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Úvod
Toto téma jsem si zvolila, abych mohla zdůraznit význam moderního a stále
aktuálnějšího tématu flexicurity. Způsob života a práce evropských občanů se
stále a rychleji mění v důsledku mezinárodní hospodářské integrace, rozvoje
nových technologií a v posledních letech také kvůli následkům ekonomické
krize. Dalším důležitým faktorem je stále větší konkurenceschopnost
rozvíjejících se ekonomik států, a proto je potřeba na tuto změnu reagovat i
změnou a přizpůsobením právní úpravy.
Prostřednictvím konceptu tzv. flexicurity, která se snaží najít nejlepší poměr
úpravy flexibility a jistoty, je možné postihnout aktuální výzvy na pracovních
trzích.
Nejedná se o český institut, nicméně i v našem právním prostředí se projevuje
snaha tento institut, co nejlépe využít po vzoru evropských států, převážně
Dánska a Nizozemska, kde byl poprvé použit nizozemským profesorem
Jurjem Adriaansensem v 80. letech v souvislosti s modelem trhu práce.
Jeden z důvodů výběru tohoto tématu je hlubší sociální podtext.
Pracující lidé, ať již OSVČ nebo zaměstnaní v pracovním poměru tráví
převážnou část svého života v práci a snaží se práci přizpůsobit svému
osobnímu životu, ne svůj osobní život práci. A to jim umožňuje koncept
flexicurity a převážně flexibilní formy zaměstnávání. Uvědomuji si totiž
důležitost pracovněprávních vztahů, jak jsem již zmínila ve vztahu k
jednotlivci, ale i ve vztahu celospolečenského významu, v rámci kterého se
vytváří převážná část národní produkce.
Cílem mé práce je seznámení čtenářů s problematikou flexicurity,
zhodnotit právní úpravu vzniku a zániku pracovního poměru v rámci
flexicurity a v neposlední řadě navržení změn dle úvah de lege ferenda.
Mou práci začínám obecným vymezením pracovního práva v kapitole
první, v jehož rámci je uplatňován model flexicurity.
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Na tuto kapitolu pozvolna navážu kapitolou druhou, ve které se pokusím o
vysvětlení pojmu flexicurity, jejím vývojem na půdě Evropské Unie a dalšími
snahami o její začlenění do právních systémů členských států.
Stěžejními kapitolami jsou kapitoly tři a čtyři, ve kterých se věnuji právní
úpravě vzniku a skončení pracovního poměru se zdůrazněním na prvky
flexibility a jistoty.
V poslední, páté kapitole, bych ráda přiblížila problematiku flexibilních forem
zaměstnávání, jakož i jejich výhod a nevýhod.
Závěrem shrnuji celé téma diplomové práce, zhodnocuji nynější právní
úpravu z hlediska flexicurity a pokouším se o nástin vhodných změn.
Tato práce vychází z právních předpisů platných a účinných k 1. červnu 2017.
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1. Pracovní právo
Pracovní právo, patřící do oblasti soukromého práva, musíme chápat
v širším kontextu. Je to sice samostatné právní odvětví, ale nepochybně
nalezneme úzkou spojitost s právem občanským.
V historii Československé republiky (po roce 1948) nalezneme však
pokusy o úplné oddělení pracovního práva od práva občanského, kdy
direktivně řízená ekonomika nepřipouštěla smluvní volnost, ani kolektivní
vyjednávání. V důsledku toho zákoník práce přijatý v roce 1965, který sice
znamenal kodifikaci pracovněprávní úpravy, ale přinesl i naprosté odtržení
pracovního práva od občanského práva. Kodifikace pracovního práva v té
době, jak byla provedena v bývalém Československu, znamenala úpravu všech
obecných institutů v zákoníku práce, kdy se jednalo v celé řadě případů o
parafrázování občanského zákoníku. A nad to bylo vyloučeno i subsidiární
použití občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy. Takto byl uměle
deformován vztah občanského zákoníku a pracovního práva a navíc byl
zákoník práce koncepčně postaven jako kogentní norma. Zákoník práce v té
době neumožňoval a nepřipouštěl smluvní svobodu.1
Podle mého názoru není dobré oddělovat pracovní právo od práva
občanského, neboť není možné postihnout v zákoníku práce všechna
individuální ujednání a ZP by nebyl schopen pružně reagovat na jakékoliv
změny, a pokud by k nim došlo, muselo by dojít i ke změně ZP. Proto se zdá
tato cesta neefektivní.
Musíme ale také zmínit odlišnosti od občanského práva, neboť pracovní
právo je velmi specifické, a to z důvodu, že je potřeba chránit slabší stranu
pracovněprávního vztahu (zaměstnance), a tudíž je smluvní svoboda omezena.
Pokud bychom chtěli definovat pracovní právo, nalezneme několik
přístupů.

1

BĚLINA, M. et al. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, s.
5. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0.
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Pražská učebnice pracovního práva definuje pracovní právo, jako soubor
právních norem upravujících individuální pracovní právo, což je chápáno jako
soubor právních vztahů, v nichž pracovní sílu fyzické osoby občana užívá za
odměnu jiný subjekt, dále upravující kolektivní pracovní právo, zahrnující
právní

vztahy

mezi

subjekty

zastupující

kolektivy

zaměstnanců

a

zaměstnavateli a konečně upravující zaměstnanost, kterou definuje jako
regulaci vztahů, vznikajících při právu občana získávat prostředky pro své
životní potřeby prací.2
Vedle toho doc. Petr Hůrka vymezuje pracovní právo nejprve úžeji,
jako právní odvětví, které upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a
zaměstnanci při výkonu práce a poté přistoupí k trojímu dělení na individuální
pracovněprávní vztahy, kolektivní pracovněprávní vztahy a právní vztahy
vznikající na úseku zaměstnanosti. 3
Smyslem pracovněprávních předpisů je regulovat výkon práce zaměstnance
pro zaměstnavatele. Cílem právní úpravy je na jedné straně poskytnout
zaměstnavateli nástroje k organizaci a řízení práce zaměstnanců za účelem
realizace jeho činnosti (organizační funkce) a na druhé straně zajistit
zaměstnanci odpovídající podmínky při výkonu práce (ochranná funkce) .4
Je třeba brát na zřetel sociální a ekonomickou potřebu zaměstnance získat
práci, která může omezit jeho svobodnou vůli např. při uzavírání pracovního
poměru. Tato nerovnost má být kompenzována právní ochranou zaměstnance
nebo jeho zvýhodněním. Mluvíme o veřejnoprávních zásazích do smluvních
vztahů, které jsou daleko hojnější než v právu občanském a nalezneme ho
prakticky v celé právní úpravě. Dále je smluvní svoboda omezena kolektivní
vůlí, tedy kolektivními smlouvami, což je dalším charakteristickým znakem
pracovněprávní úpravy.

2

BĚLINA, M. et al. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, s.
3. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0.
3
HŮRKA, P. et al. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2015, s. 19-20. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1.
4
HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém
pracovním právu. Praha: Auditorium, 2009, s. 12. ISBN 978-80-87284-04-9.
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Jak jsem již nastínila výše, rozlišujeme individuální pracovní právo, což
jsou vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kdy zaměstnavatel užívá
za odměnu sílu fyzické osoby a kolektivní pracovní právo, pod které lze
podřadit vztahy mezi zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců. A nakonec
doplňují pracovní právo právní vztahy na úseku zaměstnanosti. Tyto vztahy
však nenalezneme v zákoníku práce, nýbrž v zákoně č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti. V této práci se budu zabývat převážně individuálním
pracovním právem.

1.2 Předmět pracovního práva
Pro úplnost bych se snažila popsat předmět pracovního práva,
především skrz typické znaky závislé práce.
Předmětem pracovního práva je závislá práce, pro kterou je typický vztah
nadřízenosti a podřízenosti subjektů pracovněprávního vztahu. Odlišujícím
znakem pracovněprávního vztahu od občanskoprávních a obchodních vztahů
je skutečnost, že mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká zvláštní
osobní vztah se zvláštními právy a povinnostmi. Zaměstnanec je především
povinen práci vykonávat jménem zaměstnavatele a především osobně, tudíž
nemůže za zaměstnance povinnosti z pracovní smlouvy plnit žádný třetí
subjekt. Zaměstnavatel má zejména povinnost chránit zdraví zaměstnance a
jeho bezpečnost při práci. Neopomenutelným znakem závislé práce je
vykonávání práce takovým způsobem, kterým určí zaměstnavatel osnující a
kontrolující práci. Mezi podmínky výkonu závislé práce patří skutečnost, že je
vykonávána na náklady zaměstnavatele, na jeho odpovědnost a na pracovišti
nebo místě jím určeném. Proto pokud vznikne třetí osobě škoda, odpovídá za
ni zaměstnavatel.
Dále bych uvedla rozvržení pracovní doby a přidělování práce pouze
v ní. Zaměstnavatel tedy využívá potencionál zaměstnance v souladu
s pracovní dobou a dobou odpočinku.

5

Typická je také mzda, plat nebo odměna, náležející periodicky za určité
období. Je sjednána jako pravidelné plnění poskytovaná za výkon práce
zaměstnanci. A ten se nemůže předem vzdát práva na mzdu, plat nebo odměnu
za vykonanou práci, jak je uvedeno v § 346c ZP.
Za závislou práci se také považuje případ, kdy agentura práce dočasně
přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce jinému zaměstnavateli na
základě povolení podle zvláštního právního předpisu, a tím je zákon o
zaměstnanosti. Zaměstnanec je přidělován na základě ujednání v pracovní
smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, uzavřenou mezi uživatelem a
agenturou práce, kterou se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci
dočasný výkon práce u jiného zaměstnavatele jako uživatele. Zaměstnanec je
zavázán práci konat podle pokynů uživatele.5
Jak lze dovodit z judikatury českých soudů a z názorů odborníků na
pracovní právo, definiční znaky závislé práce v ZP nejsou zcela dostačující.
Proto k posouzení, zda se jedná o závislou práci, je potřeba přihlédnout také
k dalším znakům jako např. k organizačnímu testu.
Pro organizační test je rozhodující posouzení, zda se pracovník stal součástí
organizace práce u daného subjektu. 6
Tedy jak soudy, tak správní orgány by měly v každém konkrétním
případě zkoumat všechny znaky a indicie nasvědčující tomu, zda se jedná o
závislou práci a okolnosti, za nichž je práce vykonávána.

5

HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém
pracovním právu. Praha: Auditorium, 2009, s. 15. ISBN 978-80-87284-04-9.
6
BĚLINA, M. et al. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015, s. 31-32. Velké
komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8.
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2. Flexicurita
Cílem pracovněprávních předpisů je umožnit realizaci činnosti
zaměstnavatele prostřednictvím výkonu práce zaměstnance a na straně druhé
zajistit zaměstnanci odpovídající podmínky. Aby toto bylo možné, je zapotřebí
vytvořit právní prostředí pro uzavření pracovního poměru, který co nejvíce
vyhovuje oběma stranám. A zároveň zajistit podmínky pro výkon práce, které
zajišťují ochranu zaměstnanci a i bezpečnosti při samotné činnosti. Mluvíme o
umožnění smluvní volnosti na straně jedné (ang. flexibility, čs. flexibilita) a
zároveň garantování míry ochrany zaměstnance (angl. security, čs. jistota).
Tento přístup se v evropském pojetí nazývá flexicurity7, pro který se ujal
v tuzemském prostředí výraz ,, flexijistota“.
Flexijistota bývá často označována jako ,, pokus o kulatý čtverec“, tedy
něco, co je prakticky nemožné. Ale jedná se spíše o nalezení co
nejvhodnějšího vyvážení možnosti smluvních stran pracovněprávních vztahů
upravit si vzájemná práva a povinnosti, co nejsvobodněji, s minimálními
zásahy zákonodárce a zajištění jistoty, prostřednictvím ochrany pracovního
trhu a ochrany pracovních podmínek prostřednictvím zásahů zákonodárce. 8
Flexicuritu lze definovat jako strategii pro současné posílení flexibility
a jistoty na trhu práce. Podle nizozemského profesora Tona Wilthagena
nemůže být definována jednoduše, jako ji definují autoři Klammer a Tillman,
jejichž definice zní ,, flexicurita je sociální ochrana pro flexibilní pracovní síly
“, neboť by tak nebyl možný její empirický výzkum.9
Již zmíněný profesor T. Wilthagen, jehož definice je nejčastěji
používaná, ji vnímá následovně ,,Na jedné straně se jedná o politickou
strategii, která se synchronně a úmyslně snaží zlepšit flexibilitu pracovních
trhů, organizaci práce a pracovních vztahů. Na straně druhé jde o zvýšení
7

V práci jsou využívána všechna synonyma ke slovu flexicurity.
HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém
pracovním právu. Praha: Auditorium, 2009, s. 23. ISBN 978-80-87284-04-9.
9
WILTHAGEN, T., TROS, F.: The Concept of Flexicurity: A New Approach to Regulating
Employment and Labour Markets. SSRN [online]. 2008,č.2,str.5 [cit. 2017-06-02]. Dostupné z:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1133932
8
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sociální ochrany a bezpečnosti zaměstnanosti zejména pro slabší skupiny v EU
a mimo pracovní trh.“ (vlastní překlad)10
V této souvislosti lze také zmínit interpretaci Evropské komise, podle
které je podstatou pojmu flexicurity „dosažení správného poměru mezi
flexibilním pracovním trhem z hlediska externí (pravidla přijímání a
propouštění zaměstnanců) a interní (flexibilní úprava pracovní doby)
flexibility a zajištěním co nejvyšší možnosti zaměstnanců pohybovat se na trhu
práce a získávat nová zaměstnání včetně zajištění rekvalifikačních kursů při
současné vysoké úrovni sociálního zabezpečení“.11
V dokumentu ,, Ke společným zásadám flexicurity“, definovala
Evropská komise flexicuritu jako „integrovaný přístup založený na vzájemně
se doplňujících komponentech“.12
Jejím cílem je podpora pracovníků k získání lepší práce. Znamená
flexibilní organizaci práce schopnou efektivně zpracovat nové výrobní
potřeby, zajistit potřebnou kvalifikaci, usnadnit sladění práce a osobních
povinností. A současně jistota znamená nejen jistotu udržení si svého
pracovního místa, ale i potřebnou kvalifikaci, která zaměstnancům umožní
kariérně růst a pomůže jim najít nové zaměstnání.
Flexicurita také souvisí s přiměřenými dávkami v nezaměstnanosti,
umožňující snadnější přechod z nezaměstnanosti do zaměstnání a v neposlední
řadě souvisí s možností vzdělávat se, potřebné především pro starší
zaměstnance a pro osoby s nižší kvalifikací.

10

Tamtéž, str.5.
JANÍČKO, P.: Flexibilita - její základní rysy. KOVÁK: Týdeník odborového svazu Kovo [online].
2011, ,č. 36 [cit. 2017-06-06]. Dostupné z: http://archiv.oskovo.cz/kovak/2011/PDF/36_11.pdf
12
Tamtéž, str.36.
11

8

Složky flexicurity jsou:
 flexibilní a spolehlivá smluvní ujednání prostřednictvím
moderních právních předpisů v oblasti pracovního práva,
kolektivních dohod a organizace práce,
 možnost celoživotního učení umožňující přizpůsobitelnost
zaměstnanců vyvíjejícím se podmínkám a jejich dobrou
zaměstnatelnost,
 účinné nástroje aktivní politiky v oblasti trhu práce zkracující
dobu nezaměstnanosti a usnadňující přechod do zaměstnání,
 moderní

systém

sociálního

zabezpečení,

zabezpečující

přiměřený příjem a usnadňující mobilitu na trhu práce.13

Model flexicurity, který úspěšně zvládá výzvy globalizace a zajištění
stabilního hospodářského růstu zaměstnanosti nalezneme na dánském
pracovním trhu. Prostřednictvím realizace dánského modelu politiky
zaměstnanosti se pojem flexicurity dostal do povědomí.
Flexicurita je, jak jsem již uvedla výše, sloučenina flexibility a jistoty.
Dánský model je obvykle ilustrován prostřednictvím tzv. zlatého trojúhelníku,
jehož tři vrcholy tvoří flexibilní trh práce.
Jeden vrchol trojúhelníku má flexibilní pravidla pro najímání a
propouštění, což zjednodušuje zaměstnavatelům propustit zaměstnance
v průběhu poklesu a najít nové pracovníky, pokud se věci zlepší. Okolo 25%
dánského privátního sektoru mění svá pracovní místa každý rok.
Druhý vrchol trojúhelníku je zabezpečení nezaměstnanosti ve formě,
která garantuje právně stanovené dávky v nezaměstnanosti na vysoké úrovni,
a to od 90% minimální mzdy.14

13

K obecným zásadám flexikurity: větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím
flexibility a jistoty. EUR-Lex [online]. Brusel, 2007 [cit. 2017-04-18]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:52007DC0359
14
Výdaje státu na aktivní politiku zaměstnanosti jsou v Dánsku v nesrovnatelné výši.
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Třetí vrchol trojúhelníku je aktivní politika zaměstnanosti. Je zaveden
účinný

systém,

který

nabídne

vedení,

práci

nebo

vzdělání

všem

nezaměstnaným.
Cílem flexicurity je podpora bezpečnosti zaměstnání. Tento model má dvojí
výhodu. Zajistit zaměstnavatelům pružnou pracovní sílu, zatímco zaměstnanci
využívají bezpečnostní síť systému dávek v nezaměstnanosti a aktivní politiky
zaměstnanosti.
Dánský model flexicurity spočívá na stoleté tradici sociálního dialogu a
jednání mezi sociálními partnery. Vývoj trhu práce vděčí dánskému modelu
kolektivního vyjednávání, který zajistil rozsáhlou ochranu pracovníků při
zohlednění měnících se podmínek výroby a trhu.
Tento model je podporován sociálními partnery vedenými dvěma
hlavními organizacemi – Dánskou konfederací odborových svazů a
Konfederací

dánských

zaměstnavatelů.

Organizace

ve

spolupráci

s ministerstvem zaměstnanosti také společně přispěly k rozvoji společných
zásad flexicurity v EU, což vedlo Evropskou komisi v polovině roku
k předložení sdělení: K společným zásadám flexicurity. (vlastní překlad) 15
Tedy dánský model flexicurity je inspirací evropským zemím, ale je
jisté, že nejde tento model přímo aplikovat v jiných státech, neboť každá země
je specifická. Tedy státy by se mohly tímto modelem inspirovat na základě
principu ,, no size fits for all “.

15

Flexicurity. Denmark.dk: The official webside of Denmark [online]. Dánsko [cit. 2017-05-30].
Dostupné z: http://denmark.dk/en/society/welfare/flexicurity/
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2.1 Pružnost ( flexibilita ) pracovního vztahu
Flexibilitu lze chápat jako pružnost, volnost. Standing16 rozlišuje tyto typy
flexibility:
 vnější numerická flexibilita,
 vnitřní numerická flexibilita,
 funkční flexibilita,
 mzdová flexibilita,
 flexibilita profesní struktury.
Vnější numerická flexibilita, která je významná z hlediska našeho
tématu představuje pružnost podmínek zaměstnávání, resp. přijímání a
propouštění zaměstnanců.
Vnitřní numerická flexibilita vychází ze schopnosti a rychlosti jak
zaměstnavatele, tak zaměstnance vytvářet pracovní poměr dle svých představ.
V praxi se promítá především do pracovní doby, doby odpočinku a řízení
zaměstnanců.
Funkční flexibilita představuje schopnost účastníků pracovněprávního
vztahu přizpůsobit se potřebám jejich vzájemného vztahu, tedy jde o přípravu
schopnosti zaměstnance na konání práce z hlediska jeho kvalifikace,
dovedností a vzdělávání. V širším pojetí sem spadá i rekvalifikace vedená
státem nebo zaměstnavatelem.
Flexibilita nákladů představuje vnější náklady zaměstnavatele na
konání práce. Vychází z nákladů na zaměstnance, daňové zatížení, sociální
odvody atd.
Z flexibility nákladů vychází flexibilita mezd, jež je vnitřním odrazem
nákladů na konání práce zaměstnancem. Nalezneme ji především v oblasti
odměňování.

16

Guy Standing je britský ekonom a profesor zabývající se především tématy ekonomie a
nezaměstnaností.
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Flexibilita, jakožto pružnost, volnost a možnost chování určitého
subjektu vychází z obecných zásad soukromého práva (,,smluvní volnost“ a
,,co není zakázáno je dovoleno“), která nemusí být v pracovním právu
výslovně projevena.17 K jejímu naplnění postačí pouhá absence omezení
zákonné ochrany nebo je její působení ohraničeno právním rámcem a to
zejména normami dispozitivními. Dispozitivní norma dává prostor pro
vytvoření vlastních pravidel nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
stanoví pravidlo obecné. V pracovním právu nalezneme jednostrannou
flexibilitu a to pouze v případech, kdy je podle práva nutné poskytnout
jednomu subjektu oprávnění, aby bylo možné realizovat předmětný institut.
Jedná se například o jednostranné rozvázání pracovního poměru. Převažující
flexibilitou v pracovním právu je flexibilita dvoustranná, kdy práva a
povinnosti lze měnit na základě shodné vůle stran pracovněprávního vztahu.18

2.2 Ochrana ( jistota ) zaměstnance
Ochranu lze podle Standinga vztáhnout nejen na pracovní právo, ale na
celý pracovní trh. Můžeme rozlišovat tyto formy ochrany pracovního trhu:
 reprezentační ochranu,
 ochranu příjmu,
 ochranu pracovního místa,
 ochranu zaměstnanosti,
 ochranu reprodukce znalostí a dovedností,
 ochranu bezpečnosti a zdraví při práci.
Reprezentační ochrana vychází z práva sdružovacího a kolektivního,
které zaručuje zaměstnancům se kolektivně sdružovat za účelem ochrany
svých práv a právo nechat se zastoupit v pracovněprávních vztazích, kdy
zástupce, nejčastěji odborová organizace, hájí jeho práva.
17

Oproti ochraně, která v soukromém právu musí být výslovně projevena, jinak ji nelze dovozovat.
HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém
pracovním právu. Praha: Auditorium, 2009, s. 28-29. ISBN 978-80-87284-04-9.
18
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Ochranu příjmu můžeme vidět ze dvou hledisek. Při užším vymezení se
jedná o ochranu příjmu, který náleží zaměstnanci z konkrétního pracovního
vztahu, kdy by měla být právem garantována jeho minimální výše, ochrana
před srážkami a garance řádné výplaty. Z širšího hlediska zde lze spatřovat i
kompenzaci příjmu zaměstnance z důvodu sociální události jako například
z důvodu pracovní neschopnosti, těhotenství, péče o dítě, věku, zdravotní
nezpůsobilosti, nezaměstnanosti atd.
Ochrana pracovního místa je typickou ochranou pracovního práva,
která je v předpisech reprezentována taxativním výčtem důvodu ukončení
pracovněprávního vztahu ze strany zaměstnavatele.
Smyslem

ochrany

zaměstnanosti

je

udržovat

vysokou

míru

zaměstnanosti. Tato problematika je upravena v zákoně o zaměstnanosti, kde
nalezneme opatření na podporu nalezení nového zaměstnání.
Ochranu zdraví a bezpečnosti zaměstnance nalezneme intenzivně upravenou
na úrovni Směrnic EU. Dále je opravena v ZP a zvláštními právními předpisy
jak zákonnými, tak podzákonnými. Ochrana určitých pracovních podmínek a
postavení zaměstnance se obecně v legislativě projevuje kogentními normami,
které nepřipouští odchylné ujednání. Dalším ochranným mechanismem je
použití taxativního výčtu, užití zákazových norem, či označení jediného
dovoleného způsobu chování. Setkáme se i s vyjádřením určitých minimálních
a maximálních pracovních podmínek.
K ochraně na českém území je potřeba ještě zmínit úpravu ochranného
zákonodárství,

které

bylo

reprezentováno

kogentními

normami,

jež

nepřipouštěly odchylné ujednání subjektů pracovněprávního vztahu. Ochrana
však nezohledňovala vůli individuálně chráněné osoby. 19

19

HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém
pracovním právu. Praha: Auditorium, 2009, s. 25-29. ISBN 978-80-87284-04-9.
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2.3 Vývojové tendence flexicurity na půdě EU
Původním účelem pracovního práva bylo vyrovnávat ekonomickou a
sociální nerovnost, jakožto součást pracovního poměru. Ale postupným
vlivem globalizace, tedy zesílené konkurenceschopnosti, technického pokroku
a dalších ukazatelů je zapotřebí větší flexibility. Podniky musí reagovat na
častější změny v oblasti poptávky, jsou nuceny se organizovat na pružnějším
základě, což se projevuje v proměnlivosti pracovní doby, počtu zaměstnanců a
organizaci práce. A kvůli těmto změnám vznikla větší potřeba rozmanitosti
pracovních smluv.
První zmínky a potřeby nutnosti flexibility můžeme spatřovat v tzv. bílé
knize, ve studii Evropské komise z roku 1993 s názvem
,, Růst, konkurenceschopnost, zaměstnanost – výzvy a cesty vpřed pro
21. století “, která byla reakcí na dlouhodobě rostoucí nezaměstnanost a
uvědomění si potřeby formulace sociálních strategií. V bílé knize byly
vymezeny strategie vedoucí k ekonomickému růstu a ke snižování
nezaměstnanosti ve členských zemích. Zdůrazněn byl také princip solidarity
na trhu práce a mnohem více byl kladen důraz na nezaměstnané. V závěrech
bílé knihy bylo doporučeno odstraňování nepružností jednotlivých trhů práce,
především zkvalitněním systému vzdělání, zavedením pružné organizace práce
a zpřístupněním pracovní síly na trh práce.20
V tzv. Amsterdamské smlouvě z roku 1997 nalezneme právní základ
pro Evropskou strategii zaměstnanosti, jejímž jedním z hlavních cílů je právě
flexicurita. Na základě této smlouvy byl zřízen Výbor pro zaměstnanost,
sloužící k podpoře vzájemné koordinace politik zaměstnanosti a trhu práce
mezi členskými státy. Tím se nezměnilo nic na tom, že politika zaměstnanosti
je stále výlučnou pravomocí členských států, přičemž došlo k posílení
zapojení sociálních partnerů.

20

Představení projektu „Efektivní práce služeb zaměstnanosti v podmínkách ekonomické
recese“. Internetový portál MPSV: Mezinárodní spolupráce a projekty [online]. Brno: Pitner, 2014
[cit. 2017-04-16]. Dostupné z:
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/mezinarodni_spoluprace_a_projekty/efektivni_prace_sz
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Téhož roku se konala mimořádná schůzka v Lucemburku na vrcholné
úrovni

pro

zaměstnanost,

kterou

byla

zahájena

Evropská

strategie

zaměstnanosti pro období 1997–2004 spolu s otevřenou metodou koordinace
jako dalším rozměrem spolupráce mezi členskými státy. Otevřená metoda
umožňuje stanovit společný evropský cíl a zároveň ponechat konkrétní řešení
na jednotlivých členských státech. 21
V roce 2000 schválila Evropská rada na svém zasedání v Lisabonu tzv.
Lisabonskou strategii, jejímž cílem bylo dosažení plné zaměstnanosti a dalších
konkrétnějších cílů, které měly být naplněny do roku 2010. Po pár letech byla
Lisabonská strategie přezkoumána a ukázalo se, že je do roku 2010
nesplnitelná. Její nenaplnění způsobilo hned několik příčin, mezi které patří
zejména zhoršení podmínek světové ekonomiky, vytyčení mnoha cílů, ale
především to, že mnoho členských států, i přes podporu strategie, neučinilo
veškeré potřebné kroky ke stanoveným cílům. S nástupem nové komise došlo
k revizi

Lisabonské

strategie,

k jednoznačným

vymezením

priorit,

spočívajícím v hospodářském růstu a vytvořením více a lepších pracovních
míst. 22
V roce 2003 vypracovala evropská pracovní skupina pro zaměstnanost
pro Evropskou radu zprávu, ve které upozorňuje na to, že by mohl vzniknout
pracovní trh složený ze dvou vrstev. Pracovní trh by byl rozdělen na tzv.
začleněné, kteří mají stálé zaměstnání a tzv. vyloučené, kteří ztratili kontakt
s trhem práce, tedy nezaměstnaní a dále lidé, jejichž zaměstnání je nejisté nebo
ti, kteří jsou zaměstnáni neoficiálně.
Ve druhé z uvedených skupin nastává problém omezení základních
zaměstnaneckých práv, či práv na sociální ochranu, což vede ke stavu
nejistoty,

ohledně

budoucích

pracovních

vyhlídek

a

rozhodování

v soukromém životě těchto lidí. Pokud by nedošlo k přizpůsobení standardní
21

Fakta a čísla o Evropské Unii: Politika zaměstnanosti. Evropský Parlament [online]. 2016
[cit. 2017-04-16]. Dostupné z:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.3.html
22
Lisabonská strategie. Euroskop.cz: Věcně o Evropě [online]. Praha: Urban [cit. 2017-04-16].
Dostupné z: https://www.euroskop.cz/8742/sekce/lisabonska-strategie/
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pracovní smlouvy tak, aby usnadňovala větší flexibilitu jak pracujícím, tak
podnikům,

došlo

by

k častějšímu

využívání

alternativních

forem

zaměstnávání. Proto pracovní skupina vyzvala členské státy, aby posoudily a
dle potřeby upravily míru flexibility standardních smluv v oblastech
výpovědní lhůty, nákladů a postupů týkajících se individuálního a
kolektivního propouštění, či definice neplatné výpovědi. 23
V roce 2005 byly přijaty rozhodnutím Rady EU Integrované hlavní
směry pro růst a zaměstnanost, ve kterých se vyzdvihuje potřeba upravit
právní předpisy o zaměstnanosti směrem k podpoře flexibility v kombinaci
s jistotou zaměstnání a ke zmírnění segmentace trhu práce.
Důležitou roli hraje také sociální dialog při stanovování kolektivních
řešení, či řešení na úrovni podniku, která umožňují začleněným i vyloučeným
úspěšně přecházet mezi pracovními situacemi a zároveň pomáhají podnikům
pružněji reagovat na požadavky ekonomiky, spočívajících v inovacích a na
změny konkurenceschopnosti. 24
Svou roli hraje také zelená kniha s názvem
,, Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21.
století“ z roku 2006, jejímž účelem bylo zahájit veřejnou diskuzi o způsobech,
jakými může vývoj pracovního práva přispět k cíli Lisabonské strategie, tedy
k dosažení udržitelného růstu s větším počtem lepších pracovních míst. Tato
kniha se zabývá také otázkou, jakou roli by mohlo pracovní právo hrát při
prosazování flexicurity na podporu trhu práce. 25

23

Zelená kniha: Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století [online]. Brusel:
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, 2006 [cit. 2017-04-15]. Dostupné z:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0708_/com_co
m(2006)0708_cs.pdf
24
Rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států. In: Úřední věstník
Evropské unie. Brusel: Rada EU, 2005, ročník 2005, L 205/21, číslo 600. Dostupné také z: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.205.01.0021.01.CES&toc=OJ:L:2005:205:TOC
25
Zelená kniha: Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století [online]. Brusel:
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, 2006 [cit. 2017-04-15]. Dostupné z:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0708_/com_co
m(2006)0708_cs.pdf
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V tomto období dochází k velkému rozmachu flexicurity na evropské
úrovni, která také byla řešena na dvou vrcholných schůzkách tripartity, které
proběhly zároveň se dvěma evropskými summity. Po skončení veřejné diskuze
byly hlavní politické otázky a alternativy v odpovědích členských států a
dalších zúčastněných subjektů posouzeny v červnu v roce 2007 ve sdělení
komise Evropského parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů
,, K obecným zásadám flexicurity: větší počet a vyšší kvalita
pracovních míst prostřednictvím flexibility a jistoty“.
V tomto sdělení komise navrhuje osm obecných zásad společných
členským státům, kterými lze dosáhnout, při jejich dodržování, prospěchu jak
pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

Navrhovanými obecnými zásadami jsou:
1) Flexicurita zahrnující smluvní a spolehlivá ujednání, komplexní
strategie celoživotního učení, účinné aktivní politiky v oblasti trhu
práce a moderní systémy sociálního zabezpečení. Její cílem je posílení
strategie pro růst a zaměstnanost, dosáhnout většího počtu a lepších
pracovních míst a vytvořit nové formy flexibility a jistoty v zájmu
zvýšení přizpůsobivosti, zaměstnanosti a sociální soudružnosti.
2) Flexicurita zahrnuje rovnováhu mezi právy a povinnostmi pro
zaměstnavatele, pracovníky, žadatele o práci a veřejnými orgány.
3) Flexicurita neznamená jediný model trhu práce a jedinou politickou
strategii, ale má se přizpůsobit konkrétním specifikům jednotlivým
členským státům.
4) Pomoc a ochrana pracovníků při přechodu do jiného zaměstnání,
popřípadě v období nečinnosti usnadnit vstup do zaměstnání.
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5) Podpora interní (v rámci podniků) i externí (mezi podniky) flexicurity,
pro plynulou mobilitu mezi nezaměstnaností a zaměstnaností a také
podpora mobility vzestupné.
6) Flexicurita by měla podporovat rovnost mužů a žen v přístupu ke stejně
kvalitní práci a zajištění rovných příležitostí pro znevýhodněné osoby
(např. se zdravotním postižením).
7) Flexicurita vyžaduje důvěru a dialog mezi veřejnými orgány a
sociálními partnery.
8) Spravedlivé

přerozdělování

nákladů a

přínosů

mezi podniky,

jednotlivci a veřejnými rozpočty, s přihlédnutím ke specifické situaci
malých a středních podniků.26
Ještě téhož roku v listopadu 2007 navrhované obecné zásady podpořil
legislativním usnesením Evropský parlament a o měsíc později přijala již
zmiňované zásady Rada EU. 27
V neposlední řadě bych zmínila Strategii Evropa 2020, která je
desetiletou strategií Evropské Unie, zahájenou v roce 2010 se zaměřením na
vytváření pracovních míst a hospodářský růst. Za tímto účelem bylo v rámci
strategie vytyčeno 5 hlavních cílů, týkajících se zaměstnanosti, výzkumu a
vývoje,

vzdělávání,

sociálního

začleňování

a

snižování

chudoby a

v neposlední řadě klimatu a energetiky, kterých by měla Unie do konce
desetiletí dosáhnout. Po monitoringu, zhodnocení strategií a přehledu plnění
cílů strategie došlo v roce 2015 k přijetí souborů nových hlavních směrů
strategie, nahrazující integrované hlavní směry přijaté v roce 2010.28

26

K obecným zásadám flexikurity: větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím
flexibility a jistoty. EUR-Lex [online]. Brusel, 2007 [cit. 2017-04-18]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:52007DC0359
27
Legislativní usnesení Evropského parlamentu (2007/2209(INI): K obecným zásadám
flexikurity. EUR-Lex [online]. Brusel, 2007 [cit. 2017-04-18]. Dostupné z:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20070574+0+DOC+XML+V0//CS
28
Evropská komise: Evropa 2020. Europa [online]. 2016 [cit. 2017-05-25]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_cs.htm
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Jak můžeme vypozorovat, snaží se Evropská Unie zvýšit svou
konkurenceschopnost vůči ostatním státům světa tím, že se snaží čelit
,,výzvám 21. století“, podle kterých má v pracovním právu docházet k úpravě
pracovněprávních předpisů směrem k podpoře flexibility při zachování
ochrany zaměstnaneckých práv, tedy jistoty zaměstnání, ale je otázkou, zda
nemá tato tendence opačný důsledek na právní úpravu členských států. Podle
profesora Běliny, jak se můžeme dočíst v komentáři k zákoníku práce z roku
2015, tomu tak v České republice bohužel je.29
Podle profesorova názoru, kromě liberalizace na počátku 90. let, která
byla důsledkem přechodu od direktivně řízené ekonomiky k tržnímu
hospodářství, již o dalším vývoji pracovního práva v České republice nelze
hovořit jako o zmírňování stávající regulace, která by měla umožnit volnost
smluvních vztahů. Právě naopak. Na konci minulého a začátku tohoto století
zaznamenává Česká republika opačný trend k větší a přísnější regulaci,
prostřednictvím harmonizace právní úpravy s právem EU. Za výjimku lze
považovat novelu ZP č. 365/2011 Sb., která nabyla účinnosti 1.1.2012, a která
byla vedena snahou o dílčí větší flexibilitu pracovněprávních vztahů.30

2.4 Zásady pracovního práva a flexicurity
Jedná se o pravidla obecné povahy, na kterých stojí pracovní právo, a
která jsou významným teoretickým východiskem pro výklad ustanovení, nejen
zákoníku práce, ale i občanského zákoníku, který se použije na
pracovněprávní vztahy na základě principu subsidiarity. Podle teorie práva
jsou základní zásady rozděleny do dvou skupin. Jedny jsou výsledkem
vědeckého poznání a nemají formalizovanou podobu právní normy, ale jsou
obsaženy ve vědeckých pracích. Jsou to obecné základy, na nichž je budována
29

Zelená kniha: Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století [online]. Brusel:
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, 2006 [cit. 2017-04-15]. Dostupné z:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0708_/com_co
m(2006)0708_cs.pdf
30
BĚLINA, M. et al. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015, s. 13. Velké
komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8.
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stavba právního řádu. Druhou skupinou jsou zásady obsažené v právním
předpise. Tyto zásady jsou důležitým nástrojem při aplikaci práva. 31
Zásady pracovního práva
Pokud chceme uvést zásady pracovního práva, musíme nejdříve
zdůraznit zásady soukromého práva, neboť specifické základní zásady
pracovního práva je třeba vždy vykládat v souladu se základními zásadami
soukromého práva.
Především se jedná o zásadu ,, vše je dovoleno, co není výslovně
zakázáno “, podle které je veškeré chování, které není zákonem výslovně
zakázáno, ani tento zákaz nelze logicky z právní úpravy dovodit, dovoleno.
Další zásadou obecného principu svobody jedince ve společnosti a tou je
autonomie vůle. Mezi další významnou zásadu patří zákaz retroaktivity,
jakožto obecnou nepřípustnost zpětné účinnosti norem soukromého práva.
Dále lze zmínit ochranu dobré víry, jako předpokládané poctivosti účastníků
soukromoprávních vztahů. Za další zásadu lze považovat zásadu prevence
požadující

předcházení

porušení

práv

a

povinností

účastníků

soukromoprávních vztahů. Tento výčet soukromoprávních zásad není však
vyčerpávající. Dalo by se ve výčtu soukromoprávních zásad pokračovat.32
Základní zásady pracovněprávních vztahů nalezneme zakotvené v § 1a
ZP. Tento výčet je pouze demonstrativní, neboť další zásady se prolínají
jednotlivými ustanoveními zákoníku práce.
Jako první je uvedena zásada zvláštní zákonná ochrana postavení
zaměstnance, vyjadřující ochrannou funkci pracovního práva. Tato zásada
vychází

ze

skutečnosti,

že

zaměstnanec

je

slabším

subjektem

pracovněprávního vztahu a tudíž by mu měla být poskytnuta zvláštní ochrana,
co do pracovních podmínek, tak do stability zaměstnání. Toto tvrzení vychází
31

GALVAS, M. et al. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova
univerzita, 2015, s. 23-24. ISBN 978-80-210-8021-8.
32

BĚLINA, M. et al. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015, s. 21-22. Velké

komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8.
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z několika skutečností. Už při vzniku pracovněprávního vztahu je v slabší
pozici, jelikož získání zaměstnání může být ovlivněno ekonomickým tlakem
zajistit sebe a své blízké. V samotném pracovněprávním vztahu koná
zaměstnanec práci v organizační podřízenosti.
Ochrana práv zaměstnance je významnou zásadou pracovního práva,
kterou je ovládáno již od jeho vzniku a promítá se v kogentních ustanoveních
a relativně kogentních ustanoveních. 33 Z této zásady by měla být koncipována
flexicurita v pracovním právu. Kdy by měl mít zaměstnanec možnost
realizovat svou osobní vůli a domluvit se se svým zaměstnavatelem na
vyhovujících pracovních podmínkách a také zaměstnavatel by měl mít
možnost konání práce řídit a na druhou stranu v rámci ochrany by měla být
zabezpečena ochrana pracovních podmínek a stabilita činnosti zaměstnance. 34
Podle doc. Hůrky by však jako první zásada měla být ustanovena
zásada zákazu nucené práce, která je obsažena přímo v LZPS a je podle autora
převodním můstkem z obecných lidských práv do oblasti práva pracovního.
Nejen, že je tato zásada upravena na ústavní úrovni, ale vyplývá také
z několika Úmluv. A to z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních
svobod, stejně jako z Úmluvy o nucené nebo povinné práci. Vykonávat práci
zaměstnanci nelze tudíž nařizovat, jen s jeho souhlasem. 35
Uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro výkon práce, jak jej
zakotvuje ZP, doslovně opisuje čl. 28 LZPS. Tato zásada je předmětem
několika úmluv MOP, jimiž je Česká republika vázána. K této zásadě se
kriticky staví autor komentáře zákoníku práce prof. Bělina, který vytýká
zakotvení této zásady pod základní zásady, proto, že je opsána z LZPS bez
konkretizace a navíc má za to, že historicky spadá pod zásadu první. 36

33

Jedná se o ustanovení, od kterých se lze odchýlit, ale jen ve prospěch zaměstnance.
HŮRKA, P. et al. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2015, s. 35. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1.
35
Tamtéž, str. 34.
36
BĚLINA, M. et al. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015, s. 23-24. Velké
komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8.
34
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Zajištění této zásady je potřeba provést kogentními normami a to zejména
v oblasti BOZP.
U zásady spravedlivého odměňování by pracovní právo v duchu této
zásady mělo udržovat určitou cenu práce, přičemž tato hodnota práce by měla
vycházet z obtížností práce, pracovních výsledků, množství a kvality práce.
Tedy za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty je potřeba poskytovat stejnou
mzdu.37
Zásada řádného výkonu práce zaměstnance v souladu s oprávněnými
zájmy zaměstnavatele je dále rozvedena v § 301 a 302 ZP upravujících
základní povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Dalo by se pod ní
subsumovat určitou dávku loajality zaměstnance k zaměstnavateli.
Z rovného zacházení a zákazu diskriminace vyplývá stejné zacházení se
všemi zaměstnanci při realizaci pracovněprávního vztahu. U rovného
zacházení musí zaměstnavatel mít stejný přístup k zaměstnancům zejména při
jejich přijímání, stanovení pracovních podmínek, při odměňování i jiných
peněžitých plněních, i rovného přístupu, co do kariérního postupu.
Zásada zákazu diskriminace zakazuje ve vztahu k zaměstnancům jak
diskriminaci přímou, tak nepřímou. Přímou diskriminací je jednání, včetně
opomenutí, kdy je s osobou zacházeno méně příznivým způsobem, než by
bylo s jinou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu,
národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku atd. Tedy je zaměstnanec
znevýhodněn vůči jinému zaměstnanci na základě důvodu, který je
diskriminačním znakem. 38
Za nepřímou diskriminaci se považuje jednání nebo opomenutí, které je
sice neutrální, ale osoba je tím znevýhodněna, z důvodu diskriminačního
znaku, oproti ostatním. Na úrovni evropského práva je princip rovného
zacházení a zákazu diskriminace promítán do směrnic EU, zabývající se
dílčími segmenty ochrany. Jedná se zejména o směrnici Rady o rovném
37

HŮRKA, P. et al. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2015, s. 37. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1.
38
Blíže §2 a 3 antidiskriminačního zákona č. 198/2009 Sb.
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zacházení mezi muži a ženami, o směrnici Rady o rovném zacházení bez
ohledu na rasu a etnický původ a zejména směrnice Rady 2000/78/ES, která
stanoví obecný rámec pro rovné zacházení. 39
Jak už jsem uvedla výše, uplatňují se v pracovním právu i zásady práva
soukromého z NOZ, který se použije na principu subsidiarity40, ale je potřeba
jej použít v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.
Současné

zásady

v ZP

jsou

převážně

výčtem

povinností

zaměstnavatele, omezujícího a zákazového rázu, nevytvářející prostor pro
chování subjektů. Z hlediska principu flexicurity jsou jednoznačným prvkem
ochrany.
Zásady flexicurity
Z pohledu flexicurity by právní principy měly poskytovat prostor pro co
nejsnažší

utváření

pracovněprávních

vztahů

při

současné

ochraně

zaměstnance. Z hlediska posílení flexicurity by mělo být pracovní právo
postaveno na těchto principech:
 zákazu nucené práce,
 ochraně právního postavení zaměstnance,
 právu na uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky,
 rovném zacházení a zákazu diskriminace,
 zákazu zneužití hospodářského postavení zaměstnavatele,
 řádném výkonu práce v souladu se zájmy zaměstnavatele,
 právu na informování a projednávání,
 právu na kolektivní zastupování.
Některé z těchto zásad jsem rozvedla již výše v rámci zásad pracovního
práva a tak se zaměřím na zásady dosud nepopsané.

39

HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém
pracovním právu. Praha: Auditorium, 2009, s. 172. ISBN 978-80-87284-04-9.
40
Princip subsidiarity byl výslovně zakotven v ZP novelou č. 365/2011 Sb.

23

Zásada zákazu zneužití hospodářského postavení zaměstnavatele
vychází

z organizační

podřízenosti

zaměstnance

pro

zaměstnavatele.

Zaměstnanec práci koná podle zaměstnavatelových pokynů, určení kde, kdy a
jak se práce bude vykonávat a je vykonávána jeho jménem. Tudíž
zaměstnanec tak může jen obtížně rozhodovat o obsahu práce a zajistit její
výstup. Práce je konána na odpovědnost zaměstnavatele, který ji nese vůči
třetím subjektům a tak zaměstnanec nemůže nést přímé následky
hospodářských aktivit zaměstnavatele, které by se neměly projevovat ve mzdě,
odpovědnosti za škodu či smluvní pokutě. Hlavní povinností zaměstnance by
měl být řádný výkon práce v souladu se zájmy zaměstnavatele, jedná se o
zásadu loajality. Za zájmy zaměstnavatele lze považovat dodržování právních
předpisů, reprezentace společnosti navenek, ochrana zdraví a majetku a
především úspěšnou realizaci činnosti zaměstnavatele. Řádný výkon práce by
měl vycházet ze smluvního ujednání, dále interních pravidel a individuálních
pokynů zaměstnavatele.
Právo na informování a projednávání vyplývá opět ze závislé práce,
kterou určuje zaměstnanci zaměstnavatel v organizační podřízenosti. Je
potřeba zaměstnanci poskytnout adekvátní informace týkající se konání práce.
Tato zásada je upravena na evropské úrovni ve směrnici Evropského
parlamentu a Rady, kterou se stanoví obecný rámec pro informování
zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci. Z této směrnice vyplývá, že
zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance nebo s ním projednat
základní otázky související s konáním práce.
Právo zaměstnance, být zastupován, je jediným kolektivním právem
z výše uvedených zásad. Tento princip zaručuje na jedné straně právo se
sdružovat s ostatními zaměstnanci na ochranu svých pracovních zájmů, ale i
právo být zástupci zastupován v pracovněprávním vztahu. Jak vyplývá
z nálezu Ústavního soudu

41

, jedná se o právo jedince rozhodnout, zda bude

zastupován, či nikoliv.
41

Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 83/06 (č.116/2008 Sb.).
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Lze si klást otázku, zda je dobrým tahem upravovat základní zásady
pracovního práva v zákoníku práce. Je patrné, že nelze postihnout všechny
zásady a také, že jsou rozptýleny i v dalších ustanoveních zákoníku práce a je
tu možnost, že se časem budou měnit, otázkou je, zda by nebyla lepší volba je
nechat na právní teorii. Rozhodující však je, aby další směřování pracovního
práva z těchto principů vycházelo.

3. Vznik pracovního poměru
Pracovní poměr reflektuje princip svobodné volby zaměstnání
zaměstnancem a princip svobodné volby zaměstnavatele uzavřít pracovní
poměr v souladu s čl. 9 (zákazu nucených prací) a čl. 26 (svoboda volby
povolání) Listiny základních práv a svobod. Pracovní poměr, jakožto
dvoustranné právní jednání, spočívající v souhlasném projevu vůle uchazeče o
zaměstnání a zaměstnavatele, může vzniknout 2 způsoby, a to uzavřením
pracovní smlouvy a jmenováním. V praxi v naprosté většině vzniká pracovní
poměr uzavřením pracovní smlouvy.
Tato problematika, nejen pracovní poměr, ale i postup před vznikem
pracovního poměru, je upravena v zákoníku práce v části druhé ustanovení §
30 až § 39 .

3.1 Postup před vznikem pracovního poměru
Ještě před vznikem pracovního poměru nalezneme v zákoníku práce
konkrétně v § 30 odst. 2 obecnou ochranu zaměstnance a zároveň povinnost
pro zaměstnavatele. Při výběru fyzických osob na pracovní pozici může
zaměstnavatel

po

zaměstnanci

požadovat

jen

takové

údaje,

které

bezprostředně souvisí s uzavřením pracovní smlouvy. V tomto paragrafu
spatřujeme ochranu osobních práv zaměstnance, kdy zaměstnavatel po něm
nesmí požadovat jiné údaje, které by nesouvisely s uzavřením pracovní
smlouvy a se základním pracovněprávním vztahem uvedeným v § 3 ZP. Z
logiky bychom mohli dovodit, že demonstrativní výčet údajů, zakotvených v
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§ 316 odst. 4 ZP, které zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance během
trvání pracovního poměru, lze použít i na stav před uzavřením pracovního
poměru. Některé zakázané informace, z části se překrývající s § 316 odst. 4
ZP, které nesmí zaměstnavatel požadovat, nalezneme i v zákoně o
zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
Zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, vztahující se na veškeré zpracování osobních údajů, tedy i na
informace o osobě ucházející se o zaměstnání, poskytuje také ochranu
zaměstnanci, jehož souhlas je potřeba ke zpracování údajů. Jinak je výběr
zaměstnanců zcela na vůli zaměstnavatele.
Zákoník práce nevyžaduje žádné specifické způsoby přijímání
budoucích zaměstnanců. Zaměstnavatelovo rozhodování je omezeno pouze
existencí kvalifikace, nezbytnými požadavky nebo zvláštními schopnostmi
uchazeče, jak vyplývá z § 30 odst. 1 zákoníku práce. Ale jiný postup, můžeme
nalézt ve zvláštních předpisech jako například v zákoně č. 451/1991 Sb., tzv.
lustrační zákon, který stanoví některé další předpoklady pro výkon některých
funkcí ve státních orgánech. Nesmím opomenout dodržování zásady rovného
zacházení a zákazu diskriminace.
Na druhou stranu pracovní smlouva může být vázána podle ustanovení
§ 548 odst. 2 NOZ na odkládací podmínky. Právní následky úkonu
nastanou, pokud dojde ke splnění odkládací podmínky. Jestliže by byla
uzavřena pracovní smlouva s osobou, která v době uzavření nesplňuje
předpoklady stanovené právními předpisy pro dané zaměstnání, ale jejíž
splnění se v budoucnu předpokládá, jedná se o platně uzavřenou smlouvu
(např. zaměstnavatel uzavře pracovní smlouvu s odkládací podmínkou
s osobou, která je zatím v neukončeném procesu získávání odborné
způsobilosti stanovené pro výkon povolání zvláštním právním předpisem).42
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Důležitým ustanovením je § 31 ZP, ze kterého vyplývá, že před
uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit FO s právy a
povinnostmi, které by pro ni z pracovní smlouvy popřípadě vyplynuly, dále
s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování.
Pokud se na konkrétní pracovní poměr vztahuje zvláštní předpis,
použije se také § 32 ZP, ze kterého je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se
FO před uzavřením pracovní smlouvy podrobila vstupní lékařské prohlídce.

3.2 Náležitosti pracovní smlouvy
Pracovní smlouva je nejtypičtější právní skutečnost, která vede ke
vzniku pracovního poměru. Jde o výsledek dvoustranného právního jednání
spočívající v souhlasném projevu vůle občana a zaměstnavatele uzavřít
pracovní poměr. Nalezneme zde také princip svobodné volby zaměstnání,
neboť umožňuje občanu vybrat si zaměstnavatele, druh práce a místo výkonu
práce tak, aby to odpovídalo jeho schopnostem, zdravotnímu stavu,
kvalifikaci, osobním poměrům a zájmům. Pracovní smlouva je uzavřena,
jakmile se smluvní strany shodly na celém jejím obsahu, tzn. na všech jejích
podstatných náležitostech a případně na dalších skutečnostech, které považují
za podstatné pro její uzavření. 43
Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně, pod sankcí neplatnosti.
Ale i zde můžeme spatřovat ochranu zaměstnance, a to pokud začal-li
vykonávat práci, není možné se neplatnosti smlouvy, neuzavřené písemně,
dovolat.
Zákoník práce v § 34 stanoví, co musí pracovní smlouvy obsahovat.
Jedná se jen o 3 podstatné náležitosti, což je projevem výrazného prvku
flexibility. Těmito náležitostmi jsou: a) druh práce, který má zaměstnanec
vykonávat, b) místo výkonu, ve kterých má být práce vykonávána a konečně
za c) den nástupu do práce.
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Na těchto třech podstatných náležitostech se musí obě smluvní strany
shodnout, jinak nedojde k uzavření pracovní smlouvy. Druh práce, neboli
pracovní pozice, může být dohodnut úzce, či šířeji.
Sjednaný druh práce zpravidla vyžaduje bližší popis pracovních úkolů
pro jednotlivé zaměstnance, které se v praxi nazývají pracovní náplní.
Pracovní náplň lze charakterizovat jako jednostranný příkaz zaměstnavatele,
jímž se zaměstnanci blíže vymezují úkoly, které bude samostatně vykonávat.44
Stejně jako druh práce i místo výkonu práce může být sjednáno šířeji,
vyžaduje-li to charakter práce nebo pracoviště (např. region), či úzce
(konkrétní adresou) nebo alternativně. ZP upravuje skutečnost, kdy mezi
účastníky pracovního poměru nebylo sjednáno pravidelné pracoviště pro účely
cestovních náhrad, či bylo místo výkonu práce sjednáno v širším rozsahu,
právní fikcí. S ohledem na možnost sjednat místo výkonu práce bez omezení
považuji za spravedlivé, aby zaměstnavatel vždy nesl náklady na vyšší než
pravidelné výdaje spojené s výkonem práce, které vzniknou zaměstnanci
s cestou mimo obec, kde vykonává práci.45 V pracovní smlouvě je možné
dohodnout více než jedno místo výkonu práce.46
Den nástupu do práce je významný v tom, že jeho sjednáním vzniká
pracovní poměr. Musí být, pokud není určeno přesným dnem, dostatečně
určitý, aby nevznikla pochybnost, kterým dnem pracovní poměr vzniká. Pokud
je den nástupu do práce vázán na skutečnost, musí se jednat o skutečnost,
která s určitostí nastane.47 Tím se liší od uzavření pracovní smlouvy
s odkládací podmínkou, která nemusí být splněna, a tudíž pracovní poměr
nemusí nikdy vzniknout.48
V § 34 odst. 3 ZP jsou zakotveny zákonné důvody odstoupení od
smlouvy. Zaměstnavatel může odstoupit od pracovní smlouvy, pokud
44
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zaměstnanec nenastoupí ve sjednaný den do práce, nebo se zaměstnavatel do
týdne o překážce nedozví. V následujícím odstavci § 34 odst. 4 ZP
zákonodárce stanovil, že od pracovní smlouvy je možné odstoupit, jen dokud
zaměstnanec nenastoupil do práce. Jedná se o ochrannou funkci pracovního
práva. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od samého počátku (ex tunc),
tedy hledí se na ni, jako by nebyla nikdy uzavřena. Odstoupení od pracovní
smlouvy je možné podle občanského zákoníku, dle § 2001 an. NOZ, odstoupit
od smlouvy, pokud si to strany sjednají, při porušení smlouvy podstatným
způsobem nebo stanoví-li tak výslovně zákon.49 Jestliže zaměstnanec již do
práce nastoupil, není možné od smlouvy odstoupit, ani ze zákonného, ani
z jiného sjednaného důvodu.
Samozřejmě je možné v pracovní smlouvě sjednat i jiné náležitosti, na
kterých mají smluvní strany zájem. K nejběžnějším patří ujednání o mzdovém
zařazení zaměstnance a pracovním podmínkám, kterými se účastníci odchylují
od obecně platné právní úpravy.

3.3 Pracovní poměr na dobu určitou
Při uzavírání pracovního poměru je velmi důležité na jakou dobu se
sjednává. ZP preferuje sjednávání pracovních poměrů na dobu neurčitou. To
lze dovodit z nevyvratitelné domněnky, že pracovní poměr byl sjednán na
dobu neurčitou, pokud nebyla v pracovní smlouvě výslovně určena doba
trvání pracovního poměru. Také se bude jednat o pracovní poměr na dobu
neurčitou v případě, kdy ujednání ve smlouvě o vzniku pracovního poměru na
dobu určitou bude neplatné.
Pracovní poměr na dobu určitou může být sjednán pevným datem nebo
vymezen dobou trvání určitých prací či jinou skutečností (např. rodičovské
dovolené jiného zaměstnance nebo určité kampaně, sezóny). 50
49
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Česká právní úprava omezuje délku sjednání pracovního poměru na
dobu určitou na 3 roky a tento pracovní poměr lze ještě 2x prodloužit. Tedy
pracovní poměr na dobu určitou může trvat až 9 let. Poté musí být pracovní
poměr prodloužen na dobu neurčitou nebo nesmí mezi stranami trvat alespoň
3 roky.
Úprava omezující dobu trvání pracovního poměru byla přijata
s ohledem na směrnici Rady 1999/70/ES o rámcové dohodě o pracovních
poměrech na dobu určitou uzavřené mezi evropskou unií konfederací
průmyslu a zaměstnavatelů, aby nedocházelo ke zneužívání tzv. řetězení
pracovních poměrů na dobu určitou, tedy k bezdůvodnému opakování či
prodlužování pracovních poměrů mezi týmiž účastníky.
Z omezujícího pravidla však existuje výjimka dle § 39 odst. 4 ZP je
stanoveno, že v případě vážných provozních důvodů nebo v případě zvláštní
povahy práce, kdy nelze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat sjednání
pracovního poměru na dobu neurčitou, sjednat pracovní poměr na dobu
určitou a za podmínek přiměřených těmto důvodům. Tento postup je možný
pouze v případě, že zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací nebo ve
vnitřním předpise upraví:
 bližší vymezení těchto důvodů,
 pravidla jiného postupu při sjednávání a opakování pracovních
poměrů na dobu určitou,
 okruh zaměstnanců, kterých se bude jiný postup týkat,
 doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.
V případě, že dojde k porušení zákonem stanovených podmínek při
sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, je stanovená právní fikce,
podle níž byl pracovní poměr sjednán na dobu neurčitou a to za předpokladu,
že zaměstnanec kvalifikovaným způsobem projeví před uplynutím sjednané
doby vůli pracovat u zaměstnavatele v pracovním poměru na dobu neurčitou.
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V zájmu právní jistoty obou účastníků pracovněprávního vztahu je
stanovena dvouměsíční lhůta na uplatnění soudního návrhu na určení, zda byly
splněny zákonem stanovené podmínky pro sjednání pracovního poměru na
dobu určitou. 51

3.4 Zkušební doba
Dalším flexibilním ujednáním v pracovní smlouvě je zkušební doba.
Smyslem zkušební doby je možnost obou smluvních stran vyzkoušet
vzájemné fungování pracovního vztahu. Toto ustanovení je významné
z hlediska snadné možnosti rozvázání pracovního poměru. Její sjednání závisí
na smluvní vůli stran, kdy zákon pouze omezuje délku jejího trvání.
Sjednaná zkušební doba nesmí být delší než tři měsíce, pokud by se tak
stalo, jde pouze o částečnou neplatnost té části smlouvy, ve které byla
sjednána doba přesahující nejvýše přípustnou dobu. Zkušební dobu však
strany mohou sjednat na kratší dobu, či ji vůbec sjednat nemusí.
Zkušební doba musí být sjednána před vznikem pracovního poměru a
nemůže být dodatečně prodlužována. Nejpozději ji lze sjednat v den nástupu
do práce. Zákonem je stanovená forma zkušební doby, která musí být písemná
pod sankcí neplatnosti.
Ustanovení chránící zaměstnance v rámci zkušební doby nalezneme v
§ 35 odst. 5 ZP, který nám říká, že zkušební doba nesmí přesáhnout polovinu
sjednané doby trvání pracovního poměru na dobu určitou. Jedná se o ochranu
před zaměstnavateli, kteří zaměstnávají zaměstnance na kratší dobu
v kombinaci se zkušební dobou. Takto sjednaná zkušební doba by byla
neplatná, ale s ohledem na dosavadní judikaturu by se dalo předpokládat, že
by se jednalo o částečnou neplatnost, kdy by zkušební doba činila polovinu
sjednané doby trvání pracovního poměru.52
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3.5 Jiná ujednání při vzniku pracovního poměru
Mezi další flexibilní ujednání, které mohou strany při vzniku
pracovního poměru sjednat, patří zejména ujednání o odměně za práci,
konkurenční doložce, o souhlasu zaměstnance s prací přesčas, o souhlasu
s pracovní pohotovostí a souhlasu s vysíláním na pracovní cesty. Zaměřím se
na konkurenční doložku, která je v praxi hojně užívána.
Konkurenční doložka je ujednání, které omezuje činnost fyzické osoby, čili
zaměstnance po skončení pracovního poměru. Jedná se spíše o omezující
ujednání, které zaměstnance stabilizuje v daném pracovním poměru. Za
flexibilní lze považovat jeho sjednání na základě individuální vůle smluvních
stran.
Z hlediska pracovního práva můžeme říct, že se jedná o jediné
ujednání, které omezuje výkon práce zaměstnance do budoucna. Tudíž by
ochrana zaměstnance měla být na vysoké úrovni, aby nedocházelo
k omezování ve větším rozsahu než je nezbytně nutné a toto omezení by mělo
být kompenzováno na odpovídající úrovni.53
Konkurenční doložku máme upravenou v § 310 ZP. Jedná se o dohodu,
jímž se zaměstnanec zavazuje po určitou dobu, ta nesmí být delší než jeden
rok, zdržet se výkonu výdělečné činnosti, která byla předmětem činnosti
zaměstnavatele nebo která by vůči ní mohla mít soutěžní povahu. Tato dohoda
může být uzavřena jako součást pracovní smlouvy nebo kdykoliv později
během trvání pracovního poměru. Může být sjednána jen s takovým
zaměstnancem, na kterém lze takové uzavření spravedlivě požadovat
s ohledem na povahu informací, poznatků, technologických postupů, které
získal během pracovní činnosti u zaměstnavatele a jejichž využití by mohlo
zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost.
Součástí takovéto dohody je závazek zaměstnavatele poskytnout
zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši průměrného
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měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku. V takové dohodě lze také
sjednat smluvní pokutu, kterou je povinen zaměstnanec zaměstnavateli zaplatit
v případě, že poruší závazek z konkurenční dohody. Výše této smluvní pokuty
musí být přiměřená k povaze a významu informací, které zaměstnanec získal.
Možná je i výpověď konkurenční doložky ze strany zaměstnance a
odstoupení od ní, v případě prodlení zaměstnavatele ve vyplacení peněžitého
plnění. Podmínkou je písemná forma pod sankcí neplatnosti.54

4. Skončení pracovního poměru
Na počátku vzájemného vztahu zaměstnance a zaměstnavatele stojí
smluvní ujednání obou účastníků a lze tedy hovořit o smluvní volnosti, kdy
záleží jen na jejich vůli, zda založí pracovněprávní vztah, ale po vniku tohoto
vztahu se začíná projevovat ochranářská funkce pracovního práva, kdy je
smluvní svoboda účastníků omezována především zákonnou regulací obsahu
pracovněprávního vztahu. Zvláště citlivě je vnímána úprava skončení
pracovního poměru, při které nalezneme největší prostor pro vyvážené
působení flexibility a ochrany zaměstnance.
Lze z povahy věci dovodit, že zaměstnanci a zaměstnavatelé mají na
úpravě podmínek skončení pracovního poměru nestejný zájem. Jelikož
zaměstnavatelé jsou nuceni reagovat na ekonomické podmínky a situaci na
trhu, požadují pro skončení pracovního poměru vytvoření pružných podmínek,
tudíž kladou důraz na flexibilitu, naopak zaměstnanci mají zájem na jistotě
svého zaměstnání. 55
Právní úprava vychází z potřeby zajistit zaměstnanci stabilitu
zaměstnání, neboť skončení pracovního poměru vede nejen ke ztrátě odměny
za vykonanou práci, tedy snížení hmotného zabezpečení rodiny, ale nese
54
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sebou i nepříznivé společenské, někdy i psychologické důsledky. I z tohoto
důvodu

je

jednostranné

skončení

pracovního

poměru

z iniciativy

zaměstnavatele předmětem úpravy mezinárodního pracovního práva, práva
Rady Evropy i práva Evropské unie.
Na druhou stranu umožňuje zaměstnanci změnit zaměstnání, dosavadní
pracovní poměr rozvázat z jakýchkoliv důvodů (i bez jejich uvedení) a
vychází

i

z potřeby

zaměstnavatelů

dále

nezaměstnávat

nadbytečné

zaměstnance, pro které již nemají uplatnění a zaměstnance, kteří porušují
pracovní kázeň apod.
České pracovní právo rozlišuje různé právní způsoby skončení
pracovního poměru. Můžeme je třídit takto:


právní jednání účastníků pracovního poměru,



právní událostí,



úředním rozhodnutím.56

Pro účely této práce se zaměřím na nejtypičtější skončení pracovního
poměru právním jednáním účastníků jako je dohoda o rozvázání pracovního
poměru, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru a zrušení ve zkušební
době.

4.1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Jedná se o jediné dvoustranné právní jednání, kterým dochází
k rozvázání pracovního poměru a dá se konstatovat, že tento způsob skončení
pracovního poměru je nejjednodušší, neboť strany pracovního poměru mají
stejný cíl.
Při skončení pracovního poměru na základě vůle smluvních stran je
v rámci flexibility potřeba klást jen minimální překážky realizace jejich vůle,
jelikož zde není důvod pro působení ochranných prvků.57
56
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Podstatnými obsahovými náležitostmi dohody jsou:


shodný projev vůle zaměstnance a zaměstnavatele
rozvázat pracovní poměr dohodou a



sjednání dne skončení pracovního poměru.

Termín skončení pracovního poměru je nutno dohodnout určitě a
jasně, aby nebyl pochyb, kdy konkrétně pracovní poměr končí. Lze ho
sjednat na konkrétní den nebo i sjednáním jiné objektivně zjistitelné
skutečnosti, která nastane (např. ukončení dočasné pracovní neschopnosti).
Další náležitostí dohody mohou být důvody rozvázání pracovního
poměru, která v dohodě být uvedeny nemusí, jen požaduje-li je
zaměstnanec. Aby byla dohoda o rozvázání pracovního poměru platná,
musí být uzavřena písemně.58

4.2 Výpověď
Výpověď je jednostranné právní jednání, jímž dochází k ukončení
pracovního poměru uplynutím výpovědní doby, kdy pracovní poměr
skončí bez ohledu na vůli druhého účastníka. Při výpovědi je třeba
rozlišovat mezi výpovědí danou zaměstnancem a výpovědí danou
zaměstnavatelem.

Při

ukončení

vztahu

zaměstnancem,

který

je

v organizační podřízenosti vůči zaměstnavateli je potřeba umožnit
ukončení tohoto vztahu bez věcných důvodů. Jinak tomu však je při
skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, kdy z pohledu
flexibility je rovněž potřeba umožnit jednostranné skončení tohoto
závazku, kdy ho již dál nelze realizovat.
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Výraznou roli zde ale hraje ochrana slabší smluvní strany
pracovního poměru. Právní předpis tak omezuje možnost výpovědi ze
strany zaměstnavatele a to taxativně uvedenými výpovědními důvody.
Ochranu také lze spatřovat v konstrukci doby, po jejímž uplynutí od podání
výpovědi, pracovní poměr ještě trvá, čímž je zaměstnanci garantována
možnost najít si jiné zaměstnání při stávajícím postavení včetně příjmu.
Předmětem ochrany by mělo být zaměstnancovo zaměstnání,
respektive příjem, který slouží k uspokojování životních potřeb jak
zaměstnance, tak osob blízkých.
Prvky flexijistoty by tak měly být zaměřeny nejen na ochranu před
rozvázáním pracovního poměru, ale i na zabezpečení a podporu osoby při
rozvázání pracovního poměru a to jak ze strany zaměstnavatele (odstupné),
tak ze strany státu (rekvalifikace, další vzdělání, hledání nového
pracovního místa, podpora v nezaměstnanosti).
Formální náležitostí výpovědi je písemná forma, jejíž nedodržení
není neplatnost, jak tomu bylo dle právní úpravy platné do roku 2012, ale
nicotnost. Účinky výpovědi nastávají dnem doručení druhé straně, je
potřeba ji doručit osobně a to jak na pracoviště, tak na jiné místo, kde lze
adresáta zastihnout. Pracovní poměr však nekončí jejím doručením, ale
uplynutím výpovědní doby.
Z pohledu obsahových náležitostí je podmínkou platnosti výpovědi
ze strany zaměstnavatele skutkové vymezení důvodu výpovědi, kdy nestačí
pouze odkaz nebo opsání zákonného důvodu, ale přímo ve výpovědi musí
být vymezen individuální důvod, který nelze dodatečně měnit.59
Výpovědní doba
Je časový úsek, který musí uplynout ode dne učiněného projevu
vůle účastníka pracovního poměru do okamžiku skončení pracovního
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poměru. Výpovědní doba je stejná jak pro zaměstnavatele, tak pro
zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce, které si lze prodloužit písemnou
dohodou, ale nikdy ji nelze zkrátit. Výpovědní doba začíná prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí
uplynutím posledního dne příštího měsíce. 60
Výpovědní doba je nepochybně prvkem ochrany zaměstnance,
během které nedochází k výpadku příjmu ze zaměstnání a ke zhoršení jeho
sociální úrovně. I pro zaměstnavatele může být výhodou, kdy může tato
doba sloužit k organizačnímu a administrativnímu ukončení spolupráce se
zaměstnancem a k výběru vhodného nového zaměstnance, k předání
samotné práce a zapracování tohoto nového zaměstnance.61
Výpověď daná zaměstnancem
Jak jsem již zmínila výše, zaměstnanec může dát výpověď
z jakéhokoliv důvody i bez udání důvodu, na rozdíl od zaměstnavatele,
který může ukončit pracovní poměr výpovědí jen a pouze z osmi důvodů
taxativně uvedených v ZP. Právní úprava nestanoví žádná omezení
skončení pracovního poměru zaměstnancem. Výpověď je platná, splňuje-li
obecné hmotné právní podmínky výpovědi, musí tedy:
 vyjadřovat vůli zaměstnance rozvázat pracovní poměr,
 být dána písemně,
 být doručena zaměstnavateli.
Ve výpovědi je potřeba označit oba účastníky pracovního poměru,
musí obsahovat podpis a datum, čímž zaměstnanec stvrzuje, že jde o jeho
projev vůle.62
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V případech,

kdy

zaměstnanec

dal

výpověď

v souvislosti

s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného
zaměstnavatele, ke kterému si zaměstnanec přejít nepřeje, je chráněno
zaměstnancovo právo k novému zaměstnavateli nepřejít a pracovní poměr
končí dnem, který předchází dni nabytí účinnosti převodu práv a
povinností z pracovněprávních vztahů. V tomto případě dochází ke
zkrácení výpovědní doby, aby zaměstnanec nebyl nucen pokračovat v práci
u nového zaměstnavatele.63
Výpověď daná zaměstnavatelem
V právní úpravě jsou stanovena omezení pro rozvázání pracovního
poměru ze strany zaměstnavatele, kterými je zaměstnanec chráněn před
neopodstatněným rozvázáním pracovního poměru. Zaměstnavatel může
dát zaměstnanci výpověď pouze z taxativně stanovených výpovědních
důvodů uvedených v ustanovení § 52 ZP. Jedná se o důvody, které
spočívají v organizačních změnách, zdravotním stavu zaměstnance a
schopnostech a chování zaměstnance. 64
Při výpovědi z organizačních důvodů dochází k nějaké změně na
straně zaměstnavatele, kdy dochází k jeho zrušení nebo jeho přemístění.
Musí dojít k naplnění tohoto výpovědního důvodu, tedy musí dojít
k organizační změně, o níž bylo rozhodnuto před dáním výpovědi,
zaměstnanec se stane nadbytečným a musí zde existovat příčinná
souvislost mezi organizační změnou a nadbytečností zaměstnance. Ani
přejmenování pracovního místa není důvodem pro výpověď danou
z organizačních důvodů, jelikož nadbytečnost je posuzována podle obsahu
pracovního místa (pracovní náplně) vzhledem k druhu práce sjednaného
v pracovní smlouvě, nikoliv k názvu pracovního místa.
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U organizační změny postačí, pokud nastane následující den po
skončení pracovního poměru, tudíž nemusí nastat při dání výpovědi nebo
ve výpovědní době, ale musí k ní dojít, nemůže nastat, že by zaměstnancův
pracovní poměr skončil a k organizační změně nedošlo.
V případě, že zaměstnavatel přidělí zaměstnanci ve výpovědní době
jinou práci odpovídající pracovní smlouvě, lze mít za to, že není dán důvod
k výpovědi.
Pokud dojde k organizační změně dříve a pracovní poměr stále trvá,
jedná se o překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší
náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
Při výpovědi z důvodu organizačních změn podle ustanovení
§ 52 písm. a) až c) ZP vzniká zaměstnanci podle § 67 odst. 1 ZP právo na
odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného měsíčního výdělku.65
K výpovědi podle ustanovení § 52 písm. a) ZP dochází ke zrušení
zaměstnavatele nebo jeho části, a proto nemá možnost zaměstnance dál
zaměstnávat, tudíž pracovní poměry zaměstnanců je třeba ke dni zrušení
zaměstnavatele ukončit. Od zrušení zaměstnavatele bez právního nástupce
musíme rozlišit situaci, kdy dochází k převodu činností a úkolů
zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, nebo kdy dochází ke zrušení
zaměstnavatele

jeho

z pracovněprávních

rozdělením,

vztahů

přecházejí

kdy

práva

na

jiného

a

povinnosti

zaměstnavatele.66

V uvedených případech zůstávají pracovněprávní vztahy zachovány. Jak
jsem zmínila již výše, může v tomto případě dát zaměstnanec výpověď,
jehož pracovní poměr skončí dnem, který předchází dni nabytí účinnosti
převodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. V tomto případě
dochází ke zkrácení výpovědní doby, aby zaměstnanec nemusel pracovat
pro nového zaměstnavatele proti své vůli, do čehož nemůže být nucen.
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Podle výpovědního důvodu

§ 52 písm. b) ZP dochází k ukončení

pracovního poměru z důvodu přemístění zaměstnavatele, či jeho části,
kterým se rozumí taková situace, kdy se přemisťuje výkon činností
zaměstnavatele do jiného místa. Výpověď je třeba dát tak, aby okamžik
skončení pracovních poměrů zaměstnanců nastal nejdříve okamžikem
přemístění zaměstnavatele.
Podle §

52 písm. c) ZP se stává zaměstnanec nadbytečným,

jestliže zaměstnavatel nebo příslušný orgán rozhodl o změně úkolů
zaměstnavatele, o změně technického vybavení, nebo o snížení stavu
zaměstnanců nebo o jiných organizačních změnách a musí existovat
příčinná

souvislost

mezi

organizační

změnou

a

nadbytečností

zaměstnance.67
Další dva výpovědní důvody uvedené v § 52 písm. d) a e) ZP
spočívají ve zdravotním důvodu zaměstnance, resp. v jeho zdravotní
nezpůsobilosti. Výpověď musí být dána na základě lékařského posudku,
vydaného poskytovatelem pracovně-lékařských služeb, bez něhož by byla
neplatná. Zaměstnance je možné převést na jinou, pro něj vhodnou práci
nebo se s ním na jiné vhodné práci dohodnout. V písmenu d) se jedná o
situaci, kdy zaměstnanec nesmí pro pracovní úraz nebo pro nemoc
z povolání, či ohrožení touto nemocí dosavadní práci vykonávat.
Oproti písmenu d) se v písmenu e) jedná o obecnou, dlouhodobou
zdravotní nezpůsobilost, jakou je např. běžná nemoc, úraz, či obecné
stárnutí.
Jako poslední výpovědní důvody jsou v ZP důvody spočívající
v osobě zaměstnance, týkající se jeho schopností, včetně pracovních
výsledků a dále jeho chování.
V případě schopností, dle § 52 písm. f) ZP, týkajících se
nesplňování předpokladů a požadavků (např. vyučení, vzdělání) pro výkon
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práce, by měl tyto požadavky zaměstnanec splňovat již při přijímání do
pracovního poměru, ale může se stát, že vlivem změny právních předpisů
je nemá nebo je pozbude. V tomto případě má zaměstnavatel i možnost
převést zaměstnance na vhodnější práci, nejvýše však na dobu 30- ti dnů
v kalendářním roce. Jako další často využívaný důvod lze uvést i
neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance, které ovšem zaměstnavatel
má povinnost dokázat. Před výpovědí podle tohoto výpovědního důvodu
je potřeba zaměstnance nejprve na neuspokojivé výsledky písemně
upozornit s poskytnutím přiměřené lhůty k odstranění neuspokojivých
výsledků a upozornění na možnost výpovědi, a to v době posledních 12
měsíců před dáním výpovědi.
Výpovědní důvod, podle ustanovení § 52 písm. g), týkající se
chování

zaměstnance

spočívá

v

zaviněném porušování

povinností

vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci. V tomto výpovědním důvodu lze spatřovat tři skutkové
podstaty.
První jsou důvody pro okamžité zrušení ze strany zaměstnavatele,
uvedený v § 55 ZP, kterým je porušení pracovních povinností zvlášť
hrubým způsobem a pravomocné odsouzení pro úmyslný trestný čin. Další
skutkové podstaty závisí na vymezení intenzity porušení pracovních
povinností, a tím je porušení méně závažné, závažné a porušení zvlášť
hrubým způsobem. Za porušení povinností lze považovat porušení
zákoníku práce a dalších zákonů, prováděcích předpisů, vnitřních předpisů
zaměstnavatele a pokynů zaměstnavatele.

68

V zákoníku práce, ani v jiném

právním předpisu nenalezneme kritéria pro hodnocení intenzity porušování
těchto povinností. Každé porušení je posouzeno individuálně. Za méně
závažné porušení povinností může být dána výpověď jen v případě, že je
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splněna podmínka soustavnosti69 a podmínka písemného upozornění
(v době posledních 6 měsíců) na možnost výpovědi z tohoto důvodu před
dáním výpovědi.
Poslední výpovědní důvod zakotvený v § 52 písm. h) byl do
zákoníku práce vložen novelou účinnou od roku 2012, podle kterého lze
dát zaměstnanci výpověď, poruší-li zvlášť hrubým způsobem jinou
povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a ZP. Toto ustanovení se týká
dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, ve které jsou zaměstnanci
v prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti
povinni dodržovat stanovený režim dočasné pracovní neschopnosti
pojištěnce.70
Tento nový výpovědní důvod považují autoři a odborníci na
pracovní právo za nekoncepční zásah do úpravy skončení pracovního
poměru, při kterém stávající povinnosti zaměstnanců měly vazbu na výkon
pracovní činnosti. Nedá se než nesouhlasit s tímto tvrzením, kdy se jedná o
nesprávné sankcionování porušení povinností v jednom právním odvětví
metodami jiného právního odvětví.
Ochrana před výpovědí
Z hlediska zvýšené ochrany zaměstnance je třeba chránit před
výpovědí zaměstnance, kteří se dočasně nacházejí v obtížné situaci. Jedná
se o zdravotní důvody nebo o výkon činností, které jsou v zájmu
společnosti. V právním předpise se projevuje ochrana tak, že zákon přímo
zakáže těmto osobám dát výpověď. Doba, po níž nemůže zaměstnavatel
zaměstnanci dát výpověď je nazývána dobou ochrannou.
Ochrana se v pracovním právu projevuje dvojím způsobem.
V prvním případě ochrany se jedná o zákaz výpovědi zaměstnancům, kteří
69
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se nacházejí v ochranné době. Jedná se o pracovní neschopnost, včetně
ústavního ošetřování a lázeňského léčení, vojenského cvičení, dlouhodobé
uvolnění pro výkon veřejné funkce, těhotenství, mateřská dovolená nebo
rodičovská dovolená a uznání dočasné nezpůsobilosti pro noční práci u
zaměstnance pracujícího v noci.
V druhém případě ochrany se jedná o situaci, kdy byla zaměstnanci
již dána výpověď před počátkem ochranné doby, kdy již zákoník práce
poskytuje zaměstnancům jistou míru ochrany. Právní úprava v těchto
případech nestanoví zákaz výpovědi, ale pouze prodlužuje dobu trvání
pracovního poměru tak, aby poskytla zaměstnanci časový prostor k hledání
nového zaměstnání.71
Ale i tato ochrana se dá prolomit některými výpovědními důvody,
při nichž není možné po zaměstnavateli požadovat další zaměstnávání
zaměstnance. Jedná se zejména o tzv. vnější organizační změny, při
kterých se zaměstnavatel nebo jeho část ruší, dalším důvodem je porušení
povinnosti zaměstnance, kdy po zaměstnavateli není možné požadovat
další pokračování zaměstnání, kdy ochrana není důvodná vzhledem
k zaviněnému jednání zaměstnance.72
Je třeba se zamyslet nad tím, zda taková to rigidní právní úprava
vyhovuje i v současnosti, kdy je spíše potřebná větší flexibilita
v pracovněprávních vztazích, aby mohl zaměstnavatel reagovat na potřeby
trhu k udržení své konkurenceschopnosti, což může mít dopad i na potřebu
změn počtu zaměstnanců. Na druhou stranu je pochopitelný zájem na
udržení stability pracovněprávních vztahů, především zaručení určité
právní jistoty zaměstnanců v pracovněprávních vztazích a na zachování
jisté úrovně sociálního postavení zaměstnanců. Po přijetí nového zákoníku
práce se začaly objevovat úvahy o možnosti o rozvázání pracovního
poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele bez uvedení důvodu s tím, že
71
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by zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil určitou částku jako kompenzaci za
takto ,, bezdůvodné “ rozvázání pracovního poměru. Ale je otázkou, na
jakou částku si zaměstnanec váží své práce, jak vysoká by kompenzace
musela být a určitě by byla potřeba zapojit do tohoto procesu i jiné
systémy zabezpečení. Důležitou úlohu, by i jako v současné době měly mít
úřady práce, které pomáhají ke snižování nezaměstnanosti mnoha způsoby.
Jedná se o individuální akční plány, nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
a projekty evropských sociálních fondů.
Za zmínku stojí Evropský sociální fond, který je finančním
nástrojem pro realizaci Evropské strategie zaměstnanosti, která je součástí
již zmiňované Evropy 2020.
Tento projekt má několik cílů, u kterých můžeme najít shodu s cíly
flexicurity, jimiž jsou např. pomoc nezaměstnaným při vstupu na trh práce,
rovné příležitosti pro všechny, celoživotní vzdělávání a zavedení
moderních způsobů organizace práce a podnikání.73

4.3 Okamžité zrušení pracovního poměru
Institut okamžitého zrušení pracovního poměru lze považovat za prvek
flexibility, neboť je možné ukončit pracovní poměr okamžitě, pokud existují
právní skutečnosti, které jsou neslučitelné s řádným pokračováním pracovního
poměru. Z hlediska principu ochrany je zaměstnance třeba velmi omezit
důvody, podle kterých je možno takto konat.
Z hlediska pracovního práva se jedná o krajní prostředek ukončení
pracovního

poměru,

který

končí

již

okamžikem

doručení

tohoto

jednostranného právního úkonu.
Důvody okamžitého ukončení pracovního poměru se týkají závažného
porušování povinností smluvní stranou, které jsou základními povinnostmi, jež
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tvoří pracovní závazek, kdy další realizace pracovního poměru je buď
prakticky vyloučena (např. z důvodu pracovní nezpůsobilosti, trestu odnětí
svobody) nebo po druhé straně nelze pro závažné porušení povinností
požadovat setrvání v tomto vztahu (nevyplacení mzdy, porušení povinností
zvlášť hrubým způsobem).74
Taxativní důvody nalezneme v § 55 odst.1 ZP a podle něj je možné
okamžitě ukončit pracovní poměr se zaměstnancem:
 byl-li zaměstnanec odsouzen pro úmyslný trestný čin
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší
než 1 rok nebo byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen
pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému
trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,
 porušil-li zaměstnanec povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť
hrubým způsobem.
Jak jsem již zmiňovala výše je okamžité zrušení pracovního poměru
velmi citelným zásahem do postavení zaměstnance, jehož důsledky
nastávají okamžikem doručení, a proto nalezneme v § 55 odst. 2 ZP
situace, kdy zaměstnavatel nesmí zrušit pracovní poměr okamžitě a to
s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené a
zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.
Kromě ženy na mateřské dovolené je možné s těmito zaměstnanci rozvázat
pracovní poměr z důvodu, pro který je možné okamžitě zrušit pracovní
poměr dle § 52 písm. g) ZP.
Možnost okamžitě zrušit pracovní poměr zaměstnavatelem je
časově omezen tak, že jej lze učinit do 2 měsíců ode dne, kdy se
zaměstnavatel o důvodu dozvěděl (subjektivní lhůta), nejpozději však do 1
74
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roku ode dne, kdy důvod zrušení pracovního poměru vznikl (objektivní
lhůta).75
Na rozdíl od výpovědi z pracovního poměru, kdy může dát
zaměstnanec výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu, u
okamžitého zrušení pracovního poměru, které je natolik závažné právní
jednání, může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr jen ze dvou
důvodů uvedených v § 56ZP. Jedná se o případy, kdy zaměstnavatel
porušil své základní povinnosti. Zaměstnanec může zrušit pracovní poměr,
jestliže:
 podle

lékařského

posudku

vydaného

poskytovatelem

pracovně -lékařských služeb nebo rozhodnutím příslušného
správního orgánu, nemůže dále konat práci bez vážného
ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době
15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro
něho vhodné práce76 nebo
 pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo
náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15
dnů po uplynutí termínu splatnosti.
Judikatura zaujala stanovisko k

okamžitému zrušení pracovního

poměru z důvodu nevyplacení mzdy, platu, anebo náhrady mzdy nebo platu,
podle kterého není rozhodné, ke kterému dni zaměstnavatel určil pravidelný
termín výplaty mzdy, neboť možnost okamžitého zrušení pracovního poměru
je vázána na uplynutí stanovené lhůty od splatnosti mzdy. Počátek běhu
patnáctidenní lhůty se bude vždy odvíjet ode dne následujícího po uplynutí
posledního kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
zaměstnanci vzniklo právo na mzdu nebo plat.77
75
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Jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní
poměr do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu dozvěděl, nejpozději však do
jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

4.4 Zrušení ve zkušební době
Zkušební doba je časový úsek na začátku pracovního poměru, jehož
smyslem je, aby si oba účastníci pracovního poměru mohli ověřit, zda jim
pracovní poměr vyhovuje, a pokud by to tak nebylo, aby mohla každá ze stran
v průběhu této doby pracovní poměr snadno, rychle a jednostranně ukončit.
Z hlediska flexicurity není zapotřebí v tomto institutu ochrana, s tím, že
by pokračování pracovního poměru zcela záviselo na vůli stran a pokud jedna
ze smluvních stran nebude chtít dále pokračovat v pracovním poměru, mělo by
být velmi jednoduché a rychlé ho z jakéhokoliv důvodu, či bez udání důvodu
rozvázat. Při porovnání stávající právní úpravy zrušení pracovního poměru lze
zhodnotit, že současná právní úprava zrušení pracovního poměru ve zkušební
době výše zmíněné možnosti splňuje.78
Pro připomenutí zmíním podmínky sjednání zkušební doby popsané
v kapitole třetí. Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl
sjednán jako den nástupu do práce, tudíž zkušební dobu nelze sjednat po
vzniku pracovního poměru. Lze ji sjednat maximálně na 3 měsíce po sobě
jdoucí s výjimkou vedoucích zaměstnanců, u kterých lze zkušební dobu
sjednat na 6 měsíců po sobě jdoucích. Zákon požaduje písemnou formu pod
sankcí neplatnosti.
Pokud zaměstnanec v průběhu zkušební doby nekoná práci pro
celodenní překážky v práci nebo čerpá celodenní dovolenou, zkušební doba se
o tuto dobu trvání překážek v práci nebo celodenní dovolené prodlužuje a
tudíž je možné pracovní poměr v této době ukončit.
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Jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel mohou během zkušební doby
jednoduchým způsobem ukončit pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu nebo
bez uvedení důvodů. Jediné omezení v jinak flexibilním ustanovení nalezneme
v § 66 odst. 1 ZP, který stanoví, že zaměstnavatel nemůže zrušit pracovní
poměr ve zkušební době v průběhu prvních 14 kalendářních dnů trvání
dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. 79
Toto omezení není doc. Hůrkou chápáno jako ochrana zaměstnance,
nýbrž jako přenášení platby hmotného zabezpečení při nemoci na
zaměstnavatele. Předmětem ochrany by podle něj mělo být trvání pracovního
poměru, nikoliv platba kompenzace ztráty příjmu, která je předmětem
pojistného

vztahu.80Zákonem je

požadována písemná forma

zrušení

pracovního poměru ve zkušební době, s tím, že pracovní poměr končí dnem
doručení zrušení, pokud v něm není uveden den pozdější.
Lze zmínit, že nejpodstatnějším prvkem ochrany zaměstnance je, že
k jednostrannému skončení pracovního poměru může zaměstnavatel přistoupit
jen z důvodů taxativně vyjmenovaných v ZP a v některých případech ZP
přímo zakazuje dát výpověď v ochranné době (jedná se zejména o dočasnou
pracovní neschopnost, těhotenství).
Podle Nejvyššího soudu ČR se snaha zaměstnavatelů po flexibilním
výkladu těchto ochranářských opatření projevuje nejvíce při výpovědi dané
podle ustanovení § 52 písm. c) ZP z důvodu organizačních změn v tom, že
existence tohoto výpovědního důvodu je jen předstírána, kdy rozhodnutí
zaměstnavatele byly od samého počátku sledovány jiné cíle.81
Právě při skončení pracovního poměru nacházíme největší prostor pro
vyvážené působení flexibility a ochrany zaměstnance, kdy je potřeba vytvořit
podmínky pro snadné skončení pracovního poměru a zároveň je potřeba
79
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zajistit nástroje ochrany při skončení zaměstnání. Z pohledu flexibility by
právní úprava skončení pracovního poměru měla stranám umožnit
bezproblémové rozvázání pracovního poměru po vzájemné dohodě, také
poskytnout

možnost

jednostranného

ukončení

pracovního

poměru

zaměstnancem bez udání důvodu a klasické ukončení pracovního poměru
zaměstnavatelem z důvodu nemožnosti dále zaměstnávat zaměstnance, dále
z důvodu provozních,

zdravotních

a z důvodů spočívajících

v osobě

zaměstnance. Dále okamžité ukončení zaměstnání z vážných důvodů a
jednostranné ukončení ve zkušební době.
Hlavním projevem ochrany by mělo být vytvoření solidních podmínek
pro zaměstnance, za kterých by pracovní poměr měl být ukončen. Z hlediska
ochrany zaměstnance by se v právní úpravě měla odrážet:

 ochrana před okamžitým rozvázáním pracovního poměru,
 ochrana před rozvázáním pracovního poměru zaměstnanců, kteří
se dočasně nacházejí v obtížné sociální situaci,
 odpovídající peněžní kompenzace při rozvázání pracovního
poměru bez důvodu spočívajícího v osobě zaměstnance,
 vytvoření

podmínek

pro

nastartování

podpory

z jiného

systému.82
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5. Flexibilní formy zaměstnávání
Než se pustím do popisu vybraných flexibilních forem zaměstnání, ráda
bych přiblížila atypické formy zaměstnání ve světle výkladu české doktríny.
V roce 2015 se konala konference na téma ,, Atypická zaměstnání - cesta
k vyšší zaměstnanosti? “, na které se profesor Pichrt pokusil o definiční
vymezení atypických forem zaměstnání. Tento úkol však nebyl snadný, neboť
český právní řád neobsahuje vymezení tohoto pojmu a ani doktrína v této
definici není zajedno.
V širším slova smyslu patří pod atypická zaměstnání veškeré pracovní úvazky
na dobu určitou, jakož i úvazky na kratší pracovní dobu. V českém právním
prostředí, jakož i na Slovensku, či v Polsku je chápáno v užším slova smyslu
jako souhrnné označení pro pracovněprávní vztahy s menší mírou právní
regulace (oproti většinovému modelu) a dávají účastníkům více volnosti
v organizaci práce a dodržování pracovní doby. Na druhou stranu jsou tyty
vztahy spojeny s menší ochranářskou funkcí pracovního práva.
Doktrína České republiky začleňuje mezi atypická zaměstnání (v užším
slova smyslu) zejména závislou práci, která je konána mimo pracoviště
zaměstnavatele, dále práce konané na základě dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr, práce v rámci dočasného přidělení a zejména pak
v rámci agenturního zaměstnávání.83 Flexibilitu také lze spatřovat v samotném
pracovním poměru sjednaném na dobu určitou, kterou jsem se již snažila
popsat v kapitole č. 3.
Při snaze o soulad pracovního a soukromého života nám mohou
napomoct flexibilní úvazky. Jejich využívání vede k dosažení větší pružnosti
pracovního trhu. Zaměstnavatel a zaměstnanec mají v případě flexibilních
forem zaměstnání možnost pracovněprávní vztah snadno založit, rozvázat, ale
rovněž práci konat bez větší míry svázanosti administrativními nástroji a
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nástroji ochrany zaměstnance. V těchto případech jsou pracovní podmínky na
nižší úrovni84, stejně jako stabilita této práce. 85
Podle zákoníku práce lze sjednat:
 kratší a změněnou pracovní dobu,
 pružnou pracovní dobu,
 práci z domova částečně nebo úplně (homeworking),
 práce na dálku (distanční spolupráce, teleworking),
 dohody o práci konané mimo pracovní poměr, tj. dohoda o
provedení práce a dohoda o pracovní činnosti,
 konto pracovní doby.

Za flexibilní formy práce lze dále považovat např.
 sdílení pracovního místa více zaměstnanci,
 víkendovou práci,
 volnou pracovní dobu,
 stlačený pracovní týden,
 flexibilní začátek pracovního dne a další.86

5.1 Homeworking
Práce z domova, též označována jako distanční práce představuje
možnost, jak skloubit práci se soukromým životem a může zaměstnance zbavit
povinnosti strpět předem autoritativně stanovenou pracovní dobu. Práce
z domova může mít několik podob, pokud zaměstnanec pracuje z domova
84
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převážnou část své pracovní doby, nazýváme ji homeworking, pokud pracuje
z domova jen příležitostně, používá se v českém prostředí pojem homeoffice.87 ZP neobsahuje žádnou výslovnou definici práce z domova, tedy
možnost zaměstnance vykonávat práci na jiném místě než na pracovišti
zaměstnavatele je odvozena z podmínek výkonu závislé práce uvedených
v ustanovení § 2 odst. 2 ZP nebo i z obecného principu „ co není zakázána, je
dovoleno“.
Její

význam

narůstá

s rozvojem

moderních

technologií,

kdy

dominantním pomocníkem zejména pro kancelářský typ práce je počítač.
Zaměstnanec si může rozvrhnout práci podle svých potřeb, což mu dává
určitou volnost a může směřovat k větší motivaci, výkonnosti a loajalitě ve
vztahu k zaměstnavateli. Větší výhodu spatřuji ze strany zaměstnance nežli
zaměstnavatele, který může na práci z domova sjednané na základě dohody o
výkonu práce z doma spíše s nedůvěrou, a to zejména s ohledem na omezení
možnosti kontroly dodržování sjednané pracovní doby zaměstnancem a řádné
plnění jeho povinností. Možná právě proto práce z domova stále patří spíše
k okrajové formě zaměstnávání.
Ale nalezneme zde i výhody pro zaměstnavatele, kterým se můžou
snížit náklady nezbytné pro zajištění pracovního prostoru. Lze konstatovat, že
tato práce konaná z domova závisí na vzájemné důvěře mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem. Zaměstnavatel by měl zvážit, zda je pro něho cennější
každodenní přítomnost zaměstnance na pracovišti, kde může snadno
kontrolovat jeho pracovní výkon, nebo to, že zaměstnanec bude pracovat lépe
z domova bez zbytečných stresů s možností volné pracovní doby. Výkon práce
z domova s sebou samozřejmě přináší i některé nevýhody jako je např.
nebezpečí sociální izolace, vyšší riziko přetížení nebo absence oddělení
soukromé a profesní oblasti. 88
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Přednosti a úskalí práce z domova. Epravo.cz [online]. Praha: Kubíčková, 2014 [cit. 2017-06-07].
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V ZP nenalezneme ustanovení, které by se výlučně vztahovalo na práci
z domova, proto použijeme obecnější ustanovení § 317 ZP, upravující práci
zaměstnanců, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele, ale podle
dohodnutých podmínek pro něj vykonávají sjednanou práci v pracovní době,
kterou si sami zvolí. Jeho obsahem je vymezení výluk, kdy se určitá
ustanovení ZP na tento typ práce buď vůbec nevztahují, nebo se určitá
zákonná pravidla modifikují tak, že zaměstnancům pracujícím mimo
pracoviště zaměstnavatele nenáleží určitá plnění.89
Lze konstatovat, že by nebylo na škodu, při zvyšujícímu se využívání
práce z domova, ať již ze zdravotních, rodinných, či jiných důvodů, větší
právní regulace této oblasti.

5.2 Agenturní zaměstnávání
Mezinárodněprávním východiskem agenturního zaměstnání je Úmluva
Mezinárodní organizace práce č. 181, o soukromých agenturách práce z roku
1997, která stanovila, že činnost agentur práce musí být stanoveny
prostřednictvím systému licencí nebo povolení. Agenturní zaměstnání je
upraveno i na evropské úrovni, a to především směrnicí Evropského
parlamentu a Rady o agenturním zaměstnávání.
V českém právním řádu nalezneme zakotvení úpravy agenturního
zaměstnávání v zákoníku práce v ustanovení § 307a a násl., a také v zákoně č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který upravuje především postup a podmínky
pro získání povolení ke zprostředkování zaměstnání. 90
V České republice má agenturní zaměstnávání nečekaně dlouhé kořeny,
neboť již zákoník práce z roku 1965 v § 38 odst. 4 umožňoval zapůjčení
pracovníků

mezi podniky. Toto zapůjčení se využívalo

89

především

PICHRT, J. a J. MORÁVEK. Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?. Praha: Wolters
Kluwer, 2015, s. 148-149. ISBN 978-80-7478-975-5.
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Agentura práce je podle tohoto zákona dle ustanovení § 14 odst. 3 písm. b) legislativní zkratkou
užívanou pro označení zaměstnavatele, kterému bylo vydáno povolení ke zprostředkování práce.
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v zemědělství a stavebnictví. První personální agentury vstoupily na trh až
v 90. letech s příchodem zahraničních investorů.91
Agenturní zaměstnávání je formou zprostředkování zaměstnávání, které
je vyhrazeno pouze agenturám práce, jež ji smí vykonávat jen na základě
povolení vydávaného generálním ředitelstvím Úřadu práce.
Podstatou tohoto zaměstnání je výkon závislé práce, kterou agenturní
zaměstnanec nevykonává pro svého zaměstnavatele, tj. pro agenturu práce,
nýbrž pro uživatele, tj. pro faktického zaměstnavatele. Agentura práce
(zaměstnavatel) přiděluje uživateli k výkonu práce své zaměstnance na
základě dohody o dočasném přidělení a následně zaměstnanec je přidělen
k uživateli na základě písemného pokynu. Pro uživatele je snadné takovýto
vztah uzavřít i ukončit, neboť není vázán povinnostmi zaměstnavatele.
V rámci realizace procesu agenturního zaměstnávání však nevzniká
žádný trojstranný právní vztah, neboť k realizaci zpravidla dochází na základě
dvou dvoustranných úkonů (smluv) a jednoho jednostranného úkonu
(písemného pokynu).92
Atypičnost agenturního zaměstnání je dána jak dočasným trváním
pracovního poměru, kdy se nejedná o pracovní poměr na dobu neurčitou, ale
především skutečností, že k realizaci pracovního poměru je potřeba spolupráce
tří subjektů. Již zmíněné dočasné trvání pracovního poměru je omezeno na
max. 12 měsíců po sobě jdoucích u téhož zaměstnavatele, což neplatí, pokud
zaměstnanec agentury práce požádá o delší přidělení (§ 309 odst. 6 ZP).
V praxi je tedy možné se setkat se situací, kdy je zaměstnanec agentury práce
přidělován k témuž uživateli i po několik let.93
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Pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a agenturou práce
Mezi agenturou práce a zaměstnancem vzniká základní pracovněprávní
vztah, kterým může být buď pracovní poměr, nebo pracovněprávní vztah
založený dohodou o pracovní činnosti.
Je možné si všimnout dvou hlavních zvláštností. První zvláštností je, že
dohoda či smlouva musí obsahovat ujednání, kterým se agentura zaváže, že
zaměstnanci zajistí dočasný výkon práce u uživatele. Aby mohla agentura
práce zaměstnance dočasně přidělit k uživateli, musí být sjednána i povinnost
zaměstnance pracovat pro uživatele.
Druhou zvláštností je § 39 odst. 6 ZP, který stanoví, že na agenturní
zaměstnávání se nevztahují pravidla, která omezují možnosti uzavírání a
prodlužování pracovního poměru na dobu určitou.
Po vzniku pracovněprávního vztahu mezi agenturou práce a
zaměstnancem dojde k realizaci dočasného přidělení, a to prostřednictvím
písemného pokynu vydaným agenturou práce zaměstnanci. Zaměstnanec může
u uživatele vykonávat jen práce, jejichž výkon byl sjednán v pracovní smlouvě
nebo v dohodě o pracovní činnosti uzavřené s agenturou. Písemný pokyn musí
obsahovat, kromě jiných náležitostí také informaci o pracovních a mzdových
podmínkách

nebo

platových

podmínkách

srovnatelného

zaměstnance

uživatele, což je klíčové z hlediska zajištění práva zaměstnance na rovné
zacházení.
Dočasné přidělení zaměstnance k uživateli zpravidla skončí uplynutím
doby, vedle toho může skončit na základě jednostranného prohlášení uživatele
nebo zaměstnance, pokud však byla tato možnost sjednána v dohodě o
dočasném přidělení.94
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Vztah mezi agenturou a uživatelem
Odborníci na pracovní právo tento vztah nazývají hybridním. Úprava
tohoto vztahu je v zákoníku práce, což může vést k závěru, že se jedná o vztah
pracovněprávní, ale v rámci tohoto vztahu nedochází k výkonu závislé práce.
Jejich tvrzení podporuje i skutečnost, že agentury práce provádějí dočasné
přidělení zaměstnanců jako podnikatelskou činnost, i uživatelé bývají často
podnikateli, tudíž by se jednalo spíše o občanskoprávní vztah.
Dohoda o dočasném přidělení musí být písemná pod sankcí neplatnosti
a musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 308 ZP. Kromě těchto
náležitostí obsahují dohody o dočasném přidělení další obsahové body,
zejména o výši úplaty, kterou uživatel za zprostředkování agentuře práce
poskytne.
Vztahy mezi uživatelem a zaměstnancem
Mezi zaměstnancem a uživatelem v průběhu agenturního zaměstnávání
nevzniká

žádný

základní

pracovněprávní

vztah,

ale

existenci

pracovněprávního vztahu svého druhu lze dovodit z práv a povinností
z ustanovení § 309 odst. 1 ZP, na základě kterého je uživatel oprávněn ukládat
zaměstnanci pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jeho práci, dávat
mu pokyny a zajišťovat bezpečnost a ochranu při práci. Povinností
zaměstnance je respektovat zadané úkoly, pokyny a řádně vykonávat práci.
Uživatel žádné plnění za práci neposkytuje. Toto plnění poskytuje
zaměstnanci agentura práce jako jeho zaměstnavatel.
Nicméně uživatel zpravidla platí dohodnutou úhradu agentuře práce za
dočasné přidělení, ze které agentura získává prostředky pro výplatu mzdy,
platu nebo odměny zaměstnance. 95
Rozsah agenturního zaměstnávání je možné omezit v kolektivní
smlouvě uzavřené u uživatele.96

95
96

Tamtéž, str. 653-656.
§ 309 odst. 8 ZP.
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5.3 Výhody a nevýhody agenturního zaměstnávání
Agenturní zaměstnávání, jakožto flexibilní forma zaměstnání v sobě
skrývá nejen výhody, ale i nevýhody.
Hlavní výhodu na straně uživatele vidím v tom, že je agentura práce
schopna rychle sehnat pracovní sílu, což se může hodit během skončení
pracovního poměru vyššího počtu zaměstnanců uživatele nebo zesílené
poptávce po zboží, či službách uživatele, která může být jen nárazová a
přijímat zaměstnance do klasického poměru by se nevyplatilo.
Současně s rychlou možností získání nové pracovní síly je velmi
podstatnou výhodou, pokud je tomu tak sjednáno v dohodě o dočasném
přidělení, možnost uživatele jednostranně dočasné přidělení zaměstnance
ukončit.97 Další výhodu spatřuji v možnosti vyzkoušení si fungování vztahu
zaměstnance a uživatele jako možného budoucího klasického
pracovněprávního vztahu.
Nevýhodou u agenturního zaměstnávání bývají vyšší náklady na
zaměstnance v porovnání s náklady na stálého zaměstnance, neboť je hrazena i
provize agentuře práce.
Pro některé zaměstnance může být výhodné, že si nemusejí sami hledat
práci, o což se jim postará právě agentura práce.
Další výhodou ze strany zaměstnance spatřuji v dočasnosti práce,
pokud zaměstnanec nehledá trvalé zaměstnání, ale i pro osoby hledající
dlouhodobé zaměstnání, v případě jeho delšího nenalezení, můžou využít
agenturní zaměstnání ve svůj prospěch, kterým je finanční příjem,
nevypadnutí z pracovního procesu, získání nových zkušeností, popřípadě
získání nového zaměstnání.
Na druhou stranu, ne nadarmo je agenturní zaměstnání označeno za
prekérní, neboť se s tímto zaměstnáním pojí nižší míra ochrany zaměstnance a
97
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to především před skončením pracovněprávního vztahu, v důsledku čehož se
zaměstnanec ocitá v poměrně nejistém postavení. 98

5.4 Dočasné přidělení
Mluvíme o institutu, který je v ZP podřazen pod změnu místa výkonu
práce, umožňující, aby zaměstnavatel na základě dohody uzavřené mezi
zaměstnavateli, dočasně přidělil svého zaměstnance jinému zaměstnavateli.
Současně je potřeba uzavřít se zaměstnancem dohodu o dočasném přidělení.99
Ochranným prvkem je skutečnost, že lze zaměstnance přidělit až po
uplynutí šesti měsíců od vzniku pracovního poměru. Nalezneme zde i další
rozdíly od agenturního zaměstnávání a tím je bezúplatné přidělení k jinému
zaměstnavateli.
Po skončení dočasného přidělení se vrací zaměstnanec na původní
pracoviště, zůstávají mu stejné mzdové a pracovní podmínky, jaké měl před
dočasným přidělením na rozdíl od agenturního zaměstnance, jehož pracovní
poměr s agenturou mnohdy po skončení dočasného přidělení končí uplynutím
doby, neboť byl sjednán na dobu určitou, pouze po dobu dočasného
přidělení.100
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Závěr
Práce je pro převážnou část obyvatelstva jediným zdrojem příjmu, tedy
hmotného zabezpečení. Ve své práci poukazuji na její význam pro člověka a
důležitost vhodné právní úpravy pracovněprávních vztahů. Mělo by být
vytvořeno prostředí pro uzavření pracovního poměru, které co nejvíce
vyhovuje oběma stranám, tedy jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli. Mluvím o
vytvoření smluvní volnosti na straně jedné a garantování míry ochrany
zaměstnance, jako slabší smluvní strany, na straně druhé. Tento přístup se
v evropském pojetí nazývá flexicurity.
Jak vyplývá ze samotného názvu, jde o sloučeninu dvou protichůdných
slov, a to flexibility, tedy pružnosti a security, čili jistoty. V tuzemském
prostředí se ujal výraz flexijistoty.
Koncept flexicurity není zaměřen pouze na normy pracovního práva.
Znamená flexibilní organizaci práce schopnou efektivně zpracovat nové
výrobní potřeby, zajistit potřebnou kvalifikaci, usnadnit sladění práce a
osobních povinností. Současně jde nejen o jistotu udržení si svého pracovního
místa, ale i získání potřebné kvalifikace, která zaměstnancům umožní kariérně
růst a pomůže jim případně najít nové zaměstnání. Flexicurita také souvisí
s přiměřenými dávkami v nezaměstnanosti, umožňující snadnější přechod
z nezaměstnanosti do zaměstnání a v neposlední řadě souvisí s možností
vzdělávat se.
Prostřednictvím této strategie se Evropská komise a státy, respektive
právní a ekonomičtí experti, pokouší řešit ekonomické problémy států a další
problémy na pracovním trhu.
Příkladnou ukázku fungování modelu flexicurity nalezneme v Dánsku,
ve kterém úspěšně zvládá výzvy globalizace a zajištění stabilního
hospodářského růstu zaměstnanosti, což může být inspirativní pro ostatní
státy. Dánský model flexicurity však spočívá na stoleté tradici sociálního
dialogu a jednání mezi sociálními partnery. Vývoj trhu práce vděčí dánskému
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modelu kolektivního vyjednávání, který zajistil rozsáhlou ochranu pracovníků
při zohlednění měnících se podmínek trhu.
Je ale potřeba také podotknout, že dánské výdaje na aktivní politiku
zaměstnanosti jsou s našimi výdaji v nesrovnatelné výši a že nelze přímo tento
model aplikovat v každém státě, neboť státy jsou od sebe velmi rozdílné (např.
v historickém vývoji právní úpravy, v tradicích, v ekonomických možnostech
a v mnoha dalších směrech).
Tedy státy by se mohly tímto modelem inspirovat na základě principu
,, no size fits for all“.
V 90. letech minulého století jsme se začaly setkávat s prvními
zmínkami o potřebách flexibility na evropské úrovni. Od té doby se čím dál
častěji setkáváme se strategií flexicurity v legislativě EU, kterou se EU snaží
čelit ,, výzvám 21. století“, a také zvyšovat svou konkurenceschopnost vůči
ostatním státům.
Podle některých odborníků na pracovní právo se však již nejedná o
zvyšování flexibility v pracovním právu, ale o opačnou tendenci, tedy
směřování k větší regulaci, prostřednictvím harmonizace právní úpravy
s právem EU.
K tomuto názoru se přikláním, neboť snaha o ochranu práv
zaměstnance, jako slabší smluvní strany pracovněprávního vztahu, právem EU
vede k oslabení smluvní volnosti, ale pozitivním přínosem v oblasti flexibility
byla novela ZP č. 365/2011 Sb., jejímž cílem bylo vytvoření větší pružnosti
v pracovněprávních vztazích. Za příklad stojí uvést prodloužení zkušební doby
u vedoucích zaměstnanců na 6 měsíců, dále prodloužení délky pracovního
poměru na dobu určitou ze dvou let na tři roky nebo přidání, do tzv. katalogu
výpovědních důvodů, další výpovědní důvod na straně zaměstnavatele, kterým
je hrubé porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.
Ještě před tím, než přistoupím k samostatným institutům vzniku a
zániku pracovního poměru, ráda bych zmínila fakt, že z pohledu flexicurity
jsou současné zásady v ZP převážně výčtem povinností zaměstnavatele,
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omezujícího a zákazového rázu, nevytvářející prostor pro chování subjektů.
Jsou tedy jednoznačným prvkem ochrany.
Při analýze vzniku a skončení pracovního poměru z hlediska flexicurity
jsem došla k těmto závěrům.
Již před vznikem pracovního poměru spatřujeme jak prvky flexibility,
tak ochrany. V tomto případě zmíním prvky ochrany, kterou spatřuji
v omezení požadovaných údajů, které může zaměstnavatel vyžadovat. Jsou to
jen takové údaje, které bezprostředně souvisí s uzavřením pracovní smlouvy.
Zaměstnavatel je také povinen seznámit FO s právy a povinnostmi, které by
pro ni z pracovní smlouvy popřípadě vyplynuly, i s pracovními podmínkami a
podmínkami odměňování.
Obecně tedy lze tvrdit, že při vzniku pracovního poměru by měla
existovat vysoká míra flexibility, neboť sjednání pracovního poměru je
svobodným rozhodnutím smluvních stran.
Za flexibilní prvek považuji i skutečnost, že zákoník práce stanoví
pouze tři podstatné náležitosti pracovní smlouvy, takže úprava ostatních
náležitostí je jen na ujednání smluvních stran.
Prvek ochrany zaměstnance se do jinak flexibilního vzniku pracovního
poměru promítá například v možném odstoupení zaměstnavatelem od
pracovní smlouvy, ale jen do té doby, dokud zaměstnanec nenastoupí do
práce. Dále v omezeních týkajících se sjednání pracovního poměru na dobu
určitou a zkušební doby. Již zmiňovanou novelou zákoníku práce č. 365/2011
Sb. došlo k prodloužení sjednání pracovního poměru na dobu určitou ze dvou
let na tři, což je jasným prvkem flexibility. Musím konstatovat, že sjednání
pracovního poměru na dobu určitou je vyvážený z hlediska flexicurity, neboť
zde nalezneme i ochranu. Ta se projevuje v omezení úpravy opakování
sjednání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž subjekty. Dalším
flexibilním přínosem uvedené novely zákoníku práce je delší zkušební doba u
vedoucích zaměstnanců, která nesmí přesáhnout 6 měsíců po sobě jdoucích.
Ochranu nalezneme ve zkušební době v maximální délce jejího sjednání.
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Podle mého názoru není potřeba změn ani u zkušební doby, neboť obsahuje
jak prvek flexibility, tak ochrany.
Při vzniku pracovního poměru převažuje flexibilita, nad ochranou, což
odpovídá klasickému flexicuritnímu modelu na trzích práce a podle mého
názoru poslední novela zákoníku práce ještě více rozšířila flexibilitu v tomto
institutu pracovního práva, a proto není v současné době potřeba velkých
změn.
Oproti vzniku pracovního poměru, ve kterém převažuje smluvní
volnost nad ochranou, u skončení pracovního poměru je tomu naopak. U
tohoto skončení je potřeba ochrany zaměstnání zaměstnance, neboť skončení
pracovního poměru vede nejen ke ztrátě odměny za vykonanou práci, tedy
snížení hmotného zabezpečení rodiny, ale nese sebou i nepříznivé
společenské, někdy i psychologické důsledky.
Na druhou stranu umožňuje zaměstnanci změnit zaměstnání, dosavadní
pracovní poměr rozvázat z jakýchkoliv důvodů (i bez jejich uvedení) a
vychází

i

z potřeby

zaměstnavatelů

dále

nezaměstnávat

nadbytečné

zaměstnance, pro které již nemají uplatnění a zaměstnance, kteří porušují
pracovní kázeň apod. Výraznou roli zde hraje ochrana slabší smluvní strany
pracovního poměru. Právní předpis tak omezuje možnost výpovědi ze strany
zaměstnavatele a to taxativně uvedenými výpovědními důvody. Ochranu také
lze spatřovat v konstrukci doby, po jejímž uplynutí od podání výpovědi
pracovní poměr ještě trvá, čímž je zaměstnanci garantována možnost najít si
jiné zaměstnání při stávajícím postavení včetně příjmu.
Prvky flexijistoty by měly být zaměřeny nejen na ochranu před
rozvázáním pracovního poměru, ale i na zabezpečení a podporu osoby při
rozvázání pracovního poměru, a to jak ze strany zaměstnavatele (odstupné),
tak ze strany státu (rekvalifikace, další vzdělání, hledání nového pracovního
místa, podpora v nezaměstnanosti).
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Podle mého názoru by u tohoto právního institutu mohlo dojít
k několika změnám de lege ferenda, které považuji za přínos směrem k větší
flexibilitě právní úpravy.
Jako první bych navrhovala změnu začátku běhu výpovědní doby, která
začíná běžet, podle současné právní úpravy, od prvního dne následujícího
měsíce po měsíci, v němž byla doručena výpověď. Tato konstrukce může
způsobit neopodstatněné rozdíly v délce výpovědní doby, v závislosti na tom,
zda byla dána na začátku, či na konci měsíce.
Další možnou, velice markantní změnou, by bylo přidání do taxativních
výpovědních důvodů ze strany zaměstnavatele obecnější důvod výpovědi,
který by mohl zaměstnavatel využít v případě, že by již nechtěl
v zaměstnávání zaměstnance pokračovat. Nedílnou součástí této změny by
byla povinnost zaměstnavatele kompenzovat zaměstnanci ztrátu zaměstnání.
Jednalo by se o prolomení ochrany zaměstnance a jeho jistoty hmotného
zabezpečení sebe a svých blízkých, ale jsem toho názoru, že pokud by
kompenzace ze strany zaměstnavatele byla štědrá a za současného dobrého
fungování systému sociální podpory a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti,
mohla by být tato změna k lepšímu, neboť pracovněprávní vztah je osobní
vztah založený na důvěře, loajalitě a dalších potřebných vlastnostech, přičemž
pokud chce jeden ze subjektů pracovní poměr ukončit, tato hluboká
spolupráce bývá mnohdy narušena.
Důležitou úlohu při skončení pracovního poměru, by i jako v současné
době měly mít úřady práce, které pomáhají ke snižování nezaměstnanosti
mnoha způsoby. Zejména individuálními akčními plány, nástroji aktivní
politiky zaměstnanosti a projekty evropských sociálních fondů.
Vedle klasického pracovního poměru mohou osoby využít flexibilní
formy zaměstnání, jako například agenturní zaměstnávání, homeworking,
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, či práci na základě
dočasného přidělení, které jim umožní snazší soulad pracovního a soukromého
života. Jejich využívání vede k dosažení větší pružnosti pracovního trhu.
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Koncept flexicurity bych zhodnotila jako přínosný, po vzoru Dánska
inspirativní model, který si ale každý stát musí přizpůsobit svým vlastním
podmínkách a spíše bych budoucí změny, de lege ferenda, viděla ve světle
flexibility a jako prvek ochrany bych se spíše přikláněla k finanční
kompenzaci při skončení pracovního poměru.
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Seznam zkratek
BOZP…………………………Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ČR ……………………………Česká republika
FO…………………………….Fyzická osoba
LZPS……………....................Listina

základních

práv

a

(č. 2/1993 Sb.)
MOP………………………….Mezinárodní organizace práce
MPSV………………………...Ministerstvo práce a sociálních věcí
NOZ…………………………..Občanský zákoník ( č. 89/2012 Sb.)
NS…………………………….Nejvyšší soud
OSVČ…………………………Osoba samostatně výdělečně činná
ZP……………………………..Zákoník práce ( č.262/2006 Sb.)
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Resumé
Tématem mé diplomové práce je posouzení právní úpravy vzniku a
zániku pracovního poměru z hlediska flexicurity se zaměřením na projevy
flexibility a ochrany zaměstnance v těchto právních institutech.
Zejména u vzniku a zániku pracovního poměru je jak flexibilita, tak
ochrana často diskutovaným tématem a to nejen u nás, ale i na evropské
úrovni, neboť z pohledu zaměstnavatele by byla výhodná flexibilní právní
úprava a naopak pro zaměstnance je důležitější spíše jistota zaměstnání. A
přesně tímto se zabývá má práce, nalezením vyváženého poměru pružnosti a
ochrany právní úpravy vzniku a zániku pracovního poměru pro nalezení
ideálního řešení obou smluvních stran.
V první kapitole mé práce popisuji obecně pracovní právo a

jeho

předmět pro snazší pochopení institutu pracovního poměru. Na tuto kapitolu
pozvolna navazuji kapitolou druhou, kde se pokouším o vysvětlení konceptu
flexicurity, jakož i popsání samostatných projevů flexibility pracovního vztahu
a ochrany zaměstnance. Pro znázornění aktuálnosti a stále vyššího významu
této strategie, a to i na evropské úrovni, provádím rozbor tendencí a snah o
začlenění modelu flexicurity do právních úprav členských států.
Klíčovými kapitolami jsou kapitoly tři a čtyři, ve kterých se zabývám
projevy jak flexibility, tak ochrany zaměstnance při vzniku a zániku
pracovního poměru. Právě při skončení pracovního poměru nacházíme
největší prostor pro vyvážené působení flexibility a ochrany zaměstnance, kdy
je potřeba vytvořit podmínky pro snadné skončení pracovního poměru a
zároveň je nutné zajistit nástroje ochrany při skončení zaměstnání.
V poslední kapitole páté analyzuji flexibilní formy zaměstnávání, jakož
i jejich výhody a nevýhody.
V závěru práce shrnuji celou výše popsanou problematiku, zhodnocuji
českou právní úpravu z hlediska flexicurity s návrhy dle úvah de lege ferenda.
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Abstract
My diploma thesis is dealing with the legal issue of formation and
termination of employment in the terms of flexicurity, focusing on the
individual expressions of flexibility and employee protection in these legal
institutes.
The issue of flexibility and employee protection in the scope of
formation and termination of employment is often discussed on the national as
well as European level. Discussion emerges mostly due to the different
preferences when the employer could rather benefit from flexibility, while for
the employee the employee protection could be more important.
To understand the institute of employment easily, the first chapter of
my thesis describes Labour law in general and its subject. It slowly follows
with the second chapter which is trying to give an explanation of flexicurity
concept as well as a description of individual expressions of flexibility and
employee protection. To illustrate the up-to-date and still higher importance of
this strategy, including the European level, trends and attempts to integrate the
flexicurity model into Member States’ legislation are analysed.
The third and the fourth are the key chapters of my thesis. The
individual expressions of flexibility and employee protection are discussed
there. The case of termination of employment provides the greatest space for
balanced functioning of flexibility and employee protection. When there is
needed to create conditions enabling the easy termination of employment and
at the same time is necessary to secure the employment protection instruments.
The last, fifth chapter analyses flexible forms of employment and their
advantages and disadvantages.
At the end of my thesis, all the above described legal issues are
summarized and the Czech legal regulations in the terms of flexicurity with the
suggestions de lege ferenda are evaluated.
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