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1.  
Dobrý den.  
V únoru 2010  jsme uzavřeli pracovní smlouvu na dobu určitou,  jako zástup za paní  účetní 
po dobu její mateřské a rodičovské dovolené (cca do 7/2013). Nevíme ale, zda to nebude 
později, např. bude-li mít ještě další dítě. 
 
Co máme udělat, abychom měli  pracovní smlouvu na zástup v pořádku dle nového 
zákoníku práce platného od 1. 1. 2012? Hlavně chceme, aby až se účetní vrátí z mateřské a 
rodičovské dovolené zpět do práce, aby mohl být bez náhrady a výpovědní lhůty ukončen 
pracovní poměr náhradní účetní. 
Pokud byla pracovní smlouva na dobu určitou se zástupem uzavřena před 1. 1. 
2012 a doba trvání je definovaná jako zástup za MD, RD paní XY, tak tato smlouva 
je platná a pracovní poměr zástupu skončí návratem paní XY z MD, resp. RD. 
 
Pokud nám paní na zástup odmítne podepsat dodatek ke smlouvě, co se stane? 
 
K podpisu dodatku zaměstnance nemůžete nutit, ale jak vyplývá z odpovědi na 
předchozí bod, jeho uzavření by nemělo být nutné.  
 
 
2.  
Dobrý den, mám dotaz k švarcsystému - lze prokázat kontrole na pracovišti 
zaměstnavatele, kde se v danou chvíli budou nacházet OSVČ - musí být k dispozici výpis ze 
živnostenského registru? 
Pokud se u zaměstnavatele při kontrole budou nacházet i osoby OSVČ, kteří pro 
zaměstnavatele pracují. Musí se prokazovat živnostenským listem? 
OSVČ a podnikatel, pro kterého OSVČ pracuje, by měli být kontrole schopni 
prokázat, jaký smluvní vztah byl mezi nimi uzavřen (zejm. smlouvou, kterou mezi 
sebou uzavřeli), a OSVČ pak oprávnění k výkonu daných prací, které se prokazuje 
zpravidla výpisem z živnostenského registru.  
 
 
3.  
Jak má vypadat Rozvrh pro zaměstnance, je někde k dispozici nějaký vzor? 
Žádný oficiální vzor neexistuje. Zákon pouze uvádí, co musí evidence pracovní 
doby minimálně obsahovat:  
 
Zaměstnavatel je povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s vyznačením 
začátku a konce 

a) odpracované 

 směny 
 práce přesčas  
 další dohodnuté práce přesčas 
 noční práce 
 doby v době pracovní pohotovosti  



b) pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel. 
 
Rozvrh lze vytvořit například ve formě excelové tabulky.  
 
 
4.  
Dobrý den, je tedy možné nést s sebou dovolenou několik let a kumulovat ji? Může se tak 
stát, že bude mít zaměstnanec v roce 2015 100 dní dovolené, kterou nevybral a nebyla mu 
proplacena? Děkuji za odpověď. 
Ano, podle novely zákoníku práce účinné od 1. 1. 2012 již dovolená nepropadá a v 
případě skončení pracovního poměru zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo 
platu za celou nevyčerpanou dovolenou, i za několik let zpětně (ale pouze za 
dovolenou, na kterou vznikne nárok nejdříve v roce 2012). 
 
5.  
Musí se vystavovat zápočtový list i při ukončení DPP, pokud odměna nikdy nepřesáhla Kč 10 
000,--   
Ano, při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody 
o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení 
o zaměstnání bez ohledu na výši výdělku.  
 
6.  
Chtěl bych se zeptat na Váš názor, zda sportovec, např. fotbalista nebo hokejista, tedy člen 
sportovního klubu, podle Vás je zaměstnancem nebo OSVČ a případně proč či na základě 
čeho si to myslíte? 
Bude záležet vždy na konkrétní situaci a zejména na tom, zda činnost sportovce 
bude vykazovat znaky závislé práce. Nicméně platná judikatura se již několikrát 
vyjádřila v tom smyslu, že činnost sportovce nevykazuje znaky závislé práce a 
tento sportovec nemá být tedy považován za zaměstnance.  
 
7.  
Lze uzavřít pracovní poměr na dobu určitou např. na 1/2 roku a za rok zase na 1/2 roku? 
Ano, doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními 
stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru 
na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Tzn. uplatňuje se pravidlo 
“3x a dost”. Pokud tedy uzavřete pracovní poměr na ½ roku a pak opět za rok na 
½ roku, můžete jej uzavřít ještě jednou na dobu max. 3 let. Poté před uzavřením 
dalšího pracovního poměru na dobu určitou musíte počkat 3 roky od skončení 
předchozího pracovního poměru na dobu určitou. 
 
8.  
Je nutné upravovat stávající pracovní smlouvy uzavřené před 31. 12. 2011? 
Není, ale je to vhodná příležitost uvést stávající pracovní smlouvy v soulad s novou 
právní úpravou.  Úpravu doporučujeme. Je ovšem třeba poznamenat, že 
zaměstnanec musí se změnou pracovní smlouvy souhlasit. Rozhodně 
doporučujeme připravit nové smlouvy pro nově nastoupivší zaměstnance.  
 
9.  
Kde bychom nalezli vyjmenované znaky závislé činnosti? Děkuji 
§ 2 zákoníku práce 
 
10.  
Jak dlouho musí člověk pracovat, aby měl nárok na příspěvek v nezaměstnanosti? Mám na 
mysli např. výpověď ve zkušební lhůtě, před tím RD. Děkuji. 
Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v 
rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu 
důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců (překrývají-li se doby 



důchodového pojištění, započítávají se jen jednou). Rozhodným obdobím pro 
posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední 2 roky před 
zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Není-li splněna podmínka 
stanovená výše předchozím zaměstnáním, lze tuto podmínku splnit i započtením 
náhradní doby zaměstnání. Za náhradní dobu zaměstnání se považuje mezi jiným i 
osobní péče o dítě ve věku do 4 let. 
 
11. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak to má zaměstnavatel udělat, když jeho 

zaměstnanci nepracují tak jak by měli, jak ukončit pracovní poměr? nejlépe ihned a bez 
odstupného. Děkuji 

Okamžitě můžete ukončit pracovní poměr pouze  
• 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. 
 
Máte-li ovšem na mysli ukončení pracovního poměru z důvodu neuspokojivých 
výsledků zaměstnance, tak je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát pouze 
výpověď a pouze za podmínky, že byl zaměstnavatelem v době posledních 12 
měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době 
neodstranil. Výpovědní doba je zde dva měsíce, pokud nebyla sjednána delší a 
nárok na odstupné nevzniká.   
 
12.  
Může zaměstnanec na DPP předložit stejnou vstupní prohlídku více zaměstnavatelům, v 
případě že uzavírá DPP u více zaměstnavatelů v témže čase? 
Nemůže, a to z důvodu, že vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje u 
poskytovatele pracovně-lékařských služeb, s nímž má konkrétní zaměstnavatel 
uzavřenou písemnou smlouvu, nebo u registrujícího poskytovatele (zpravidla je 
jím praktický lékaře uchazeče o zaměstnání), ke kterému vyslal opět konkrétní 
zaměstnavatel osobu ucházející se o zaměstnání (zde upozorňujeme, že vyslat 
takto uchazeče o zaměstnání k jeho praktickému lékaři může jen zaměstnavatel, 
na jehož pracovištích jsou vykonávány práce pouze v kategorii první, např. 
administrativní práce). 
 
13.  
Jak zpracovat rozvrh práce pro pracovníky vykonávající práce dle aktuální potřeby, podle 
aktuálních zakázek, bez možnosti výhledu 14. dnů? 
Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vypracovat písemný rozvrh 
týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance 
nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, 
na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné 
době seznámení. Nemůžete-li dodržet dvoutýdenní lhůtu, musíte se na jiné době 
seznámení se zaměstnancem dohodnout.  
 
14.  
Lze u DPČ mít ustanovenou přesčasový hodiny? 
Nikoli, na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci 
v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. 
 
15.  
Mohl bych Vás poprosit o sdělení konkrétní spisové značky rozhodnutí, na které jste při 
zodpovídání mého dotazu odkazovala? Nebo poslání odkazu na tyto rozhodnutí? Děkuji. 



Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 2 Afs 16/2011 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0016_2Afs_110_201112010
84929_prevedeno.pdf 
 
16.  
Chtěla jsem se zeptat na zaměstnání malého rozsahu - výdělek do 2000 Kč. Platí ještě? 
Zaměstnání malého rozsahu stále platí, ale hranice se v roce 2012 zvýšila na 
2.500Kč. 
 
17.  
Je nutné chodit na vstupní prohlídku každý rok v případě, že je zaměstnán na dohodu o 
pracovní činnosti a tato dohoda je mu obnovována každý rok? Kdo platí tuto vstupní 
prohlídku? Děkuji. 
Lékařský posudek zůstává platný, je-li nejdéle do 3 měsíců ode dne ukončení 
předchozího pracovněprávního vztahu uzavřen pracovněprávní vztah nový se 
stejným zaměstnavatelem a se stejným výkonem práce, pokud v době od jeho 
ukončení nedošlo ke změně nebo vývoji zdravotního stavu posuzované osoby. 
Náklady na vstupní prohlídku hradí zaměstnavatel za podmínky, že s uchazečem 
uzavřel pracovněprávní nebo obdobný vztah. 
 
18.  
Prosím o vysvětlení doby určité u smluv, které přecházejí z roku 2011. smlouvu již můžu 
prodloužit jen 2x, i když popř. již v dubnu by končily 2 roky, můžu ještě 2x prodloužit, max. 
na 3 roky ale jen 2x. Prodloužím-li na tři měsíce a zas na tři měsíce, a pak již pracovní 
poměr končí, pochopila jsem dobře princip přechodu?? 
Pracovní poměr na dobu určitou uzavřený před 1. 1. 2012 potrvá po dobu, na 
kterou byl sjednán, a bude považován za první období. Po jeho uplynutí můžete 
pracovní poměr na dobu určitou prodloužit ještě 2x vždy maximálně na 3 roky. 
Poté před uzavřením dalšího pracovního poměru na dobu určitou musíte počkat 3 
roky od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou. 
 
 
19.  
Jakou je nejlépe uzavřít smlouvu na občasnou práci (řidič),(v minulosti byl naším 
zaměstnancem na plný úvazek pak jako důchodce na dohodu o provedení práce).  
Pokud rozsah práce nepřesáhne 300 hodin za kalendářní rok a odměna za 
kalendářní měsíc 10.000 Kč (včetně případných mimořádných odměn), tak by dle 
našeho názoru byla nejvhodnější dohoda o provedení práce.  
 
Pokud by požadovaný rozsah či vyplacená odměna přesahovaly shora uvedené 
limity a nejednalo by se o činnost, která by vykazovala znaky závislé práce, tak je 
rovněž možnost uzavřít smlouvu, která by se řídila ustanoveními obchodního, 
popř. občanského zákoníku (např. smlouvu o poskytování služeb, atd.) 
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