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ANOTACE  

Cílem bakalářské práce bylo shromáždit a analyzovat poznatky o nejčastěji 

porušovaných ustanoveních zákoníku práce při vzniku, průběhu a skončení 

pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v podnikatelské sféře. 

Práce popisuje úskalí, která vznikají při aplikaci zákoníku práce a souvisejících právních 

předpisů v praxi. V jednotlivých kapitolách jsou popsány nejdůležitější části zákoníku 

práce, které jsou analyzovány z pohledu zjištěných závažných nedostatků, vyplývajících 

z práv a povinností daných pracovněprávními předpisy v České republice v roce 2008. 

Každá kapitola je zakončena okolnostmi, za kterých došlo k porušení povinností ze strany 

zaměstnavatelů. Poslední kapitola upozorňuje na možné důsledky z neplnění povinností 

v pracovněprávních vztazích. 

V závěru bakalářské práce jsou shrnuty důvody, které vedou k porušování zákoníku 

práce a úvaha, jakým způsobem by se dalo do budoucna předejít nedodržení zákonné 

normy, nebo jak takové jednání minimalizovat. 

Klí čová slova: zákoník práce, zaměstnanec, zaměstnavatel, pracovní poměr 

 

SUMMARY 

 Objective of this thesis was to collect and analyze knowledge about the most 

violated provisions of a law related to beginning, process and end of an employment 

relationships between emploees and employers in business. It describes difficulties rosen 

by applying Labor Code and other related enactments in practice. The most impertant parts 

of Labor Code are described in particular parts of thesis, they are analyzed from point of 

count of realized major violations sequent on rights and duties of labour regulations of the 

Czech Republic in 2008. Each part is terminated with descrition of circumstances of 

violation made by employers. The last chapter shows possible sequels of non-fulfilment of 

statutory duties. 

 At the end of thesis there are described reasons why labour regulations was passed 

across, and some contemplation how to avoid violations of enactments, or at least how to 

minimize this behaviour. 

Keywords: Labour Code, employee, employer, employment 
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1. ÚVOD 
 

Dne 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce jako 

liberalizovaný právní předpis, který blíže upravuje pracovněprávní vztahy mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, je postaven na principu co není zakázáno je povoleno a 

nahradil zastaralou právní úpravu používanou řadu let.  

Získání zaměstnanců do pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu 

je jedním z prostředků, jak může subjekt v podnikatelské sféře splnit svůj obchodní záměr 

a dosáhnout zisku. Pro začínající právnické či fyzické osoby nebo pro osoby, které 

z finančních důvodů nedisponují specializovaným personálem pro vedení personální a 

mzdové agendy je velkým problémem orientovat se v platné legislativě a včas reagovat na 

její změny. Problematiku pracovního práva je možné svěřit externí poradenské firmě, ale 

tím vznikají další náklady, které odčerpávají potřebná aktiva na rozvoj a udržení dalšího 

podnikání. 

Bakalářská práce je zaměřena na porušování zákoníku práce a jejím hlavním cílem 

je upozornit na nejčastější porušení, kterých se zaměstnavatelé dopouštějí, a příčiny jejich 

vzniku. Dílčím cílem je seznámit případné zaměstnavatele s jejich základními 

povinnostmi, které jim vznikají nebo v budoucnu musejí vzniknout při uzavírání 

pracovněprávních vztahů.  

Zásadní oblasti zákoníku práce jsou zapracovány do kapitol - od vzniku pracovního 

poměru přes odměňování až po skončení pracovního vztahu. Jednotlivé kapitoly nejprve 

zjednodušeně seznamují s právním předpisem, poté udávají nejčastější porušení v dané 

oblasti a popisují důvody a skutečnosti, které vedou k nedodržení zákonných povinností. 

V každé části je tak uveden dílčí závěr jednotlivých kapitol. Při výběru jednotlivých oblastí 

zákoníku práce bylo vycházeno ze statistik kontrol oblastních inspektorátů práce v celé 

České republice v roce 2008 a byly vybrány ustanovení, jejichž četnost porušení je velice 

markantní a jimiž je zároveň hluboce zasahováno do práv zaměstnanců. 

V poslední kapitole je popsán zákon IP upravující práva a povinnosti kontrolního 

orgánu, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržování práv a povinností zaměstnavatele 

v pracovněprávních vztazích. Cílem této kapitoly bylo zejména popsat činnost 

inspektorátů, seznámit s předmětem kontroly a vysvětlit způsoby, jakými jsou řešeny 
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zjištěná porušení právních předpisů. Pro úplnost jsou v této části obsaženy možné 

represivní prostředky, jejichž důležitou funkcí je působit výchovně a preventivně, aby 

pracovněprávní vztahy nebyly brány jako pouhý formalismus, nebo cíleně nebyly plněny 

povinnosti zaměstnavatelů. 

V závěru bakalářské práce jsou shrnuty hlavní příčiny, které vedou k porušování 

zákoníku práce a úvaha, jakým způsobem by se dalo do budoucna předejít nedodržení 

zákonné normy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petr Krunt: Porušování zákoníku práce 
 

2009 3 

2. PRACOVNÍ POMĚR 

 
2.1. Pracovní smlouva 
 

Pracovní poměr je podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce základním 

pracovněprávním vztahem. V drtivé většině případů vzniká na základě pracovní smlouvy, 

kterou uzavírá zaměstnavatel se zaměstnancem. Pracovní smlouva je dvoustranný právní 

akt, který zakládá pracovní poměr. Jako nejobvyklejší a tradiční způsob vzniku pracovního 

poměru má pracovní smlouva zákonem stanovené formální náležitosti1 a musí být vždy 

sjednána písemně viz příloha č. 1. Právě neuvedení výše zmíněných formálních náležitostí 

do pracovní smlouvy je jedním z nejčastějších porušení zákoníku práce viz graf č. 1. 

Protože zákon nestanoví, že pracovní smlouva musí být sepsána na předem určeném 

formuláři a může mít tedy jakoukoliv písemnou podobu, využívají zaměstnavatelé, kteří 

nedisponují specializovaným personálem k vedení personální agendy, volně prodejné 

tiskopisy, které však nejsou tvořeny s ohledem na platné pracovněprávní předpisy.   

Nejdůležitější údaj, který musí pracovní smlouva obsahovat je druh práce, který 

má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat. Pokud by druh práce nebyl v pracovní 

smlouvě uveden nebo byl vymezen tak široce, že by zaměstnavatel mohl přidělovat 

zaměstnanci práci bez jakéhokoli omezení, šlo by o neplatně uzavřenou pracovní smlouvu. 

Dalším nezbytným údajem pracovní smlouvy je místo nebo místa výkonu práce, 

ve kterých má být práce vykonávána, což má velký význam v určení rozsahu dispozičních 

práv zaměstnavatele. Obsahuje-li pracovní smlouva přesné určení místa výkonu práce, 

nemůže potom v budoucnu docházet ke sporům, kde má zaměstnanec vykonávat práci a 

které pracoviště je stanoveno pro účely cestovních náhrad. 

Velmi významným údajem je den nástupu do práce, kterým začíná pracovní 

poměr. Jako den nástupu do práce nemusí být přesné určení data, ale i jiná specifikace, 

například splnění podmínky úspěšného ukončení studia. Při neuvedení data nástupu do 

práce může docházet ke sporu mezi oběma smluvními stranami, neboť není jasné datum 

vzniku pracovního poměru a kdy zaměstnavateli a zaměstnanci vzniknou povinnosti 

posuzované podle zákoníku práce. 

                                                 
1 § 34 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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Zákoník práce dále ukládá zaměstnavateli povinnost2 písemně informovat 

zaměstnance o základních právech a povinnostech, které pro něho vyplývají z uzavřeného 

pracovního poměru, a to do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru.  Informace 

musí obsahovat:  

� jméno zaměstnance, název a sídlo nebo jméno a adresu zaměstnavatele,  

� bližší označení druhu a místa výkonu práce,  

� údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené, 

� údaj o výpovědních dobách,  

� údaj o týdenní pracovní době a o jejím rozvržení,  

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

výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy, 

� údaj o kolektivních smlouvách, o kolektivních smlouvách, které upravují 

pracovní podmínky zaměstnance, a označení účastníků těchto kolektivních 

smluv. 

graf 1: Nejčastěji neuváděné informace o právech a povinnostech v pracovním poměru v roce 2008 

3%
21%

21%
27%

27%
1%

druh a místo
práce

údaj o dovolené

výpovědní doby

týdenní pracovní
doba a rozvržení

údaj o mzdě

údaj o kolektivních
smlouvách

 
zdroj: databáze IS dozor SÚIP (vyhodnocení pomocí nástroje MetaCube) 

 

                                                 
2 § 37 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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Informace, které se týkají dovolené, výpovědní doby, a týdenní pracovní doby 

mohou být nahrazeny pouze odkazem na příslušné ustanovení příslušného právního 

předpisu, na kolektivní smlouvu nebo na vnitřní předpis. 

Zaměstnavatelé tuto svojí povinnost v mnoha případech nedodržují, neboť se mylně 

domnívají, že plně dostačuje podat tyto informace ústní formou nebo si je zaměstnanec 

může sám vyhledat v příslušném pracovněprávním předpise.  

 

2.2. Zkušební doba 
 

Sjednání zkušební doby v pracovní smlouvě účastníkům pracovního poměru 

(zaměstnanci a zaměstnavateli) umožňuje, aby si ověřili, zda jim bude pracovní poměr 

vyhovovat; zejména zaměstnanci podmínky výkonu práce a zaměstnavateli schopnosti 

pracovníka. Pokud by některá ze stran dospěla k názoru, že sjednaný pracovní poměr 

nesplňuje její očekávání, může jej ve zkušební době velmi jednoduše ukončit. Zkušební 

doba však nevzniká automaticky se vznikem pracovního poměru. Účastníci pracovního 

poměru jí musejí vždy výslovně sjednat, pokud na ní mají zájem. Velmi důležitý je 

požadavek na písemnou formu sjednání, jinak by byla zkušební doba neplatná. Institut 

zkušební doby je pro zaměstnavatele jedinou možností, jak se zaměstnancem rozvázat 

pracovní poměr bez udání důvodu a bez dalších nároků na finanční vyrovnání. 

K porušení zákoníku práce při sjednávání zkušební doby dochází, když 

zaměstnavatel sjedná se zaměstnancem delší zkušební dobu než 3 měsíce po sobě jdoucích 

po dni vzniku pracovního poměru nebo jí sjedná až po vzniku pracovního poměru. Zákoník 

práce neumožňuje, aby zkušební doba byla sjednána zpětně po té, co již vznikl pracovní 

poměr, nebo v jeho průběhu.  

 
2.3. Skončení pracovního poměru 
 

Vážný zásah do života zaměstnance a v některých případech i zaměstnavatele je 

skončení pracovního poměru nebo jeho rozvázání. Zákoník práce ve svých ustanoveních o 

skončení pracovního poměru stanoví3, jakými způsoby lze rozvázat pracovní poměr. 

Pracovní právo se tímto stará především o to, aby tento rozchod byl co nejvíce slušný, 

                                                 
3 § 48 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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kultivovaný a s rozumnou kompenzací. Zároveň by mělo být zabráněno ukončení 

pracovního poměru pro malicherné důvody nebo jako důsledek vzájemných nesympatií či 

jako důsledek šikanování. Druhou stranou této právní úpravy je názor zaměstnavatelů, že 

jim je znemožněno pružněji reagovat na potřeby trhu práce v souvislosti se skončením 

pracovního poměru. Pracovní poměr může být rozvázán jen: 

� dohodou, 

� výpovědí, 

� okamžitým zrušením, 

� zrušením ve zkušební době, 

� pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby, 

� pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance. 

 
2.3.1. Dohoda o rozvázání pracovního poměru 

Jediným dvoustranným právním úkonem při skončení pracovního poměru je 

dohoda. Dohodne-li se zaměstnanec se zaměstnavatelem na rozvázání pracovního poměru, 

pracovní poměr skončí dnem, který si společně sjednali. Termín skončení pracovního 

poměru nemusí být určen jen stanovením konkrétního data, ale i jinou formou, která by 

blíže určila termín, jako například den návratu zaměstnankyně z rodičovské dovolené, 

skončení sezóny nebo splnění určitého úkolu. 

Zaměstnavatelé v mnoha případech nerespektují povinnost uzavřít dohodu 

písemně4. V případě, že dohoda byla uzavřena pouze ústně, stává se neplatnou a 

zaměstnanec má právo na další zaměstnávání a odpovídající finanční plnění. Povinnou 

písemnou formou dohody o rozvázání pracovního poměru se zaměstnavatelům velmi 

komplikuje situace, kdy zaměstnanec oznámí zaměstnavateli, že již pro něho pracovat 

nebude a do práce nepřijde. Od zaměstnavatele by bylo nesprávné, vyhodnotit tuto situaci, 

pokud by s tím souhlasil, jako formální ústní dohodu a ukončit pracovní poměr. V tomto 

případě má zaměstnavatel možnost pouze evidovat zaměstnanci neomluvenou absenci a 

pracovní poměr s ním rozvázat okamžitým zrušením5. 

                                                 
4 § 49 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
5 § 55 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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2.3.2. Výpověď 

Na rozdíl od dohody, která je dvoustranným právním aktem, je výpověď 

jednostranným právním úkonem, kterým dává jedna ze stran najevo svůj úmysl skončit 

pracovní poměr, aniž by se na tom s druhou stranou dohodla nebo požadovala její souhlas. 

Výpovědí může skončit pracovní poměr zaměstnanec i zaměstnavatel a musí být doručena 

písemně druhé straně. Zaměstnanec může dát výpověď zaměstnavateli z jakéhokoli důvodu 

nebo ve své výpovědi žádný důvod nemusí uvádět6. Oproti tomu je zaměstnavatel omezen 

pouze na výslovně uvedené důvody v zákoníku práce7 a nemůže se od nich odchýlit nebo 

uvádět důvody jiné.  

Jedním z nedostatků ve výpovědích daných zaměstnavatelem je výpovědní důvod, 

který je povinen zaměstnavatel ve výpovědi uvést. Špatná formulace výpovědního důvodu 

má za následek zaměnitelnost s jiným výpovědním důvodem a nelze ho skutkově 

jednoznačně vysvětlit. Přitom stačí stručně popsat skutečnosti zakládající zákonný 

výpovědní důvod. 

Obecně se jedná o tři okruhy důvodů: 

� důvody, které spočívají v ekonomických nebo technických problémech 

zaměstnavatele, 

� důvody, které spočívají v osobních důvodech zaměstnance, zejména zdravotní 

důvody a kvalifikační předpoklady, 

� důvody, které spočívají v nedodržování povinností zaměstnance, vyplývajících 

z uzavřeného pracovního vztahu. 

Zákoník práce k platnosti úkonu, jako je výpověď, vyžaduje jeho doručení. 

K porušování zákoníku práce ze strany zaměstnavatele při skončení pracovního poměru 

dochází zejména v oblasti doručování, kdy zaměstnavatel nedoručí výpověď buď vůbec, 

doručení nemůže dostatečně prokázat nebo nesprávně určí den doručení. Výpověď 

významně zasahuje do sociální sféry zaměstnance, a proto musí být doručena do vlastních 

rukou, nesmí ji tedy převzít např. manžel nebo manželka. Doručuje se do vlastních rukou 

na pracovišti, v jeho bydlišti nebo kdekoliv bude zastižen anebo prostřednictvím sítě nebo 

                                                 
6 § 50 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
7 § 52 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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služby elektronických komunikací. Není-li to možné, musí zaměstnavatel písemnost 

doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb8. Často se stává, že zaměstnanec 

odmítne výpověď převzít na pracovišti. Aby mohl zaměstnavatel považovat písemnost za 

doručenou, musí toto odmítnutí prokázat, například svědecky.  

V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (nejčastěji 

poštou), musí brát zaměstnavatel v úvahu určitá rizika, která jsou s tímto spojena.  

Problémem je, že výpověď je písemností, která se zaměstnance citelně dotýká a ten se 

často snaží doručení vyhýbat nebo odmítne její převzetí. Jestliže zaměstnanec opomene 

nebo zmaří doručení, považuje se zásilka za doručenou dnem, kdy se vrátila zaměstnavateli 

jako nedoručitelná. Odmítne-li zaměstnanec písemnost převzít nebo neposkytne součinnost 

nezbytnou k doručení, považuje se za doručenou dnem, kdy ke znemožnění doručení 

došlo9. V případě, že si zaměstnanec písemnost vůbec nevyzvedne na poště, považuje se 

zásilka za doručenou desátý pracovní den od doby, kdy byla uložena. Zaměstnavatel často 

chybně určí jako datum doručení den, kdy se mu písemnost vrátila jako nedoručitelná. 

 

2.3.3. Výpovědní doba 

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

Výpovědní doba nezačíná běžet dnem doručení výpovědi, ale až prvním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního 

dne příslušného kalendářního měsíce. Zákoník práce stanoví minimální dvouměsíční 

výpovědní dobu, jak pro zaměstnavatele tak pro zaměstnance. Maximální délka výpovědní 

doby stanovena není.  

K pochybení zaměstnavatele dochází zejména, když ukončí pracovní poměr, aniž 

by dodržel výpovědní dobu a jako den skončení pracovního poměru považuje datum 

doručení výpovědi nebo den, který je ve výpovědi uveden. Zaměstnanec je tak krácen na 

svých právech, neboť po celé trvání výpovědní doby je zaměstnavatel povinen zaměstnanci 

přidělovat práci, za kterou mu náleží odpovídající mzda. Je také nepřípustné, aby byla 

sjednána výpovědní doba delší pro zaměstnance než pro zaměstnavatele. 

                                                 
8 § 334 a 336 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
9 § 336 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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2.3.4. Okamžité zrušení pracovního poměru 

Okamžité zrušení pracovního poměru je jednou z alternativ rozvázání pracovního 

poměru. Stejně jako u výpovědi jde o jednostranný právní úkon, nezávislý na souhlasu či 

nesouhlasu druhého účastníka pracovněprávního vztahu. Zrušit pracovní poměr okamžitě 

(lidově řečeno „na hodinu“) lze však jen zcela výjimečně. Jde o velice delikátní způsob 

rozvázání pracovního poměru, což se projevuje v přísných podmínkách, za nichž lze 

okamžité zrušení použít. 

Zaměstnavatel může pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy10, 

� byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok (nestačí jen 

vzetí do vazby), nebo byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný 

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

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců, 

� porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících 

se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. 

Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem není zákoníkem práce nijak 

definováno. Vždy je nutno vycházet z konkrétních okolností jednotlivého případu, z doby, 

situace, pracovního postavení i osoby dotčeného zaměstnance. Je nutné přihlížet k míře 

zavinění zaměstnance, ke způsobu a intenzitě porušení povinností a jeho negativním 

důsledkům pro zaměstnavatele, k tomu, zda zaměstnanec způsobil svým jednáním 

zaměstnavateli nějakou prokazatelnou škodu apod. Významná je rovněž skutečnost, zda 

jde pouze o ojedinělé porušení, nebo o recidivu. Za zvlášť hrubé porušení povinnosti lze 

považovat např. odcizení či poškozování majetku zaměstnavatele nebo jiného 

zaměstnance, dlouhodobější neomluvenou absenci apod.  

Naproti tomu nelze považovat za zvlášť hrubé porušení povinností to, že 

zaměstnankyně, která pečuje o dítě, nenastoupila po skončení rodičovské dovolené do 

zaměstnání z toho důvodu, že neměla možnost zajistit péči o toto dítě v předškolním 

                                                 
10 § 55 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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zařízení a zaměstnavatele o tom vyrozuměla (stejný je i případ, kdy je na rodičovské 

dovolené zaměstnanec). 

Podobně jako u výpovědi, musí zaměstnavatel okamžité zrušení pracovního 

poměru provést písemně, musí v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej 

v budoucnu nebylo možno zaměnit s jiným, a musí ho ve stanovené době doručit 

zaměstnanci, jinak je tento úkon neplatný. Uvedený důvod nesmí být samozřejmě 

dodatečně měněn. Právě doručování a skutkové vymezení důvodu je nejčastějším 

porušením ze strany zaměstnavatele v oblasti okamžitého zrušení. 

Dalším problémem, se kterým si zaměstnavatelé mnohdy neví rady, je určení data, 

ke kterému je pracovní poměr zrušen. Pracovní poměr končí okamžikem doručení 

zrušovacího projevu druhé straně. Jakýkoliv jiný údaj uvedený ve zrušovacím projevu 

nemůže změnit tyto zákonné účinky okamžitého zrušení. Už vůbec nelze pracovní poměr 

zrušit zpětně s účinky ke dni, kdy nastala událost, která je důvodem k okamžitému zrušení 

pracovního poměru, jak se v praxi velmi často děje. 

 

2.3.5. Odstupné 

Při skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele se v zákonem 

stanovených výpovědích důvodech11 poskytuje zaměstnanci odstupné. Zákoník práce 

určuje dvojí výši odstupného.  

Prvním případ: Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru 

výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů: 

� ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, 

� přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, 

� stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele o 

změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za 

účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, 

nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší zaměstnanci odstupné ve výši trojnásobku 

průměrného výdělku při skončení pracovního poměru. 

                                                 
11 § 52 písm. a) až d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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Druhý případ: Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru 

výpovědí danou zaměstnavatelem proto, že zaměstnanec nesmí podle lékařského posudku 

nebo podle rozhodnutí správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat 

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

anebo dosáhl-li na pracovišti nejvyšší přípustné expozice, přísluší odstupné ve výši 

dvanáctinásobku průměrného výdělku. 

Nárok na odstupné nevzniká zaměstnanci pouze na základě výpovědi. Zákon 

pamatuje i na případy, kdy dojde k pochybení ze strany zaměstnavatele v oblasti 

odměňování za práci a v oblasti změny pracovního poměru12.  

Zákoník práce umožňuje zaměstnanci ze dvou důvodů okamžitě zrušit pracovní 

poměr: 

� pokud zaměstnavatel neumožnil zaměstnanci výkon jiné pro něho vhodné práce 

v době 15 dnů ode dne předložení lékařského posudku nebo rozhodnutí 

správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, podle kterého nemůže 

zaměstnanec dále vykonávat práci bez vážného ohrožení svého zdraví, 

� pokud zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdu zaměstnanci anebo 

jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. 

V těchto případech přísluší zaměstnanci odstupné ve výši trojnásobku průměrného 

výdělku. 

Problémem z praxe je postup zaměstnavatelů při poskytování odstupného 

v zákonem stanovené lhůtě a ve výši odstupného. Odstupné je zaměstnavatel povinen 

poskytnout zaměstnanci ve stanoveném termínu, který je určen pro výplatu mzdy. 

Problémem je špatný výklad ze strany zaměstnavatelů, že tříměsíční odstupné je možné 

vyplácet tři měsíce po sobě jdoucí po skončení pracovního poměru a pokud si zaměstnanec 

najde jiné zaměstnání, automaticky na odstupné ztrácí nárok. Tento postup však zákoník 

práce nepřipouští a zcela jednoznačně určuje, kdy a jak se odstupné poskytuje. Odstupné je 

nutné brát především jako nutnou finanční kompenzaci za ztrátu zaměstnání, kterou si 

zaměstnanec nezpůsobil svým jednáním a nepovažovat vyplacení odstupného jako 

zbytečný náklad zaměstnavatele.  

                                                 
12 § 56 písm. a) a b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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2.3.6. Potvrzení při změně zaměstnání 

Nezbytnou součástí všech způsobů skončení pracovního poměru je vystavení 

potvrzení při změně zaměstnání. Potvrzení o zaměstnání je dle zákoníku práce13 

zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci při skončení pracovního poměru a dohody o 

pracovní činnosti. Právní úprava neudává konkrétní lhůtu pro vydání potvrzení o 

zaměstnání, ale spojuje okamžik vydání se skončením pracovněprávního vztahu. Tento 

fakt je ze strany některých zaměstnavatelů nesprávně vykládán, neboť jejich domněnky 

směřují spíše k jiné právní úpravě, která jim ukládá předložit potvrzení o zaměstnání ke 

kontrole na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení ve lhůtě do 8 dnů14. Tento 

postup může zaměstnance postavit do velmi obtížné situace při hledání nového uplatnění 

na trhu práce nebo při evidenci na příslušném úřadě práce. Drtivá většina zaměstnavatelů 

požaduje od potencionálních zaměstnanců předložení potvrzení o zaměstnání 

z předchozího pracovního poměru, a to bohužel zaměstnanec není schopen dodržet z výše 

uvedených důvodů. Je tak přinejmenším znevýhodněn oproti dalším osobám, které se o 

stejnou práci ucházejí, nebo ho v horším případě zaměstnavatel odmítne zaměstnat. 

Podobné je to i při evidenci na úřadech práce. Jedním z prvních dokladů, které jsou při 

zařazování do evidence uchazečů o zaměstnání15 požadovány, je právě potvrzení o 

zaměstnání. Pokud uchazeč toto potvrzení nepředloží, je vystaven dalším komplikacím, 

protože úřad práce nebude mít doklad o předešlém zaměstnání a odmítne uchazeče vůbec 

zaregistrovat.    

Bohužel to, co mnozí zaměstnavatelé stále porušují, je skutečnost, že vůbec 

nevydají zaměstnanci potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru a podmiňují 

jeho vydání splněním povinností ze strany zaměstnanců. Nejčastějším důvodem je 

požadavek na úhradu vzniklé škody způsobené zaměstnancem, která zaměstnavateli 

vznikla, vrácení osobních ochranných pracovních prostředků, nářadí, atd. Tímto jednáním 

se zaměstnavatelé vystavují zbytečnému riziku. Zaměstnanec má totiž právo vymáhat po 

zaměstnavateli vydání potvrzení o zaměstnání, a pokud zaměstnavatel povinnost vydat 

potvrzení o zaměstnání zaměstnanci nesplní a tomu vznikne v důsledku takového jednání 

                                                 
13 § 313 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
14 § 33 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
15 § 24 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
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škoda, odpovídá za ní plně zaměstnavatel16. Nejpravděpodobnější škoda, která může 

zaměstnanci vzniknout, je ušlý výdělek za nepřijetí do pracovního poměru u dalšího 

zaměstnavatele. 

Neméně důležité jako vydat potvrzení o zaměstnání v určeném termínu je také 

uvést v něm správné údaje viz příloha č. 2. Zákoník práce stanoví jaké údaje má potvrzení 

o zaměstnání obsahovat17. Povinný obsah potvrzení o zaměstnání: 

� údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr nebo dohodu o pracovní 

činnosti, 

� druh konaných prací, 

� dosaženou kvalifikaci, 

� zda byl pracovněprávní vztah skončen z důvodu porušení povinnosti 

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané 

práci zvlášť hrubým způsobem, 

� odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné 

expoziční doby, 

� zda jsou zaměstnanci prováděny srážky ze mzdy, v čí prospěch, jak vysoká je 

pohledávka, pro kterou mají srážky dále prováděny, jaké je výše dosud 

provedených srážek a pořadí pohledávky, 

� údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 

1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění. 

Každý zaměstnavatel by měl tyto údaje respektovat a zároveň by se měl vyhnout 

tomu, aby uváděl údaje zbytečné a nad rámec zákona, aniž by s tím zaměstnanec souhlasil. 

Pokud by zaměstnavatel uznal za vhodné upozornit budoucí zaměstnavatele například na 

pracovní kázeň a schopnosti bývalého zaměstnance, pak by se dopustil porušení zákona. 

Takové hodnocení zaměstnance může být obsahem pouze pracovního posudku18. Pokud by 

zaměstnanec nesouhlasil s tím, co je v potvrzení o zaměstnání obsaženo, může se soudně 

                                                 
16 § 265 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
17 § 313 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
18 § 314 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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domáhat ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o jeho obsahu dozvěděl, aby zaměstnavateli 

bylo uloženo je upravit19. 

graf 2: Nejčastěji neuváděné údaje v potvrzení o zaměstnání v roce 2008 

13%

35%40%

7% 2% 3%

údaje o
zaměstnání

druh konaných
prací

dosažená
kvalifikace

okamžité zrušení
pracovního
poměru
expoziční doba

srážky ze mzdy
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Náležitost, kterou není nutno do potvrzení uvádět je údaj o průměrném výdělku. 

Tento údaj je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci na odděleném potvrzení a jen na 

jeho žádost20. Průměrný výdělek slouží pouze pro posouzení nároku uchazeče o 

zaměstnání na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci a může ho po zaměstnanci 

požadovat pouze příslušný úřad práce. Skutečnost, že průměrný výdělek není uveden 

v potvrzení o zaměstnání, je výhodnou vyjednávací pozicí při sjednávání mzdových 

podmínek u dalšího zaměstnavatele, který tak není nijak informován o předešlých 

výdělcích potencionálního zaměstnance. 

I když se může zdát, že potvrzení o zaměstnání, ve kterém není povinným obsahem 

řada dalších důležitých skutečností, je zbytečnou administrativní zátěží pro 

zaměstnavatele, má v každém případě svůj nesporný význam a přinejmenším je účelné a 

přehledné, aby zaměstnavatel měl informace na jednom určeném dokumentu. 

                                                 
19 § 315 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
20 § 314 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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2.3.7. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Jak je již z nadpisu patrné, jedná se o netypické sjednání pracovněprávního vztahu. 

Je nutné upozornit na skutečnost, že každý zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů 

zejména zaměstnanci v hlavním pracovním poměru21. 

Největší rozdíl mezi pracovním poměrem a dohodami je odlišnost v rozvržení 

pracovní doby. Oproti pracovnímu poměru není povinností zaměstnavatele rozvrhovat 

pracovní dobu a odměna z dohod může být poskytnuta až po splnění předem daného úkolu 

bez návaznosti na strávený čas nad výkonem. 

Právní úprava zná dvě formy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr: 

� dohodu o provedení práce, 

� dohodu o pracovní činnosti. 

Dohoda o provedení práce22 může být uzavřena na omezený rozsah. Vlastní výkon 

práce či prací nesmí být ve větším rozsahu než je 150 hodin v kalendářním roce. Zákoník 

práce přímo neurčuje jak má dohoda o provedení práce vypadat a co má obsahovat, což 

může v  případném budoucím sporu oběma stranám způsobovat značné potíže. Proto je 

vhodné k uzavření dohody o provedení práce přistupovat zodpovědněji a zapracovat do ní 

minimálně druh práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, místo, kde by měla být práce 

vykonávána, předpokládanou dobu trvání práce, předpokládaný rozsah pracovních hodin a 

samozřejmě odměnu. I přesto, že zákoník práce blíže neupravuje povinnosti 

zaměstnavatele při uzavírání a následném průběhu vyplývajícím z dohody o provedení 

práce, dochází často k nedodržení stanoveného rozsahu, kdy je překračována hranice 150 

hodin v kalendářním roce. Příčinou tohoto porušování zákoníku práce je především 

samotný právní předpis, který neukládá zaměstnavateli povinnost evidovat odpracovanou 

pracovní dobu a ten buď z nedbalosti, nebo z čistého úmyslu nereaguje na časové omezení 

výkonu práce, který pak může být u jednoho zaměstnance o desítky či stovky hodin vyšší.  

Dohoda o pracovní činnosti je poněkud složitějším uzavřením pracovněprávního 

vztahu než dohoda o provedení práce. Jedinou výhodou je možnost uzavřít dohodu o 

pracovní činnosti se zaměstnancem na práci, která převyšuje 150 hodin za kalendářní rok. 

Omezení je dáno přípustným rozsahem práce, který nesmí převyšovat polovinu stanovené 

                                                 
21 § 74 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
22 § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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týdenní doby. Dodržování tohoto rozsahu se posuzuje za celou dobu trvání dohody, nejdéle 

však za období 52 týdnů. 

Dohoda o pracovní činnosti má své náležitosti a je povinností zaměstnavatele 

uzavřít ji písemně, jinak by se stala neplatnou.23 Obsahem dohody musí být sjednaná práce, 

sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Není třeba uvádět 

konkrétní datum, ke kterému dohoda končí, protože může být uzavřena i na dobu 

neurčitou, ale je třeba vždy dodržet nejvýše přípustný rozsah poloviny stanovené týdenní 

pracovní doby, který se třeba i opakovaně posuzuje nejdéle za období 52 týdnů. 

Důležitým údajem v dohodě o pracovní činnosti je rozvržení týdenní pracovní doby 

do směn. Rozvržení má nepostradatelný význam pro případné náhrady odměny po dobu 

prvních 14 kalendářních dnech trvání pracovní neschopnosti.  

Jakým způsobem lze zrušit dohodu o pracovní činnosti? Jestliže dohoda neobsahuje 

žádný konkrétní způsob ukončení, na kterém se obě strany dohodly a pokud by se ani 

později neshodly na konkrétním dni skončení, je možno jí zrušit jednostranně 

z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná 

běžet dnem, v němž byl druhému účastníku doručen zrušovací projev. 

Ustanovení o rozsahu práce, aby nepřekračoval v průměru stanovenou polovinu 

týdenní pracovní doby je velmi ošidné. Zákoník práce rozumí polovinu pracovní doby 

určené u konkrétního zaměstnance, proto ji není možno určit obecně, protože každý 

zaměstnavatel má stanovenou jinou pracovní dobu, a ta může být rozdílná a flexibilní. 

Stanovená týdenní pracovní doba24 nesmí překročit maximální hranici 40 hodin týdně. 

Z tohoto ustanovení však nelze odvodit přesnou hranici poloviny týdenní pracovní doby 

pro výkon práce na základě dohody o pracovní činnosti, kterou by bylo možné vztáhnout 

jednotně pro všechny zaměstnavatele.  

Velkým problémem při uzavírání dohod o pracích mimo pracovní poměr je 

sjednávání příslušné odměny. Odměna je smluvní záležitostí a záleží na zaměstnanci a 

zaměstnavateli, jak se dohodnou. Nesprávné je se domnívat, že když se v případě dohod, 

nejedná o hlavní pracovní poměr, není omezena spodní hranice odměny. Zaměstnavatel i 

v tomto případě musí respektovat minimální mzdu. Přitom je nutné při sjednávání výše 
                                                 
23 § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
24 § 79 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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odměny dodržovat zásadu rovnosti v pracovněprávních vztazích. Odměna by měla být 

stejná pro všechny zaměstnance, kteří vykonávají stejnou práci, měla by odpovídat 

složitosti a namáhavosti práce a samozřejmě by měla být přiměřená. 

 

3. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU 

 
3.1. Stanovená týdenní pracovní doba 
 

Horní hranice pracovní doby je pevně stanovena zákoníkem práce25 a nelze jí 

sjednat ve větším rozsahu. Délka stanovené pracovní doby nesmí překročit 40 hodin týdně, 

přičemž se jedná o čistý výkon práce s tím, že přestávka na jídlo a oddech se do pracovní 

doby nezapočítává. U zaměstnanců, kteří pracují v podzemí při těžbě a na báňských 

pracovištích geologického průzkumu je nejvyšší přípustná pracovní doba 37,5 hodin týdně, 

stejně jako pro zaměstnance, kteří pracují ve třísměnném nebo nepřetržitém pracovním 

režimu. Další skupinou jsou zaměstnanci pracující ve dvousměnném pracovním režimu a 

jejich pracovní doba nesmí přesáhnout 38,75 hodin týdně. Z toho vyplývá, že pracovní 

doba se určuje zásadně poměrem odpracovaných hodin k týdnu. 

Mohlo by se zdát, že určení délky pracovní doby je otázkou několika málo chvil, a 

že zákoník práce velmi přesně selektuje skupiny zaměstnanců a určuje jim povolený limit 

pracovní doby. V praxi toto nebývá pravidlem pro určování stanovené týdenní pracovní 

doby, nejčastěji dochází k nesprávnému zařazení zaměstnance do pomyslné skupiny a 

např. není brán ohled na to, že pracuje ve směnném provoze a jeho pracovní doba nemůže 

být 40 hodin týdně. 

 

3.2.  Přestávka v práci 
 
 Přestávka v práci je nezbytná pro každého zaměstnance k udržení psychické 

připravenosti a fyzické výkonnosti pro danou práci. Povinností každého zaměstnavatele je 

poskytnout přestávku zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách pracovní doby26. Výjimkou jsou 

zaměstnanci mladší 18 let, kterým musí být poskytnuta přestávka již po 4,5 hodinách 

                                                 
25 § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
26 § 88 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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nepřetržité práce. O tom, kdy bude konkrétní zaměstnanec čerpat přestávku, rozhoduje 

především zaměstnavatel, pokud se obě strany nedohodnou na individuálním čerpání. 

 Aby byl dodržen smysl přestávky na jídlo a oddech je možné jí poskytovat 

kdykoliv během pracovní doby, ale je zakázáno poskytovat jí na začátku a na konci 

pracovní doby. V opačném případě by celý účel povinných přestávek neplnil funkci 

bezpečnostní a nesloužil by k načerpání dalších fyzických a psychických sil zaměstnance. 

 Doba, kdy je čerpána přestávka na jídlo a oddech se nezapočítává do pracovní 

doby, z čehož lze logicky odvodit, že jestliže zaměstnanec nekoná pro zaměstnavatele 

práci, může si tuto dobu strávit dle svého uvážení a není jeho povinností setrvávat na 

pracovišti či v areálu zaměstnavatele nebo dokonce vykonávat nějakou práci.  

 Nedostatkem při určování doby a způsobu čerpání přestávky na jídlo a oddech je 

právě skutečnost, že zaměstnanec nemůže opustit pracoviště, ať už z důvodu, že to 

nedovoluje technologické vybavení zaměstnavatele nebo není na pracovišti zajištěn 

dostatečný počet pracovníků. V této situaci se nejedná o přestávku na jídlo a oddech, ale 

pouze o poskytnutou nezbytnou dobu na jídlo a oddech, za kterou oproti řádné přestávce 

přísluší mzda, což bývá zaměstnavateli opomíjeno. 

 

3.3. Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami  
 

Při rozvržení pracovní doby je povinností zaměstnavatele dodržet nepřetržitý 

odpočinek zaměstnance mezi koncem jedná směny a začátkem další směny v době trvání 

nejméně 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích27. 

Kratší odpočinek mezi směnami lze poskytnout pouze ve zcela výjimečných 

případech, jako jsou naléhavé opravné práce, odvracení nebezpečí pro život nebo zdraví 

zaměstnanců, při živelných událostech a jiných obdobných mimořádných případech. Dále 

také v nepřetržitých provozech, u zaměstnanců pracujících v zemědělství a při poskytování 

taxativně vymezených služeb obyvatelstvu. 

Jako velmi logické se jeví skutečnost, že pokud je na jedné straně zkrácen 

odpočinek mezi dvěma směnami, na straně druhé musí takové zkrácení být kompenzováno 

formou prodloužení následujícího odpočinku. Bohužel v dnešní době, kdy jsou na 

zaměstnance kladeny ohromně vysoké nároky na setrvání v zaměstnání, je zcela běžné 

                                                 
27 § 90 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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nedodržování této povinnosti, a to zejména u maloobchodních řetězců, stavebních firem a 

bezpečnostních agentur. 

 

3.4. Práce přesčas 
 

Podle zákoníku práce je prácí přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz 

zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu a je možné ji 

nařídit jen výjimečně, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami28. 

Celkový souhrn práce přesčas nesmí u jednoho zaměstnance činit více jak 8 hodin 

v jednotlivém týdnu a 150 hodin v kalendářním roce. Pokud se zaměstnanec se 

zaměstnavatelem dohodnou na vyšším rozsahu, než je 150 hodin nemusí tak být učiněno 

písemně, pouze je třeba dodržet stanovený limit 8 hodin přesčasové práce za týden, tzn. 

416 hodin za kalendářní rok. Prací přesčas není, pokud zaměstnanec sám, dobrovolně, 

pouze na základě vlastního rozhodnutí vykonává pro zaměstnavatele práci, a ten mu to 

nenařídil.  

Pozor však na dnešní výklad práce přesčas v jehož smyslu rozhodují i soudy. Pokud 

by zaměstnanec konal práci přesčas bez vědomí širšího vedení zaměstnavatele, ale byl 

s tím seznámen např. vedoucí nebo jiný přímý nadřízený, jednalo by se o práci konanou se 

souhlasem zaměstnavatele a tudíž o práci přesčas. Předejít této situaci lze jedině přímým 

zákazem, aby zaměstnanec nepracoval nad rámec svojí pracovní doby, případně jejímu 

konání zamezit jiným způsobem. Souhlas s výkonem práce nemusí být proveden písemně, 

stačí i tichý souhlas, má-li zaměstnavatelem informace o tom, že zaměstnanec koná práci 

přesčas, výslovně takovou práci nezakáže a vezme takový výkon na vědomí. 

 
3.5. Noční práce 
 

Zákoník práce definuje noční práci jako práci vykonávanou mezi 22. a 6. 

hodinou29. Noční práce je velkým zásahem do psychické a fyzické zátěže zaměstnance, 

neboť se jedná o dobu, která by měla lidskému organizmu sloužit spíše k regeneraci a 

odpočinku než k výkonu jakékoliv jiné činnosti. I z tohoto důvodu zákoník práce omezuje 

                                                 
28 § 93 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
29 § 78 odst. 1 písm. k) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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délku směny zaměstnance, jejíž limit nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě 

jdoucích. 

Opomíjenou povinností zaměstnavatele je zajistit na své náklady, aby zaměstnanec 

pracující v noci byl vyšetřen lékařem, a to před zařazením na noční práci, a dále pravidelně 

dle potřeby, nejméně však jednou za rok. Je třeba připomenout, že zákoník práce definuje 

zaměstnance pracujícího v noci. Není to každý zaměstnanec, jehož pracovní doba zasahuje 

do doby mezi 22. a 6 hodinou. Je to pouze ten, který odpracuje pravidelně během noční 

směny nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích30. 

 

3.6. Evidence pracovní doby 
 

Základním zdrojem při zjišťování konkrétních výkonů jednotlivých zaměstnanců je 

evidence pracovní doby. Zákoník práce udává povinnost zaměstnavateli vést evidenci 

odpracované: pracovní doby, práce přesčas, noční práce a doby v době pohotovosti31. 

Žádným právním předpisem není dána konkrétní forma, jak vést evidenci pracovní doby. 

Je čistě na zaměstnavateli, pro jaký způsob se rozhodne.  

Aby měla evidence pracovní doby nějaký smysl, měla by být srozumitelná, 

přehledná a prokazatelná pro všechny strany, tzn. nejenom pro zaměstnavatele, ale i pro 

zaměstnance nebo kontrolní orgány. Samozřejmou povinností zaměstnavatele je umožnit 

zaměstnanci nahlédnout do vedené evidence pracovní doby a pořizovat si z ní výpisy32. 

Vedení evidence je v praxi velkým problémem, kdy není splněn základní 

předpoklad agendy, neboť ze způsobu jakým se vede, není možné rozpoznat, kdy 

zaměstnanec pracoval, jak dlouhou nebo zda se jednalo o noční práci nebo přesčas. Nestačí 

pouze vyplnit jakousi tabulku, kde bude uveden počet odpracovaných hodin za pracovní 

den nebo dokonce pouze zaškrtnout políčko, že byl zaměstnanec v práci. Z takovéto 

evidence není možné zjistit takřka nic, jedná se pouze o evidenci odpracovaných dní nebo 

odpracovaných hodin. S odstupem několika dní již není možno zjistit skutečnost, od kolika 

do kolika byl zaměstnance v práci, kolik hodin vykovával noční práci, jestli čerpal 

                                                 
30 § 78 odst. 1 písm. l) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
31 § 96 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
32 § 96 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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přestávku na jídlo a oddech, jestli byl dodržen stanovený čas půl hodiny pro přestávku 

nebo na jak vysoký příplatek za práci v sobotu nebo v neděli má zaměstnanec nárok. 

Proto by neměla být brána evidence pracovní doby na lehkou váhu, neboť je to 

jednak přesvědčivý a prokazatelný prostředek pro určení výše mzdy, ale také důkazní 

prostředek pro možné neshody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a pro případnou 

kontrolu v oblasti dodržování pracovněprávních vztahů.  

graf 3: Nejčastější porušení v oblasti pracovní doby v roce 2008 
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zdroj: databáze IS dozor SÚIP (vyhodnocení pomocí nástroje MetaCube) 

 
 

4. ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI A P ŘÍPLATKY 

 
4.1. Minimální mzda 

Mzda je odměna za odvedenou práci v podnikatelské sféře. Hlavním významem 

minimální mzdy je poskytnout zaměstnanci ochranu před nepřiměřeně nízkým oceněním 

práce a stanovit nejnižší přípustnou úroveň ceny práce v pracovněprávním vztahu. Mzda 

nebo odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nesmí být nižší než 

minimální mzda. 

Výše minimální mzdy je stanovena vládou a je určována podle vývoje mezd 

v kalendářním roce a podle vývoje spotřebitelských cen. Minimální mzda plní dvě funkce 

ve vztahu k zaměstnancům: 

� ochrana zaměstnance před chudobou, 
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� upřednostnění příjmu z pracovněprávního vztahu před sociálním příjmem. 

Nařízení vlády33 stanoví minimální mzdu ve formě minimální mzdy za měsíc a 

minimální hodinové sazby. Výši minimální mzdy je podle NV možné snižovat podle míry 

vlivů, které omezují pracovní uplatnění: 

� na 90 %, jde-li o první pracovní poměr zaměstnance ve věku 18 – 21 let, po 

dobu 6 měsíců, 

� na 80 %, jde-li o mladistvého zaměstnance, 

� na 75 %, jde-li o částečně invalidního důchodce 

� na 50 %, jde-li o plně invalidního důchodce. 

Uvedené sazby jsou vztaženy k týdenní pracovní době. Pracuje-li zaměstnanec na 

své přání na zkrácený úvazek, sazba minimální mzdy se zkracuje podle jednoduchého 

matematického výpočtu. 

Nedodržení výše minimální mzdy pak vede k nedostatečnému ohodnocení práce. 

Nemůže to být zdůvodňováno případnými porušeními povinností na straně zaměstnanců 

nebo se odvolávat na skutečnost, že zaměstnavatelé v podnikatelské sféře si mohou určit 

výše mezd podle svého uvážení a podle cen na trhu práce.  

 

4.2. Zaručená mzda 

Zaručenou mzdu lze chápat nejlépe jako finanční vyjádření náročnosti práce, její 

namáhavosti, odpovědnosti a kvalifikaci zaměstnance, na rozdíl od sazby minimální mzdy. 

Nařízením vlády33 jsou stanoveny nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny 

prací. Výše nejnižší úrovně zaručené mzdy je tvořena s ohledem právě na složitost 

odpovědnost a namáhavost vykonávané práce, je odstupňována do osmi skupin a stejně 

jako u minimální mzdy jsou zde stanoveny nepodkročitelné limity pro měsíční a hodinové 

ohodnocování. 

Přílohou k výše zmiňovanému nařízení vlády je i příloha, ve které jsou uvedeny 

obecné charakteristiky skupin a příklady prací ve skupinách podle oborů, a proto by 
                                                 
33 Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení 
ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. 
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zařazení zaměstnance do správné skupiny prací nemělo být problémem pro žádného 

zaměstnavatele. V případě, že zaměstnanec vykonává několik rozličným prací a každá je 

zařazena do jiné skupiny, přihlíží se k té složitější a namáhavější, což se v praxi často 

neděje a zaměstnanec je zařazen do skupiny prací, které vykonává v delším časovém úseku 

vzhledem k odpracované době. 

 Celá řada zaměstnavatelů, zejména z řad podnikajících v restauračních zařízeních, 

uzavírá se všemi zaměstnanci pracovní smlouvy se základní mzdou odpovídající minimální 

mzdě. Spoléhají na jiný příjem zaměstnanců (spropitné nebo všimné) a nezohledňují 

náročnost práce a kvalifikaci zaměstnanců. Důvodem je neinformovanost a neznalost 

právních předpisů a snaha vyhnout se vyšším odvodům sociálního a zdravotního pojištění. 

Tento postup je samozřejmě protiprávní a je proti všem zásadám odměňování uvedeným v 

zákoníku práce. 

 

4.3. Příplatky ke mzdě 

Určení správné výše mzdy není jediným úskalím při oceňování práce zaměstnance. 

Neméně důležitou složkou mzdy jsou příplatky za práci v různých podmínkách a v různém 

prostředí. Zákoníkem práce jsou stanoveny spodní hranice příplatků, je však možné se se 

zaměstnancem dohodnout, že sazba příplatku bude vyšší a je možné si určit i další 

podmínky, za jakých bude poskytován. 

 

4.3.1. Příplatek za práci přesčas 

Zaměstnanci přísluší za práci přesčas mzda, na kterou mu vzniklo právo, a příplatek 

ve výši nejméně 25 % průměrného výdělku34. Výše příplatku má ocenit práci, kterou 

zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonal navíc oproti své standardní pracovní době. 

Jelikož práce přesčas klade na zaměstnance daleko vyšší psychické a fyzické 

nároky než běžná práce, zákoník práce umožňuje čerpání náhradního volna v rozsahu 

práce konané přesčas v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce. Potom však příplatek 

zaměstnanci nenáleží.  

                                                 
34 § 114 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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4.3.2. Příplatek za práci ve svátek 

O svátcích platí zásada zákazu výkonu práce. Existují i výjimky, při kterých je 

možno pracovat ve svátek. Jedná se zejména o naléhavé opravné práce, inventurní práce, 

práce při živelních událostech, práce v dopravě, práce potřebné při střežení objektů a další 

podobné práce, které mají zabránit škodám na majetku nebo zdraví osob, případně mají 

plnit kulturně vzdělávací funkci. 

Na rozdíl od práce přesčas je prioritní u práce ve svátek nárok na poskytnutí 

placeného náhradního volna v rozsahu práce vykonané ve svátek. Jenom v situaci, kdy se 

zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnou, je možné poskytnout příplatek za práci ve 

svátek ve výši 100 % průměrného výdělku35.  

 

4.3.3. Příplatek za noční práci 

Právní předpis definuje noční práci jako práci konanou v době mezi 22. a 6. 

hodinou, tj. v noční době. Za noční práci přísluší zaměstnanci příplatek ve výši 10 % 

průměrného výdělku36. Zaměstnavatel může příplatek poskytovat dvěma způsoby. V praxi 

nejčastější je poskytování příplatku za jednotlivé odpracované hodiny práce v noci. Méně 

obvyklé je poskytování ve stálé měsíční výši za kalendářní měsíc, čímž je navýšena 

zpravidla mzdová sazba pro zaměstnance pravidelně pracujícího v noci. 

 

4.3.4. Příplatek za práci v sobotu a v neděli 

Práce v sobotu a v neděli je velkým zásahem do osobního života zaměstnance. Pro 

drtivou většinu populace jsou sobota a neděle dny nepřetržitého odpočinku v týdnu. 

Skutečnost, že zaměstnanec musí pracovat o sobotě či nedělích je vnímána stejně 

negativně jako nařízená práce přesčas nebo práce v noci. Takovou práci je třeba nějak 

finančně kompenzovat, proto zákoník práce stanoví jako nutné minimum, poskytnout 

zaměstnanci příplatek ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku37. Tato kompenzace 

přísluší všem zaměstnancům, kteří pracují v sobotu nebo v neděli, a nelze posuzovat 

přiznání příplatku podle nahodilosti či pravidelnosti práce. 

 
                                                 
35 § 115 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
36 § 116 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
37 § 118 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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V čem spočívá nejčastější porušení při poskytování povinných příplatků? Je třeba si 

uvědomit, že se jedná o další mzdový náklad, který chce každý podnikatelský subjekt co 

nejvíce snížit. Jednou z cest, jak toho dosáhnout je nepřesné vedení evidence pracovní 

doby, kdy je nesprávně zaznamenán pracovní výkon, např. práce konaná do 22:30 hod. je 

evidována jako práce ukončena ve 22:00 hod a zaměstnanci tak není poskytnut příplatek za 

práci v noci nebo se zaměstnavatel nesprávně domnívá, že musí být odpracována celá 

hodina, aby vznikl nárok na příplatek To je ale chybný výklad, protože nárok vzniká i za 

zlomky hodin. Další případem je vzájemné vyloučení jednotlivých příplatků. Pokud 

například zaměstnanec pracuje v sobotu a zároveň se jedná o práci přesčas, má ze zákona 

nárok na oba příplatky, jak za práci v sobotu tak za práci přesčas a nelze mu poskytnout 

pouze jeden s odvoláním, že musí dostat pouze příplatek vyšší. Také výše poskytovaných 

příplatků neodpovídá zákonem stanovené minimální hranici, což je způsobenou snahou 

zjednodušit si výpočet a nahradit procentuální výměru pevnou sazbou v korunách, která 

bývá hluboko pod zákonným minimem. Neméně častá je i situace, kdy zaměstnavatel 

vůbec netuší, že existují povinné příplatky a nezná platnou legislativu.  

 

4.4. Srážky ze mzdy 

Jestliže je zaměstnavatel v postavení věřitele vůči zaměstnanci, má právo omezeně 

disponovat částkami určenými k výplatě k uspokojení svých pohledávek. Aby bylo možné 

provést srážku ze mzdy k započtení závazku zaměstnance, je třeba písemně vyhotovit 

dohodu o srážkách ze mzdy38. Dohodu žádný právní předpis blíže neupravuje, není 

stanovena její forma ani její náležitosti, je tak zcela na zaměstnavateli a zaměstnanci co 

bude obsahovat a v jaké bude formě. 

Častým jevem, kdy jsou nezákonně zaměstnavatelem prováděny srážky ze mzdy 

zaměstnanců, je snaha velmi rychle a co nejjednodušeji uspokojit svoje pohledávky bez 

ohlednu na souhlas či nesouhlas zaměstnance a bez uzavřené dohody o srážkách ze mzdy. 

Přičemž pohledávkou může být takřka vše, co uzná zaměstnavatel za vhodné, od vzniklé 

škody přes pokutu za neplnění povinností až po schodek na svěřených hodnotách. Takové 

jednání není v souladu s právními předpisy především proto, že mzda nemůže být 

vystavena svévolným manipulacím ze strany zaměstnavatele.    

                                                 
38 § 146 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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graf 4: Nejčastější porušení v oblasti odměňování zaměstnanců v roce 2008 
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zdroj: databáze IS dozor SÚIP (vyhodnocení pomocí nástroje MetaCube) 

 

4.5. Splatnost mzdy 

Mzdu lze definovat jako finanční odměnu za odvedenou práci, která je vyplácena 

v zákonných penězích, předem určeným způsobem a ve stanoveném termínu. Podle 

platného práva neexistuje možnost, aby osoba, se kterou byl uzavřen pracovněprávní vztah, 

vykonávala práci bez úplaty, přičemž mzdou může být peněžité plnění nebo plnění 

peněžité hodnoty (naturální mzda)39.  

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost, poskytnout zaměstnanci mzdu po 

vykonání práce, a to nejpozději v následujícím kalendářním měsíci40. Od této právní 

úpravy se není možno odchýlit ani s odůvodněním, že je zaměstnavatel v druhotné platební 

neschopnosti, že nemá dostatek finanční hotovosti nebo že výplatu mzdy podmiňuje 

splněním nějaké povinnosti zaměstnance. V praxi to však nebývá pravidlem. 

Nedodržením splatnosti mzdy vznikají zaměstnancům nemalé komplikace. Je to 

především mzda, kvůli které vstupují do pracovněprávních vztahů a očekávají, že jim bude 

poskytnuta za odvedenou práci včas. Tím, že zaměstnavatel nevyplatí mzdu či nedodržení 

stanovený termín pro výplatu mzdy, staví zaměstnance do kritické životní situace, když 

musejí přehodnotit svoje finanční hospodaření, které pro ně může mít negativní 

ekonomický dopad a je velmi hrubě zasaženo do jejich soukromých práv. 

                                                 
39 § 109 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
40 § 141 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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5. NÁHRADY 

 
5.1. Cestovní náhrady 

Cestovní náhrady jsou poskytovány zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce. 

Veškeré náklady, které zaměstnanci vzniknou ve spojení s jeho prací mimo pravidelné 

pracoviště, hradí zaměstnavatel a v žádném případě je nemůže přenášet na zaměstnance. 

Zákoníkem práce jsou dány jednotlivé druhy cestovních náhrad41, které zaměstnanci 

vzniknou, např. při: 

� pracovní cestě 

� cestě mimo pravidelné pracoviště 

� cestě mimo rozvrh směn 

� přeložení 

� výkonu práce v zahraničí 

Takto stanovená pravidla pro poskytování cestovních náhrad, dávají zaměstnanci 

právo na jejich poskytování a ten se jich, jako svých zákonných práv, nemůže vzdát42. 

Stejně tak je nezpochybnitelné, že závislá práce se provádí výhradě na náklady 

zaměstnavatele a na jeho odpovědnost.  

Pro správné určení výše cestovních náhrad je nezbytné správně sjednat místo 

výkonu práce jako jeden z povinných údajů v pracovní smlouvě. V opačném případě není 

možno stanovit dobu, za kterou náhrady přísluší, ani místo, ze kterého je potřeba vycházet 

při jejich určení. Problémem z praxe je neuznání cestovních náhrad, kdy zaměstnavatel 

nehradí stravné, které především kompenzuje zvýšené výdaje na stravování, např. 

v restauracích nebo určí jejich nesprávnou výši, či neproplácí jízdní výdaje, neboť se 

domnívá, že je věcí zaměstnance, jak se dostane na určené pracoviště při pracovní cestě. 

 
5.2. Náhrada za dovolenou 

Dovolená je jednou z forem odpočinku a svou povahou je jedním ze základních 

práv zaměstnance. Právo na dovolenou se vztahuje pouze na individuální osobu a nelze ho 

                                                 
41 § 152 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
42 § 19 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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převádět na nikoho jiného. V případě splnění zákonných podmínek je povinností 

zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci dovolenou ve stanovené výměře a v určeném 

období43.  

Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši jeho průměrného výdělku za celou dobu 

čerpání dovolené, což je doba, kterou neodpracoval. V případě nevyčerpání dovolené, na 

kterou vzniklo zaměstnanci právo, z důvodu skončení pracovního poměru je povinností 

zaměstnavatele jí proplatit. Náhrada za dovolenou je splatná v nejbližším výplatním 

termínu určeném zaměstnavatelem pro výplatu mzdy. 

Nejčastějším porušením v oblasti náhrad za dovolenou je nesprávný výpočet nároku 

na dovolenou a chybný postup při určení průměrného výdělku pro účely náhrad. 

Dovolenou není možno odměňovat jako výkon práce, ale je nutné dodržet dikci zákona, 

kde se nevychází z ceny práce, ale z průměrných výdělků.  

 

6. ZÁKON O INSPEKCI PRÁCE 

 
6.1. Obecná charakteristika zákona o inspekci práce 

Kontrolní činnost v oblasti dodržování pracovně právních vztahů byla do 30. června 

2005 v kompetenci místně příslušných úřadů práce. Tato jejich kontrolní činnost byla 

ukončena dne 1. července 2005, kdy nabyl účinnosti zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci 

práce, který zrušil Český úřad bezpečnosti práce i inspektoráty bezpečnosti práce a zřídil 

Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě a oblastní inspektoráty práce, které jsou 

zároveň správními úřady a dle zákona jsou kontrolními orgány na úseku ochrany 

pracovních vztahů a pracovních podmínek. 

Oblastní inspektoráty práce vykonávají kontrolu dodržování povinností v oblasti 

pracovněprávních předpisů, vyjma několika málo okruhů, které mají dosud ve své 

kompetenci úřady práce, jako je nelegální zaměstnávání, činnost právnických a fyzických 

osob při zprostředkování zaměstnání a kontrola cizinců44. Zjednodušeně lze konstatovat, že 

                                                 
43 § 212 až § 214 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
44 § 125 a 126 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
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inspektoráty dnes kontrolují mimo bezpečnosti práce i dodržování povinností 

vyplývajících z právních předpisů45: 

� z nichž vznikají zaměstnancům práva nebo povinnosti v pracovněprávních 

vztazích, včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, 

� stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku,  

� dodržování kolektivních smluv, 

� dodržování vnitřních předpisů. 

graf 5: Porušení pracovněprávních předpisů podle úseků správních deliktů v roce 2008 
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zdroj: databáze IS dozor SÚIP (vyhodnocení pomocí nástroje MetaCube) 

 

Zákon IP upravuje práva a povinnosti inspektorů a kontrolovaných osob při výkonu 

kontrolní činnosti, určuje působnost a příslušnost inspektorátů a stanoví výši pokut za 

jednotlivé přestupky a správní delikty. Působnost inspektorátu se vztahuje prakticky na 

všechny osoby, které uzavřely nějaký pracovněprávní vztah. Právo kontroly neplatí pro 

ozbrojené složky a pro zaměstnavatele, kde kontrolní činnost ve stejné oblasti vykonávají 

jiné úřady46.  

 

Jedním z úkolů oblastních inspektorátů práce a jejich inspektorů je zjistit závadový 

stav v pracovněprávních vztazích, uvést ho do protokolu, uložit opatření k odstranění 

                                                 
45 § 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
46 § 6 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
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nedostatků zjištěných při kontrole a vyžadovat písemnou zprávu o přijatých opatřeních a 

opatření kontrolovat.  

 

6.2. Ukládání pokut 

Oblastní inspektorát práce je také správním orgánem, může rozhodovat ve 

správním řízení o uložení pokuty za přestupek nebo správní delikt a může uložit 

pořádkovou pokutu za nesplnění povinnosti. Zákon IP velmi podrobně selektuje jednotlivé 

přestupky a správní delikty a určuje maximální možnou hranici případné sankce. 

Při určování výše pokuty musí inspektorát přihlédnout k poměrům osoby, které je 

sankce ukládána, zejména o jak velký subjekt se jedná z ekonomického hlediska, zda 

disponuje specializovaným personálem pro mzdovou a personální agendu, o jak závažný 

správní delikt se jedná, kolika osob se přímo dotkl, jakým způsobem byl spáchán, zda 

nedbalostí nebo s úmyslem někoho poškodit, jaké měl následky pro zaměstnance a jak 

citelně zasáhl do jejich soukromých práv. Správní orgán musí vzít v úvahu veškeré 

skutečnosti svědčící jak ve prospěch pokutovaného zaměstnavatele, tak proti němu. 

Pokuta nemá plnit úlohu pouze represivní, ale musí plnit i preventivní úlohu, aby 

byla dostatečným poučením ke změně postoje k  plnění povinností vyplývajících pro 

zaměstnavatele z pracovněprávních vztahů s tím, že uložení pokuty v nejvyšší možné výši 

stanovené zákonem by bylo nepřiměřeně tvrdé. Pokuta by měla být ukládána s ohledem na 

očekávaný preventivní účinek, její výše by měla odpovídat závažnosti zjištěných porušení 

právních povinností. 

Inspektorát má možnost sankci uložit několika způsoby: 

� Příkazem „na místě“, 

� Příkazem „s odporem“, 

� Rozhodnutím. 
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6.2.1. Příkaz „na místě“ 

Příkaz „na místě“47 je nejjednodušší a nejrychlejší uložení pokuty. Pokud účastník 

řízení (zaměstnavatel) uzná důvody vydání příkazu, nepožaduje jejich přezkoumání, má za 

to, že správní delikt je dostatečně prokázaný, je možné vydat příkaz na místě. Zároveň je to 

„nejlevnější řešení“ porušení povinnosti, protože sankci je možno uložit pouze do výše 

10.000,- Kč. Převzetím příkazu a podepsáním prohlášení, že účastník s uložením pokuty 

souhlasí, se stává příkaz pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.  

 

6.2.2. Příkaz „s odporem“ 

Příkaz „s odporem“48 se může vydat na základě jediného dokladu, kterým je 

protokol. Protokol musí být řádně vypořádán, kontrolovaný s ním v souladu se zákonem 

seznámen, popřípadě se musí kontrolní orgán zákonně vypořádat s námitkami 

kontrolovaného proti obsahu protokolu49. Pokud o obsahu nejsou již žádné pochybnosti, je 

možné vydat příkaz. Vydání příkazu může být prvním, a zároveň posledním úkonem 

v řízení. Proti tomuto příkazu může účastník řízení podat odpor ve lhůtě do 8 dnů ode dne 

doručení příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a správní řízení pokračuje. Jaké další 

úkony jsou učiněny při podání odporu, popisuje následující kapitola. 

 

6.2.3. Rozhodnutí 

Rozhodnutí o uložení pokuty je procesně nejsložitější a časově nejnáročnější forma 

uložení sankce. Po zákonném vypořádání protokolu následuje zahájení správního řízení50, 

které je zahájeno dnem doručení písemnosti účastníku řízení. Řízení je zahájeno i v případě 

doručení příkazu „s odporem“ a pokračuje dále podáním odporu. 

Účastník je oprávněn navrhovat důkazy, je povinen označit důkazy na podporu 

svých tvrzení a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, pokud 

inspektorát usnesením tuto dobu neomezí. Inspektorát není návrhy účastníka vázán, vždy 

však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. Účastník má dále právo 

vyjádřit v řízení své stanovisko, a pokud o to účastník požádá, poskytne mu inspektorát 

                                                 
47 § 150 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
48 § 150 odst. 1 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
49 zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole 
50 § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
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informace o řízení. Před vydáním rozhodnutí má účastník právo vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí.  

V případě, že není zapotřebí dalších nezbytných úkonů v dokazování, je správní 

orgán povinen vydat rozhodnutí do 30-ti dnů od zahájení správního řízení. Proti rozhodnutí 

může být podáno odvolání ke Státnímu úřadu inspekce práce se sídlem v Opavě 

prostřednictvím oblastního inspektorátu práce, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení. 

Lhůta pro odvolání začíná běžet následující den po oznámení rozhodnutí, nejpozději však 

po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno 

k vyzvednutí. 

 

Tabulka 1: Výše pokut ve správním řízení za vybrané správní delikty 

Správní delikt Maximální výše 
pokuty v Kč 

Na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr  

Porušení stanovené povinnosti při vzniku změnách a končení 
pracovního poměru, DPP a DPČ 

300.000,- 

Na úseku odměňování zaměstnanců 
Neposkytnutí minimální mzdy nebo zaručené mzdy ve 
stanovené výši 

2.000.000,- 

Neposkytnutí mzdy ve stanoveném termínu 2.000.000,- 
Neposkytnutí mzdy nebo náhradního volna za práci přesčas 1.000.000,- 
Neposkytnutí mzdy, náhradního volna nebo příplatek za práci 
ve svátek 

1.000.000,- 

Neposkytnutí příplatku za práci v sobotu a v neděli (souvislost 
s neposkytnutím složky mzdy ve stanoveném termínu) 

2.000.000,- 

Provedení srážky ze mzdy bez dohody o srážkách ze mzdy 2.000.000,- 
Neposkytnutí odměny z DPP nebo z DPČ 2.000.000,- 

Na úseku náhrad 
Neposkytnutí náhrady mzdy nebo náhrady výdajů spojených 
s výkonem práce 

200.000,- 

Na úseku pracovní doby 
Nestanovení pracovní doby podle režimu práce u jednotlivých 
zaměstnanců 

2.000.000,- 

Neposkytnutí přestávky v práci na jídlo a oddech 1.000.000,- 
Nezajištění rozvržení pracovní doby, aby zaměstnanec měl 
nepřetržitý odpočinek mezi směnami 

1.000.000,- 

Nevedení evidence pracovní doby 400.000,- 
Nařízení práce přesčas nad rámec a v rozporu se zákoníkem 
práce 

2.000.000,- 

Nezajištění vyšetření lékařem u zaměstnance pracujícího v noci 1.000.000,- 
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 Cílem kontroly ze strany inspektorátu práce není v žádném případě uložení 

největšího množství pokut nebo v nejvyšší možné sazbě. Kontrola musí upozornit subjekty 

na chyby, kterých se dopouští v pracovněprávních vztazích, umožnit jim, aby nedostatky 

v rozumné lhůtě odstranily, poučily se ze svého jednání a přijaly takové postupy, které 

v budoucnu zamezí porušování právních norem. Pokuta by měla být ukládána až v případě, 

kdy se jedná o velmi citelný zásah do práv zaměstnanců nebo porušení je zjišťováno 

opakovaně v následujících obdobích. 
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7. ZÁVĚR 
 

Důvodem pro zvolení tématu bakalářské práce, byl zájem o pracovní právo a 

vlastní zkušenosti s touto problematikou, které jsem získal jako inspektor Oblastního 

inspektorátu práce v Ústí nad Labem. Několikaletá praxe mě utvrdila v názoru, že oblast 

pracovněprávních vztahů je pro řadu zaměstnavatelů velmi složitá a nepřehledná. Problém 

je i v zákoníku práce, který upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, dává jim 

určitá práva a povinnosti, ale je poměrně obsáhlý a nepřehledný. Je třeba upozornit, že se 

jedná o právo výkladové a není možné podle něho najít konkrétní řešení daného problému. 

Dostupnost literatury a zákonných norem není nikterak problematická. Pro osoby, 

které nemají praktické zkušenosti, nebo se danou problematikou nikdy nezabývaly, je ale 

velmi složité se v dostupných materiálem orientovat. V žádném typu literatury, ať se 

jednalo o různé druhy zákoníku práce s komentáři nebo odborné časopisy, jsem se nesetkal 

s komplexním přístupem k problémům vznikajícím v souvislosti se zaměstnáváním. Pro 

laika je obtížné najít zdroj, kde by bylo stručně popsáno, jaká má základní práva a 

povinnosti v pracovněprávním vztahu.  

Velmi malá skupina zaměstnavatelů konzultuje problémy pracovního práva se 

specializovanou firmou či dokonce vyhledá právníka. Svěřit personální a mzdovou agendu 

externí účetní firmě neznamená, že všechny právní předpisy budou dodrženy. Ale je jasné, 

že případné následky, které vzniknou nedodržením zákona, budou řešeny pouze se 

zaměstnavatelem. Zároveň je třeba se zmínit, že pokud se zaměstnavatel rozhodne svěřit 

otázku pracovního práva právníkovi, je téměř nemožné najít takového, který by se 

specializoval přímo na zákoník práce. Je vcelku logické, že je pracovní právo pro právní 

zastupování komerčně nezajímavé a nelze s ním dosáhnout věhlasu jako třeba v právu 

trestním.  

Při zpracování statistických údajů mě nejvíce zaujala skladba porušovaných 

ustanovení zákoníku práce. Z pohledu inspektora, který má v této oblasti praktické 

zkušenosti, se jedná o elementární a předvídatelné povinnosti zaměstnavatelů. Shrnou-li se 

důvody závadového jednání a nebude se přihlížet k zcela vědomému nedodržování 

paragrafů, je hlavní příčinou porušování zákoníku práce neznalost zákonných norem a 

jejich špatný výklad. 
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Práce v jednotlivých kapitolách uvádí elementární rámec povinností tak, jak ukládá 

zákon a nejčastější způsoby, kterými je zákon porušován. Velkým přínosem tak může být 

pro zaměstnavatele, neboť je seznamuje se základními oblastmi zákoníku práce, 

upozorňuje na nejčastější prohřešky s praxe, a tím jim dává vodítko, jak se v budoucnu 

podobným nedostatkům vyhnout. Poslední kapitola informuje o zákonu IP a svým 

obsahem má působit jako vztyčený prst pro každého, kdo záměrně porušuje právní 

předpisy nebo je bere na lehkou váhu a nezajistí jejich dodržování. 

Budeme-li uvažovat o způsobech, kterými předcházet porušování zákoníku práce, 

pak by to mělo být ze strany zákonodárců zjednodušení a zpřehlednění zákona. Ze strany 

zaměstnavatelů kladení více důrazu na vážnost pracovněprávních vztahů, dostatečně se 

informovat před uzavřením pracovního poměru a problematice věnovat větší péči, neboť 

zaměstnanci jsou jedním z důležitých výrobních prostředků k dosažení podnikatelských 

cílů. 

Bakalářská práce bude jedním z prostředků, jak zodpovědět otázky na téma 

základní povinnosti zaměstnavatelů při celém průběhu pracovního poměru, které budou 

směřovány na Oblastní inspektorát práce v Ústí nad Labem, jehož zákonná povinnost je 

zajistit konzultační a poradenskou činnost v oblasti pracovněprávních vztahů. 
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Příloha č.1 – Vzor pracovní smlouvy 
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