
 

Mgr. Jindřich Fuka 

FINE ART OF HIRING  

ANEB TIPY A TRIKY PŘI UZAVÍRÁNÍ 

PRACOVNÍCH VZTAHŮ 



Výběr zaměstnance 

• Zjistit, koho potřebuji, posoudit alternativy 
(outsourcing, agenturní zaměstnanci, dočasné 
přidělení) 

• Pozor na diskriminaci v nabídkách práce, 
výběrových řízeních 

• Informace požadované od uchazeče – jen 
související s výběrem a nutné k uzavření 
pracovní smlouvy (PS) 

• Možnost praktických zkoušek pro zaměstnance 
přímo v provozu – NSS 3 Ads 111/2013 

• Může pro nás zaměstnanec pracovat? – Není 
vázán konkurenční doložkou? 

 



Offer letters 

• Vhodné / nutné zejména u vysokých pozic 

• Pozor na závaznost – lze vyloučit 

• Je třeba uvést, že bude uzavřena písemná PS 

• Je třeba uvést, pokud ještě není přijetí jisté, 

existuje-li podmínka uzavření PS 

• Hrozí předsmluvní odpovědnost (odpovědnost 

za škodu do výše prospěchu z neuzavřené 

smlouvy) 

 



Varianty pracovního vztahu 

Dohoda o 

provedení práce 

(DPP) 

Max. 300 hodin 

ročně 

Flexibilní – 

nerozvrhuji směny 

 

Není nárok na 

dovolenou, 

překážky… 

Zrušení lze sjednat, 

jinak výpovědní 

doba 15 dní 

Do 10.000,- 

měsíčně se 

neodvádí odvody na 

zdravotní a sociální 

pojištění 

Dohoda o pracovní 

činnosti (DPČ) 

Max. 20 hodin týdně 

v průměru za období 

nejvýše 52 týdnů 

Flexibilní – 

nerozvrhuji směny 

 

Není nárok na 

dovolenou, 

překážky… 

Zrušení lze sjednat, 

jinak výpovědní 

doba 15 dní 

Odvádí se odvody 

na zdravotní a 

sociální pojištění 

PS - doba určitá Max. 3x, pokaždé 

maximálně 3 roky 

(prodloužení je 

opakování) 

Běžný pracovní 

poměr 

Zkušební doba 

omezena také na 

max ½ sjednané 

doby trvání PS 

Omezení opakování 

neplatí tam, kde 

jsou vážné provozní 

důvody + úprava 

v KS / vnitřním 

předpise 



Varianty pracovního vztahu  

• PS na dobu neurčitou 

• PS na dobu určitou – vhodná na zkoušku,  

pro záskoky – NS 21 Cdo 1990/2000 

• Pozor na placené/neplacené stáže – NSS 

6 Ads 46/2013 

• Specifika výkonu práce mimo pracoviště  

zaměstnavatele 

 



K uzavření PS 

• Písemně, ale nemusí být na stejné listině 

• Ústní smlouva (x faktický pracovní poměr) – 

21 Cdo 905/2014, 21 Cdo 2444/2013 

• Pozor na formulace – užije se výklad pro 

zaměstnance příznivější 

• Lékařská prohlídka nově stačí před vznikem 

pracovního poměru 

• Možnost sjednat právo odstoupit – ze zákona 

x podle dohody 

• Kdo může podepsat za zaměstnavatele? – 

NS 21 Cdo 3431/2011 

 

 

 

 



Základní ujednání PS 

• Obecná ujednání – zejména identifikace stran 

• Druh práce (možnost nastavit široce) 

• Den nástupu do práce (nemusí být určeno jako 

datum) – NS 21 Cdo 811/2002 

• Místo výkonu práce (x pravidelné pracoviště) – 

VS v Praze 6 Cdo 70/93 



Co dalšího upravit v PS 

• Povinnosti (x pracovní řád) 

• Zkušební doba 

• Mzdu? (x mzdový výměr) 

• Bonusy? (nárokové x nenárokové) – NS 21 

Cdo 3167/2013; 21 Cdo 2144/2016 

• Věci, které není možné upravit vnitřním 

předpisem  

(např. doba pro stanovení dovolené, změny 

směn) 

• Potřebuji něco specifického upravit dle pozice? 



Manažerské PS 

• Doložka odvolatelnosti (pouze pro top management) 

• Garden leave 

• Specifické povinnosti manažerů 

• Specifické benefity manažerů? 

• Jiné rozdíly – přesčasy do mzdy 



Co dalšího upravit v PS 

• Doložka non-solicitation 

• Ochrana know-how 

• Mlčenlivost 

• Zaměstnanecké dílo 

• Konkurenční doložka (viz dále) 

 

 

 



Konkurenční doložka 

• Kde lze (má smysl) sjednat 

• Před čím chrání a jaká je cena – NS 21 Cdo 

2995/2011 

• Smluvní pokuta za porušení 

• Možnosti odstoupení zaměstnavatele – např. 

NS 21 Cdo 4394/2010 

 

 

 



Co naopak v PS neupravovat 

• Technické detaily, které je třeba často měnit 

• Věci, které jinak může zaměstnavatel jednostranně 

stanovit – rozvržení pracovní doby, začátky a 

konce směn – NS 21 Cdo 1395/2010  

• Zákon opisovat jen s rozmyslem (raději odkaz –  

např. pravidla dovolené) 

• Informační povinnost raději plnit zvlášť 

• Ochrana osobních údajů – raději zvláštní dokument 

 

 

 

 



Aktuální judikatura v oblasti  

pracovního práva 

• Nadávky nejsou důvod pro okamžité zrušení 

pracovního poměru – II. ÚS 180/16 

• Nezávaznost potvrzení OSSZ o přechodu 

zaměstnanců pro soud – NS 21 Cdo 3148/2014 

• Naléhavý důvod žaloby na určení (ne)existence 

pracovního poměru – NS 21 Cdo 3772/2014 

 

 

 



Aktuální judikatura v oblasti  

pracovního práva 

• K výkladu projevu vůle a právních jednání v 

pracovněprávních vztazích – NS 21 Cdo 3480/2016 

• Alkohol není vždy důvodem pro okamžité zrušení 

pracovního poměru – 21 Cdo 4733/2015 

• Ke kalkulaci nezabavitelné části při srážkách z 

odstupného – 21 Cdo 853/2016 

 

 

 



Čas na Vaše otázky 



 

Děkujeme za Vaši pozornost 

 

 
Mgr. Jindřich Fuka 

advokát v ČR 

jindrich.fuka@glatzova.com 
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