlouvě vyplňovány na 

personálním útvaru. Takto doplňované údaje mohou být u každého konkrétního 

zaměstnance rozdílné, a protože je vyplňují personální referentky, nelze zde vyloučit 

vznik možných chyb. 

 

Pracovní poměr na dobu určitou 

 

Toto se týká především údajů o době, na kterou se sjednává pracovní poměr 

a to v případě sjednání pracovního poměru na dobu určitou. Protože pro takto 
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sjednaný pracovní poměr existují jasná a závazná pravidla, která se týkají především 

doby, na kterou lze maximálně pracovní poměr na dobu určitou sjednat a ta je 

zákoníkem práce stanovena na 2 roky (s výjimkami uvedenými v paragrafu 39 odst. 3, 

4 a 6) a zákoník práce rovněž zakazuje tzv. řetězení uzavírání pracovního poměru na 

dobu určitou, kdy i v případech opakovaného uzavření pracovního poměru na dobu 

určitou, nesmí opět celková doba trvání přesáhnout 2 roky. Proto, je důležité, aby toto 

omezení nebylo opomíjeno a docházelo vždy před uzavřením pracovního poměru 

s osobou, která již ve společnosti byla zaměstnána na dobu určitou ke kontrole 

a zjištění, na jak dlouho byl předchozí pracovní poměr uzavřen a odvodit tak 

maximální délku následujícího pracovního poměru na dobu určitou nebo sledovat zda 

od ukončení předchozího pracovního poměru s touto osobou neuběhlo alespoň 

6 měsíců a v tomto případě by společnost s touto osobou mohla opět uzavřít pracovní 

poměr v délce trvání 2 roky. 

Jiný problém může vzniknout ve vymezení pracovního poměru na dobu 

určitou jiným způsobem než konkrétním datem. Velmi často dochází k tomu, že se 

pracovní poměr na dobu určitou vymezuje jinou správnou formulací například, 

pracovní poměr se sjednává na dobu zástupu za zaměstnankyni na mateřské dovolené. 

V případě, že společnost užije takovéto vymezení, tak z pravidla po 27 týdnech žena 

pokračuje na rodičovské dovolené, potom člověk, se kterým pracovní smlouvu takto 

určitě uzavřeli, stává jejich stálým zaměstnancem a pracovní poměr přechází 

z pracovního poměru na dobu určitou na pracovní poměr na dobu neurčitou. Proto je 

důležité, aby na personálním útvaru pečlivě sledovali lhůty na, které mají pracovní 

poměry na dobu určitou uzavřeny, protože jakmile zaměstnanec přesáhne tuto dobu 

a nadále pokračuje ve výkonu práce, stává se zaměstnancem, jehož pracovní poměr 

přechází na dobu neurčitou podle § 65 odst. 2 zákoníku práce. 

 

Druh práce 

 

Další úskalí může spočívat v uvádění druhu práce, která má být konána 

zaměstnancem, protože společnost v pracovní smlouvě uvádí druh práce jak v českém 

jazyce, tak v jazyce anglickém. V případě opomenutí uvést český ekvivalent 

k anglicky vymezenému druhu práce a také v souvislosti s tím, že se jedná 

o podstatnou náležitost pracovní smlouvy, dojde k tomu, že se pracovní smlouva 

stane neplatnou a to hned z několika důvodů. Jednak jazykově a pak také právně. 
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Vzhledem k tomu, že je práce vykonávána na území České republiky a společnost 

Kofola a.s. je českým subjektem, musí se řídit českým právem. Jestliže se 

pohybujeme v českém právu, zákon požaduje jednoznačné vymezení tak, aby toto 

vymezení bylo určité, srozumitelné, což je použitím jiného jazyka vyloučeno. 

Takovéto ujednání by tedy způsobilo neplatnost pracovní smlouvy, ale vzhledem 

k tomu, že faktický výkon práce zde byl, měl by tudíž zaměstnanec nárok na výplatu 

mzdy, minimálně z titulu bezdůvodného obohacení. 

 

4.3.2. Vyžadování informací při vzniku pracovního poměru 

 

V souvislosti s požadováním informací v rámci vzniku pracovního poměru, 

vyžaduje společnost Kofola po osobě, se kterou uzavírá pracovní smlouvu vyplnění 

osobního dotazníku. Dle mého názoru, zde vyžaduje velké množství informací osobní 

povahy, které nemají bezprostřední souvislost s výkonem práce daného zaměstnance. 

Jedná se o informace o tom, zda daná osoba pobírá důchod a o jaký druh důchodu se 

jedná, zda jde o osobu se zdravotním postižením, dále vyžadují informace 

o rodinných příslušnících a ostatních vyživovaných osobách, u kterých chtějí uvést 

jejich rodné číslo (popřípadě datum narození) a příbuzenský poměr. Myslím si, že 

také informace o rodinném stavu, státní příslušnosti, místě a státu narození rovněž 

nemají souvislost s výkonem práce. 

Takto vyžadované informace by ovšem mohli být v některých případech 

opodstatněné. Je samozřejmé, že pro výkon určitých pracovních pozic má společnost 

jasně stanoveny určité předpoklady, které musí zaměstnanec splňovat, aby mohl 

danou práci konat. Proto lze v určitých případech vyžadování informace o tom, zda se 

nejedná o osobu se zdravotním postižením považovat za opodstatněné. Ale vzhledem 

k tomu, že každý zaměstnanec má povinnost podrobit se před podpisem pracovní 

smlouvy lékařské prohlídce, bylo by vhodnější, aby tuto informaci vyplňoval již lékař 

při této lékařské prohlídce. 

Vyplnit tento dotazník při podpisu pracovní smlouvy musí každý 

zaměstnanec, ať už nastupuje na kteroukoli pracovní pozici. Pokud tedy společnost 

tuto informaci po zaměstnanci vyžaduje v osobním dotazníku a ne již při vstupní 

lékařské prohlídce, měla by ji požadovat jen u zaměstnanců, u kterých je to opravdu 

nutné vzhledem k práci, kterou má daná osoba vykonávat. Jde především o manuální 
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práce, které konají dělníci, pracovníci ve výrobě, skladníci apod., protože na tyto 

pracovní pozice jistě musí mít zaměstnanec určité zdravotní předpoklady. 

Další informace vyžadované v osobním dotazníku, jako jsou jazykové znalosti 

a nejvyšší dosažené vzdělání jsou bezesporu důležité pro výkon práce. 

  Zákon o zaměstnanosti vymezuje podmínky pro přijímání zaměstnanců 

zaměstnavatelem a je důležité, aby informace vyžadované jak před vznikem 

pracovního poměru, tak i během jeho trvání neměly diskriminační charakter. 
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5. ZÁVĚR 

 

V mé bakalářské práci jsem se zabývala jednotlivými formami 

pracovněprávních vztahů a jejich využíváním v podnikové praxi. 

V první části jsem se zaměřila na vymezení pracovněprávních vztahů a vše, co 

souvisí s jejich vznikem, charakterizovala jsem jejich druhy, subjekt, objekt a obsah. 

Druhou část jsem orientovala na problematiku pracovních smluv a dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr a v praktické části bakalářské práce jsem hodnotila 

informace poskytnuté společností Kofola a.s., obsah pracovních smluv a dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

Cílem bakalářské práce bylo v podnikové praxi zjistit, zda ustanovení, která 

uvádějí v pracovních smlouvách či dohodách o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, odpovídají jejich právní úpravě. Svou bakalářskou práci jsem tedy zaměřila na 

akciovou společnost Kofola, kde veškerá stanovení obsažená v pracovních smlouvách 

a dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou v souladu se zákonem. 

V této společnosti se potvrdila má domněnka, že dnešní společnosti ve větší 

míře uzavírají pracovní smlouvy než dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr a také to, že uzavírané pracovní smlouvy neobsahují pouze povinné náležitosti, 

ale také mnoho jiných ujednání, která zaměstnavatel nebo zaměstnanec považují za 

důležité.  

Zaměstnavatelé jsou při sjednávání pracovněprávních vztahů se zaměstnanci 

ovlivněni a omezeni legislativním rámcem České republiky, který upravuje tuto 

oblast. Základním dokumentem, kterým se společnosti při sjednávání 

pracovněprávních vztahů musí řídit je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů. Další nedílnou součást procesu přijímání zaměstnanců 

zaměstnavatelem tvoří zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který zaměstnavateli 

nařizuje například rovné zacházení se zájemci o zaměstnání a zákaz diskriminace při 

uplatňování práva na zaměstnání. V některých směrech může být náročné prostudovat 

příslušné zákony a dodržet všechna stanovená pravidla, která jim ukládají a proto by 

každý zaměstnavatel měl dbát na to, aby měl na personálním útvaru spolehlivé 

zaměstnance, kteří budou dbát na to, aby vše bylo provedeno a uzavřeno v souladu se 

zákonem. 

Každý zaměstnavatel by měl činnost, kterou provozuje zatraktivnit tak, aby 

vzbudil zájem zaměstnanců v takové společnosti pracovat a on tak získal potřebné 
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zaměstnance podle svých představ, zejména co se týká vzdělání, kvalifikace, 

schopností a dovedností a mohl tak obsadit volné pracovní pozice vhodnými 

pracovníky. Proto by zaměstnavatelé měli mít na své zaměstnance přiměřené nároky 

a požadavky, tak aby přilákali do své společnosti kvalitní pracovní sílu. 

Při vyžadování informaci ať už od osob, které se ve společnosti ucházejí 

o zaměstnání nebo po současných zaměstnancích by měli zaměstnavatelé vždy dbát 

na to, aby tyto informace neměly charakter přímé či nepřímé diskriminace 

a nevylučovaly tak určitou skupinu osob z pracovního procesu. Pokud už společnosti 

určitou informaci požadují a mohla by být považována jako diskriminační, měla by 

být daná společnost vždy schopna takto vyžadovanou informaci obhájit tak, aby 

mohlo být její vyžadování považováno za opodstatněné vzhledem k výkonu práce, 

která na jeho pracovišti probíhá, jinak nemá právo takové informace vyžadovat. 

V oblasti pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, dochází ve většině firem k vyššímu využívání pracovních smluv a tím 

založení pracovního poměru, než k uzavírání dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr, a proto je také problematice pracovních smluv věnována větší 

pozornost a jsou stanovena přísnější pravidla, jak v oblasti náležitostí, jež musí 

pracovní smlouva obsahovat, tak i možnosti jejího zrušení. Proto musí každý 

zaměstnavatel při tvorbě jak pracovních smluv, tak i dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr, sledovat jejich právní úpravu a mít je zpracovány tak, aby splňovaly 

všechny požadavky stanovené zákonem a neodporovaly mu a zároveň také tak, aby 

byly srozumitelné i pro osobu, se kterou hodlá zaměstnavatel pracovní smlouvu nebo 

dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřít. 
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