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OBLASTI PRACOVNÍHO 

PRÁVA: 

 

 

vznik a zánik pracovního poměru  

pracovní smlouva a její obsah, dohody  

ukončení pracovního poměru  

odstupné  

nevyplacené odstupné x podpora v nezaměstnanosti  

postup zaměstnance při insolvenci zaměstnavatele   



Pracovní poměr je základním pracovně-právním vztahem. 

Dalšími jsou pracovně-právní vztahy vzniklé na základě 

dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.  

Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem 

Pracovní smlouva – dvoustranný právní úkon, vždy písemná 

forma, jinak je neplatná.  



PRACOVNÍ SMLOUVA 

MUSÍ OBSAHOVAT:                             

 

Pracovní smlouva musí obsahovat:                             

druh práce, zpravidla specifikován v náplni práce.  

místo nebo místa výkonu práce 

den nástupu do práce – tímto dnem vzniká pracovní poměr 

 



 

PRACOVNÍ SMLOUVA 

MŮŽE OBSAHOVAT: 

 
sjednání výše mzdy 

sjednání zkušební doby 

sjednání částečného úvazku 

sjednání nepravidelného rozvržení pracovní doby 

sjednání řady dalších podmínek, na nichž mají obě smluvní 

strany zájem 

 



 

ZKUŠEBNÍ DOBA: 

 

musí být sjednána písemně nejpozději v den, který byl 
sjednán jako den nástupu do práce 

nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby 
trvání pracovního poměru 

nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí od vzniku 
pracovního poměru 

nesmí být delší než 6 měsíců po sobě jdoucích u vedoucího 
zaměstnance 

Dodatečné prodlužování zkušební doby v případě jejího 
předchozího kratšího nastavení je neplatné 

Prodloužit lze pouze v případě celodenní překážky práce či 
dovolené 



 

DOBA TRVÁNÍ 

PRACOVNÍHO POMĚRU: 

  

pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li výslovně 

sjednána doba jeho trvání 

doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž 

smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne 

vzniku prvního PP na dobu určitou smí být opakována 

nejvýše dvakrát 

 



DOHODY: 

Dohoda o provedení práce (DPP): 

Rozsah práce, na který se DPP uzavírá, nesmí být větší než 

300 hodin v kalendářním roce. Do tohoto rozsahu se 

započítává i doba práce konaná na základě jiné DPP u téhož 

zaměstnavatele.  

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ): 

Na základě DPČ není možné překročit v průměru polovinu 

stanovené týdenní pracovní doby. 

 



 

ROZVÁZÁNÍ 

PRACOVNÍHO POMĚRU: 

  

dohodou,  

výpovědí,  

okamžitým zrušením,  

zrušením ve zkušební době. 

Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím 

sjednané doby. 

 



 

DOHODA: 

 

 

dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání 

pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem 

dohoda musí být písemná 

 



 

VÝPOVĚĎ: 

 

 

výpověď z pracovního poměru musí být písemná. 

zaměstnavatel může dát výpověď jen z důvodu výslovně 

uvedeného v §52 ZP 

zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoli důvodu nebo 

bez uvedení důvodu. 

 



 

VÝPOVĚĎ DANÁ 

ZAMĚSTNAVATELEM  

DLE § 52 ZP: 

 

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto 

důvodů: 

ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, 

přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, 

stane-li se zaměstnanec nadbytečným - organizační změny, 

nesmí-li zaměstnanec konat dosavadní práci pro pracovní 

úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení 

touto nemocí 

pozbyl-li zaměstnanec podle lékařského posudku 

dlouhodobě zdravotní způsobilost, 

 



nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady pro výkon sjednané 
práce nebo nesplňuje-li požadavky pro řádný výkon této 
práce z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků; je 
možné zaměstnanci dát výpověď, jen jestliže byl 
zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně 
vyzván k jejich odstranění  

jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro okamžité zrušení PP 
nebo pro závažné porušení povinnosti, pro soustavné méně 
závažné porušování povinnosti je možné dát zaměstnanci 
výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců písemně 
upozorněn na možnost výpovědi, 

poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost 
zaměstnance stanovenou ZP – dodržovat stanovený režim 
dočasně práce neschopného pojištěnce, tj. zdržovat se v 
místě pobytu, dodržovat dobu a rozsah  povolených 
vycházek 

 



 

ZÁKAZ VÝPOVĚDI DANÉ 

ZAMĚSTNAVATELEM 

V OCHRANNÉ DOBĚ: 

 

v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce 

neschopným 

při výkonu vojenského cvičení  

při  uvolnění pro výkon veřejné funkce, 

v těhotenství, při čerpání mateřské nebo rodičovské 

dovolené  

v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně nezpůsobilým 

pro noční práci. 

 



 

ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO 

POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ 

DOBĚ: 

  

Obě strany mohou zrušit PP ve zkušební době z jakéhokoliv 

důvodu nebo bez uvedení důvodu, mimo prvních 21 

kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti. 

Musí být provedeno písemně; pracovní poměr skončí dnem 

doručení zrušení 

 



OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ 

PRACOVNÍHO POMĚRU: 

Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě 

zrušit jen tehdy 

) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný 

trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu 

delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro 

úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů 

nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců 

porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť 

hrubým způsobem. 

 



 

 

Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s 

těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské 

dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají 

rodičovskou dovolenou. 

 



 

ODSTUPNÉ: 

 

Při rozvázání PP výpovědí danou zaměstnavatelem dle § 52 

písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, náleží odstupné 

ve výši nejméně 

jednonásobku jeho PV, jestliže PP u zaměstnavatele trval 

méně než 1 rok, 

dvojnásobku jeho PV, jestliže PP u zaměstnavatele trval 

alespoň 1 rok a méně než 2 roky, 

trojnásobku jeho PV, jestliže PP trval alespoň 2 roky, 

Odstupné je zaměstnavatel povinen vyplatit po skončení 

pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném 

u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu.  

 



VÝPOVĚĎ ZE STRANY 

ZAMĚSTNANCE: 

Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z 

jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu 

Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnance i 

zaměstnavatele a činí nejméně 2 měsíce, prodloužena smí 

být jen písemnou smlouvou 

Začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po doručení výpovědi 



OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ 

PP ZAMĚSTNANCEM: 

Jestliže dle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez 

vážného ohrožení zdraví a zaměstnavatel mu do 15 dnů 

neumožnil výkon jiné práce 

Zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu 

mzdy nebo platu anebo jakoukoli jeho část do 15 dnů po 

uplynutí období splatnosti 

Zaměstnanci pak náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši 

průměrného výdělku za dobu odpovídající délce výpovědní 

doby 



ODMĚNA ZA PRÁCI: 

 

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo 

odměna z dohody  

Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před 

začátkem výkonu práce 

 



 

ZÁKON O 

ZAMĚSTNANOSTI Č. 

435/2004 SB.: 

 

Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo vyplaceno odstupné, 

se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby 

– násobku odstupného 

Uchazeči o zaměstnání, kterému vznikl nárok na podporu v 

nezaměstnanosti, ale odstupné mu nebylo vyplaceno 

poskytne úřad práce kompenzaci.  

Výše kompenzace se stanoví jako násobek doby, za kterou 

náleží odstupné a 65 % průměrného měsíčního čistého 

výdělku. 

 



OCHRANA 

ZAMĚSTNANCŮ PŘI 

PLATEBNÍ 

NESCHOPNOSTI 

ZAMĚSTNAVATELE: 

 

Ochrana spočívá v přiznání mzdových nároků Úřadem práce 

zaměstnanci, které mu nebyly vyplaceny zaměstnavatelem, 

který je v platební neschopnosti.  

 



LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ 

MZDOVÝCH NÁROKŮ: 

 

Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 5 

měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni, kdy úřad 

práce zveřejnil na své úřední desce informace  soudu o 

zaměstnavateli.  



ŽÁDOST O USPOKOJENÍ 

MZDOVÝCH NÁROKŮ: 

 

Zaměstnanec může uplatnit mzdové nároky u kteréhokoliv 

úřadu práce. Mzdové nároky uplatňuje zaměstnanec 

písemně.  

 



ROZSAH A VÝŠE 

MZDOVÝCH NÁROKŮ: 

 

Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v 

rozsahu za 3 kalendářní měsíce rozhodného období 

 

 

 

Zdroj: ZP v platném znění, MPSV integrovaný portál 

 

 



     Kontakty na Občanskou poradnu Liberec                 

adresa: Švermova 32, Liberec 10,  

tel.: 485 152 070,  

e-mail: obcanskaporadna.lbc@volny.cz  

Provozní doba poradny: Liberec: út, st 10 – 14 a čt 11 - 16 na 

objednání, út + st 14 – 19 bez objednání, Jablonec : po 10 – 15 

bez objednání, čt 12 – 18 na objednání, Frýdlant : čt 16 – 18.45 

na objednání, Česká Lípa: st 14 – 16, nejlépe po objednání   

 

Info také na www.d-os.net   

 www.posolk.weebly.com 
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