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 Pro svoji bakalářskou práci z oboru pracovního práva jsem si vybrala pracovní smlouvy, 

neboť mě tato oblast velmi zajímá a během života každého nás toto téma provází. Myslím si, že 

se s pracovními smlouvami v budoucnosti setkám, ať už z pohledu zaměstnance, či zaměstnavatele. 
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Pracovně právní předpisy regulují práci zaměstnance pro zaměstnavatele. Na jedné straně se právní 

úprava snaží zaměstnavatele podpořit pomocí nástrojů, které zaměstnavatel využívá k vedení práce 

zaměstnanců. Zato na opačné straně se snaží zaměstnanci zajistit vhodné podmínky pro výkon 

jejich práce. 

Cílem mé bakalářské práce bude prozkoumat, jestli pracovní smlouvy zaměstnanců střední 

školy nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou tvořeny podle právní úpravy a 

zda odchýlení se od pracovního zákonu bude mít vliv na platnost či neplatnost smlouvy a případně 

nastínit přijatelné řešení. 

Bakalářská práce je složena ze čtyř částí. V první části se budu zabývat pracovněprávními 

vztahy, tato část se bude týkat důležitých pojmů pracovněprávních vztahů především 

charakteristikou subjektů, objektů a obsahu. Dále se v této části budu zaměřovat na pracovní 

smlouvy jejich podstatné náležitosti a co je hlavním obsahem těchto smluv, neboť pracovní 

smlouvy jsou obvyklým způsobem vzniku pracovního poměru. Tato část bude vymezena i dohodám 

o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

V další části bakalářské práce budu rozebírat prostředí a pracovní smlouvy zaměstnanců 

střední školy. Jaké požadavky má vedení střední školy na přijetí nových zaměstnanců, kritéria 

přijetí, vzdělání uchazečů a jak důležitou roli při přijetí hrají zkušenosti uchazeče. 

V poslední části provedu zhodnocení informací, které jsem získala a které mi byly 

poskytnuty střední školou. Myslím si, že tato střední škola bude preferovat pracovní smlouvy oproti 

dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr a taky, že většina pracovních smluv je 

uzavřena na dobu neurčitou. Domnívám se, že kromě podstatných náležitostí, které ke každé 

pracovní smlouvě neodmyslitelně patří, budou v pracovní smlouvě informace o odměňování, 

pracovní době popřípadě zkušební pracovní době. 

Při tvorbě mé bakalářské práce budu vycházet pouze z odborné literatury, která pojednává o 

pracovním právu a smlouvách, které mi budou poskytnuty střední školou, u které budu analyzovat 

jejich pracovní smlouvy a poté tyto smlouvy porovnám s aktuální právní úpravou. 
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2.Základní formy pracovněprávních vztahů 
„ Po letech váhání byl v roce 2006 přijat nový zákoník práce. Při jeho přípravě se nepodařilo 

dosáhnout shody v základních otázkách úpravy pracovněprávních vztahů, nestal se proto tím 

kodexem, který by stabilizoval úpravu pracovněprávních vztahů do budoucna. Ode dne své 

účinnosti (1. 1. 2007) byl dotčen celou řadou dílčích novelizací. Nejvýraznějšími z nich byla tzv. 

technická novela (zákon č.362/2007 Sb.). Další novelizace se připravují.“[1] 

2.1. Pojem pracovněprávních vztahů 
Důležitá část právního řádu České republiky je pracovní právo, které pomocí právních předpisů 

upravuje vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Základním předpisem, který tyto vztahy 

upravuje, je zákon č. 262/2006 Sb. 

Do zákoníku práce byly vedle dosavadních individuálních a kolektivních pracovních vztahů 

inkorporovány i předpisy Evropských společenství. Tyto předpisy (ve formě směrnic EU) se snaží 

zajistit stejné podmínky všem zaměstnancům v evropském prostoru. „Za účelem naplnění pravidel 

obsažených ve Směrnicích jsou členské státy povinny je zapracovat (implementovat) do národních 

právních předpisů, v daném případě do zákoníku práce, a české pracovní právo tak uvést do 

souladu (harmonizovat) s právní úpravou obsaženou ve Směrnicích.“[2] 

Pracovněprávní vztahy jsou regulované společenské vztahy, které vznikají mezi subjekty 

v pracovním procesu, a jejich účastníci jsou nositelé vzájemných subjektivních práv a právních 

povinností.[3] 

Možnost subjektů se odklonit od zákona je v pracovním právu omezena, zákon se tímto snaží 

zaměstnance chránit. Právní předpisy určují, jakým způsobem se mají účastníci pracovněprávních 

vztahů chovat a ponechávají pouze omezenou možnost se ve smluvních ujednáních od těchto 

ustanovení odchýlit, zejména pak zakazují odchýlení se v neprospěch zaměstnance jako slabší 

smluvní strany. 

2.2.Subjekty pracovněprávních vztahů 
 Účastníky pracovněprávních vztahů jsou fyzické i právnické osoby. Podmínkou, k tomu aby 

tyto subjekty mohly vstupovat do pracovněprávních vztahů, je, že musí oplývat určitými 

vlastnostmi. Proto právní normy řeší, jaké podmínky musí subjekty splňovat, aby mohly být 

v pracovněprávním vztahu. 

 

[1]GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 978-80-7380-243-1, str. 13. 
[2]HŮRKA, Petr a kolektiv. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, str. 20. 
[3]GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 978-80-7380-243-1. 
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 „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] 

2.2.1. Fyzická osoba 

Fyzická osoba může vystupovat jako subjekt pracovněprávních vztahů: 

-jako zaměstnanec, který vykoná práci za odměnu pro jiného,( pro zaměstnavatele), 

-jako zaměstnavatel, ten, pro něhož je práce konána, 

-jako uchazeč o zaměstnání, tedy osoba, která je na úřadu práce registrována jako uchazeč o 

zaměstnání.[5] 

2.2.1.1. Fyzická osoba- zaměstnanec 

Fyzická osoba je způsobilá stát se zaměstnancem dnem, kdy dosáhne 15 let věku. Den 

nástupu do práce, nesmí předcházet dni, kdy fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku. 

Zaměstnávání fyzických osob mladších 15 let je zakázáno, taktéž zákon nedovoluje zaměstnávat 

osoby, které mají 15 let, ale ještě neukončily povinnou školní docházku. 

Za určitých podmínek, zákon dovoluje zaměstnávat fyzické osoby mladší 15 let, ale tyto 

osoby mohou provozovat pouze sportovní, kulturní, reklamní nebo uměleckou činnost. 

V těchto situacích se nejedná o výkony práce v pracovněprávních vztazích a k těmto činnostem 

musí mít povolení úřadu práce. 

 Způsobilosti k právům a povinnostem v pracovněprávních vztazích nemůže být fyzická 

osoba zbavena ani tuto způsobilost nelze omezit. Tato způsobilost vzniká dovršením patnácti leta 

zaniká smrtí. Oproti tomu způsobilost k právním úkonům může být omezena, dokonce zaměstnanec 

na základě soudního rozhodnutí může být této způsobilosti zcela zbaven. Jestliže zaměstnanec není 

k některým právním úkonům způsobilý, může ustanovit svého zástupce, který za něho tyto úkony 

provede, zástupce však za něj nesmí uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti. 

 

[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]GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 978-80-7380-243-1. 
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2.2.1.2. Fyzická osoba - zaměstnavatel 

Zaměstnavatelem se může stát fyzická i právnická osoba, která si najímá osobu k výkonu 

závislé práce a zavazuje se mu poskytnout za tuto práci odměnu.[6] 

Fyzická osoba jako zaměstnavatel je způsobilá k právům a povinnostem od narození. 

Způsobilost k právním a protiprávním úkonů v pracovněprávních vztazích zákon upravuje odlišně. 

Zákon stanovuje, že zaměstnavatel je způsobilý k právním a protiprávní úkonům až po dosažení 18 

let. 

2.2.2. Právnická osoba 

V české republice je fyzická osoba jako zaměstnavatel poměrně vzácným jevem, mnohem 

častějšími zaměstnavateli jsou právnické osoby. 

 Nejvýznamnějšími zaměstnavateli obchodních společností jsou právnické osoby. Právní 

postavení těchto osob, se pak řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Zaměstnavateli 

jsou rovněž další právnické osoby, jejichž založení a vznik se neřídí obchodním zákoníkem, ale je 

upraveno v jiných předpisech.[7] 

„ Jménem právnické osoby – zaměstnavatele – mohou činit právní úkony statutární orgány 

to jsou ti, kteří jsou k tomu oprávněni smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo 

zákonem, jiní zaměstnanci nebo členové zaměstnavatele, pokud je to stanoveno ve vnitřních 

předpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.“[8] 

2.2.3. Stát 

Právnickou osobou může být i stát jako významný zaměstnavatel.V pracovněprávních 

vztazích za stát jedná a vykonává práva a povinnosti příslušná organizační složka státu, která ale 

nemá právní subjektivitu. 

„ Stát plní své funkce v pracovněprávních vztazích jako subjekt zajišťující další činnosti 

v rámci pracovněprávních vztahů odvozených – jedná se o výkon státního odborného dozoru, o 

účast při realizaci práva na zaměstnání. Kdo je v těchto vztazích oprávněn jménem státu činit 

právní úkony, určují ve většině případů zvláštní právní předpisy.“[9] 

2.2.4. Odborová organizace 

Odborové organizace zastupují zájmy zaměstnanců. Jejich posláním je chránit zaměstnance 

jako jednotlivce či menší i větší skupiny zaměstnanců. 

 

 

[6]HŮRKA, Petr a kolektiv. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2. 
[7] BĚLINA, Miroslav a kolektiv. Pracovní právo 4. vydání. 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. 30 
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[9]GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 978-80-7380-243-1, str. 31. 

 Odborové organizace vystupují hlavně v kolektivních pracovněprávních vztazích. V zákoně 

č. 83/1990 Sb. je dáno, že odborová organizace při svém vzniku nabývá právní subjektivity. 

2.2.5. Zastoupení v pracovněprávních vztazích 

Zastupování v pracovněprávních vztazích je upraveno v občanském zákoníku. V 

pracovněprávních vztazích může za zaměstnavatele i zaměstnance provádět právní úkony třetí 

osoba. Zástupce nikdy nejedná svým jménem, nýbrž jménem osoby, kterou zastupuje. Práva a 

povinnosti ze zastoupení vznikají vždy osobě, která je zastupovaná. Jestliže osoba nemá způsobilost 

k právním úkonům nebo má jiné zájmy a cíle než zastoupený, tak tato osoba zastupovat dotyčného 

nemůže. 

Zastoupit zaměstnavatele smí fyzická i právnická osoba, podmínkou ale je, že nemůže být 

tato osoba se zaměstnavatelem v pracovněprávním vztahu. Zástupcem zaměstnance může být jak 

fyzická, právnická osoba, tak i jiný pracovník. Toto zastoupení platí pouze v právních úkonech, 

nelze zaměstnance zastupovat při výkonu práce v pracovním poměru, protože hlavním znakem 

pracovního poměru je osobní výkon práce. 

„ Zastoupení v pracovněprávních vztazích dělíme podle právní skutečnosti, na jejímž 

základě vzniká, na základě smlouvy (smluvní zastoupení) nebo na základě soudního 

rozhodnutí.“[10] 

2.3. Obsah pracovněprávních vztahů 
Obsahem pracovněprávních vztahů jsou práva a povinnosti účastníků těchto 

vztahů.Povinnost plnit úkon se dělí na pozitivní (něco dát, něco konat), tak i negativní (něčeho se 

zdržet, něco strpět). Pozitivní povinnost se člení na povinnost osobní povahy (konat práci) či 

povinnost věcné povahy (zaplatit mzdu). Rozdíl mezi těmito závazky je, že povinnost věcné povahy 

se může dědit (např. v situaci kdy zaměstnanec zemře, jeho mzdu dostane dědic). Kdežto povinnost 

osobní povahy je nezastupitelná, v případě úmrtí zaměstnance povinnost konat práci zaniká a tudíž 

nepřechází na dědice. 

„Hlavní povinnosti zaměstnance je konat sjednanou práci dle pokynů zaměstnavatele, 

zaměstnavatel má totiž oprávnění tento výkon práce vyžadovat a udělovat zaměstnanci potřebné 

pokyny (nařizovací právo).“[11] 

 

 

 

 
[10] GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 978-80-7380-243-1, str. 
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32.[11]HŮRKA, Petr a kolektiv. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, str. 70. 

 Zaměstnanec by měl pracovat svědomitě a pečlivě, tak aby splnil pracovní úkol dle 

požadavků zaměstnavatele. Tyto povinnosti musí jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel plnit ode dne, 

kdy obě strany sjednaly den nástupu do práce. 

„Základní povinností zaměstnavatele je poskytnout za vykonanou práci úplatu (dle zákoníku 

práce mzdu, plat nebo odměnu), čemuž odpovídá základní povinnost zaměstnance - oprávnění tuto 

úplatu vyžadovat.“[12] 

Zaměstnanec se od okamžiku, kdy uzavře se zaměstnavatelem pracovní poměr, zavazuje 

povinností loajality ke svému nadřízenému. Povinností loajality se rozumí hlavně mlčenlivost, 

diskrétnost a poctivost. Proto se zaměstnanci musí vyhnout činnostem, kdy by byla loajalita 

porušena, například tato povinnost v době trvání pracovního poměru zakazuje určitou výdělečnou 

činnost. Už od okamžiku, kdy zaměstnavatel se zaměstnancem uzavře pracovní smlouvu musí 

zaměstnanec splnit povinnost loajality, tato povinnost neplatí až ode dne, kdy zaměstnanec nastoupí 

do práce. 

Zaměstnavatel má vůči zaměstnanci taky povinnosti, například musí zařídit během výkonu 

práce zaměstnance absolutní bezpečnost a ochranu zdraví při práci. I tato povinnost může být 

sjednána před nástupem zaměstnance do práce, například zaměstnanec musí mít potvrzení od 

lékaře, které potvrdí, že je zdravotně způsobilý a může danou práci vykonávat. 

2.4. Objekt pracovněprávních vztahů 
Předmětem pracovního práva je závislá práce, což neznamená výsledek práce, ale samotný 

výkon zaměstnance. Zaměstnanec by měl vykonávat práci dobrovolně, jestliže zaměstnanec práci 

vykonává donucením a nesvobodně, tato práce není předmětem práva. 

 Jeden z typických znaků závislé práce je vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti 

zaměstnance, tento vztah vzniká až v okamžiku, kdy vzniká pracovněprávní vztah. 

Práce by měla být konána podle představ zaměstnavatele, který by měl tuto práci řídit a 

kontrolovat. Výkon práce zaměstnance je prováděn na náklady zaměstnavatele. Obvykle je práce 

konaná v prostorách zaměstnavatele nebo na místě k tomu určenému. Zaměstnanec práci provádí 

jménem zaměstnavatele a zaměstnavatel za jeho práci odpovídá. Pokud zaměstnanec způsobí při 

práci škodu zákazníkovi má za tuto ztrátu odpovědnost zaměstnavatel.Obdobně, jestliže při 

pracovní činnosti přivodí třetí osoba zaměstnanci škodu, ručí za tuto škodu zaměstnavatel. 
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[12]HŮRKA, Petr a kolektiv. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, str. 71. 

„Mezi základní požadavky pro závislou práci tak patří rozvržení pracovní doby a přidělování 

práce pouze v ní, dodržování délky pracovní doby a pracovních směn, omezení práce přesčas a 

noční práce, poskytování zákonných přestávek v práci a dob odpočinku, poskytování pracovního 

volna v rámci překážek v práci, určování dovolené zaměstnanci a vedení evidence pracovní 

doby.“[13] 

Důležité pro závislou práci je, že zaměstnanci vykonávají činnost za danou mzdu, plat nebo 

odměnu. Hlavním faktorem, díky kterému zaměstnavatel určí mzdu je počet odpracovaných hodin. 

Zaměstnavatel odměnu vyplácí periodicky za určité časové období (nejčastěji kalendářní měsíc). 

2.5. Druhy pracovněprávních vztahů 
Nejdůležitějším znakem, díky kterému rozdělujeme pracovněprávní vztahy na jejich druhy 

je objekt. Podle výše zmiňovaného znaku rozlišujeme pracovněprávní vztahy na individuální 

pracovněprávní vztahy a kolektivní pracovněprávní vztahy. Zaměstnavatel, zaměstnanec či další 

subjekt stát jednají v individuálních pracovněprávních vztazích. Zato v kolektivních 

pracovněprávních vztazích zaměstnance zastupují odbory a organizace. 

2.5.1. Individuální pracovněprávní vztahy 

Předmětem, který formuje individuální pracovní právo je pracovní poměr mezi zaměstnanci 

a zaměstnavateli, který vzniká při práci. 

Individuální pracovněprávní vztahy upravuje zákoník práce. 

„ Závislá práce musí být dle § 2 odst. 2 zákoníku práce vykonána za následujících podmínek: 

 za mzdu, plat nebo odměnu 

 na náklady a odpovědnost zaměstnavatele; 

 v pracovní době; na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.“[14] 

Existují individuální vztahy, které netvoří předmět pracovního práva, i když zaměstnanec 

pracuje pro subjekt za honorář. Tyto vztahy upravuje občanský nebo obchodní zákoník a vznikají 

díky mandátním smlouvám a smlouvám o dílo. 

Individuální pracovněprávní vztahy se dělí na základní pracovněprávní vztahy, kde 

předmětem je účast v pracovním procesu a dochází v nich k výkonu závislé práce. A na odvozené 

pracovněprávní vztahy, které se základními pracovněprávními vztahy velmi souvisejí, předchází je, 

nebo vznikají následně jako jejich ochrana.[15] 

 

[13]HŮRKA, Petr a kolektiv. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, str. 23. 
[14]ERÉNYI, Tereza a kolektiv. Základy pracovního práva. Ostrava: KEY Publishing, s.r.o., 2012. 147 s. ISBN 978-80-7418-147-4, 

str. 7 
[15]GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 978-80-7380-243-1. 
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2.5.1.1. Základní pracovněprávní vztahy 

„ Vzhledem k tomu, že jsou možné různé druhy účasti v pracovním procesu, proto výkon práce 

dosahuje rozdílné intenzity a subjekty mají některá specifická práva a povinnosti, můžeme základní 

pracovněprávní vztahy ještě dále členit na: 

 pracovní poměr, 

 právní vztah založený dohodou o provedení práce, 

 právní vztah založený dohodou o pracovní činnosti, 

 služební poměr.“[16] 

Hlavními pracovněprávními vztahy, které se řídí zákoníkem práce jsou pracovní poměr a právní 

vztahy, které jsou založené na dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pracovní 

vztahy jsou však upravovány i v jiných předpisech než v pracovním zákoníku. Mezi tyto 

pracovněprávní vztahy patří služební poměry příslušníků ozbrojených sil a složek. 

2.5.1.2. Odvozené pracovněprávní vztahy 

Odvozené pracovněprávní vztahy vznikly na základě základních pracovněprávních vztahů 

odvozením. Důvodem vzniku odvozených pracovněprávních vztahů jsou delikty nebo odpovědnost 

za škodu. 

 „ Odvozenými pracovněprávními vztahy jsou: 

 právní vztahy na úseku zaměstnanosti, 

 předsmluvní pracovněprávní vztahy, 

 odpovědnostní pracovněprávní vztahy a 

 kontrolní pracovněprávní vztahy (inspekce práce).“ [17] 

2.5.2. Kolektivní pracovněprávní vztahy 

 Kolektivní pracovní právo je souhrn právních vztahů, které vznikají mezi subjekty 

pracovněprávních vztahů, jimiž jsou na straně jedné zaměstnavatel (nebo kolektiv zaměstnavatelů) 

a na straně druhé organizovaný kolektiv zaměstnanců.[18] V těchto vztazích nejsou zastupování 

individuální zaměstnanci, nýbrž všichni zaměstnanci nebo alespoň skupina zaměstnanců. 

Kolektivní právo se snaží dosáhnout zájmů a vyřešit otázky celého kolektivu. 

 

 

 

 
[16]GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 978-80-7380-243-1, str.33 

[17]GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 978-80-7380-243-1, str. 33. 

[18] GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 978-80-7380-243-1. 
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 Individuální pracovněprávní vztahy jsou velmi důležité pro kolektivní pracovněprávní 

vztahy, protože „bez individuálních pracovních vztahů by nemohly vzniknout kolektivní pracovní 

vztahy; jednotlivý zaměstnanec totiž nemůže být účastníkem kolektivního právního vztahu jen tehdy, 

je-li zároveň účastníkem individuálního právního vztahu (zpravidla pracovního poměru) a tím i 

členem určité skupiny zaměstnanců.“ [19] 

Kolektivní pracovněprávní vztahy řeší kromě zákoníku práce, taky zákon o kolektivním 

vyjednávání. 

2.6. Vznik pracovněprávních vztahů 
Existují dva předpoklady – obecný a zvláštní, díky kterému vznikají pracovněprávní vztahy. 

Obecným předpokladem je právní norma. Zvláštní předpoklad tvoří právní skutečnost, která je 

vymezená právní normou. 

Právní norma určuje, kdo může být subjektem pracovněprávních vztahů, jaká práva a 

povinnosti vznikají účastníkům těchto pracovněprávních vztahů a na základě jakých právních 

skutečností mohou tyto vztahy vznikat, měnit se a zanikat.[20] 

Zásluhou právní normy vznikají veškeré pracovněprávní vztahy shodného druhu bez bližší 

individualizace. Například díky zákoníku práce, který je obecným předpokladem vznikají všechny 

pracovní poměry i odpovědnostní pracovněprávní vztahy. 

Existují i zvláštní vztahy, které se účastní v pracovních procesech, obecným předpokladem 

v těchto procesech však není zákoník práce, obecnou podmínkou jejich vzniku je odlišná norma. 

Kupříkladu služební poměry pracovníků Policie ČR, kde obecným předpokladem vzniku služebních 

poměrů není zákoník práce, nýbrž zákon o Policii ČR. 

Právní skutečnost má povahu zvláštního předpokladu vzniku pracovněprávních vztahů. Její 

zvláštnost spočívá v tom, že na základě právem stanovené právní skutečnosti vzniká konkrétní  

právní vztah.Právní skutečnost tak ze stanovené podoby převádí do konkrétního pracovněprávního 

vztahu práva a povinnosti účastníků a určuje právní život pracovněprávního vztahu. 

Zákoník práce v § 325 stanovuje, že pracovněprávní vztahy závazků vznikají ze: 

 smluv, které jsou upraveny zákoníkem práce nebo občanským zákoníkem, 

 jiných smluv, které nejsou v zákoně upravené, 

 smíšených smluv, které obsahují prvky jiných smluv.[21] 

 

 

[19]GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 978-80-7380-243-1, str. 255. 
[20]GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 978-80-7380-243-

1.[21]GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 978-80-7380-243-1. 
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 Z tohoto paragrafu, který najdeme v zákoníku práce, můžeme vyvodit, že na základě smluv 

vznikají pracovněprávní vztahy. Zákoník práce však poukazuje i na ustanovení občanského 

zákoníku - „ podle § 489 závazky vznikají z právních úkonů, zejména ze smluv, ze způsobené škody, 

z bezdůvodného obohacení nebo z jiných skutečností uvedených v zákoně. Rozebereme-li toto 

ustanovení, pak můžeme konkrétně říci, že individuální závazkové pracovněprávní vztahy mohou 

vznikat 

 z právních úkonů, 

-jednostranných (jmenování), 

-dvoustranných (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), 

 z protiprávních úkonů (porušení povinnosti při plnění úkolů), 

 z právních událostí, 

 z protiprávních stavů (pracovní úraz, nemoc z povolání).“[22] 

2.7. Pracovní poměr 
Důležitý princip pracovního práva je, že pracovněprávní vztahy mohou vzniknout jen se 

souhlasem obou stran, tudíž fyzické osoby a zaměstnavatele. Až do okamžiku vzniku 

pracovněprávního vztahu, existuje rovné postavení mezi budoucím zaměstnavatelem a budoucím 

zaměstnancem. Teprve uzavřením pracovněprávního vztahu vzniká vztah nadřízenosti 

zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance. Slabší postavení zaměstnance je důvodem pro 

zvýšenou ochranu jeho práv, kterou určuje zákoník práce společně s dalšími pracovněprávními 

předpisy. 

2.7.1. Způsoby vzniku pracovního poměru 

Pracovní poměr může vzniknout podle zákoníku práce dvěma způsoby. 

a) pracovní smlouvou 

b) jmenováním. 

 Ve většině případů se pracovní poměr uzavírá pracovní smlouvou, ale v některých situacích 

může zákoník práce nebo jiný předpis stanovit, že pracovní poměr na vedoucí pracovní pozici se 

bude zakládat jmenováním. Běžný způsob vzniku pracovního poměru je pracovní smlouvou. 

Existuje i pracovní poměr, který vzniká jmenováním. Ten je uzavřen pouze v zákonem stanovených 

případech. 

 

 

 
[22]GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 978-80-7380-243-1, str. 35. 
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Do roku 2007 bylo možné pracovní poměr založit i volbou. „ Pokud zvláštní právní 

předpisy nebo stanovy vyžadují, aby se obsazení pracovního místa uskutečnilo na základě volby 

příslušným orgánem, považuje se zvolení za předpoklad, který je nezbytný pro uzavření pracovní 

smlouvy.“[23] 

2.7.2. Postup před vznikem pracovního poměru 

 Postup před vznikem pracovního poměru upravuje zákoník práce. 

Omezuje se však jen na: 

 stanovení obecného pravidla, pomocí kterého mohou zaměstnavatelé vybírat fyzické osoby 

– budoucí zaměstnance, 

 vymezení údajů, které může zaměstnavatel od uchazeče před vznikem pracovního poměru 

vyžadovat, 

 stanovení povinnosti zaměstnavatele seznámit zaměstnance před uzavřením pracovní 

smlouvy s jeho právy a povinnostmi, které by pro něho vyplynuly z pracovní smlouvy, s pracovními 

podmínkami a podmínkami odměňování., 

 stanovení povinnosti zaměstnavatele zajistit zaměstnanci ve stanovených případech vstupní 

lékařskou prohlídku.[24] 

Požadavky pro výkon stanoví zaměstnavatel. Stejně tak má i zaměstnavatel právo vybírat si z 

fyzických osob ucházejících se o práci. Zato zaměstnanec má na základě Listiny práv a svobod 

právo si zvolit, s kým uzavře pracovní poměr. 

Existují některé vztahy vznikající před vznikem pracovního poměru, avšak zákoník práce je 

neupravuje. Pracovní zákoník neřeší postupy při získávání zaměstnanců, ani jakou formou 

zaměstnavatel práci nabízí (např. inzercí, zprostředkovací agenturou, vlastním náborem), zákon 

taky neřeší, jakým způsobem vybírá zaměstnavatel svého budoucího zaměstnance (např. 

výběrovým řízením s pohovorem, konkurzem, testy, výběrem prováděným zprostředkovatelem). 

Zaměstnavatel si může vybírat své nastávající zaměstnance způsobem, který uzná za nejlepší. Může 

na volné pracovní místo vyhlásit výběrové řízení, u kterého si sám zvolí pravidla. 

 I když uchazeč o zaměstnání úspěšně absolvuje výběrové řízení, neznamená to, že 

zaměstnavatel s ním automaticky uzavře pracovní smlouvu. Zaměstnavatel by měl při výběru svého 

budoucího zaměstnance (fyzické osoby) brát v úvahu jeho kvalifikaci, schopnosti, zvláštní 

dovednosti a nezbytné požadavky pro výkon práce. 

 

[23]HŮRKA, Petr a kolektiv. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, str. 118. 
[24] GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 978-80-7380-243-1. 

 Některé právní předpisy stanoví zvláštní předpoklady, které zaměstnanec musí mít, aby mohl 
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vykonávat danou práci (např. lékařské vzdělání u lékařů, pedagogické vzdělání u učitelů či 

právnické vzdělání u soudců). 

 Pokud má zájem o pracovní místo více uchazečů, tak je na zaměstnavateli, aby si vybral 

nejvhodnějšího z nich. 

 „ Při přístupu k zaměstnání musí být respektována zásada stejného zacházení pro muže a 

ženy obsažená ve směrnici Rady č.76/207/EHS, o realizaci zásady stejného zacházení pro muže a 

ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornou přípravu, postup v zaměstnání a pracovní 

podmínky.“[25] 

Každý z nás má právo na zaměstnání, proto nikdo nemůže nikomu zaměstnání odepřít 

z důvodu „rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického 

nebo jiného smyšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, 

odborových organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociálního původu, 

majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině 

s výjimkou případů, kdy to stanoví zákon nebo je pro to věcný důvod spočívající v předpokladech, 

požadavcích a povaze zaměstnání, které by mě občan vykonat a který je pro výkon tohoto 

zaměstnání nezbytný.“[26] 

2.7.3. Poskytování údajů před vznikem pracovního poměru 

Před vznikem pracovního poměru, zaměstnavatel může žádat od fyzické osoby, která se 

uchází o zaměstnání pouze ty údaje, které se bezprostředně vztahují s přijetím osoby do zaměstnání. 

Tímto zákon chrání fyzické osoby, které žádají o pracovní místo, aby budoucí zaměstnavatel nesměl 

požadovat kterékoli údaje, hlavně ty, které by směřovaly k diskriminaci této fyzické osoby. Stejně 

tak zaměstnavatel nemůže požadovat během trvání pracovního poměru od zaměstnance informace, 

které nesouvisí s výkonem práce. Týká se to hlavně informací o těhotenství, rodinných a 

majetkových poměrech, sexuální orientaci, původu, členství v odborové organizaci, členství v 

politických stranách nebo hnutích, příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti a trestněprávní 

bezúhonnosti. 

Zaměstnavatel taktéž nesmí před vznikem pracovního poměru shromažďovat údaje o 

budoucím zaměstnanci. Toto opatření ukládá zákon o ochraně osobních údajů společně se 

zákoníkem práce a zabraňuje zaměstnavateli možnému zneužití. 

 

 

[25]HŮRKA, Petr a kolektiv. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, str. 119. 
[26]HŮRKA, Petr a kolektiv. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, str. 119. 
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Ve speciálních případech, kdy to stanoví zákoník práce nebo zvláštní právní předpis nebo v 

situacích jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, může zaměstnavatel 

vyžadovat po zaměstnanci informace týkající se sexuální orientace, původu, členství v odborné 

organizaci, členství v politických stranách nebo hnutích a příslušnost k církvi nebo náboženské 

společnosti. 

Při vzniku pracovního poměru a po celou dobu jeho trvání, zaměstnavatel vede osobní 

evidenci o zaměstnanci, ve které může najít veškeré údaje o pracovníkovi, se kterými potřebuje 

zaměstnavatel nakládat k plnění svých zaměstnavatelských funkcí ve vztahu k sobě samému, 

k zaměstnancům a orgánům, které mohou některé informace o zaměstnancích vyžadovat (např. 

soudy, finanční úřady, policie, úřady práce, inspekce práce apod.). Osobní evidenci musí 

zaměstnavatel vést písemně nebo elektronicky. 

„Obecně lze shrnout požadavky na údaje, které by měl mít zaměstnavatel o zaměstnanci k dispozici 

takto: 

 příjmení, jméno, titul, datum a místo narození, rodinný stav, státní občanství, adresa pobytu, 

resp. jiná doručovací adresa, je-li odlišná od trvalého pobytu, 

 rodné číslo (jeho používání se řídí zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných 

čísel a o změně některých zákonů), 

 doklady o vzniku, změnách a skončení daného pracovního poměru nebo jiného 

pracovněprávního vztahu (pracovní smlouvy, její změny, další smlouvy a dohody uzavřené se 

zaměstnancem) 

 kopie dokladů o předchozím pracovním poměru a jeho rozvázání, především potvrzení o 

zaměstnání (tzv. zápočtový list) či čestné prohlášení jej nahrazující, popřípadě kopii pracovního 

posudku, byl-li zaměstnancem předložen, 

 údaje o dosažené kvalifikaci, eventuálně i fotokopie příslušných vysvědčení, osvědčení či 

diplomů, nebo výpisy z nich, jsou-li nezbytné, údaje o školeních a přezkušování u vybraných profesí, 

pro něž jsou tyto povinnosti stanoveny právními předpisy, popř. údaje o získané praxi, 

 údaje o zdravotní způsobilosti k výkonu práce, tj. lékařský posudek ze vstupní preventivní 

prohlídky, popř. též zdravotní průkaz, je-li pro příslušnou práci právním předpisem vyžadován 

(činnosti epidemiologicky závažné), jakož i lékařské posudky z dalších preventivních lékařských 

prohlídek zaměstnance, resp. jiné lékařské posudky, které byly zaměstnancem předloženy, 

 údaje o zdravotní pojišťovně zaměstnance.“[27] 
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[27] HŮRKA, Petr a kolektiv. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, str. 122. 

2.8. Pracovní smlouva 
Pracovní smlouva je nejobvyklejší subjektivní právní skutečností, poněvadž díky ní vzniká 

pracovní poměr. Jedná se o smlouvu, která je dvoustranným právním úkonem, ve kterém 

zaměstnanec i zaměstnavatel souhlasí, aby byl založen pracovní poměr. V momentě, kdy se obě 

strany domluví na jejím obsahu, vznikne pracovní smlouva. 

Pracovní smlouva je taky právním vyjádřením principu, že každý si sám může zvolit 

zaměstnání, neboť dá možnost osobě vybrat si zaměstnavatele, druh práce a místo výkonu práce, 

tak aby to korespondovalo jeho schopnostem, zdravotnímu stavu, kvalifikaci a osobním zájmům. 

Podstatu obsahu smlouvy tvoří návrh neboli (oferta). Pracovní smlouva právoplatně vzniká, 

pokud jsou v návrhu obsaženy všechny důležité náležitosti pracovní smlouvy a jestliže se 

zaměstnanec i zaměstnavatel shodnou na úplném obsahu pracovní smlouvy. Obvykle navrhovatel 

stanoví lhůtu, do kdy je třeba návrh přijmout, pokud však navrhovatel tak neučiní a lhůta není 

stanovena, musí druhý účastník návrh přijmout bez zbytečného oddálení. 

Zákoník práce stanovuje, že pracovní smlouva musí být uzavřená písemně a stvrzená 

podpisem obou stran. Jestliže zaměstnavatel uzavře s fyzickou osobou pracovní smlouvu ústně, 

dopustil se porušení právní povinnosti. Ústně uzavřená smlouva nebude mít vliv na neplatnost 

smlouvy, ale zaměstnavatel bude postižen sankcí příslušným kontrolním úřadem. 

 Proces uzavírání pracovních smluv, probíhá ve dvou fázích, které se mohou navzájem 

prolínat. Těmito fázemi jsou: fáze informační a fáze verifikační. 

V informační fázi se obě strany pracovní smlouvy, na základě získaných informací, 

rozhodují, zda pracovní smlouvu uzavřou či nikoli. V této fázi zaměstnavatel může žádat po 

zaměstnanci pouze údaje, které souvisí s uzavřením pracovního smlouvy. Povinností 

zaměstnavatele je při této příležitosti informovat budoucího zaměstnance o jeho právech a 

povinnostech, které by měl, kdyby se zaměstnavatelem pracovní smlouvu uzavřel, obeznámit 

zaměstnance, jaké pracovní podmínky bude mít a kde práci bude konat a seznámit fyzickou osobu s 

podmínkami odměňování. Existují případy upravující zvláštní právní předpisy, které stanovují 

zaměstnavateli, aby zajistil pro zaměstnance vstupní lékařskou prohlídku ještě před uzavřením 

pracovní smlouvy. 

Informace získané od fyzické osoby slouží zaměstnavateli k tomu, aby posoudil, zda tento 

zaměstnanec je vhodný pro danou práci a jestli tato osoba splňuje představy zaměstnavatele pro 

určitou práci. Proto musí zaměstnavatel znát kvalifikaci zaměstnance, jeho znalosti, zkušenosti, 

délku praxe atd. 
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V situaci, kdy zaměstnavatel zjistí, že informace poskytnuté zaměstnancem jsou mylné, smí 

zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit pro omyl nebo může zaměstnanci dát výpověď z 

pracovního poměru pro nevyhovění předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon 

sjednané práce. Zákoník práce nestanovuje žádné sankce pro případ, kdy zaměstnanec poskytne 

zaměstnavateli chybné údaje či mylné informace. 

U některých informací, lze prokázat jejich pravdivost předložením veřejné listiny 

(vysvědčení, diplom). Mnoho informací, které jsou důležité pro zaměstnavatele, však takhle 

prokázat veřejnou listinou nejdou, proto zaměstnavatel zjišťuje tyto informace pomocí testů, 

dotazníků, posudků, osobních informací, referencí a apod. 

Jednou z forem způsobů zjišťování informací o zaměstnanci je konkurs. Právní předpisy 

však neupravují postavení, práva ani povinnosti účastníků konkursu. Tyto obecně závazné právní 

předpisy neupravují ani přezkoumatelnost konkursu a není stanovena ani závaznost výsledků pro 

rozhodnutí zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel při přijímaní nových uchazečů o práci, musí zajistit rovné zacházení se všemi 

žadateli o práci, zabezpečit rovný přístup k zaměstnání mužů a žen a dodržet zákaz přímé i nepřímé 

diskriminace. Zaměstnavatel nemusí oznamovat uchazečům, které nepřijal důvody jejich nepřijetí, 

ale tyto důvody ovšem nesmí být diskriminační. 

Od uvedené informační fáze přijímacího řízení musíme odlišit informační povinnosti podle 

§ 37 zákoníku práce. V případě, že uvedené informace nejsou obsaženy v pracovní smlouvě, má 

podle zákoníku práce zaměstnavatel povinnost informovat o nich zaměstnance písemně, a to 

nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru ve zvláštní písemné informaci. 

Tato zvláštní písemná informace musí obsahovat: 

 jméno zaměstnance a název, sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno a 

adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou 

 přesné označení druhu a místa výkonu práce 

 nárok na délku dovolené na zotavenou, popř. uvedení způsobu určování nároku na 

dovolenou 

 údaj o výpovědních dobách 

 údaj o mzdě a způsobu odměňování, splatnosti mzdy, termínu výplaty mzdy, místu a 

způsobu vyplácení mzdy 

 stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby 

 údaj o kolektivních smlouvách.[28] 

 



20 

 

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

 Jestliže zaměstnavatel posílá své zaměstnance pracovat či vzdělávat se do zahraničí, musí 

tyto pracovníky předem informovat o: 

 době trvání pobytu v zahraničí 

 měně, ve které mu bude vyplácena mzda. 

 Tyto informační povinnosti neplatí u pracovních poměrů, které jsou uzavřeny na dobu kratší 

než jeden měsíc.Většina vyžadovaných údajů je v české právní úpravě upravena kogentními nebo 

relativně kogentními právními normami například výpovědní doby a dovolená na zotavenou. 

 Ve verifikační fázi se obě strany rozhodují, zda pracovní smlouvu uzavřít či neuzavřít. 

Subjekty, kterými jsou budoucí zaměstnavatel a zaměstnanec posuzují získané informace. 

Zaměstnavatel uvažuje, jestli budoucí zaměstnanec se na dané pracovní místo hodí. Zato na opačné 

straně zaměstnanec zvažuje podmínky práce i odměnu za, kterou by měl práci vykonávat. 

2.8.1. Obsah pracovní smlouvy 

 Pracovní smlouva, která je dvoustranným právním úkonem, musí splňovat některé 

náležitosti. Jde o náležitosti obecné a obsahové. Jestliže pracovní smlouva nezahrnuje obsahové 

náležitosti, které jsou předepsané zákoníkem práce, tak dochází k rozporu se zákonem, a proto je 

smlouva neplatná. 

„ Těmito náležitostmi jsou: 

 druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat 

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

 den nástupu do práce“[29] 

Jedna z nejdůležitějších povinností zaměstnance je vykonávat pro zaměstnavatele druh práce 

sjednaný v pracovní smlouvě. Zaměstnanec není povinen vykonávat práce jiného druhu, s výjimkou 

případů, které najdeme v zákoníku práce. Zároveň má zaměstnanec právo žádat, aby mu 

zaměstnavatel přiděloval práci, kterou si s ním ujednal v pracovní v smlouvě. Zákon nestanovuje, 

jak by měl být druh práce vymezen, zda úzce či šířeji. V případě, kdy zaměstnavatel může 

přidělovat zaměstnanci jakoukoliv práci z důvodu, že by byl druh práce vymezen příliš široce, jde 

pracovní smlouvu, která je neplatná. 

„Druh práce může být v pracovní smlouvě sjednán i alternativně, pokud zaměstnanec ovládá 

více prací. V takovém případě je vhodné také sjednat, v jakém přibližném vzájemném poměru či 

rozsahu budou jednotlivé druhové práce vykonány.“[30] 
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[29]HŮRKA, Petr a kolektiv. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, str. 127. 
[30]HŮRKA, Petr a kolektiv. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, str. 128. 

Dalším z podstatných ujednání v pracovní smlouvě je místo výkonu práce, které prostorově 

vymezuje pracovní závazek zaměstnance. Místo výkonu práce obdobně jako druh práce může být 

ujednáno šířeji (např. kraj), úzce (konkrétní adresou) či alternativně. 

 „ Není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště, tak pro účely pracovních 

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

však místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, 

ve které nejčastěji začínají pracovní cesty zaměstnance. Z hlediska práva na náhradu při 

pracovních cestách je nutné za pravidelné pracoviště považovat vždy jen jedno místo výkonu 

práce.“[31] 

Den nástupu do práce je třetí podstatnou náležitostí, která v pracovní smlouvě nesmí chybět, 

protože má podstatný význam pro vznik pracovního poměru. Obvykle je den nástupu do práce 

sjednán na kalendářní datum, avšak může být určen i jinak např. dnem následujícím po nastoupení 

zaměstnankyně na mateřskou dovolenou nebo dnem následujícím po ukončení studia zaměstnance. 

Pracovní poměr vzniká i v případě, že zaměstnanec do zaměstnání nenastoupí ve sjednaný den 

nástupu do práce. Zaměstnavatel může od uzavřené pracovní smlouvy odstoupit, jestliže 

zaměstnanec nenastoupil ve sjednaný den nástupu do práce, i když mu v nástupu do práce nebránila 

žádná překážka v práci nebo zaměstnanec nesdělil tuto překážku do týdne zaměstnavateli. 

Právní úprava nestanovuje, jak dlouho před vznikem pracovního poměru, musí zaměstnanec 

se zaměstnavatelem sjednat pracovní smlouvu. Zdali pracovní smlouva bude uzavřená dlouho před 

vznikem pracovního poměru nebo bude uzavření smlouvy přímo navazovat na vznik pracovního 

poměru, je v dispozici obou smluvních stran. 

2.9. Další dohody v pracovním právu 
Některá práva a povinnosti v pracovním právu se mohou odchýlit od zákona, pokud to 

ovšem samotný zákoník práce nezakazuje nebo z ustanovení nevyplývá, že se od něj není možné 

odchýlit. 

V pracovním právu je mnoho dohod (ujednání), které upravují podmínky výkonu práce. 

Tyto ujednání můžeme najít v pracovní smlouvě jako tzv. „ další ujednání“, ale mohou se i objevit 

v podobě zvláštních smluv. 

 

 

 

 



22 

[31]HŮRKA, Petr a kolektiv. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, str. 128. 

 „Nejčastěji se vyskytují dohody o 

 době trvání pracovního poměru 

 zkušební době 

 kratší pracovní době 

 mzdě nebo platu 

 konkurenční doložce 

 odstupném 

 možnosti vysílat zaměstnance na pracovní cestu 

 odvolání z pracovního místa “[32] 

2.9.1. Ujednání o době trvání pracovního poměru 

Toto ujednání se v pracovní smlouvě vyskytuje velmi často a znamená, že subjekty 

pracovněprávního vztahu se při sepisování pracovní smlouvy dohodly na tom, že jejich pracovní 

poměr bude trvat pouze omezenou dobu, ujednanou v pracovní smlouvě. 

 Podle tohoto ustanovení můžeme rozlišit pracovní poměr na dobu určitou a pracovní poměr 

na dobu neurčitou. V případě, že zaměstnavatel se zaměstnancem sjedná pracovní poměr na dobu 

určitou, pak doba jeho trvání může být sjednána pevným datem (např. 2 roky nebo od 1. 1. do 31. 

12.) nebo vymezena dobou trvání určitých prací či jinou skutečností (např. na dobu určité kampaně, 

sezony či po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené jiného zaměstnance). Zato u pracovního 

poměru na dobu neurčitou není doba trvání pracovního poměru předem domluvena. [33] 

Zákoník práce upřednostňuje pracovní poměry, které jsou uzavřeny na dobu neurčitou. 

V případě, že zaměstnanec pokračuje ve výkonu práce i po uplynutí sjednané doby a hlavně 

s vědomím zaměstnavatele, pozmění se pracovní poměr z doby určité na dobu neurčitou. 

Zaměstnavatel může s týmž zaměstnancem sjednat pracovní poměr na dobu určitou na dobu 

nejvýše tří let. Přičemž pracovní poměr na dobu určitou může zaměstnavatel se zaměstnancem 

sjednat opakovaně nebo může pracovní poměr na dobu určitou maximálně dvakrát prodloužit. V 

situaci, kdy od skončení pracovního poměru na dobu určitou uběhne doba tří let, pak už se k tomuto 

pracovnímu poměru mezi stejnými účastníky pracovněprávních vztahu nebude přihlížet. 

2.9.2. Ujednání o zkušební době 

Zkušební doba je období na začátku pracovního poměru. V průběhu tohoto období obě strany 

zjišťují, zda jim tento pracovní poměr vyhovuje či nikoliv. 

 

[32]GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 978-80-7380-243-1, str. 89. 
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[33]BĚLINA, Miroslav a kolektiv. Pracovní právo 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 575 s. ISBN 978-80-7400-186-4. 

Pokud zaměstnavatel nebude ve zkušební době se zaměstnancem spokojen nebo zaměstnanci 

sjednaný výkon práce nebude vyhovovat, může se pracovní poměr ve zkušební době zrušit, pomocí 

jednostranného právního úkonu. 

Délka zkušební doby je zákoníkem práce a dalšími právními úpravami omezena na 3 měsíce 

pro řadové zaměstnance. U vedoucích zaměstnanců byla tato doba nově prodloužena na 6 

kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Pokud se však obě strany dohodnou, může být délka 

zkušební doby kratší, avšak sjednanou délku zkušební doby nelze poté prodloužit, i kdyby se na 

tom zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodli. Zkušební doba musí být sjednána písemně, jinak je 

toto ujednání neplatné. 

 Zkušební dobu může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat před vznikem pracovního 

poměru, nejpozději však v den, který je sjednán jako den nástupu do práce. Nelze zkušební dobu 

sjednat, pokud už pracovní poměr vznikl. Jestliže se zaměstnavatel dohodne se zaměstnancem na 

zkušební dobu, která přesahuje hranici 3 měsíců, nebude toto ujednání celé neplatné. Nebude platit 

pouze část ujednání, která přesahuje dobu 3 měsíců. 

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

zkušební doby nezapočítává, z tohoto důvodu se zkušební doba prodlužuje o dobu trvání překážekv 

práci. Naproti tomu, jestliže zaměstnanec ve zkušební době čerpá dovolenou, doba čerpání 

zaměstnancovy dovolené se do zkušební doby samozdřejmě započítává. Podle zákoníku práce 

zkušební doba nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí po dni vzniku pracovního poměru. 

Zkušební doba se však v době překážek práci nepřerušuje, takže i v době trvání překážek v práci lze 

pracovní poměr ve zkušební době zrušit.[34] 

Ve zkušební době může zaměstnavatel i zaměstnanec zrušit pracovní poměr z jakéhokoliv 

důvodu, důvod druhé straně uvést nemusí. Zaměstnavatel může ve zkušební době zrušit pracovní 

poměr i se zaměstnankyni, která je těhotná. Zaměstnavatel však nemůže zrušit pracovní poměr se 

zaměstnancem, který je v prozatímní pracovní neschopnosti a to v době prvních 21dnů. 

2.9.3. Ujednání o kratší pracovní době 

„Předmětem ujednání v pracovní smlouvě je nejčastěji kratší pracovní doba. Avšak ujednání o 

pracovní době se může týkat i jiných otázek, např. jinak sjednaného počátku a konce pracovní doby, 

než je u zaměstnavatele obecně stanoveno, nebo zařazení na určitou směnu (ranní, odpolední 

apod.).“[35] 

 

 
[34]HŮRKA, Petr a kolektiv. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2. 
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[35]GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 978-80-7380-243-1, str. 92. 

Typicky je stanovená týdenní pracovní doba, zaměstnavatel však může se zaměstnancem 

ujednat v pracovní smlouvě tuto dobu kratší. 

Právní předpisy ani zákoník práce nestanovují, jak dlouhá by měla být kratší pracovní doba, 

to je pouze na zaměstnavateli, na jak dlouho tuto dobu stanoví. Zákoník práce pouze dává 

zaměstnavateli povinnost, domluvit se se zaměstnancem na kratší pracovní době, v případě, že 

zaměstnanec o to požádá, protože se stará o dítě mladší 15 let nebo v případě, zaměstnankyně, která 

je těhotná. Zaměstnavatel musí vyhovět v kratší pracovní době i zaměstnanci, který se stará o 

fyzickou osobu, která je závislá na pomoci ostatních. 

 V situaci, kdy zaměstnavatel bude mít velké provozní problémy, může zaměstnanci ujednání 

o kratší pracovní době zamítnout. Avšak důvod nevyhovění zaměstnavatele, může přezkoumat soud. 

2.9.4. Mzdové nebo platové ujednání 

Plat nebo mzda je jedním z nejvýznamnějších motivů zaměstnanců, díky kterému 

vykonávají práci pro zaměstnavatele. Výše mzdového nebo platového ujednání musí být sjednána 

mezi oběma stranami ještě před začátkem výkonu práce. 

Ze zákona je dána výše minimální mzdy. Minimální mzda je nejnižší honorář, který musí dát 

zaměstnavatel zaměstnanci za odvedenou práci. Minimální mzda platí na celém území státu a 

vztahuje se na všechny zaměstnance (pracovní smlouvy i dohody konané mimo pracovní poměr), 

nevztahuje se však na pracovní poměry, které nejsou upraveny zákoníkem práce. Je určena jako 

základní sazba v měsíčním a hodinovém vyjádření, tuto základní sazbu zaměstnavatel nemůže 

snížit. Na začátku kalendářního roku vláda stanoví konkrétní podmínky a výši minimální mzdy, při 

kterém zohledňuje výši spotřebitelských cen a vývoj mezd. V případě, že zaměstnanec za měsíc 

nezíská odměnu ve výši minimální mzdy, je povinností zaměstnavatele tento rozdíl vždy doplatit. 

2.9.5. Konkurenční doložka 

Toto ujednání se snaží chránit zaměstnavatele před zaměstnancem, neboť zaměstnanec v 

průběhu výkonu práce, kdy pracoval pro zaměstnavatele, získal informace a tyto údaje by mohl 

proti zaměstnavateli zneužít. 

 Zaměstnanec se v tomto ujednání zavazuje, že na určitou dobu omezí veškerou výdělečnou 

činnost po skončení pracovního poměru, která by mohla zaměstnavatele ohrozit. Konkurenční 

doložka může být sjednána nejdéle po dobu 1 roku od skončení pracovního poměru. Lze ji sjednat v 

pracovní smlouvě, i v jakékoliv samostatné dohodě. Konkurenční doložka může být ujednána i v 

průběhu pracovního poměru. V situaci, kdy pracovní smlouva obsahuje ujednání o zkušební době, 

může být konkurenční doložka uzavřena až po uplynutí zkušební doby. 
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 „ Zákon upravuje podmínky pro odstoupení od dohody ze strany zaměstnavatele a její 

vypovězení ze strany zaměstnance. Zaměstnavatel se v této dohodě zaváže, že zaměstnanci poskytne 

přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc 

plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné obdobně jako mzda pozadu za měsíční období.“[36] 

 V této dohodě může zaměstnavatel se zaměstnancem také ujednat výši peněžní pokuty, 

kterou by musel zaměstnanec zaměstnavateli zaplatit, jestliže by tento závazek porušil. Závazek 

zaniká, jestliže zaměstnanec zaplatí pokutu. 

Zaměstnavatel od konkurenční doložky odstoupit může, ale pouze v případě, že pracovní 

poměr se zaměstnancem stále trvá. „ Zaměstnanec naopak může dohodu vypovědět, jestliže mu 

zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání (nebo jeho část) za příslušný měsíc do 15 dnů po 

uplynutí jeho splatnosti, dohoda zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 

doručení výpovědi. Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná, a totéž platí i pro 

odstoupení od této dohody a pro její výpověď.“[37] 

2.9.6. Odstupné 

Odstupné je finanční náhrada, kterou dostane zaměstnanec od zaměstnavatele, jakmile s ním 

ukončil pracovní poměr, z důvodu za který zaměstnanec nemohl. Odstupné je jedním z 

nejdůležitějších způsobů, jak může zákon chránit zaměstnance při skončení pracovního poměru a 

může být uskutečněno pouze se souhlasem obou stran. 

Právní předpisy rozlišují dvojí typ odstupného - zákonné a smluvní. Ze zákona 

zaměstnavatel musí zaplatit zaměstnanci odstupné, při rozvázání pracovního poměru ruší-li či 

přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo se stal zaměstnanec pro zaměstnavatele nadbytečný. V případě, 

že zaměstnanec je zdravotně nezpůsobilý, díky nemoci z povolání nebo pracovnímu úrazu, může 

zaměstnavatel dát tomuto zaměstnanci výpověď. Zaměstnanec má nárok na odstupné i v situaci, 

kdy okamžitě zrušil pracovní poměr. 

Výše odstupného se liší. V zákoníku práce je nově od roku 2012 odstupné závislé na počtu 

odpracovaných let u zaměstnavatele. Jestliže je zaměstnanec se zaměstnavatelem v pracovním 

poměru méně než 1 rok, výše odstupného je stanoveno na jednonásobek průměrného výdělku, 

pokud zaměstnání trvá alespoň 1 rok a méně než 2 roky odstupné je ve výši dvojnásobku 

průměrného výdělku, v případě že pracovní poměr trvá déle než 2 roky, odstupné je stanoveno na 

trojnásobek měsíčního výdělku. 
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[36] HŮRKA, Petr a kolektiv. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, str. 139. 
[37] HŮRKA, Petr a kolektiv. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, str. 139. 

 Ale v situaci, kdy zaměstnanec ve výkonu práce nemůže pokračovat z důvodu zdravotní 

nezpůsobilosti, musí zaměstnavatel skončit pracovní poměr a výše odstupného v tomto případě 

dosahuje nejméně dvacetinásobek průměrného měsíčního výdělku. 

 „ Smluvní odstupné lze sjednat při využití zásady „je dovoleno vše, co není zakázáno.“ 

Ustanovení paragrafu 67 odst. 1 Zákoníku práce stanoví vznik práva na odstupné ve 

vyjmenovaných případech, nestanoví však, že odstupné přísluší jen v těchto případech a ve výši tam 

uvedené. Smluvní odstupné lze proto sjednat: 

 z důvodu, kdy na ně vzniká právo ze zákona nad jeho zákonný rámec 

 z jiných důvodů.“[38] 

Smluvní odstupné může být upraveno v kolektivní smlouvě, v individuální smlouvě 

(pracovní smlouva) či vnitřním předpisem. Zaměstnavatel musí odstupné vyplatit zaměstnanci 

následující den po dni, kdy byl pracovní poměr ukončen, nedohodne-li se zaměstnanec se 

zaměstnavatelem na jiném výplatním termínu. 

Význam odstupného je nahradit zaměstnanci chybějící výdělek po krátkou dobu, kdy byl 

pracovní poměr ukončen. Jestliže však zaměstnanec ihned nebo po krátké době nastoupí do nového 

zaměstnání, musí toto odstupné původnímu zaměstnavateli vrátit. 

2.9.7. Dohoda o vysílání na pracovní cestu 

Toto ujednání upravuje zákoník práce. Dohodu o vysílání na pracovní cestu dohodne 

zaměstnavatel se zaměstnancem pomocí jednostranného právního úkonu. V případě, že 

zaměstnanec nebude s touto dohodou souhlasit, zaměstnavatel nemůže vyslat zaměstnance na 

služební pracovní cestu. 

2.9.8. Odvolání z pracovního místa 

Zaměstnanec se může se svým vedoucím zaměstnancem dohodnout na odvolání 

z pracovního místa anebo má možnost se svého pracovního místa vzdát. Zákoník práce upravuje 

výčet vedoucích zaměstnanců, se kterými zaměstnanci mohou dohodu uzavřít.. 

Tito zaměstnanci jsou vedoucí zaměstnanci, kteří pracující na místech: 

 v přímé řídící působnosti statutárního orgánu 

 v přímé řídící působnosti vedoucího zaměstnance přímo podřízeného statutárnímu orgánu, 

za podmínky, že tomuto vedoucímu zaměstnanci je podřízen další vedoucí zaměstnanec[39] 
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[38]GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 978-80-7380-243-1, str. 132. 
[39]GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 978-80-7380-243-1. 

Jestliže se zaměstnanec pracovního místa vzdá nebo je odvolán jeho pracovní poměr 

nekončí. Zaměstnavatel musí zaměstnanci, který byl odvolán nabídnout jiné pracovní místo. 

V případě, že zaměstnavatel nemá pro zaměstnance jinou práci či zaměstnanec nabízené pracovní 

místo nepřijme, řeší se tato situace výpovědí. 

2.10. Vznik pracovního poměru jmenováním 
Jmenování je jedním ze způsobů, kterým můžeme založit pracovní poměr.  Pracovní poměr 

jmenováním vzniká jen v případech stanovených zákonem, zaměstnavatel si sám nemůže zvolit 

osobu, kterou do funkce zvolí. V zákoníku práce můžeme najít vedoucí funkce, v nichž se pracovní 

poměr zakládá jmenováním jsou to: funkce vedoucích zaměstnanců v přímé řídící 

působnosti  statutárního orgánu nebo funkce vedoucích zaměstnanců v přímé řídící 

působnosti  zaměstnance, který je přímo podřízen statutárnímu orgánu. 

Jde o jednostranný právní úkon, se kterým musí souhlasit zaměstnanec, aby byl tento právní 

úkon platný. Jmenovaní je velice neobvyklý jednostranný právní úkon, neboť se u jednostranných 

úkonů v pracovním právu nepotřebuje souhlas opačné strany. Nejdřív musí zaměstnanec se 

jmenováním souhlasit a poté je pomocí právního úkonu jmenován. Pracovní poměry jsou typicky 

zakládány pracovními smlouvami. Zákoník práce či jiný zvláštní předpis, stanovuje u kterých 

vedoucích zaměstnanců se zakládá pracovní poměr jmenováním. 

 „Při jmenování musí být stanoveny základní náležitosti pracovněprávního vztahu, 

minimálně pracovní místo, které bude zaměstnanec zastávat, a den, který bude stanoven jako den 

nástupu do práce. Jestliže nebude stanoveno jiné místo, kde bude zaměstnanec práci vykonávat, je 

třeba vycházet z toho, že místem výkonu práce bude sídlo zaměstnavatele.“[40] 

Stejně tak, jak u pracovní smlouvy může být pracovní poměr, který vznikl jmenováním 

založen na dobu určitou i neurčitou. V případě, že byl pracovní poměr uzavřen na dobu určitou, tak 

musí splňovat jisté podmínky a může být založen pouze na 2 roky ode dne vzniku tohoto 

pracovního poměru. Existují i výjimky upravené v zákoníku práce a zvláštních předpisech, které 

dovolují funkční období na dobu delší než 2 roky. 

Zaměstnavatel může jmenovat pouze osobu, která předtím nebyla s tímto zaměstnavatelem 

v pracovním poměru. V případě, že tento zaměstnanec už pro dotyčného zaměstnavatele pracoval, 

tak dochází ke změně druhu práce zaměstnance. Kromě této změny se mění i právní postavení 

zaměstnance. 
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[40]HŮRKA, Petr a kolektiv. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, str. 131. 

2.11. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 
Jde o dvoustranné právní úkony, pomocí nichž vzniká pracovní vztah mezi dvěma subjekty. 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou doplňkové vztahy, které nepatří k hlavním 

finančním zdrojům zaměstnance. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr musí být 

uzavřeny písemně jinak jsou neplatné, jedno vyhotovení si zaměstnavatel ponechá a druhé je 

povinen vydat zaměstnanci. 

 Dohody můžou být sjednány jak na dobu neurčitou, tak i na dobu určitou (časově omezenou 

dobu i na delší dobu než 2 roky). Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou pro 

zaměstnavatele velmi výhodné, neboť zákon zaměstnavatelům neukládá povinnost poskytnout 

zaměstnancům dovolenou či nemusí svým zaměstnancům platit cestovní náhrady. 

V dohodách musí být také sjednána odměna, která nesmí být nižší než minimální mzda. 

U dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnavatel nemá povinnost předem 

zaměstnanci určit, které pracovní dny bude pracovat či kdy bude mít zaměstnanec začátek a konec 

pracovních směn. 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr může zaměstnavatel sjednat i se 

zaměstnancem, který v současné době je u něho zaměstnaný. V takovéto situaci, musí 

zaměstnavatel dodržet pravidlo, které zní, že zaměstnanec nesmí vykonávat druhově stejnou práci, 

kterou zaměstnanec vykonává v pracovním poměru. 

Některé právní vztahy, které jsou založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr 

vznikají na základě dvou subjektivních právních skutečností a to na  základě: 

 dohody o provedení práce 

 dohody o pracovní činnosti. [41] 

„Z ustanovení upravujících pracovní poměr se tak na výkon práce na základě dohod nepoužije 

úprava vztahující se na: 

a. odstupné 

b. pracovní dobu a dobu odpočinku 

c. překážky v práci na straně zaměstnance 

d. skončení pracovního poměru 

e. odměnu z dohody, kde se neuplatní úprava pro mzdu a plat“[42] 

 

 

[41]GAVLAS, Milan a jiné. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 303 s. ISBN 978-80-7380-243-1. 
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[42] HŮRKA, Petr a kolektiv. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, str. 426. 

2.11.1. Dohoda o provedení práce 

Dohoda o provedení práce je dvoustranným právním úkonem, ve kterém zaměstnavatel 

sjednává se zaměstnancem určitý úkol či druhově vymezenou pracovní činnost, kterou bude 

zaměstnanec vykonávat pro zaměstnavatele za odměnu, avšak rozsah výkonu práce je však 

omezena. Dohoda o provedení práce může být uzavřena na maximálně 300 hodin v kalendářním 

roce, v případě, že dohoda bude uzavřená na delší dobu než 300 hod je tato dohoda neplatná.Jestliže 

má zaměstnanec uzavřených u téhož zaměstnavatele více dohod, počet hodin uvedených v těchto 

dohodách se pro kalendářní rok vždy sčítají. 

Dohoda o provedení práce musí být sjednána písemně, jinak je neplatná, avšak zákoník 

práce jiné povinné náležitosti neuvádí. 

 Obvykle se v dohodě o provedení práce sjednává pracovní úkol nebo činnost, kterou 

zaměstnanec bude vykonávat, místo výkonu práce a časový rozsah práce nebo termín, do kdy má 

být práce vykonána. 

V dohodě by měla být i dohodnuta výše odměny, kterou zaměstnanec za provedenou práci 

obdrží. Tato odměna nesmí být nižší než výše minimální mzdy. Pokud se obě strany dohodly na 

jednorázové splatnosti odměny až po vykonání celého úkolu, je povinností zaměstnavatele ji 

vyplatit v nejbližším výplatním termínu. 

Zaměstnanec má právo na cestovní náhrady, v případě že práci vykonává mimo obec svého 

bydliště a byla-li tato položka sjednána v dohodě. 

Splněním daného úkolu nebo dohodou obou stran, že v pracovněprávním vztahu už dál 

nechtějí pokračovat, dohoda o provedení práce končí. V dohodě můžou účastníci sjednat i 

jednostrannou výpověď a délku výpovědní doby. 

Jestliže účastníci dohody o provedení práce nesplní podmínku, kterou si stanovili v dohodě 

(např. práce nebude odevzdaná v dohodnutém termínu), můžou od dohody odstoupit pokud 

možnost a důvody byly účastníky sjednány. V případě odstoupení se dohoda o provedení práce ruší 

od počátku. 

2.11.2. Dohoda o pracovní činnosti 

Dohoda o pracovní činnosti je velmi podobná pracovnímu poměru, neboť tady se pracovní 

činnost stále opakuje. Hlavní odlišnost od pracovního poměru je, že rozsah práce nesmí přesáhnout 

300 hodin v kalendářním roce. Rozsah práce nesmí přesáhnout polovinu stanovené týdenní 

pracovní doby (pokud je týdenní pracovní doba stanovena na 40 hodin, tak v dohodě nesmí být 

ujednaný rozsah doby, který by ji v průměru přesahoval). Rozsah práce je počítán za období, na 
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které je dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejvýše však 52 týdnu. 

Jednu z povinností, které náleží zaměstnavateli je uzavřít se zaměstnancem tuto dohodu 

písemně, pokud dohoda o pracovní činnosti nebude uzavřená písemně, tak je neplatná a jedno 

vyhotovení musí vystavit zaměstnavatel zaměstnanci. 

Dohoda o pracovní činnosti stejně tak jako dohoda o provedení práce může být sjednána na 

dobu určitou i neurčitou. 

Pokud jsou v dohodě ujednány cestovní náhrady, musí být v dohodě uvedeno i pravidelné 

pracoviště, kde bude zaměstnanec vykonávat práci. Podle zákona zaměstnanci, kteří mají se 

zaměstnavatelem uzavřenou dohodu o prácovní činnosti nemají nárok na ujednání o právu 

zaměstnance na jiné důležité pracovní překážky, ale tato práva je možné v dohodě či kolektivní 

smlouvě sjednat. 

„Právní úprava dává účastníkům širokou možnost pro sjednání způsobu zrušení dohody o 

pracovní činnosti. Pokud si jej sami nestanoví, lze jejich pracovní vztah skončit dohodou ke 

sjednanému dni nebo jednostranně výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15 

denní výpovědní dobou, která začíná běžet už dnem, kdy byla výpověď doručena druhému 

účastníku.“[43] Dohoda o pracovní činnosti může taky skončit uplynutím doby či smrtí 

zaměstnance. 

3. Střední škola ve velkém městě 
Jak již jsem psala v úvodu, bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním zaměstnanců na 

střední škole. V České republice existuje celkem 1 322 středních škol z toho 526 středních 

odborných škol. Má bakalářská práce je však zaměřena na střední zdravotnickou školu, která se 

nachází v Ostravě. 

Na osoby, které se ucházejí o pracovní místo na střední zdravotnické škole jsou požadovány 

vysoké nároky, které se ovšem liší podle pracovní pozice, kterou budou zastávat. Učitelé musí mít 

vysokoškolské vzdělání v oborech, které vyučují a všeobecné zdravotní sestry, které studenty 

připravují na praxi, musí vlastnit osvědčení k výkonu zdravotního povolání bez odborného dohledu 

v oboru. Jako náhradu za vysoké nároky škola nabízí svým zaměstnancům širokou škálu výhod. 

Například z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) poskytuje škola svým zaměstnancům 

příspěvek na penzijní připojištění, rekreaci nebo příspěvek na divadelní představení. Škola taky své 

zaměstnance posílá na pravidelné školení, jelikož vedení školy si přeje, aby se zaměstnanci neustále 

vzdělávali ve svém oboru a měli aktuální informace. 
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[43]HŮRKA, Petr a kolektiv. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, str. 428. 

 V případě, že vedení školy hledá nového zaměstnance, oznámí tuto skutečnost na 

internetových stránkách školy a příslušnému pracovnímu úřadu. Střední zdravotnická škola si 

vybírá své zaměstnance prostřednictvím výběrového řízení, které se liší svým rozsahem podle typu 

obsazované pozice, na kterou se uchazeč hlásí.V případě, kdy se uchazeč hlásí na pozici pedagoga, 

výběrové řízení má 2. kola, uchazeči o tuto pozici pošlou své životopisy emailem či poštou do 

školy, poté si škola vybírá podle životopisu vhodné uchazeče. Uchazeče, které si škola vybrala 

podle životopisů si pozve na pohovor s ředitelkou školy a budoucím nadřízeným. U ostatních 

zaměstnanců (personalisty, mzdové účetní, ekonomky školy nebo výchovného poradce) je výběrové 

řízení stanoveno na 3. kola. 

 Zájemci o tyto pozice pošlou své životopisy do školy, poté je škola pozve na písemný test z 

odborných znalostí. Po vyhodnocení testu, uchazeči, kteří napsali test nejlépe, jsou pozvání na ústní 

pohovor s ředitelkou a ekonomkou školy. 

Při výběrovém řízení škola požaduje po uchazečích informace, které se liší podle toho na 

jakou pracovní pozici je uchazeč přijímán. Vyžaduje hlavně informace o jejich kvalifikaci, 

znalostech, vystudovaném oboru, schopnostech, dovednostech popřípadě zkušenostech a 

praxi. Osoby, které chtějí pracovat na této školy by měly být především zodpovědné, cílevědomé, 

komunikativní, pečlivé, spolehlivé a samozřejmě samostatné. 

Střední zdravotnická škola má v současné době uzavřených 122 pracovních smluv, 

tudíž eviduje 122 zaměstnanců v pracovním poměru. Kromě těchto smluv má sjednaných celkem 

111 dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jelikož je škola odborná se zaměřením na 

zdravotnictví, z tohoto důvodu má sjednaných tolik dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr. Tyto dohody jsou uzavřeny s externisty (jedná se o lékaře z nemocnic, Zdravotního ústavu v 

Ostravě nebo nutriční terapeuty), kteří na této škole vyučují odborné předměty. Tito externisti 

pracují v této škole jenom na vedlejší pracovní úvazek, většina z nich má uzavřenou pracovní 

smlouvu s jiným institutem a dohodu o práci konaných mimo pracovní poměr konají pouze jako 

doplňkovou činnost. 

Škola preferuje pracovněprávní vztahy sjednané pomocí pracovní smlouvy, ale s ohledem na 

specifiku zdravotní školy musí uzavírat i dohody s externími zaměstnanci. 

Před přijetím zaměstnance do pracovního poměru musí každý budoucí zaměstnanec donést tyto 

doklady: 

  zápočtový list z posledního zaměstnání 

 výpis z trestního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců 
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 doklady nutné k ověření a správnému započtení předchozí praxe (zápočtové listy z 

předchozích zaměstnání, živnostenský list) 

 doklad o svém nejvyšším dosaženém vzdělání 

 pro daňové účely v případě uplatnění slevy na dani na dítě: 

- kopii rodných listů dětí 

-potvrzení o studiu dětí starších 18-ti let 

- potvrzení otce dětí, že neuplatňuje slevu na dani na dětech 

- v případě rozvedených rodičů kopii rozsudku o svěření dítěte do vlastní péče (musí být 

nabité právní moci), případně úmrtní list otce dítěte 

v případě nástupu absolventa školy donést potvrzení o studiu z aktuálního školního roku 

 v případě invalidního důchodce potvrzení o přiznání důchodu (první důchodový výměr) + 

potvrzení o vyplácení důchodu z okresní správy sociálního zabezpečení 

 v případě nástupu starobního důchodce musí přinést rozhodnutí o přiznání starobního 

důchodu, potvrzený z okresní správy sociálního zabezpečení, že důchod pobírá 

Rovněž povinností každého nového zaměstnance je vyplnit následující doklady a zpátky je 

odevzdat škole. 

Jedná se o tyto dokumenty: 

žádost o přijetí do zaměstnání 

 osobní dotazník 

 objednávka lékařského výkonu- vstupní lékařská prohlídka 

 souhlas se zpracováním osobních údajů 

 prohlášení pro účely zdravotního pojištění 

 čestné prohlášení o čerpání mateřské a rodičovské dovolené 

 prohlášení poplatníka daně z příjmů 

 v případě souběhu dvou a více zaměstnání potvrzení od druhého zaměstnavatele pro účely 

zdravotního pojištění 

 prohlášení osoby pobírající starobní či plný invalidní důchod 

Žádost o přijetí do zaměstnání je formulář, který musí vyplnit každý uchazeč, který se hlásí na 

volnou pracovní pozici či má zájem pracovat na střední zdravotnické škole v Ostravě. Po ukončení 

výběrového řízení doplní vedoucí zaměstnanec své vyjádření, zda je tato osoba vhodným 

uchazečem a jestli by měla být tato osoba přijata či nikoliv. 

V situaci, kdy tuto osobu navrhuje k přijetí musí vedoucí zaměstnanec vyplnit na jakou pracovní 
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pozici a dobu navrhuje tuto osobu přijmout. Posléze se k tomuto vyjádření vyslovuje i ředitelka 

školy. [44] 

 Každý zaměstnanec, který je nově přijat, je povinen před nástupem do práce vyplnit škole 

osobní dotazník, ve kterém uvádí své osobní údaje jako jsou: jméno, příjmení, rodné číslo, telefonní 

číslo, adresu trvalého anebo přechodného bydliště, emailovou adresu, číslo bankovního účtu, kód 

banky, zdravotní pojišťovnu, rodinný stav, druh pracovního omezení, informace o dětech, údaje o 

posledním zaměstnavateli u kterého byl v pracovněprávním vztahu, informace o dosaženém 

vzdělání, znalostech a jazykových dovednostech. [45] Dále k osobnímu dotazníku musí 

zaměstnanec vyplnit přílohu- dotazník o odborné praxi, která obsahuje přehled a délku trvání 

zaměstnání, kde pracoval, popřípadě délku mateřské dovolené nebo vojenské služby. [46] 

Podle dotazníku o odborné praxi se zaměstnanci podle nařízení vlády č.74/2009 vypočítává 

plat dle platové třídy a počtu let započitatelné praxe. Platová třída je zaměstnanci stanovená podle 

stupně dosaženého vzdělání dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě. 

1. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání 

2. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání 

3. platová třída: střední vzdělání 

4. platová třída: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání 

5. platová třída: střední vzdělání s výučním listem 

6. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním 

listem 

7. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

8. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

9. platová třída: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 

10. platová třída: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší 

odborné vzdělání 

 

 

 

[44] Příloha 1- Žádost o přijetí do pracovního poměru 
[45]Příloha 2- Osobní dotazník 
[46]Příloha 3- Příloha k osobnímu dotazníku- dotazník o odborné praxi 

11. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo 

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 



34 

12. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo 

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 

13. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 

14. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 

15. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 

16. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.[47] 

Škola vyplácí zaměstnancům plat (odměnu) až po vykonání práce a to v kalendářním měsíci, 

který následuje po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na plat (odměnu). Termín výplaty je 

stanoven na 14. den v měsíci, v případě, že tento den připadne na den pracovního klidu, výplata je 

vyplacena nejbližší předchozí pracovní den. Způsob vyplacení je realizován ve stanovených 

termínech zasíláním na účet zaměstnance, který sdělil zaměstnavateli v osobním dotazníku a 

v žádosti o převodu mzdy. [48] 

Další z povinností nastupujícího zaměstnance je podrobit se vstupní zdravotní prohlídce 

ještě před nástupem do práce a před sepsáním pracovní smlouvy. Střední zdravotnická škola má 2 

smluvní lékaře, kteří poskytují budoucím zaměstnancům vstupní zdravotní prohlídky a 

zaměstnancům školy preventivní prohlídky a péči. Dále musí budoucí zaměstnanec vyplnit 

prohlášení pro účely zdravotního pojištění, kde uvádí jméno, příjmení rodné číslo, zdravotní 

pojišťovnu, zda je poživatelem důchodu, studentem, zda pečuje o dítě, jestli je příjemcem 

rodičovského příspěvku a zda je či není osoba samostatně výdělečně činná.[49] 

 Zaměstnanec musí taky zaměstnavateli podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů, ve 

kterém svým podpisem stvrzuje, že souhlasí, aby zaměstnavatel uváděl na všech dokumentech 

souvisejících se zaměstnancovým pracovněprávním vztahem jeho rodné číslo. A v případě, že dojde 

ke změnám v osobních údajích zaměstnance, musí tuto změnu zaměstnanec oznámit neprodleně 

zaměstnavateli. Taky musí zaměstnanec souhlasit s tím, aby jeho údaje zaměstnavatel mohl 

poskytnout pro účely zapracování údajů i třetí osobě. 

 

 

[47] Příloha 4- Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro ostatní zaměstnance školy 

        Příloha 5- Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro pedagogy školy 
[48] Příloha 6- Žádost o převod mzdy 
[49] Příloha 7- Čestné prohlášení pro účely zdravotního pojištění 

 Střední zdravotnická škola musí však s údaji zaměstnanců zacházet podle obecně závazných 

předpisů, které tuto povinnost zaměstnavateli ukládá. 

 A pedagogický pracovník musí zaměstnavateli podepsat prohlášení, v němž prohlašuje, že je 
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plně způsobilý k právním úkonům.[50] 

Po předložení výše uvedených dokladů uchazeč obdrží: 

 pracovní smlouvu 

 platový výměr 

 náplň pracovní činnosti 

3.1. Pracovní smlouvy 
Pracovní smlouvu uzavírá střední zdravotnická škola s novým zaměstnancem vždy 

s předstihem, nejpozději však tato smlouva musí být uzavřená a podepsaná v den nástupu do práce. 

Střední zdravotnická škola se řídí podmínkami stanovenými v zákoníku práce, tudíž uzavírá 

smlouvy vždy písemně. Smlouvy jsou sepsány vždy ve dvojím vyhotovení, z nichž po jednom 

obdrží každá ze smluvních stran. Toto ustanovení je obsaženo i v pracovní smlouvě. 

Střední zdravotnická škola má vzor pracovní smlouvy, který může být upravován, podle 

dané situace, za které je pracovní poměr uzavírán se zaměstnancem na danou pracovní pozici. 

V pracovních smlouvách se mohou lišit i jiné ujednání například den vzniku pracovního poměru, 

pracovní činnost, dobu na kterou bude pracovní poměr sjednán a procentuální velikost pracovního 

úvazku. Ostatní ujednání v pracovních smlouvách se od sebe nijak neliší, jsou totožné pro všechny 

pracovní místa, jak pro pedagogy, účetní, personalistu, mzdovou účetní, školníka i jiné pracovní 

pozice. 

Pracovní smlouva je rozdělena na několik částí (oddílů). V úvodní části pracovní smlouvy je 

uvedena adresa střední školy, ředitelka školy, která je zaměstnavatelem. Dále jméno a příjmení, 

datum narození a trvalé bydliště zaměstnance. 

Strukturu pracovní smlouvy tvoří tři oddíly, z nichž každý oddíl má několik bodů. 

I. Oddíl obsahuje informace o dni, kdy vzniká pracovní poměr, jakou pracovní činnosti bude 

zaměstnanec vykonávat, v jaké procentuální výši se pracovní úvazek sjednává, místo výkonu práce, 

zda bude pracovní poměr sjednán na dobu určitou či neurčitou a dobu, na kterou je sjednána 

zkušební doba. 

 

 

[50] Příloha 8- Souhlas se zpracováním osobních údajů 

V každé pracovní smlouvě je místo výkonu práce sjednané v Ostravě. A délka zkušební doby je 

s každým zaměstnancem ujednaná na 3 měsíce. 

II. Oddíl obsahuje ujednání o platovém výměru. 

III. Oddíl obsahuje informace o právech a povinnostech zaměstnance. Tento oddíl je stejný 
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v každé pracovní smlouvě uzavřené mezi školou zaměstnancem. 

1. Zaměstnanec nesmí jednat, v případě, kdy by mohl svým jednáním být v rozporu se 

zaměstnavatelem. 

2. Povinností zaměstnance je svědomitě a řádně vykonávat práci, která je sjednaná v pracovní 

smlouvě, řídit se pokyny svého nadřízeného, které jsou v souladu s právními předpisy, dodržovat 

pracovní kázeň a musí dbát na pokyny o bezpečnosti práce a ochrany zdraví a jinými danými 

předpisy, které se vztahují k pracovní činnosti. 

3. V případě, že se zaměstnanec dozví při výkonu práce v zaměstnání důležité skutečnosti, 

musí o těchto skutečnostech mlčet a v zájmu zaměstnavatele nesmí tyto údaje sdělovat jiným 

osobám. 

4. Ustanovení, že všechny práva a povinnosti smluvních stran vyplývají z této smlouvy, 

zákoníku práce a dalšími předpisy, upravující pracovněprávní vztahy. 

5. Další z povinností zaměstnance je hlásit v co nejkratší době všechny změny v osobních 

údajích, hlavně počet vyživovaných dětí, údaje pro daňové přiznání, pro zdravotní a sociální 

pojištění a další okolnosti, které by mohly mít vliv na pracovní výkon zaměstnance. 

6. Ujednání, ve kterém zaměstnavatel může podle potřeby vyslat zaměstnance na pracovní 

cestu. 

7. V případě, že zaměstnanec zaměstnavatele písemně požádá o plat, který by měl být 

zaměstnanci vyplacen v době dovolené na zotavenou, může zaměstnavatel zaměstnanci tento plat 

vyplatit předem. 

8. Ujednání o dvojím vyhotovení. 

V pracovní smlouvě nesmí chybět datum a místo, ve kterém je tato smlouva sjednaná. 

Pracovní smlouva musí být stvrzena podpisem zaměstnance i zaměstnavatele. Zaměstnanec svým 

podpisem taky stvrzuje, že veškeré jeho údaje mohou být interně zpracovány pro účely 

zaměstnavatele. Taktéž, že mohou být tyto údaje vedeny kvůli personální a mzdové agendě.[51] 

V pracovní smlouvě není obsaženo ujednání o platu, toto ujednání má střední zdravotnická 

škola obsaženo v platovém výměru. Platový výměr je vystaven ve dvou vyhotoveních, jeden pro 

zaměstnance a druhý pro zaměstnavatele. 

 

[51] Příloha 9- Vzor pracovní smlouvy 

Ujednání o platu není součástí pracovní smlouvy, neboť v případě kdyby byl změněn zaměstnanci 

plat, musela by škola měnit celou pracovní smlouvu. 

Střední škola preferuje uzavírání pracovních smluv s novými zaměstnanci na dobu určitou a 



37 

to na jeden rok. Jestliže s těmito zaměstnanci bude vedení školy spokojeno a pokud tito zaměstnanci 

budou i nadále ve škole potřebnými, vedení školy smlouvu s těmito zaměstnanci prodlouží buď na 

dobu určitou nebo neurčitou podle uvážení. 

Povinnost zaměstnavatele je nejpozději do 1 měsíce po sjednání pracovního poměru, 

zaměstnance informovat blíže o ujednáních, které nejsou obsaženy v pracovní smlouvě. 

  Tyto informace zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci prostřednictvím speciální písemné 

informace pro zaměstnance, která je v souladu s ustanovením § 37 zákoníku práce. 

Tato písemná informace pro zaměstnance obsahuje informace o: 

 zaměstnavateli- název a adresu školy 

 dovolené 

 výpovědní době 

 týdenní pracovní době a pracovním řádu 

 platu 

 době splatnosti platu a kde bude plat zasílán 

 smluvních lékařích 

 vnitřních předpisech 

 struktuře organizace, vedení a zřizovateli [52] 

Vedoucí zaměstnanec musí doložit při nástupu pedagogického pracovníka: 

 pracovní náplň 

 seznámení nového zaměstnance s vnitřními předpisy 

 seznámení nového zaměstnance s předpisy bezpečnosti ochrany a zdraví při práci 

Nového zaměstnance školy s předpisy bezpečnosti ochrany a zdraví při práci a požární ochrany 

školí nadřízený zaměstnanec, který prošel kurzem, aby mohl školit zaměstnance střední zdravotní 

školy. 

 

 

 

[52] Příloha 10- Informace pro zaměstnance 

3.1.1. Pracovní smlouva z roku 1971 

V úvodní části smlouvy je uveden dřívější název školy, jméno a příjmení osoby, která školu 

zastupuje. Dále je zde uvedeno jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště zaměstnance. 

Oproti aktuálnímu vzoru pracovní smlouvy, se pracovní smlouva z roku 1971 liší. Tato 
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pracovní smlouva není strukturována do žádných oddílů ani bodů. 

Některá ujednání jsou ve všech pracovních smlouvách rozdílné. Jsou to ujednání o funkci či 

práci zaměstnance, dnu začátku pracovního poměru, místo pracoviště, ujednání na jakou dobu se 

sjednává pracovní poměr a místo a datum uzavření smlouvy. Ostatní ujednání se od sebe neliší, jsou 

obsaženy ve všech pracovních smlouvách, pro všechny pedagogy i ostatní zaměstnance školy. 

Ujednání, které jsou stejné pro všechny pracovní pozice: 

V pracovní smlouvě je obsaženo, že zaměstnanec byl seznámen se zákoníkem práce, hlavně 

s částmi, které se týkají jeho pracovního poměru a taktéž s ustanoveními týkajícími se pracovní 

kázně, dodržování bezpečnostních předpisů i ustanoveními o náhradě škody způsobené 

zaměstnancem. V případě, že nastanou v těchto ustanoveních změny, zaměstnavatel včas tyto 

změny svému zaměstnanci oznámí. 

Ujednání o výši základního platu není obsaženo v této smlouvě, nýbrž bude provedeno 

zvláštním opatřením. 

Pracovní smlouva taky obsahuje povinnosti zaměstnance. Zaměstnanec na své pracovní 

pozici, musí vykonávat svoji práci svědomitě podle svých znalostí, schopností a řídit se při ní 

pokyny svých nadřízených. Jedna z dalších povinností zaměstnance, ujednána v pracovní smlouvě 

je zachování mlčenlivosti. O informacích a údajích týkající se školy, které se při své práci 

zaměstnanec dozví, je povinen mlčet. V případě, nastanou-li na straně zaměstnance v osobním 

poměru jakékoliv změny, musí tyto změny oznámit zaměstnavateli a to ihned jakmile nastanou. 

Pokud má zájem zaměstnanec uzavřít s jiným zaměstnavatelem pracovní smlouvu na 

vedlejší pracovní poměr může, jestliže s tím souhlasí současný zaměstnavatel. 

Pracovní smlouvu lze změnit či doplnit avšak tyto změny musí odsouhlasit obě smluvní 

strany.V závěru smlouvy zaměstnavatel se zaměstnancem veškeré ujednání stvrzují svými podpisy. 

[53] 

 

 

 

[53] Příloha 13- Pracovní smlouva z roku 1971 

3.1.2. Pracovní smlouva z roku 1991 
Pracovní smlouva z roku 1991 už svou strukturou připomíná aktuální smlouvy školy. 

Začátek pracovní smlouvy zahrnuje název střední školy, jméno a příjmení osoby, která tuto školu 

zastupuje a jméno, příjmení datum narození, rodné číslo a trvalé bydliště osoby, která s touto školou 

uzavírá pracovní smlouvu. 
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Jednotlivá ujednání jsou obsažena v bodech: 

První bod této smlouvy obsahuje skutečnosti, které se v každé smlouvě liší. Těmito 

skutečnostmi jsou funkce či pracovní pozice, kterou bude zaměstnanec zastávat, místo výkonu 

práce, den nástupu zaměstnance do práce. A pokud se obě strany dohodly na zkušební době, tak i 

délku zkušební doby. 

Ujednání o platu, není obsaženo přímo v této smlouvě, nýbrž v rozhodnutí o platovém 

výměru. 

Třetí bod smlouvy obsahuje práva a povinnosti zaměstnance. Zaměstnanec musí svoji práci 

vykonávat svědomitě, poslouchat pokyny nadřízených a dodržovat pracovní řád a předpisy školy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zaměstnanec dále svým podpisem pod pracovní smlouvu 

stvrzuje, že byl seznámen s veškerými pracovními i mzdovými podmínkami. 

Ve čtvrtém bodě jsou ujednány povinnosti zaměstnavatele, které stanovují, že musí 

pracovníkovi přidělovat pouze práci, kterou s ním sjednal v pracovní smlouvě a za tuto vykonanou 

práci mu poskytovat odměnu podle platných mzdových předpisů a kolektivní smlouvy. 

V následujícím bodě pracovní smlouva stanovuje, že obě strany se musí řídit taky ostatními 

právy a povinnostmi, které jsou uvedeny v Zákoníku práce, kolektivní smlouvou a jinými platnými 

předpisy. 

V posledním bodě pracovní smlouvy je dohodnuto na jakou dobu škola se zaměstnancem 

pracovní poměr uzavírá. A v případě, že zaměstnanec bude pracovat ve škole na zkrácený pracovní 

úvazek, tak tento bod uvádí kolik hodin týdně a v kterých dnech bude zaměstnanec na škole 

pracovat.   

V závěru pracovní smlouvy zaměstnavatel se zaměstnancem stvrzují veškerá ujednání a 

skutečnosti obsažené v pracovní smlouvě svými podpisy. Uvádí se i místo a datum podepsání této 

smlouvy. [54] 

 

 

[54] Příloha 14- Pracovní smlouva z roku 1991 

3.2. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 
S ohledem na střední školu, která je zaměřena na zdravotnictví uzavírá tato škola každý rok 

mnoho dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tyto dohody uzavírá s externími 

pracovníky, kteří na škole vyučují odborné předměty. S těmito pracovníky škola uzavírá dohody o 

provedení práce, tak i dohody o pracovní činnosti. 
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3.2.1. Dohoda o provedení práce 

Střední škola uzavírá tuto dohodu podle § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. 

V úvodu této dohody jsou obsaženy informace týkající se zaměstnavatele- (název, sídlo, IČ a 

zastoupení) a zaměstnance- (jméno, příjmení, osobní číslo, datum narození a trvalé bydliště). Dále 

jsou v dohodě obsaženy informace a podmínky, za kterých smluvní strany dohodu o provedení 

práce uzavřely. Jsou to údaje týkající se sjednané práce, rozsah práce, od kdy do kdy se dohoda 

uzavírá a výše odměny za hodinu provedené práce. Součástí dohody jsou taky informace o 

výplatních termínech a o právech a povinnostech zaměstnance. 

 Dohoda o provedení práce je sepsaná ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží 

zaměstnanec a jedno zaměstnavatel. V případě, že jedna ze stran bude chtít změnit či doplnit 

sjednané podmínky je toto možné, pouze v případě, že bude opačná strana souhlasit a veškeré 

změny budou sjednány písemně. Obě strany svými podpisy stvrzují, že tato dohoda byla uzavřena 

na základě svobodné vůle, nikoli v tísni anebo za nevýhodných podmínek. [55] 

3.2.2. Dohoda o pracovní činnosti 

Dohoda o pracovní činnosti je uzavřená podle § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. 

Dohoda zahrnuje informace o zaměstnavateli (název, sídlo, IČ a zastoupení) a zaměstnanci (jméno, 

příjmení, osobní číslo, datum narození a trvalé bydliště). Dohoda dále obsahuje informace o 

sjednané práci, rozsahu práce, s jakou účinností se dohoda uzavírá, výše sjednané odměny za 

hodinu a místo výkonu práce. Stejně tak jako u dohody o provedení práce je součástí dohody o 

pracovní činnosti i informace o výplatních termínech a o právech a povinnostech zaměstnance. 

Tato dohoda je sepsaná ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

jedno. Veškeré změny a doplňky podmínek sjednaných v této dohodě jsou možné provádět pouze 

po dohodě obou stran a musí být sjednány písemně. Smluvní strany svými podpisy prohlašují, že je 

nikdo k uzavření dohody nenutil, a že dohoda byla uzavřená na základě svobodné vůle. [56] 

 

 

[55] Příloha 11- Dohoda o provedení práce 
[56] Příloha 12- Dohoda o provedení pracovní činnosti 

4.Právní zhodnocení 
Škola mi poskytla pracovní smlouvy z dřívějška, abych mohla zhodnotit obsah a ujednání 

pracovních smluv v čase. 

4.1. Zhodnocení dat 
Střední zdravotní škola uzavírá pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a dohody o 
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pracovní činnosti podle stanovené právní úpravy a tudíž jsou veškeré tyto dokumenty o přijetí 

zaměstnanců do pracovního poměru v souladu se zákonem. 

Škola se ve svých pracovních smlouvách odkazuje na některá ustanovení zákoníku práce i 

ustanovení v jiných předpisech. Týká se to především ujednání o právech a povinnostech smluvních 

stran, o bezpečnosti práce a ochraně zdraví zaměstnance a o vysílání zaměstnance na pracovní 

cesty.   

Myslím si, že odkazováním na zákoník práce či jiné předpisy je účinnější způsob, neboť 

zaměstnanec je seznámen při podepisování smlouvy se všemi ujednáními, na které se pracovní 

smlouva odkazuje a v případě nějakých nejasností se může ihned zeptat personalisty školy při 

podepisování smlouvy. 

4.2. Rizika 
 Střední zdravotnická škola uzavírá se zaměstnanci pracovní smlouvy a dohody mimo 

pracovní poměr velice zodpovědně, aby nedocházelo k porušení zákonů. I tak ale existují rizika 

vzniku chyb a případně potom i následná neplatnost pracovní smlouvy. K těmto rizikům bezesporu 

patří pracovní poměr na dobu určitou. 

 4.2.1. Pracovní poměr na dobu určitou 

 Zákoník práce stanovuje, že maximální délku pracovního poměru na dobu určitou lze 

sjednat pouze na 3 roky a tato doba může být prodloužena či opakována maximálně dvakrát. 

Proto je důležité, aby si škola i zaměstnanec hlídali dobu, po které by měl být pracovní 

poměr ukončen a případně uzavřít opět pracovní poměr na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. 

V situaci, kdy škola uzavře se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou, nemusí být 

doba stanovena přesným datem, nýbrž formulací pracovní poměr bude se zaměstnancem uzavřen na 

dobu, kdy bude zaměstnankyně na mateřské dovolené. Avšak mateřská dovolená je stanovena 

zákonem na 28 týdnů, po této době žena pokračuje na rodičovské dovolené. V případě, že by škola 

po 28 týdnech neprodloužila zaměstnanci smlouvu na dobu určitou a zaměstnanec by dál 

pokračoval ve výkonu práce, jeho pracovní poměr by se přeměnil z pracovního poměru na dobu 

určitou na pracovní poměr na dobu neurčitou. Tuto skutečnost stanovuje § 65 odst. 2 zákoníku 

práce, který říká, jestliže zaměstnanec pokračuje v pracovním poměru po uplynutí doby určité stává 

se z tohoto pracovního poměru pracovní poměr na dobu neurčitou. 

4.2.2. Informace v osobním dotazníku 

 Každý zaměstnanec, se kterým škola uzavře pracovní smlouvu musí vyplnit osobní 

dotazník, který je pro všechny zaměstnance školy stejný. Tento dotazník zaměstnanec vyplňuje po 

uzavření pracovní smlouvy. 
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 Některé údaje, které škola po zaměstnancích v osobním dotazníku požaduje, nemají však nic 

společného s výkonem práce. Jedná se zejména o informace týkající se rodinného stavu, státní 

příslušnosti, zda je osoba vojákem, zda zaměstnanec pobírá důchod popřípadě jaký druh důchodu 

pobírá, jestli má osoba nějaké pracovní omezení, počet vyživovaných osob v domácnosti, počet dětí 

a jména, příjmení, rodné čísla, adresy a rodinné stavy všech svých dětí. 

 Zaměstnavatel by samozřejmě měl o některých informacích, i když nesouvisí s pracovním 

výkonem, vědět. Dle mého názoru, by měl znát minimálně  zdravotní stav, postižení či pracovní 

omezení zaměstnance. 

Jelikož každý zaměstnanec musí před přijetí podstoupit lékařskou prohlídku u smluvních 

lékařů, má informace o zdravotním stavu uchazeče zaměstnavatel k dispozici již z vypracovaného 

posudku a není třeba osobního dotazníku.. 

V osobním dotazníku musí taky zaměstnanec vyplnit údaje, které jsou pro zaměstnavatele 

dle mého názoru nezbytné a které bezprostředně souvisí s výkonem práce zaměstnance. Jsou to 

informace: o veškerých vystudovaných školách, znalostech zaměstnance a jeho jazykových 

dovednostech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Závěr 
V mé bakalářské práci jsem se zabývala zaměstnáváním učitelů a ostatních zaměstnanců střední 

odborné školy v Ostravě. 

V první části bakalářské práce jsem se věnovala pracovněprávním vztahům, popsala jsem 

subjekty, obsahy, objekty a druhy pracovněprávních vztahů a zaměřila jsem se na vznik pracovního 

poměru, podstatné náležitosti pracovních smluv i ujednání, které mohou být obsaženy mimo 

pracovní smlouvu. 
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V druhé části bakalářské práce jsem se zaměřila na střední zdravotnickou školu, na její postup 

při výběru nových zaměstnanců, jak s těmito zaměstnanci uzavírá pracovní smlouvy, či dohody 

mimo pracovní poměr a jaké údaje a  dokumenty zaměstnanců k tomu potřebuje. Taky jsem 

hodnotila veškeré informace, které obsahují pracovní smlouvy i dohody o pracích konaných mimo 

pracovní poměr.   

 V závěrečné části bakalářské práce hodnotím informace, které mi byly poskytnuty střední 

zdravotnickou školou v Ostravě. Následně poukazuji na uzavírání pracovních smluv na dobu 

určitou, a jak se tato doba může při chybné práci personalisty změnit na dobu neurčitou. Taky 

posuzuji veškeré informace, které škola požaduje v osobním dotazníku po zaměstnancích. 

 Cílem mé bakalářské práce bylo prozkoumat a následně zhodnotit, zda pracovní smlouvy a 

dohody mimo pracovní poměr na střední zdravotnické školy jsou v souladu se zákonem a v případě 

pochybení, zda toto pochybení bude mít vliv na platnost či neplatnost smlouvy či dohody. Veškeré 

pracovní smlouvy a dohody konané mimo pracovní poměr jsou uzavírány podle dané právní úpravy 

a tudíž jsou v souladu se zákonem. 

 Při tvorbě mé bakalářské práce jsem se domnívala, že škola bude preferovat uzavírání 

pracovních smluv než dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, v tom jsem se ale velmi 

mýlila, neboť s ohledem na specifiku střední zdravotní školy, musí mít dohody o pracích konaných 

mimo pracovní poměr i s externisty. Taky jsem si myslela, že škola bude zaměstnávat své 

zaměstnance ihned na dobu neurčitou, ale škola nejdřív s každým zaměstnancem uzavře pracovní 

smlouvu na dobu určitou a následně po uplynutí doby určité, buď tuto dobu opět prodlouží, či 

uzavře smlouvu na dobu neurčitou. Může se ale stát, že tento zaměstnanec se po uplynutí doby 

určité stane pro školu nadbytečným či nevyhovujícím v tomto případě škola s tímto zaměstnancem 

rozváže pracovní poměr. 

 Před psaním této bakalářské práce, jsem si myslela, že pracovní smlouvy školy budou 

obsahovat i ujednání o mzdě, v tomto jsem se ovšem velmi mýlila, neboť škola zaměstnanci vydá 

kromě pracovní smlouvy taky samostatný platový výměr. 

 Pracovní smlouvy školy obsahují kromě povinných náležitostí, které stanovuje zákoník 

práce taky nepovinné ujednání, které považuje zaměstnavatel za nezbytné. Tímto ujednáním je 

například zkušební doba, kterou střední odborná škola s každým zaměstnancem sjednává na 

3měsíční dobu, tato doba je zákoníkem práce stanovena jako maximální. 

 Střední odborná škola se při přijímání zaměstnanců a uzavírání smluv řídízákonem č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a taktéž zákonem o zaměstnanosti č. 

435/2004 Sb.. Prostudování těchto zákonů ovšem není jednoduché, proto by měla mít střední 
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odborná škola, schopného personalistu, který dodrží stanovená pravidla, aby veškeré úkony byly v 

souladu se zákonem či jiným právním předpisem. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Seznam použité literatury 
  

Odborná literatura: 

[1] BĚLINA, Miroslav a jiné. Pracovní právo. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 576 s. ISBN 

978-80-7400-186-4. 

  

[2] BEZOUŠKA, Petr. Vyhlídky do budoucnosti pracovního práva. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 316 s. ISBN 978-80-7380-193-9. 

  



45 

[3] ERÉNYI, Tereza a kolektiv. Základy pracovního práva. Ostrava: KEY Publishing, s.r.o., 2012. 

147 s. ISBN 978-80-7418-147-4. 

  

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

978-80-7380-243-1. 

  

[5] HŮRKA, Petr. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 559 s. 

ISBN 978-80-7380-316-2. 

  

[6] JOUZA, Ladislav. Vzory smluv, dohod, žalob a písemností podle zákoníku práce s komentářem. 

5. vydání. Praha: Bova Polygon, 2007. 392 s. ISBN 978-80-7273-146-6. 

  

Právní normy: 

[1] JAKUBKA, Jaroslav a jiné. Zákoník práce – provádějící 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. 

  

Přílohy: 

Veškeré přílohy mi byly poskytnuty střední zdravotnickou školou v Ostravě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 


