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Úvod 

 
Lidské zdroje představují nepochybně jednu z konkurenčních předností a jeden 

z kritických faktorů úspěšnosti podnikatelských subjektů. Obdobně laděný výrok 

nechybí v úvodu snad žádné odborné publikace týkající se personalistiky či 

managementu lidských zdrojů. Že tento výrok skutečně platí v podnikové realitě, 

zřetelně potvrdila praxe, kterou jsem v rámci bakalářského studia vykonala ve dvou 

středněvelkých společnostech. Jejím prostřednictvím mi bylo umožněno na vlastní 

zkušenost poznat, že starost manažerů o lidské zdroje provází veškeré úrovně řízení 

podniku. Manažer při řízení lidských zdrojů nesmí opomenout zejména jeho právní a 

daňové aspekty a musí být v těchto oblastech patřičně informovaný, či alespoň schopný 

se orientovat.  

Právní aspekty proto, že platné a účinné právní předpisy představují jisté 

„mantinely“ pro firemní činnosti týkající se mimo jiné i zaměstnanců. Jejich překročení, 

především pak jejich soustavné překračování, velmi často znamenají pro firmu uložení 

sankcí. Peněžité i nepeněžité sankce mohou pak mít devastující účinky na její fungování 

či existenci vůbec (například uložení zákazu činnosti, podání návrhu na konkurz či 

výmaz z obchodního rejstříku). Uložené pokuty, penále či náhrada škody zvyšují firmě 

její náklady, což v konečném důsledku může ohrozit její konkurenceschopnost na trhu. 

Protože daně a daňové aspekty řízení lidských zdrojů s legislativou více než 

úzce souvisí, je jejich důležitost tedy již zčásti zdůvodněna. Nicméně jejich význam 

mimo zmíněných hrozeb může pro firmu znamenat naopak i příležitost, jak vhodně 

uplatnit daňová zvýhodnění, tedy jak v konečném důsledku daňové náklady snížit. 

Zohlednit výše zmíněné aspekty je kritické především v souvislosti s přijímáním 

nových zaměstnanců; tedy při zveřejnění nabídky pracovních míst, při přijímacích 

pohovorech, výběru z adeptů o zaměstnání či uzavření pracovní smlouvy apod. Tyto 

situace lze souhrnně podřadit pod pojem „vytváření lidských zdrojů“, jejichž vybrané 

aspekty jsou předmětem této práce.  

V posledních letech zaměstnanost, a trh práce vůbec, nabývá čím dál více 

globálních rozměrů, které diktují všem účastníkům nové a nesmlouvavé podmínky. 

Takto globalizovaný svět práce se navíc neustále mění a vyvíjí. Lidé hledající pracovní 
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jistoty a příznivější podmínky práce se upínají většinou k velkým a silným firmám, 

které ke svým lidským zdrojům přistupují zpravidla profesionálně, zodpovědně a 

s odbornou péčí.  

V důsledku členství v Evropské unii se i Česká republika zapojila do 

svobodného pohybu pracovních sil a podnikatelských subjektů v rámci jednotného trhu 

Evropského Společenství. Mnozí pracovníci neváhající hledat práci za hranicemi jiného 

členského státu mají tedy dnes v tomto směru příznivější podmínky než dříve. 

Podnikatelským subjektům je zase garantována svoboda usazování se v jiném členském 

státě, kde mohou zřizovat své pobočky nebo nové společnosti za stejných podmínek 

jako subjekty „domácí“. 

Následkem zvyšující se mobility účastníků pracovního trhu musí management 

disponovat znalostmi v širším kontextu než doposud. Například zahraniční subjekt 

zvažující možnost založit společnost či pobočku v ČR se musí dopředu seznámit 

s českými legislativními podmínkami týkající se daní a povinností zaměstnavatele.  

Tato práce srovnává vybrané právní a daňové aspekty vytváření lidských zdrojů 

v ČR s těmito aspekty v Anglii1, a sice ze tří důvodů. Zaprvé je Anglie považována za 

zemi s relativně příznivými podmínkami z hlediska např. založení obchodní společnosti 

a plnění daňových povinností. Zadruhé tato země reprezentuje jako jediný z členských 

států EU anglosaský přístup k managementu lidských zdrojů oproti přístupu 

kontinentálně evropskému. Zatřetí pak proto, že velká část informačních zdrojů mohla 

být získána během mého studijního pobytu v Anglii, bez čehož by zpracování práce 

v takové šířce a hloubce bylo prakticky nemožné.  

Zkoumaná problematika mě nicméně zajímá natolik, že bych se tématu 

bakalářské práce, tj. právním a daňovým aspektům řízení lidských zdrojů, ráda věnovala 

blíže například při zpracování diplomové práce v navazujícím magisterském studiu. 

Taktéž doufám, že získané informace a znalosti uplatím v rámci svého budoucího 

povolání. 

                                                 
1 Protože právní systémVelké Británie vykazuje určité rozdíly v Anglii, Walesu, Skotsku a Severním 
Irsku, je téma práce pro zjednodušení omezeno na srovnání pouze s anglickým právním a daňovým 
systémem.  
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1. Vymezení problému a cíle práce 
 

Zkoumaným problémem, tedy předmětem této práce jsou právní a daňové 

aspekty vytváření lidských zdrojů v podniku a jejich srovnání v České republice a 

Anglii. Bližší vymezení tohoto problému uvedu dále. 

Pro každý řádně fungující podnik je důležité brát v úvahu vztah se svými 

lidskými zdroji. Nejvýznamnější skupinou lidských zdrojů v každém podniku jsou jeho 

zaměstnanci. Vytváření lidských zdrojů pak představuje zejména situace související 

s příjímáním a začleňováním nových zaměstnanců do podniku. Těmito situacemi 

mohou být, jak již bylo zmíněno výše, například zveřejnění nabídky pracovního místa, 

přijímací řízení včetně přijímacího pohovoru či dotazníku, výběr zaměstnanců 

z uchazečů o práci nebo uzavření pracovní smlouvy. 

Právní požadavky týkající se péče o zaměstnance jsou normativním vyjádřením 

jeho nároku vůči zaměstnavateli. Základ tvoří povinná péče o zaměstnance, která je 

určena nejčastěji všeobecně závaznými právními akty, tj. zákony, nařízeními vlády, 

vyhláškami ministerstva, dále také kolektivními smlouvami nepodnikové úrovně. 

Soubor těchto právních norem se ve většině zemí formuje do tzv. pracovního práva. 

Co se týká daňových aspektů vytváření lidských zdrojů, hlavním tématem této 

části práce je odměňování zaměstnance za odváděnou práci. Výše a struktura 

odměňování totiž přímo ovlivňuje povinnost zaměstnavatele odvádět za zaměstnance 

daň z příjmů za jejich práci. Vhodnou strukturou odměn pracovníků pak lze docílit 

značných úspor na odváděných daních, a tedy i na celkových nákladech podniku. 

Hlavním cílem této práce je analyzovat současnou situaci související s právními 

a některými daňovými aspekty vytváření lidských zdrojů v podniku v kontextu českého 

a anglického právního prostředí. Pojem „lidských zdrojů“ bude v práci omezen pouze 

na zaměstnance a „vytváření lidských zdrojů“ pouze na přijímání zaměstnanců do 

pracovního poměru založeného pracovní smlouvou. 

Dále je zpracováním práce sledováno několik cílů dílčích. První dílčí cíl spočívá 

v identifikaci některých problémů spojených s dodržováním právních norem, se kterými 

se může management podniku v oblasti vytváření lidských zdrojů setkávat 

v jednotlivých zemích. Druhým dílčím cílem je předložit na základě vlastních poznatků 

návrhy, jak by měl tyto problémy management podniku řešit. Součástí tohoto dílčího 
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cíle by mělo být také zhodnocení výhod a nevýhod předložených návrhů řešení. Třetím 

dílčím cílem je pak porovnat daňové zatížení závislé činnosti zaměstnanců v České 

republice a v Anglii. Výsledkem toho by mělo být stanovení daňově optimálnějšího 

prostředí pro odvod daně z příjmů z mezd zaměstnanců. 

Jednotlivé cíle práce budou vypracovány na pozadí teoretických východisek 

práce, které jsou důležité pro pochopení širšího kontextu vymezeného problému práce. 

Teoretickými východisky práce tedy je pojetí a význam lidských zdrojů; základní 

teoretické souvislosti pracovního práva v kontextu českého a anglického právního řádu; 

a odměňování jako faktor daňových nákladů za lidské zdroje podniku. 

V závěru práce pak budou shrnuty základní poznatky, kterými byly stanovené 

cíle práce naplněny buď zcela, nebo zčásti. Budou také zmíněny problémy, které 

vyvstaly při zpracování této práce, a jejich vliv na naplnění zmíněných cílů. 

Na tomto místě by také mělo být zmíněno, že práce operuje s některými pojmy, 

které mají význam jednak právní a jednak neprávní (v obecném jazyce používaný, popř. 

ekonomický význam). Příkladem mohou být pojmy „firma“, „podnik“, „plat“, „mzda“, 

„příspěvek na sociální zabezpečení“, „zaměstnání“ apod. Tyto pojmy jsou v textu 

použity ve významu obecném, neprávním, pokud není dále řečeno jinak anebo pokud je 

jejich právní definice nepředchází. 
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2. Teoretická východiska práce 
 
 

2.1. Pojetí a význam lidských zdrojů 
 

Není žádných pochyb o tom, že jedním z nejzávažnějších, mnohdy však 

neprávem opomíjených a nedoceňovaných faktorů úspěšnosti firem jsou lidé. Současná 

řídící teorie a praxe je stále více přestává pokládat za pouhou pracovní sílu. Naopak na 

ně stále častěji pohlíží jako na „svébytný a jedinečný zdroj podnikatelské úspěšnosti a 

přidávané hodnoty v procesu výroby i poskytování služeb“2. Postupem doby se pro 

označení personálu jako nezbytného faktoru podnikání a fungování organizací vžil 

pojem lidské zdroje. Dnes se tedy v této souvislosti pohlíží na zaměstnance také jako na 

„lidský, intelektuální a sociální kapitál, případně na lidský či sociální potenciál 

organizace“3. 

V porovnání s ostatními zdroji podnikatelské činnosti (tj. materiálně-

technickými, přírodními, informačními a finančními zdroji) jsou lidské zdroje 

charakteristické odlišnými způsobilostmi, díky kterým bývají považovány za aktivní, 

nejpružnější, nejdynamičtější a nejpřizpůsobivější podnikový faktor, schopný 

mobilizovat ostatní zdroje podnikání a dynamizovat celkové organizační dění4. 

„Plánování lidských zdrojů je odvozeno od firemních cílů a je nezbytnou složkou 

jejich dosažení."5 Jejich řízení pak představuje nepřetržitý a především systematický 

proces, který není součástí "náplně práce" jen personálního manažera, ale který 

každodenně realizuje každý manažer nebo vedoucí. Realita podnikové praxe potvrzuje 

všeobecně zastávaný názor, že zdokonalování a úspěch podniku úzce souvisí s kvalitou 

lidských zdrojů. Kvalifikace pracovníků, založená na znalostech, jejich kreativita a 

loajalita, se stávají rozhodujícími činiteli, na nichž závisí úspěšnost, resp. 

konkurenceschopnost organizací.  

                                                 
2 Jiří Bláha, Aleš Mateicuc, Zdeňka Kaňáková. Personalistika pro malé a střední firmy.1. vydání. Brno: 
CP Books, a.s., 2005, s. 10. 
3 Bláha, Mateicuc, Kaňáková. Personalistika pro malé a střední firmy. S. 10. 
4 M. Armstrong. A Handbook of Personnel Management Practice. Kogan Page Ltd., 1996. (český 
překlad: Personální management. Praha : Grada Publishing, 1999. S. 856). 
5 Jana Janoušková, Helena Kolibová. Zaměstnanecké výhody a daně. 1. vydání. Praha: GRADA 
Publishing, a.s., 2005. s. 8. 
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Firmy, které si uvědomují skutečný význam lidských zdrojů, věnují značnou 

pozornost zejména výběru, vzdělávání a výcviku svých zaměstnanců, jejich získávání 

pro podnikové cíle a podporování tzv. kvality pracovního života zaměstnanců („quality 

of work life, QWL“). Kvalita pracovního života je podle Svobodové6 „vícedimenzionální 

koncepce týkající trhu práce, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, charakteristik 

pracovních míst, vnitřní kvality práce, dovedností, celoživotního vzdělávání, rozvoje 

kariéry, rovnosti a nediskriminace, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, organizace 

práce, rovnováhy mezi životem a prací, kultury práce, flexibility, sociálního dialogu a 

aktivního zapojení všech zúčastněných aktérů do procesu podporujícího na jedné straně 

celkovou spokojenost a pohodu pracovníků, na druhé straně zvyšujícího 

kvalitu, výkonnost a konkurenceschopnost ekonomiky“. Manažer lidských zdrojů tak 

musí při péči o zaměstnance již od prvního kontaktu s ním postupovat komplexně, tj. 

zohledňovat faktory z mnoha oblastí současně. To bývá mnohdy nelehkým úkolem. 

                                                 
6 Lenka Svobodová. Kvalita pracovního života – změny ve světě práce, modely, indikátory. 
URL <http://kvalitazivota.vubp.cz/prispevky/sbornik_kvalita_pracovniho_zivota.doc>. [citováno 25. října 
2006]. 
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2.2. Základní teoretické souvislosti pracovního práva 
v kontextu českého a anglického právního řádu 

 

2.2.1. Srovnání kontinentálně evropského a anglosaského 
právního systému 

Pokud jde o právní aspekty lidských zdrojů obecně, je třeba nejprve vnímat 

rozdíly mezi kontinentálně evropským právním systémem, v němž je Česká republika 

zakořeněna, a anglosaským právním systémem ukotveným na jiných základech.  

 

Kontinentálně evropský neboli kodifikovaný právní systém je 

pokračovatelem římského práva, za jehož silného vlivu se vyvíjel. Kontinentálním se 

nazývá proto, že vznikl v Evropě a odtud se cestou kolonizace rozšířil i mimo Evropu. 

Charakteristické pro tento systém je to, že se jedná o systém práva psaného 

(kodifikovaného). Dominantním pramenem práva je tedy „zákon“ jako normativní 

právní akt. Ostatní prameny práva (např. právo obyčejové) jsou pramenem pouze 

podpůrným, ze zákona vycházejí a jsou mu podřízeny. Tento systém ve své ryzí podobě 

zcela vylučuje soudcovskou tvorbu práva, tzn. že soudní praxe je omezena pouze na 

interpretaci práva.7

České pracovní právo jako právo kodifikované a psané je tedy založeno zejména 

na normativních právních aktech (zákonech a podzákonných právních předpisech) a 

normativních smlouvách (kolektivní smlouvy, mezinárodní smlouvy). Dalším jeho 

pramenem však mohou být dále vnitropodnikové právní normy8, technické normy9 či 

nálezy Ústavního soudu. Základní normou českého pracovního práva je „čerstvě“ 

účinný, politicky kontroverzní, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZP“). Nový zákoník práce je kodex, ve kterém je 

soustředěna nejdůležitější právní úprava z celého odvětví pracovního práva, dokonce i 

úprava dosud obsažená v samostatných zákonech. 

                                                 
7 Teorie práva. URL <http://mujweb.atlas.cz/www/fmkf2003/Sylaby/PRV/teorie.doc>. [citováno 
21.března 2007]. 
8 Mezi vnitropodnikové právní normy můžeme zařadit např. vnitřní předpis (§ 305 ZP), jehož zvláštním 
druhem je pracovní řád.  
9 Pokud upravují otázky týkající se bezpečnosti práce a ochrany života a zdraví při práci, jsou považovány 
za právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na základě § 102 odst. 2 ZP. 

 9



 

Oproti výše uvedenému právní systém anglosaský vznikl v Anglii a bývá 

někdy také nazýván „common law“ systém. Pojem „common law“ v tomto případě 

znamená právní systém společný zemím historicky spjatých s britským územím nebo 

britskými koloniemi, který je v protikladu ke kontinentálně evropskému právnímu 

systému. Jiný význam tohoto pojmu pak souvisí se znakem, který tento právní systém 

odlišuje od systému kodifikovaného (tzv. zákonné právo neboli legislativa). Tento znak 

je charakterizován pojmem „common law“ ve smyslu soudcovské tvorby práva, kdy 

soudní rozhodnutí formují soustavu závazných precedentů (také známou jako case-law 

přístup). V praxi to znamená, že soudy a soudci jsou vázáni rozhodnutími soudců 

vyšších soudů ve stejné věci.10 V tomto významu je tedy „common law“ jen částí 

anglosaského právního systému, která tvoří společně s pramenem „equity“ jeho základ. 

Dalšími prameny práva anglického je dále právo zákonné a právo obyčejové. Hlavní rys 

anglického právního systému je pak také skutečnost, že se u něj nevyskytuje ústava 

v psané podobě. 

 Nicméně však nejdůležitějším pramenem anglického práva regulující pracovní 

vztahy je zákon, tedy legislativa schválená Parlamentem. Právní úprava však není 

soustředěna v jednom hlavním kodexu, ale je rozptýlena do mnoha zákonů upravujících 

jednotlivé oblasti. Z této situace mohou vyplývat potíže v dané problematice jako celku 

se zorientovat, zejména dát si jednotlivé zákony do vzájemných souvislostí. Nutné je 

zmínit, že některé zákony používají právní pojmy s rozdílným významem. 

Zákony („statutes“) dále často dávají pravomoc určitému ministerstvu vydat 

podzákonné právní předpisy (tzv. „statutory instruments“) k jejich provedení. 

Legislativa pak někdy umožňuje určitým subjektům11 vydávat tzv. kodexy praxe 

(„Codes of Practice“). Jejich  funkcí je poučit manažery a pracovníky, co je a co není 

dobrá praktika či obvyklá praxe. Jsou jim tak předkládány vhodné praktiky a postupy, 

které mají přispět dobrým pracovním vztahům.12 Porušení kodexu není porušením práva 

                                                 
10 David Lewis, Malcolm Sargeant. Essentials of Employment law. 7. vydání. London: Chartered Institute 
of Personnel and Development, 2002, s. 3. 
11 Těmito subjekty jsou Advisory, Conciliation and Arbitration Service, Equal Opportunities 
Commission, Comission for Racial Equality, Disability Rights Comission and Health and Safety 
Comission. 
12 Lewis, Sargeant. Essentials of Employment law. S. 2. 
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jako takového, avšak bude na něj brán zřetel při posuzování důkazů před soudem nebo 

tribunálem. 

 

Na závěr by mělo být řečeno, že oběma právním systémům v ČR i v Anglii 

vévodí princip nadřazenosti práva Evropského Společenství. To znamená, že jeho 

zakládací smlouvy, evropská nařízení a směrnice byly inkorporovány do národního 

práva a staly se tak jeho součástí. Zakládací smlouvy a nařízení mají automatický přímý 

účinek a použijí se i v případě, že původní národní legislativa stanoví jinak. Národní 

soudy jsou pak vázány rozhodnutím Evropského soudního dvora. 

 

2.2.2. Srovnání systému pracovního práva v ČR a v Anglii 

 

2.2.2.1. Systém českého pracovního práva 

Podle Galvasovy13 definice se pracovní právo charakterizuje jako relativně 

samostatný soubor právních norem, které upravují společenské vztahy vznikající při 

námezdní práci a vztahy s nimi úzce související. Jde tedy především o vztahy vznikající 

mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, vztahy mezi zaměstnavateli a odborovými 

organizacemi a vztahy zajišťující výše uvedené vztahy (vztahy odpovědnostní). 

V souvislosti s tradičním dělením práva na soukromé a veřejné Galvas dále 

vyslovuje, že svou povahou je pracovní právo soukromoprávním odvětvím, avšak tam, 

kde jsou konkretizována sociální práva, používá veřejnoprávní metody úpravy. To 

znamená, že se zde prolíná soukromoprávní metoda regulace rovnosti účastníků 

s veřejnoprávní metodou regulace jednostranného ukládání povinností nositelem 

svrchované moci. 14

Vnitřní systém pracovního práva teorie člení na obecnou část, individuální 

pracovní právo a kolektivní pracovní právo. Obecná část zahrnuje pojem, předmět, 

systém a funkce pracovního práva, jeho prameny, základní zásady, právní skutečnosti 

v pracovním právu a pracovněprávní vztahy. Individuální pracovní právo pak popisuje 

                                                 
13 Milan Galvas a kol. Pracovní právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 12-14. 
14 Galvas a kol. Pracovní právo. S. 15. 
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zejména problematiku pracovního poměru, odměňování práce, pracovní podmínky, 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, odpovědnost a náhradu škody a tzv. dohody o 

pracích konaných mimo pracovní poměr. Kolektivní pracovní právo pak reguluje 

kolektivní vyjednávání, kolektivní smlouvy a řešení kolektivních pracovních sporů 

stávkou a výlukou. 

 

2.2.2.2.  Systém anglického „employment law“ 

Obecně řečeno anglická odborná právní literatura je daleko více zaměřena na 

řešení praktických otázek než na řešení obecných teoretických problémů. Zřejmě 

z tohoto důvodu teorie anglického pracovního neboli, jak by se také dalo přeložit 

z anglického termínu „employment law“, zaměstnaneckého práva nedefinuje jeho 

systém tak jako teorie pracovního práva českého. Anglické pracovní právo tedy 

nevykazuje znaky samostatného právního odvětví a je vymezováno spíše pro účely 

studia určité skupiny právních norem a právních vztahů. Literatura nicméně poukazuje 

na následující znaky, které jsou pro tuto oblast práva typické.  

Anglické pracovní právo je jedna z nejvíce dynamicky se vyvíjejících oblastí 

práva ve Velké Británii. V posledních dvou desetiletích zde lze pozorovat stálý nárůst 

nově vznikající legislativy. Právě rychlé změny v této oblasti víceméně souvisí se 

skutečností, že dominantním pramenem práva jsou zde zákony a podzákonné právní 

předpisy. Obecně se dá říci, že zde objevuje mnoho prvků kodifikovaného práva. 

Definice anglického pracovního práva by pak mohla znít: „Pracovní právo je soubor 

zákonů, správních rozhodnutí a soudních precedentů, který stanoví práva a povinnosti 

pracujících a jejich organizacím. Jako takové zprostředkovává mnoho aspektů vztahu 

mezi odborovými organizacemi, zaměstnavateli a zaměstnanci“15. 

Teorie anglického práva rozlišuje jeho systém především na právo trestní 

(„criminal law“) a právo civilní („civil law“), které se dále dělí na právo smluvní („law 

of contract“) a právo civilních deliktů („law of tort“). Anglické „pracovní“ právo se 

nachází v oblasti práva civilního, i když právo trestní s ním také souvisí, když například 

trestá zaměstnavatele za nedodržování povinností v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví 
                                                 
15 Labour and Employment law. URL <http://en.wikipedia.org/wiki/Employment_law>. [citováno 9. 
května 2005]. 
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při práci („health and safety“). Právo smluvní se týká problematiky pracovních smluv. 

Právo civilních deliktů do této oblasti zasahuje zejména definováním deliktu nedbalosti 

(„tort of negligence“), které zaměstnavateli ukládá přiměřeně pečovat o své 

zaměstnance v průběhu zaměstnaneckého vztahu.  

Samotné pracovní právo je pak rozlišováno na dvě širší oblasti. Za prvé na 

kolektivní pracovní právo, které se vztahuje k trojstrannému vztahu mezi 

zaměstnancem, zaměstnavatelem a odbory. Za druhé pak na individuální pracovní 

právo, které se týká subjektivních práv zaměstnanců při práci a v průběhu trvání 

pracovní smlouvy.16

 

2.2.3. Srovnání základní terminologie českého a anglického 
pracovního práva 

 

2.2.3.1. Právní pojmy českého pracovního práva 

V českém pracovním právu nepůsobí interpretace právní terminologie výraznější 

potíže, protože právní pojmy jsou většinou používány v celém právním odvětví ve 

shodném významu. Většina pojmů je definována nejzákladnějším právním předpisem 

tohoto odvětví, zákoníkem práce. Zákoník práce v platném znění upravuje (podle § 1) 

především právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli. Tyto vztahy označuje jako vztahy pracovněprávní. Není to zcela přesné 

vyjádření, protože zákoník práce se na několika místech dotýká i jiných právních 

vztahů.17 Nicméně právě tyto vztahy jsou klíčové při vytváření lidských zdrojů.  

„Za závislou práci zákoník práce považuje práci, která je vykonávána ve vztahu 

nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, přičemž jde o výlučně osobní 

výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele podle pokynů zaměstnavatele, jeho 

jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci“ (§ 2 odst. 4 ZP). Považuje se za ni i 

případ, kdy zaměstnavatelem je tzv. agentura práce, která na základě zvláštního 

                                                 
16 Labour and Employment law. [citováno 9.května 2005]. 
URL <http://en.wikipedia.org/wiki/Employment_law>. 
17 Jaroslav Jakubka. Zákoník práce 2007 s výkladem. 6. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, s. 3.  
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povolení dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli 

(§ 2 odst. 5 ZP).  

Z definice závislé práce pak vyplývají definice hlavních subjektů 

pracovněprávních vztahů, tj. zaměstnance a zaměstnavatele. Ustanovení § 7 ZP pak 

vymezuje pojem zaměstnavatele jako „právnickou nebo fyzickou osobu, která 

zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu“. To znamená, že zaměstnancem 

může být pouze osoba fyzická. 

 

2.2.3.2. Právní pojmy anglického pracovního práva 

Anglické pracovní právo neposkytuje žádnou široce použitelnou definici pojmu 

„zaměstnanec“. Zákon prezentuje základní, ale ne příliš nápomocnou definici a soudy 

pojem interpretují pouze ve vztahu k danému případu. Situaci navíc komplikuje právo 

Evropské unie, které používá spíše širšího pojmu „pracovník“. V důsledku tedy zatímco 

některá legislativa se aplikuje na všechny pracující subjekty, na národní úrovni se 

většina základních práv pracovních vztahuje pouze na zaměstnance (např. právo nebýt 

nezákonně propuštěn18). Z tohoto důvodu je třeba rozlišit mezi osobou samostatně 

výdělečně činnou, pracovníkem, zaměstnancem či jiným subjektem.  

Jak již bylo řečeno, mnohá základní pracovní práva jsou omezena pouze na ty 

subjekty spadající pod definici zaměstnance. Zákon tedy zaměstnance („employee“) 

definuje pro svůj účel jako „jednotlivce, který buď uzavřel pracovní smlouvu, nebo na 

základě ní pracuje, anebo na jejím základě pracoval, pokud už pracovní smlouva 

zanikl“19. Pracovní smlouvu („law of contract“) pak tentýž zákon definuje pro svůj účel 

jako „smlouvu o službě nebo vyučení, ať už výslovně vyjádřenou či implicitní, a to 

(pokud je výslovná) buď ústní nebo písemnou“20.  

Anglická legislativa má velký nedostatek v tom ohledu, že neposkytuje žádnou 

detailnější definici pracovní smlouvy a tento úkol plně ponechává na soudcovském 

právu. Soudy tedy během let svými precedenty vytvořily různé varianty testů, které mají 

rozhodnout o otázce „kdo je zaměstnanec?“. Soudy v nich odděleně přistupují 

                                                 
18 Section 94 of The Employment Rights Act 1996 (dále jen „ERA“). 
19 Section 230(1) of the ERA 1996. 
20 Section 230(2) of the ERA 1996. 
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k tzv. typickým pracovníkům, kteří pracují pravidelně a pravděpodobně standardní či 

předem stanovenou týdenní dobu, a tzv. atypickými pracovníky, kteří pracují 

příležitostně, nepravidelně a kteří jsou najímáni pracovními agenturami.21

Co se týká pojmu pracovník („worker“), tak podle zákonné definice22 zahrnuje 

vedle pojmu zaměstnanec ještě i osoby vykonávající práci nebo služby samostatně na 

základě smlouvy jiné než pracovní pro jiného, který se nachází v pozici klienta nebo 

zákazníka. Tento pojem se použije například pro účely oddílu 11 předpisu ERA 1996 

regulujícího nezákonné srážky z odměny za práci. Podobně je tento pojem definován i 

pro účely jiných zákonů (National Minimum Wage Act 1998, Working Time 

Regulations 1998). 

 

2.2.4. Institucionální zázemí řešení sporů vyplývajících 
z pracovních vztahů v České republice a v Anglii 

V následující podkapitole bude vynechána návaznost soustav institucí soudního 

typu v obou státech na soudnictví Evropského společenství, tj. na nejvyšší soudní 

instituci ES, Evropský soudní dvůr. 

2.2.4.1.   České „pracovní“ soudnictví 

V České republice vykonávají soudnictví nezávislé soudy, které mimo jiné 

„projednávají a rozhodují spory a jiné věci patřící do jejich pravomoci podle zákonů o 

občanském soudním řízení“23. Podle § 7 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudních 

řádu, ve znění pozdějších předpisů patří řešení sporů z pracovních vztahů pod definici 

občanského soudního řízení neboli civilního procesu, pokud tyto spory podle zákona 

neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány. 

Soustava českého soudnictví pro spory z pracovních vztahů je dvojstupňová, 

„což znamená, že proti rozhodnutím soudů prvního stupně je přípustný pouze jeden 

řádný opravný prostředek (odvolání v civilním řízení), o kterém rozhoduje soud vyšší ve 

                                                 
21 Andrew C. Bell. Employment Law. 2. vydání. London: Sweet & Maxwell, 2006, s. 13. 
22 Section 230(3) of the ERA 1996. 
23 §1 a 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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funkci druhého stupně“24. První stupeň tedy tvoří v naprosté většině okresní soudy, 

které speciálně ve věcech pracovních jednají a rozhodují v senátech.25 Druhý stupeň pak 

představují krajské soudy. Proti jejich rozhodnutí pak může být podán mimořádný 

opravný prostředek (dovolání v civilním řízení) k Nejvyššímu soudu ČR se sídlem 

v Brně. Mimo soustavu soudů pak stojí Ústavní soud ČR, který v pracovních vztazích 

může rozhodovat například při porušování práv a svobod zaručených Listinou 

základních práv a svobod. 

V současné době je velkou nevýhodou rozhodování soudů a také předmětem 

mnohých kritik nepřiměřeně dlouhá délka řízení v důsledku jejich přílišného vytížení. 

I když je zde možnost nechat spor řešit v řízení rozhodčím podle zákona č. 216/1994 

Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, 

tento postup ve sporech z pracovních vztahů zatím u nás není příliš obvyklý. Proto je 

dlouhá doba řízení velkým problémem zejména pro zaměstnance, který je 

v ekonomicky slabší pozici než zaměstnavatel a pro kterého může délka řízení 

znamenat i otázku vlastní existence. 

Na tomto místě by mělo být zmíněno, že spory z porušení norem pracovního 

práva jsou skupinou poněkud širší než spory ze vztahů pracovněprávních. První skupina 

sporů totiž mimo skupiny druhé zahrnuje ještě zejména spory jednotlivců vůči tzv. 

správním orgánům, které jsou řešeny ve správním řízení. Příkladem může být žaloba 

zaměstnavatele proti uložení pokuty nebo sankce jiné úřadem práce. Správní řízení se 

v mnoha směrech odlišuje od občanského soudního řízení a spadá obecně pod jiná 

právní odvětví. Proto o něm řečeno více nebude. 

 

2.2.4.2.  Anglické pracovní tribunály a ACAS 

I když určité spory týkající se anglického pracovního práva mohou být stále ještě 

projednány klasickým soudem prvního stupně jako ostatní porušení smluvního práva, 

většina z nich je dnes řešena specializovanými pracovními tribunály. Soustavu 

pracovních tribunálů v současné době tvoří 33 stálých a několik nestálých tribunálů, tzv. 

                                                 
24 Jaruška Stavinohová, Petr Hlavsa. Civilní proces a organizace soudnictví. 1. vydání. Brno: DOPLNĚK, 
2003, s. 92. 
25 §36 a občanského soudního řádu  
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„Employment Tribunal“, jako soudních institucí prvního stupně a jedním odvolacím 

tribunálem, tzv. „The Employment Appeals Tribunal“. Z tribunálu druhého stupně se 

lze dále odvolat ke „Court of Appeal“ a následně k „House of Lords“, pokud se případ 

týká problematiky veřejného významu. Tribunály patří mezi soudní instituce, které 

mohou vznést také předběžnou otázku k Evropskému soudnímu dvoru podle článku 234 

Smlouvy o založení ES. 

Ačkoli proces u odvolacího pracovního tribunálu připomíná spíše proces u 

„High Court“, řízení u tribunálů prvního stupně vykazuje určité znaky, které je od 

klasických procesů soudních odlišují. Mezi tyto znaky zejména patří26: 

 Snazší dostupnost pro žadatele, protože tribunály prvního stupně sídlí 

permanentně nebo nepermanentně v každém velkém průmyslovém 

centru.  

 Relativně nekomplikovaný a všem otevřený proces registrace stížnosti. 

 Neformálnost řízení. Strany mohou v řízení vystupovat samy nebo za 

nechat za sebe jednat právního zástupce, člena odborů či jinou osobu. 

„V praxi bývají častěji zastoupeni zaměstnavatelé než zaměstnanci“.27 

 Rychlost řízení. Cílem všech tribunálů je vyřešit spor bez delších 

časových prodlev. Tak je možné narušený pracovní vztah rychle obnovit 

nebo rychle naopak navázat nový. 

 Nižší náklady řízení. Podání stížností k tribunálu není spojeno s žádným 

poplatkem. Jestliže se pak zaměstnanec nenechá zastoupit, což se děje 

často, jsou jeho náklady nulové. 

Manažeři lidských zdrojů by měli věnovat značnou pozornost zastoupení před 

tribunálem. Manažer, který ví, jak organizace funguje, a kterému je problém důvěrně 

známý, se totiž může v řízení ukázat jako vhodnější zástupce než právní poradce zvenčí. 

Při řešení sporů hraje významnou roli mimo tribunálů také ACAS28. ACAS je 

jednou ze smírčích a poradních organizací, která v oblasti pracovního práva působí 

zřejmě nejvýrazněji. Je financována státem a jejím úkolem je obecně působit na 

                                                 
26 Kathy Daniels. Employment Law for HR and Business Students. 1. vydání. London: Chartered Institute 
of Personnel and Development, 2004, s. 15. 
27 David Lewis, Malcolm Sargeant. Essentials of Employment law. 7. vydání. London: Chartered Institute 
of Personnel and Development, 2002, s. 3. 
28 The Advisory, Conciliation and Arbitration Service 
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zlepšování pracovních vztahů, zvláště s ohledem na řešení sporů v zaměstnání.29 ACAS 

na požádání poskytne zaměstnavatelům, jejich sdružením, pracovníkům či odborům 

rady a konzultace jakkoli se týkající pracovních vztahů. Významnou úlohu sehrává i při 

smírčím řízení mezi stranami ať už mimosoudním (konciliaci), anebo probíhajícím před 

tribunálem. Jestliže s tím obě strany souhlasí, ACAS může pro řešení jejich sporu sama 

zorganizovat rozhodčí řízení (arbitráž) nebo spor postoupit k „Central Arbitration 

Commitee“. 

 

2.2.4.3. Obecné srovnání kontinentálně evropského a 

anglosaského civilního procesu 

Podle Stavinohové & Hlavsy30 je v anglosaském právním systému podstatně 

větší důraz kladen na aktivitu stran a na uplatnění jejich procesních povinností 

v průběhu soudního řízení než v systému kontinentálně evropském. Navíc požadavek 

aktivity soudu v civilním procesu je zde omezován daleko více než v právním systému 

kontinentálním. 

V kontinentálním právním systému právní předpisy ukládají procesním stranám 

kromě subjektivních povinností navíc tzv. procesní břemena. V případě procesních 

břemen váže právní předpis procesní následky na nečinnost stran, těmto následkům se 

může procesní  strana vyhnout jen tehdy, jestliže se procesním jednáním břemena 

zprostí. „Zákon pak nestanoví dalekosáhlé povinnosti stran k procesní aktivitě, mluví 

však o pečlivém vedení procesu a urychlování řízení. Nenutí stranu k pozitivnímu 

jednání, avšak strana může ve sporu podlehnout, neučiní-li dostačující a včasné 

úkony.“31 Naopak v anglosaském procesu je například možnost vydání rozsudků pro 

zmeškání podstatně omezena a významně do popředí vstupuje požadavek souladu 

soudního rozhodnutí se skutečným stavem. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v anglickém soudním řízení, v němž má procesní 

strana zcela dominující postavení, závisí úspěch strany ve sporu (zaměstnavatel, 

                                                 
29 Section 209 of the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992 (TULR(C)A). 
30 Jaruška Stavinohová, Petr Hlavsa. Civilní proces a organizace soudnictví. 1. vydání. Brno: DOPLNĚK, 
2003, s. 54-55. 
31 Stavinohová, Hlavsa. Civilní proces a organizace soudnictví. S. 50. 
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zaměstnanec) mnohem více na její schopnosti dokázat skutečný stav. Vyplatí se tedy již 

v praxi od počátku pracovněprávního vztahu uchovávat různé záznamy o přijímacím 

pohovoru nebo uzavřít písemnou pracovní smlouvu a při tom postupovat v souladu 

s kodexy praxe.  

 

2.3. Odměňování jako faktor daňových nákladů za lidské 

zdroje podniku 

 

2.3.1. Peněžní motivace zaměstnanců versus nepeněžní 
motivace  

V mozaice instrumentálních, emocionálních, sociálních a seberealizačních 

důvodů32, proč lidé pracují, působí odměňování jako silný nástroj ovlivňující motivaci k 

práci pracovníků. „Komponentů odměňování je více a každá součást odměny za práci 

má své konkrétní poslání.“33 Určitou roli plní plat, jinou pobídkové formy odměn 

(například podíl na zisku společnosti či povýšení) či nabídka zaměstnaneckých výhod. 

Svou roli má i jasné uznání vykonané práce, jež může být realizováno jak verbální tak 

hmotnou formou. 

2.3.1.1. Plat jako nástroj peněžní motivace 

Podle Janouškové & Kolibové34 manažeři považují plat za nejsilnější stimul 

ovlivňování zaměstnance. Naopak personalisté a psychologové podle nich přisuzují 

platu často nejnižší stupně preferencí. Tento názor odůvodňují zejména výzkumy z 

praxe35, ze kterých plyne, že ne všechny společnosti, které významně zvýšily základní 

mzdy, zaznamenaly odpovídající nárůst výkonu svých zaměstnanců. A naopak ne 

všechny organizace s nízkým růstem mezd vykazovaly i adekvátně nižší růst 

produktivity.  

                                                 
32 Janoušková, Kolibová. Zaměstnanecké výhody a daně. S. 9, 10. 
33 Janoušková, Kolibová. Zaměstnanecké výhody a daně. S. 12. 
34 Janoušková, Kolibová. Zaměstnanecké výhody a daně. S. 12. 
35 PricewaterhouseCoopers. PayWell: Efektivně řídit, efektivně odměňovat 2003.URL < http://www.hr-
server.cz/common/vlastni_clanek_detail.asp?c_id=91&o_id=1467>. [citováno 18.listopadu 2003]. 
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Z uvedeného lze tedy vyvodit, že výše základní mzdy sama o sobě dlouhodobou 

motivaci pro vyšší výkon nepředstavuje. Určujícím faktorem je spíše u pracovníků v 

nejnižších platových třídách, kde motiv k práci představuje dominantně snahu získat 

prostředky potřebné pro život (instrumentální důvod, proč lidé pracují). Silně se také 

uplatňuje u pracovníků na startu pracovní, rodinné a rodičovské kariéry. Peníze mohou 

podporovat výkon, ale na druhé straně důraz na peněžní složku odměňování a přehlížení 

mimopeněžních forem hodnocení práce může mít na firmu devastující vliv. Podmínkou 

pro žádoucí působení peněžních motivů je podle Janouškové a Kolibové36 spravedlivě 

fungující systém pracovního hodnocení a odměňování, který je navíc natolik 

transparentní, že v pracovníkovi odměňování nevyvolává pocit vlastního poškození. 

Na druhé straně Blažek37 naznačuje, že chápat peněžní motivátory, tedy plat, 

pouze jako nástroje k uspokojování základních, fyziologických potřeb by bylo hrubým 

zjednodušením. Interpretuje totiž zajímavý poznatek, „že výrobky a služby, za které lze 

peněžní prostředky získané na základě platu na trhu směnit, mohou sloužit k 

uspokojování nejen základních potřeb, ale i všech potřeb vyšších“. Nelze nesouhlasit, 

že reálné možnosti využití peněz získaných v důsledku zapojení se do pracovního 

procesu se s výší platu rozšiřuje a v soudobé konzumní společnosti může nabývat 

velkých rozměrů.  

Nutné je zohlednit skutečnost, že plat „neumí dlouhodobě kompenzovat 

demotiváry práce, tj. nejčastěji špatné životní prostředí, pocit nesmyslné práce, 

permanentní kritiku ze strany vedení apod."38, na čemž se výše citovaní autoři shodují. 

Blažek39 v tomto smyslu cituje tzv. teorii dvou faktorů Fredericka Herzberga. Tato 

teorie považuje pracovní podmínky za tzv. frustrátory, které při negativním účinku 

způsobují vždycky nespokojenost. Navíc se plat, zejména jeho základní složka, mění v 

krátké době po zvýšení z tzv. motivátoru na frustrátor, což znamená, že při jeho 

pozitivním účinku nepřináší pocit spokojenosti, nýbrž pouze absenci nespokojenosti. 

Jinými slovy po určité kratší době si pracovníci zvýšení platu příliš neuvědomují, tj. 

bezprostřední motivaci u nich významněji neovlivňuje.  

                                                 
36 Janoušková, Kolibová. Zaměstnanecké výhody a daně. S. 12. 
37 Ladislav Blažek. Ovlivňování. Sylabus k přednášce. Strana 8. 
URL <http://www.uninova.sk/ef_bvsp/pdf/ATT00018.pdf>.[citováno 02.března 2007]. 
38 Janoušková, Kolibová. Zaměstnanecké výhody a daně. s. 12. 
39 Blažek. Ovlivňování. Sylabus k přednášce. Strana 4. URL <http://www.uninova.sk >.[citováno 
02.března 2007]. 
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Z fungování platu jako motivačního nástroje pracovníka lze tedy vyvodit 

pravidla již pro fázi pracovně-právního vztahu před a v průběhu přijímání pracovních 

sil. A sice že ten, kdo přichází do firmy především kvůli penězům, zpravidla velmi 

rychle ze stejného důvodů odchází. 

 

2.3.1.2. Nepeněžní formy odměňování zaměstnanců 

Jak již bylo naznačeno výše, ocenění práce může mít vedle platu též formu 

nepeněžní odměny a morálního ocenění. Nepeněžní odměny pak bývají zahrnovány do 

množiny tzv. zaměstnaneckých výhod, mezi které patří zejména podmínky práce. 

Morální ocenění práce může nabývat řady podob, od oficiálně udělovaných řádů 

a vyznamenání, až ke zcela neoficiálnímu projevu ocenění práce při bezprostředním 

kontaktu manažera se zaměstnancem. Zatímco oficiální formy morálního ocenění práce 

podléhají stanoveným pravidlům a jsou organizovaně připravovány, neoficiální formy 

jsou projevem spontánního stylu řízení.  

Podmínky práce lze dělit na materiální a společenské. K materiálním 

podmínkám se řadí například „klimatické podmínky, vybavení pracovišť stroji, 

zařízením, nábytkem, včetně jejich prostorového a estetického řešení a dále 

bezprostřední vybavení pracovníka technikou, kam lze mimo speciální pomůcky a 

zařízení zařadit např. mobilní telefon, notebook, automobil apod.“40. Ke společenským 

podmínkám patří zejména mezilidské vztahy panující v kolektivu, do kterého je 

zaměstnanec zařazen, mezilidské vztahy v dané organizaci i vztahy vůči osobám mimo 

organizaci, se kterými je daný zaměstnanec při vykonávání práce v kontaktu. ¨ 

 

2.3.1.3. Problémy při stanovení struktury odměňování 

Jednou z teorií, která se snaží objasnit účinek a vliv odměňování a která 

umožňuje pochopit, proč a jak mohou zaměstnanecké výhody firmě prospět je teorie 

Ekvity J. S. Adamse. Tato teorie, známá také jako teorie rovnováhy vydání a zisku či 

                                                 
40 Blažek. Ovlivňování. Sylabus k přednášce. Strana 9. URL <http://www.uninova.sk >. 
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teorie spravedlivé odměny, byla publikována ve stati „Inequity in Social Exchange“ 

(„Nespravedlnost v sociální směně“) z roku 1965. Její klíčovou myšlenkou je „sklon 

lidí k sociálnímu srovnávání, spojený s tendencí k rovnováze - člověk srovnává s jinými 

lidmi to, co do práce vkládá (čas, námahu, schopnosti aj.) a co za to získává (plat, 

uznání apod.).“41 Podle Blažka42 je třeba však vklady i zisky vnímat v jejich komplexní 

podobě. To znamená, že je nutné do vkladů zahrnout nejen čas, námahu a schopnosti, 

ale i zkušenost, věk, sociální status apod. Obdobně to platí i v případě zisků. 

 

Daný vztah srovnávání můžeme formulovat takto:  

 

   vklad daného jedince                vklad srovnávané osoby 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯    =    ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

   zisk daného jedince                   zisk srovnávané osoby 

 

Vztah lze potom interpretovat následovně. Pokud je mezi oběma zlomky 

rovnost, je daný vztah vnímán jako spravedlivý. Jestliže se však objeví nerovnost v 

neprospěch daného jedince, je daný vztah vnímán jako nespravedlivý a u daného 

jedince vzniká motiv k jejímu odstranění. V případě, že dojde k nerovnosti ve prospěch 

daného jedince, může to u něj vyvolat motivaci k lepšímu výkonu. 43

Blažek44 ovšem spatřuje problém v tom, že lidé zpravidla nevnímají 

komplexnost těchto veličin a navíc mají tendenci subjektivně nadhodnocovat své vklady 

a podhodnocovat své zisky a naproti tomu u srovnávaných osob jejich vklady 

podhodnocovat a zisky nadhodnocovat. 

Jak již bylo zmíněno výše, v řídící praxi se pozornost stále ještě převážně 

koncentruje na plat, ačkoliv bývá zpravidla tím nejnákladnějším nástrojem motivace. 

Naproti tomu nepeněžní motivátory jsou v praxi často opomíjeny, i když jako motivační 

nástroj nemusí v některých případech vyžadovat žádné náklady. Podle Blažka45 by 

organizace měla vždy pečlivě zvažovat vztah mezi motivačním efektem a náklady na 

                                                 
41 Blažek. Ovlivňování. Sylabus k přednášce. Strana 6. URL <http://www.uninova.sk >. 
42 Tamtéž. 
43 J.S. Adams. Inequity in Social Exchange. In: Berkowitz I. (ed.) Advances in Experimental Social 
Psychology. New York: Academia Press, 1965, s. 267-299.  
44 Blažek. Ovlivňování. Sylabus k přednášce. Strana 7. URL <http://www.uninova.sk >. 
45 Blažek. Ovlivňování. Sylabus k přednášce. Strana 11. URL <http://www.uninova.sk >. 
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jeho vytvoření. Skutečnost, že ve většině případů není možno tento vztah nějak přesněji 

určit, by ještě neměla vést k rezignaci. Daným problémem je třeba se zabývat a v 

jednotlivých případech hledat konkrétní řešení.  

Autorky Janoušková a Kolibová46 prosazují, že v této souvislosti je vhodné 

provést koordinovaný audit o spokojenosti, potřebách a prioritách zaměstnanců v rámci 

auditu jako nástroje kontroly hospodaření podniku.  

 

2.3.2. Obecné principy zdaňování jednotlivých složek 
odměňování 

 

Určit správné a efektivní nastavení odměňování zaměstnanců podniku s cílem 

úspory v oblasti daně z příjmů vyžaduje posouzení principů zdaňování jednotlivých 

složek odměňování s ohledem na jejich motivační působení. Managementu je tak 

otevřen prostor zejména pro sestavení různých plánů zaměstnaneckých benefitů, které 

by mohly zvýšit efektivní hodnotu odměny a zároveň vést k posílení a udržení lidských 

zdrojů v podniku. 

Příjmy, které fyzická osoba obdrží z titulu svého zaměstnání nebo funkce 

podléhají obecně ve většině vyspělých zemích dani z příjmů na základě „daňových“ 

zákonů. Český zákon o dani z příjmů, z. č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

je nazývá jako „příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků“. Britský zákon o dani 

z příjmů, The Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003 (ITEPA 2003), mluví zase 

o „employment income“, tedy příjmy ze zaměstnání. Protože jde pouze o názvy 

určitého druhu příjmů, oba zákony blíže definují, co se rozumí takovým příjmem a kdo 

je pro účely zákona považován za „zaměstnance“ (tento termín má jiný význam než 

v pracovněprávních předpisech). V této práci bude pro označení těchto příjmů nadále 

používán buď pojem „příjmy zaměstnance“ nebo „příjmy ze závislé činnosti“. 

Principy zdaňování jednotlivých druhů příjmů ze závislé činnosti, které budou 

jsou níže uvedeny, platí obecně jak pro Českou republiku, tak pro Velkou Británii, resp. 

Anglii. 

                                                 
46 Janoušková, Kolibová. Zaměstnanecké výhody a daně. S. 45. 
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2.3.2.1. Obecné rozlišování příjmů ze závislé činnosti podle 

existence povinnosti příjem zdanit  

Podle zákonů o dani z příjmů  je příjem ze závislé činnosti jedním z mnoha 

příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů. Nicméně některé příjmy zaměstnance 

mohou patřit do skupiny příjmů, které podle zákona předmětem daně z příjmů nejsou 

(například náhrada cestovních výdajů zaměstnance do „limitu“ v ČR47 či příjmy jiným 

zákonem nebo mezinárodní smlouvou ze zdanění vyňaty48).  

Na druhé straně v případě příjmů, které předmětem daně z příjmů jsou, existují 

v zákoně výčty příjmů, které jsou od této daně zcela nebo zčásti osvobozeny. Právě tato 

oblast příjmů by pro zaměstnavatele (management) měla být v popředí zájmu, pokud 

chce efektivně využít finanční prostředky na své zaměstnance s cílem snížit daňového 

zatížení. Řeč je o tzv. zaměstnaneckých výhodách nebo benefitech, anglická literatura 

používá termín „fringe benefits“ a v souvislosti s daňovým přiznáním „benefits in 

kind“49. Proto jim bude věnována samostatná subkapitola.  

 

2.3.2.2. Srovnání role zaměstnance a zaměstnavatele při 

zdaňování odměn 

Pouze právní význam má zákonné označení zaměstnance jako poplatníka daně 

z příjmů ze závislé činnosti. Naopak pro české a anglické zaměstnavatele vzniká  ze 

zákonů o daních z příjmů, v souvislosti s zúčtováním a výplatou mezd a dalších 

podobných příjmů ze závislé činnosti, především velké množství povinností. 

Nejvýznamnější je povinnost ze zaměstnanci vyplácené odměny srážet a odvádět zálohy 

na daň nebo daň. Neméně důležitá je povinnost vydávat pro zaměstnance podrobné 

mzdové výkazy zobrazující hrubé a čisté výdělky i důvody pro případné srážky (daň, 

příspěvky na zdravotní a sociální pojištění, penzijní příspěvky apod.). 
                                                 
47 § 6 odst. 7 písm. a zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
48 Petr Pelech. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2005. 13. vydání. Zlín: 
ANAG, 2005. S. 7. 
49 Tax in England. Fringe Benefits. 
URL <http://www.adviceguide.org.uk/index/life/tax/fringe_benefits.htm>.[cit. 11.května 2007]. 
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2.3.2.3. Daňové rezidentství a nerezidentství 

Má-li zaměstnanec bydliště ve dvou státech, nebo má-li bydliště v jednom státě, 

ale určitou dobu se zdržuje ve státě druhém, je účelné nahlédnout do smlouvy o 

zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi příslušnými státy, jak je ve smlouvě řešena 

otázka vyloučení dvojího rezidentství (zpravidla v čl. 4 dvoustranných smluv). 

Pokud se ustanovení mezinárodní smlouvy neuplatní, posuzuje se režim placení 

daně podle postavení zaměstnance jako daňového rezidenta státu nebo daňového 

nerezidenta státu na základě zákona o dani z příjmů. 

Výrazy daňový rezident či nerezident vyjadřují rozsah daňové povinnosti, kterou 

má zaměstnanec vůči určitému státu. Česká republika i Anglie má ve své daňové 

legislativě stanoveny podmínky, jejichž splnění znamená neomezenou daňovou 

povinnost v této zemi. Těmito podmínkami je bydliště zaměstnance v daném státě, nebo 

skutečnost, že se po určitou stanovenou dobu v kalendářním roce na území daného státu 

zdržuje. Zaměstnanec, který podmínky splní, je tzv. daňovým rezidentem. Tato osoba je 

ve státě, v němž je daňovým rezidentem, povinna přiznávat svůj celosvětový příjem, tj. 

uvést všechny druhy příjmů, které jí plynou ze všech států světa. Není přitom 

rozhodující, kdo příjmy vyplácí, zda jsou vypláceny v dané zemi či v zahraničí, ani to, 

kde je činnost skutečně vykonávána. Zaměstnanec, který podmínky dané daňovou 

legislativou nesplní, je daňovým nerezidentem daného státu a tento má právo zdanit 

pouze ty příjmy, které mají zdroj na jeho území.50

Zajímavým případem zcela odlišného režimu v českém i anglickém zdanění 

příjmů je osvobození od daně na základě čl. 12 Smlouvy o založení Evropského 

společenství. Toto ustanovení osvobozuje od daně příjmy vyplácené (poskytované) 

Evropským společenstvím „svým úředníkům a jiným zaměstnancům“. „Tyto příjmy 

podléhají zvláštní dani ve prospěch ES, kterou vybírají evropské orgány vyplácející 

(poskytující) tyto mzdy a další požitky. V zásadě jde o obdobný přístup jako u 

„úředníků“, jimž mzdy vyplácí Organizace spojených národů (Úmluva v ČR zveřejněna 

pod č. 52/1956 Sb.).“51

                                                 
50 Václav Honzl, Jana Kořínková. Daňová problematika při pracovním vysílání do zahraničí. 
URL <http://www.pwc.com/cz/cze/ins-sol/issues/2006/DanovaProblematikaVyslani_PK.html>.[citováno 
30.05.2006]. 
51 Pelech. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2005. S. 8. 
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2.3.2.4. Nepeněžní plnění jako příjem 

Zákony obecně označují příjmem ze závislé činnosti hrubý příjem, např. hrubou 

mzdu zaměstnance. Příjmem je však i nepeněžní plnění formou „bezplatného poskytnutí 

práv, věcí, služeb a jiných výhod penězi ocenitelných.“52 Při oceňování nepeněžního 

plnění však se v obou státech uplatňují jiná pravidla.  

V ČR se při oceňování v zásadě vychází z ceny podle zvláštního zákona o 

oceňování, který však u větší části v praxi používaných plnění zaměstnancům vychází 

z ceny obvyklé. Zvláštní ocenění však český zákon obsahuje pro případ bezplatného 

poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci pro služební i soukromé 

účely. Naopak anglický zákon určuje oceňovací hodnotu podle toho, zda je zaměstnanec 

tzv. „higher-paid“, což znamená, že jeho roční výdělek dosahuje částky £8,500 hrubého 

a výše (včetně zahrnutých zaměstnaneckých výhod). Zaměstnanci v pozici ředitelů 

(„company directors“) se do této kategorie počítají automaticky. Pro srovnání se pak 

v Anglii zdaňuje bezplatné užívání osobního automobilu společnosti zaměstnancem i 

pro soukromé účely pouze pro skupinu „higher-paid“ zaměstnanců.53

Další zvláštností u zaměstnanců je, že za jejich příjem se považuje i cenový 

rozdíl v případě úplatného poskytnutí práv, věcí a služeb nebo nájmu za cenu nižší než 

obvyklou, tzv. slevou. Například český zákon o dani z příjmu toto výslovně řeší v § 6 

odst. 3. 

 

2.3.3. Zaměstnanecké výhody 

 
Jak již bylo řečeno výše, zaměstnanecké výhody (tzv. benefity) jsou součástí 

systému odměňování, a sice jeho nepřímou formou poskytovanou nad rámec mzdy jako 

finanční formy odměny. Zaměstnanecké výhody jsou dobrovolnou dávkou ze strany 

zaměstnavatele a jejich rozsah je přímo úměrný tomu, jak je firma podnikatelsky 

                                                 
52 Tamtéž. S. 9. 
53 Tax in England. Fringe Benefits. 
URL <http://www.adviceguide.org.uk/index/life/tax/fringe_benefits.htm>.[citováno 11.května 2007]. 
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výkonná a zda zaměstnavatel považuje tuto formu odměny za důležitý motivační faktor 

zaměstnanců.54

Rozsah zaměstnaneckých výhod je rovněž limitován i daňovým mechanismem, 

jenž je výhodný jak pro zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Velký vliv zde má i tradice 

z hlediska zájmu firmy o své lidské zdroje. Tato tradice je značně silněji zakořeněna 

v anglických podnicích nebo ve firmách s managementem hlásícím se k anglosaskému 

přístupu k lidským zdrojům. Dnes se avšak i u nás stal rozsah a struktura 

zaměstnaneckých výhod předmětem vyjednávání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci 

(či odbory). 

Podle způsobu distribuce lze zaměstnanecké výhody členit „na cílené, adresné 

(obvykle vázané na pozici) a na plošné (tedy nabízené rovnocenně)“55. Zákony v zásadě 

neomezují diferenciaci benefitů mezi zaměstnanci ať už na stejném stupni řízení, nebo 

na stupních řízení různých. Je tedy možné, aby například  manažeři měli více těchto 

benefitů (nebo ve větší hodnotě) než řadoví zaměstnanci, nebo i naopak. I zkušenější 

zaměstnanec by teoreticky mohl požívat více výhod než jeho méně zkušenější kolega. 

Je však třeba upozornit, že diferencování mezi dvěma zaměstnanci s obdobnými 

zkušenostmi, vzděláním a ve srovnatelné pozici by mohlo být klasifikováno jako 

porušení povinnosti rovného zacházení, případně by se mohlo jednat i o diskriminaci. 

Diferenciace zaměstnaneckých výhod u zaměstnanců s různými zkušenostmi zase může 

narážet na diskriminaci na základě věku (viz dále v kapitole týkající se diskriminace). 

To znamená, že neuváženou diferenciací benefitů by mohlo dojít k porušení předpisů 

pracovního práva. „Postižený“ zaměstnanec by se mohl domáhat přiměřeného 

zadostiučinění, a to i soudní cestou. 

Jinak zákony v zásadě neomezuje poskytování zaměstnaneckých výhod co do 

druhu či jejich výše. Podle Bláhy & kol. totiž „co je ze zákona, to je povinné a nelze to 

považovat za zaměstnanecké výhody“56. Nejčastěji nabízenými zaměstnaneckými 

výhodami ve firmách je stravování, důchodové připojištění či životní pojištění, 

podnikové půjčky, dětská rekreace, sportovní aktivity, kulturní aktivity, bydlení, sleva 

na firemní výrobky, podpora v nemoci (určité % dorovnání ke mzdě), vzdělání, 

půjčování podnikového vybavení, ošatné, zaměstnanecké akcie apod. 

                                                 
54 Bláha, Mateicuc, Kaňáková. Personalistika pro malé a střední firmy. S. 174. 
55 Janoušková, Kolibová. Zaměstnanecké výhody a daně. s. 42. 
56 Bláha, Mateicuc, Kaňáková. Personalistika pro malé a střední firmy. S. 175. 
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Zřetelnou odpovědí na otázku, proč by se měla firma zaměstnaneckými 

výhodami vůbec zabývat, jsou následující výhody a přínosy pro firmu57.  

2.3.3.1. Daňové hledisko 

Pro zaměstnavatele i zaměstnance jsou tyto nepeněžní odměny výhodné díky 

tomu, že se z nich často neodvádí daň z příjmu ani odvody na sociální a zdravotní 

pojištění. Zdaňují se jen částky zákonem stanovené částky, protože zákony a jiné 

předpisy stanoví řadu výjimek a limitů pro osvobození od daně. 

2.3.3.2. Praktický přínos pro zaměstnavatele 

Za prvé je zaměstnavatel motivován snahou udržet si kvalitní zaměstnance, o 

které je velký zájem na trhu práce. Nejenže by takoví pracovníci mohli přejít ke 

konkurenci, ale firma, která by o ně přišla, by náročně (finančně i časově) hledala 

odpovídající náhradníky.  

Za druhé je shora odůvodněnou skutečností, že spokojenost zaměstnanců vede k 

jejich větší motivaci a pocitu sounáležitosti s firmou. Pracovník se snaží podat dobrý 

výkon, aby si zasloužil odměny. Navíc i po každém „užití“ těchto odměn má často 

pocit, že má být firmě za co vděčný a vrací ji to proto opět dobrým výkonem. 

Za třetí díky mnohým benefitům (např. fitcentrum, bazén) jsou zaměstnanci 

zdravější a firma tak nedoplácí na jejich absenci. Například zajištěním závodního 

stravování dojde zase ke zkrácení doby cesty na oběd a nedochází tak ke zbytečným 

prostojům. Podobné praktické důvody vedou firmy i k podpoře různých vzdělávacích 

kurzů. 

2.3.3.3. Budování dobrého jména firmy směrem navenek 

Odměňovaní zaměstnanci dělají firmě dobrou „reklamu“ mezi svými známými, 

čímž se posiluje dojem úspěšnosti a serióznosti firmy. Díky tomu může zaměstnavatel 

                                                 
57 Pavla Vitujová, Ivan Macháček, Michal Kraus. Zaměstnanecké benefity - výhody pro zaměstnance i pro 
firmu. URL < http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/pracovni-pravo/zamestnanecke-benefity-
vyhody/1000873/43628/>. [citováno 09.března 2007]. 
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snadněji získat nové klienty nebo další kvalitní zaměstnance. Celkově se zlepšuje i 

konkurenceschopnost firmy vůči firmám ostatním, protože se srovnává, co různé firmy 

nabízí. 
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3. Analýza problematiky a současné situace 
 

3.1. Analýza aktuálních právních podmínek vytváření 

lidských zdrojů v ČR a v Anglii 

 
Tato subkapitola pojednává o vybraných právních podmínkách spojených s 

procesem přijímání nových zaměstnanců do podniku tak, jak se uplatňují v současné 

době v České republice a v Anglii. S procesem přijímání zaměstnanců úzce souvisí 

nejen vlastní průběh přijímacího řízení (pohovor, dotazník, výběr zaměstnance z více 

uchazečů), ale i  fáze jemu předcházející, tj. rozhodnutí managementu přijmout 

zaměstnance, zveřejnění inzerce, vyhlášení výběrového řízení apod., a také fáze 

bezprostředně následující přijetí zaměstnance, a sice problematika uzavírání pracovních 

smluv.  

 

3.1.1. Právní omezení rozhodování před zahájením procesu 
přijímání nových zaměstnanců 

 
Před přijetím nového zaměstnance by si měl management lidských zdrojů 

položit především následující otázky. Je pro organizaci výhodnější pracovníka 

zaměstnat nebo najmout subjekt samostatný? Jaké jsou možné důsledky outsourcingu? 

Pokud má být pracovník zaměstnán, měla by být pracovní smlouva uzavřena na dobu 

neurčitou či určitou? Nebo by měla být použita jiná forma vzniku pracovněprávního 

vztahu? Jaké záležitosti se týkají zaměstnávání na přechodnou dobu? Je vůbec nutné 

přijímat nové zaměstnance na zkušební dobu? 

Následující kapitola se tedy bude zabývat některými právními omezeními 

související s výše naznačeným rozhodováním managementu. Tyto souvislosti by měl 

každý manažer před zahájením procesu náboru a výběru nových pracovních sil 

zohlednit. 
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3.1.1.1. Najmutí zaměstnance versus najmutí samostatného 

subjektu 

Ačkoli se v obou zemích některé právní předpisy58 použijí jak na zaměstnance, 

tak na „najatou“ osobu samostatně výdělečně činnou, pro organizaci hledající pracovní 

sílu představují tyto dvě skupiny v obecné rovině velmi rozdílné právní a daňové 

důsledky.59  

V obou státech pouze zaměstnancům plynou výhody z tzv. pracovněprávní 

ochrany zaměstnance vyplývající z pracovněprávních předpisů. Zaměstnanci tak 

požívají mnohých práv, které osobě samostatně činné zákony nepřiznávají. V protikladu 

s osobami samostatně výdělečně činnými má zaměstnavatel u zaměstnanců také celou 

řadu povinností. Je například povinen odečíst daň z příjmů hrubé mzdy, rozepsanou na 

zvláštních formulářích ji také odvést státu. Dále musí také odečíst a odvést příspěvky na 

zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance z jejich hrubé mzdy. Vedle toho je 

zaměstnavatel také povinen nechat se pojistit pro případ újmy zaměstnance na jeho 

zdraví či životě.  

V Anglii se dále jen ve vztahu zaměstnance a zaměstnavatele uplatní tzv. 

zprostředkovaná odpovědnost60, kdy zaměstnavatel odpovídá třetím subjektům za 

protiprávní jednání zaměstnance, kterých se dopustil „v souvislosti se svým 

zaměstnáním61“. Tento pojem je interpretován tak, že se jedná o delikty při plnění 

úkolů, které zaměstnavatel schvaluje nebo ke kterým zaměstnance zmocnil, popř. také 

při úkolech zaměstnavatelem zakázaných či neschválených, které však jsou s výkonem 

zaměstnání natolik spojeny, že by bylo nespravedlivé neuznat zaměstnavatele 

odpovědným. Zaměstnanci nicméně zůstávají osobně odpovědní za své jednání a 

teoreticky jsou povinni nahradit zaměstnavateli veškerou škodu, kterou v důsledku 

zprostředkované odpovědnosti uhradil. 

V českém právním řádu jde v takovém případě o obecnou úpravu odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozní činností podle ustanovení § 420a občanského 

                                                 
58 Např. český zákon 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo anglický zákon Sex Discrimination Act 1975. 
59 Lewis, Sargeant. Essentials of Employment law. S. 45-48. 
60 Doctrine of vicarious liability. 
61 Anglický termín zní „in the course of business“. 
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zákoníku. Tato odpovědnost se uplatní všude tam, kde je škoda způsobena provozní 

činností toho, kdo ji vyvíjí. „Takovou činností lze rozumět činnost mající charakter 

podnikání, provozovanou především na základě živnostenského zákona, a odpovídající 

předmětu činnosti dané osoby, vymezenému v obchodním rejstříku či v jiné evidenci. 

Provozní činností je však třeba rozumět i jinou (fakticky) realizovanou činnost dané 

osoby, vykonávanou nad rámec jejího předmětu činnosti.“62 Z toho vyplývá, že 

provozovatel takto odpovídá za škodu způsobenou pouze jeho zaměstnancem, protože 

osoba samostatně výdělečně činná je vlastně samostatně odpovědným provozovatelem. 

Narozdíl od anglické právní úpravy se však tato odpovědnost neuplatní vůči 

zaměstnavatelům, kteří nepodnikají, a v případě, kdy ke škodě dojde jinak než jeho 

provozní činností. Dalším rozdílem je, že podle českého občanského zákoníku 

provozovatel odpovídá nejen za porušení právní povinnosti svými zaměstnanci, ale i 

tehdy, způsobil-li zaměstnanec škodu tzv. „náhodou“. 

V anglické praxi také dost často rozlišování toho, zda se na osobu najatou 

k výkonu práce vztahuje právní ochrana zaměstnance nebo nikoli, činí nemalé potíže. 

Vyplývá to z tamní nedostatečné definice pojmu „zaměstnanec“ (viz subkapitola 

2.2.3.2.) a značné neformálnosti při uzavírání smluv (viz subkapitola 3.1.3.2.).  

 

3.1.1.2. Pracovní poměr na dobu neurčitou versus pracovní poměr 

na dobu určitou 

Zaměstnavatelé mají velmi často problémy se sjednáváním a opakováním 

pracovních poměrů na dobu určitou (tzv. řetězení pracovních poměrů). Podnětem 

k jejich uzavírání jsou v mnoha případech provozní a podnikatelské důvody. 

Zaměstnavatel má např. představu o tom, že bude mít sezónní práci pro zaměstnance na 

určitou dobu a nebylo by pro něho ekonomické, aby s těmito zaměstnanci sjednával 

pracovní poměr na dobu neurčitou.  

                                                 
62 Josef Fiala a kol. Občanské právo hmotné. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2003. S. 
367. 
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Směrnice Rady 1999/70/ES63 představuje princip nediskriminace mezi 

zaměstnanci s pracovní smlouvou uzavřenou na dobu určitou na jedné straně a na dobu 

neurčitou na druhé straně při výkonu srovnatelné práce. Pracovníci najatí na dobu 

určitou tak nesmí být vystaveni méně příznivému zacházení v porovnání s pracovníky 

najatými na dobu neurčitou, kteří vykonávají obdobnou práci. 

Tato směrnice se odrazila v anglické legislativě již v roce 2002, když vládní 

nařízení64 představilo ochranu zaměstnanců přijatých na dobu určitou vůči méně 

příznivému zacházení než zaměstnanci přijatí na dobu neurčitou. Anglické pracovní 

právo nedělá žádné rozdíly mezi oběma druhy zaměstnanců. Avšak někdy pro to, aby 

byla zaměstnanci přiznána určitá práva, je třeba, aby byl u svého zaměstnavatele 

nepřetržitě65 zaměstnán určitou minimální dobu (např. 1 rok v souvislosti s možností 

žalovat pro neoprávněnou výpověď, 2 roky v souvislosti s právy při propouštění 

z důvodu nadbytečnosti). Výpovědní doba je oproti právní úpravě před rokem 2002 pro 

obě skupiny zaměstnanců stejná.66 Nařízení dále stanoví, že zaměstnanec s pracovní 

smlouvou na dobu určitou zaměstnaný nepřetržitě u svého zaměstnavatele po 10. 

červenci 2002 alespoň 4 roky má právo změnit svoji pracovní smlouvu na dobu 

neurčitou. Anglické právo tedy chrání skupinu zaměstnanců s pracovní smlouvou na 

dobu určitou ze dvou hledisek. V případě zákazu diskriminace zde velkou roli hrají 

soudy, které tomuto zákazu přiřazují konkrétnější významy. 

Český zákoník práce chrání zaměstnance s pracovním poměrem na dobu určitou 

„pouze“ na základě obecného zákazu diskriminace, avšak stanoví přísnější pravidla pro 

řetězení pracovních poměrů. Stanoví totiž, že „maximální celková doba trvání jednoho 

nebo více na sebe navazujících pracovních poměrů na dobu určitou mezi týmiž 

účastníky může činit nejvýše dva roky. Další sjednání pracovního poměru na dobu 

určitou mezi týmiž účastníky zákon umožňuje až po uplynutí doby šesti měsíců od 

skončení předchozího pracovního poměru.“ Zvláštní právní předpis však může stanovit 

výjimky. Pro případ porušení těchto pravidel je zákonem konstruována právní fikce, 

podle níž byl právní poměr sjednán na dobu neurčitou, „pokud zaměstnanec 

                                                 
63 Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu 
určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS. 
64 The fixed-term employees (prevention of less favourable treatment) regulations 2002. 
65 Avšak určité přestávky v návaznosti se tolerují. 
66 Guidance on Temporary, Fixed Term and Casual Contracts of Employment. URL <http://www.chester-
le-street.gov.uk/media/pdf/1/a/Guidance_Temp_Full_Time_and_Casual_Contracts.pdf >. [cit. září 2005] 
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kvalifikovaným způsobem projeví vůli pracovat u zaměstnavatele v pracovním poměru 

na dobu neurčitou“.67 Toho se však zaměstnanec musí dovolat žalobou na určení 

v dvouměsíční prekluzívní lhůtě. Uvedená omezení se nevztahují na tzv. agenturní 

zaměstnávání  a další výjimky. 

 

3.1.1.3. Zkušební doba 

Český zákon v ustanovení § 35 ZP stanoví, že zkušební doba musí být uzavřena 

písemně, jinak je neplatná, a to nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do 

práce. Takto sjednaná pracovní doba se nemůže dodatečně prodlužovat a může být 

maximálně tříměsíční. V témže pracovním poměru ji lze sjednat pouze jednou. Právní 

důsledek zkušební doby je vyjádřeno v ustanovení § 66 ZP, kdy „zaměstnavatel i 

zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoli důvodu nebo 

bez uvedení důvodu“. Zaměstnavatel však nemůže takto učinit v prvních 14 dnech 

pracovní neschopnosti zaměstnance. 

Anglické právo fakticky operuje s pojmem „zkušební doba“ v souvislosti 

s legislativním požadavkem, že zaměstnanec může podat žalobu v případě 

neoprávněného propuštění zaměstnavatelem pouze pokud byl nepřetržitě zaměstnán po 

dobu alespoň jednoho roku. Zároveň zákon stanoví, že zkušební doba musí být 

stanovena písemně a její délka je 6 měsíců, pokud v pracovní smlouvě není stanoveno 

jinak. V průběhu zkušební doby je výpovědní lhůta zkrácena na jeden týden pro obě 

strany. To je zřejmý nedostatek a rozpor, kdy i po uplynutí šestiměsíční zkušební doby 

je se zaměstnancem nadále fakticky zacházeno jako ve zkušební době. V současné době 

tento rozpor nebyl legislativně vyřešen. 

 

3.1.1.4. Outsourcing 

Outsourcingem se rozumí svěřování úkolů a činností podnikatele, které 

podnikatel nechce vykonávat sám (resp. prostřednictvím svých zaměstnanců), jiným 
                                                 
67 Ladislav Jouza. Nový zákoník práce (1. část). Právní rádce. Měsíčník Hospodářských novin. 
ECONOMIA, a.s. Ročník XIV., číslo 7, 2006. S. XIV.
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subjektům. Důvody, proč firmy outsourcing využívají jsou mimo jiné „redukce 

a kontrola nákladů, možnost lepšího soustředění se na hlavní činnost (core business), 

vnitřně nedostupné zdroje, uvolnění zdrojů pro další účely a přístup k prvotřídním 

technologiím“68. Outsourcing je velice výrazně uplatňován ve Velké Británii, kde se 

týká nejširšího spektra činností. I česká společnost rychle přijímá výzvy outsourcingu 

a existuje již řada konkrétních činností, pro které outsourcing není již pouze teoretickým 

pojmem. 

Český právní řád však oproti anglickému již tradičně „polemizuje“ s nejširším 

uplatnění outsourcingu zákazem tzv. švarcsystému. Pojmem švarcsystém se v českém 

právním prostředí běžně rozumí situace, kdy podnikatel „zaměstnává“ jiného 

podnikatele. Subjekt se tedy namísto zaměstnání zaměstnance v pracovněprávním 

vztahu snaží uzavřít obchodněprávní (či v praxi méně častěji rovněž občanskoprávní) 

smlouvu (smlouvu mandátní, smlouvu o spolupráci apod.). Formálně by tedy mělo jít 

o vztah dvou samostatných nezávislých podnikatelů, avšak fakticky jde o vztah 

zaměstnanecký, kdy jeden subjekt je na druhém závislý a je mu podřízen (daná pracovní 

doba, používání prostředků, energie, surovin či pomůcek zaměstnavatele, výkon práce 

pouze na pracovišti zaměstnavatele apod.).69

Motivací zaměstnavatele pro uplatňování švarcsystému je snaha o zjednodušení 

jeho mzdové a účetní agendy a především snaha o snížení jeho nákladů (není nutné 

hradit zákonné odvody jako za zaměstnance). Rovněž je motivace dána úsilím 

o vyloučení aplikace zákoníku práce, který zaměstnance chrání mnohem více než výše 

zmiňované smlouvy uzavírané mezi „podnikateli“.  

Dřívější politicky kontroverzní ustanovení § 13 zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti zakazující švarcsystém bylo zrušeno zákonem č. 264/2006 Sb., kterým 

se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, a to od 1. 1. 2007.  To 

znamená, že zákon o zaměstnanosti se touto problematikou již nezabývá. Úprava ve 

zrušeném ustanovení byla nahrazena v zákoníku práce a částečně v zákoně č. 251/2005 

Sb., o inspekci práce. 

                                                 
68 Jiří Stýblo. Outsourcing a outplacement (vyčleňování činností a uvolňování zaměstnanců). Praxe a 
právní souvislosti. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2005, s 15. 
69 Petr Kočí. Švarcsystém a "zaměstnávání podnikatelů". URL<http://www.mesec.cz/clanky/svarcsystem-
a-zamestnavani-podnikatelu/>. [citováno 1. června 2005]. 
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Jak vyplývá z Nálezu Ústavního soudu (II.ÚS 69/03), tzv. "outsourcingem" se 

rozumí vytěsňování činností, které přímo nesouvisí s předmětem činnosti 

zaměstnavatele, avšak jsou pro jeho činnost potřebné. Protože v případě švarcsystému 

se jedná o tzv. zastřený pracovněprávní vztah, není využívání outsourcingu s aktuálním 

zákazem švarcsystému v rozporu. 

Dalším právním aspektem outsourcingu je tzv. hromadné propouštění 

zaměstnanců v důsledku transformace a restrukturalizace firem. Toto je velmi citlivá 

oblast a patřičné zákony v obou zemích tuto oblast velmi podrobně regulují s cílem 

šetřit zájmy propouštěných zaměstnanců a zapojit do vyjednávání odborové organizace. 

 

3.1.2. Vlastní proces náboru nových zaměstnanců (tzv. 
předsmluvní vztahy) 

3.1.2.1. V českém právním prostředí 

Postup před vznikem pracovního poměru 

Nový zákoník práce výslovně řeší tzv. předsmluvní vztahy, tedy vztahy při 

obsazování pracovních míst na základě prováděného výběrového řízení. Ustanovení 

§ 30 ZP s názvem „Postup před vznikem pracovního poměru“ stanoví, že „výběr 

fyzických osob ucházejících se o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných 

požadavků nebo zvláštních schopností je v působnosti zaměstnavatele, nevyplývá-li ze 

zvláštního právního předpisu jiný postup“. V souvislosti s jednáním před vznikem 

pracovněprávního vztahu však bude moci zaměstnavatel od uchazeče o toto pracovní 

místo nebo od jiných osob vyžadovat jen údaje, které bezprostředně souvisejí 

s uzavřením pracovní smlouvy (§ 30 odst. 2 ZP). V tomto směru navazuje zákoník na 

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, který 

obecně zamezuje nadbytečnému shromažďování údajů, a tím i jejich možné zneužití.  

Zaměstnavatel tak nesmí například vyžadovat informace o rodinných a 

majetkových poměrech či sexuální orientaci. U žen se v žádném případě nelze tázat na 

těhotenství, ani existující, ani plánované. Samozřejmě jsou stanoveny výjimky. 

Příkladem lze uvést osoby, kterým budou svěřeny značné majetkové hodnoty nebo 

budou pracovat s mládeží, u nich může zaměstnavatel požadovat výpis z rejstříku trestů. 
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U státních zaměstnanců lze zase zjišťovat, zda jsou členy odborové organizace nebo 

politické strany. Těhotenství však nelze zjišťovat v žádném případě, takže se může stát, 

že na práci pro ni nevhodnou, bude těhotná žena přijata. 

Ustanovení § 31 ZP pak zakotvuje povinnost zaměstnavatele před uzavřením 

pracovní smlouvy seznámit fyzickou osobu s právy a povinnostmi, které by pro ni 

z pracovní smlouvy vyplynuly, a s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, 

za nichž má práci konat, a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů 

vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru. 

Obecná úprava rovného zacházení a zákazu diskriminace 

Obecná úprava rovného zacházení, zákazu diskriminace a důsledky jejich 

porušování je obsažena v zákoníku práce a automaticky se uplatní v procesu přijímání 

nových zaměstnanců i před uzavřením pracovní smlouvy. Tato úprava je harmonizační 

a vyžaduje ji právo Evropských společenství70. Jejím nedostatkem však je, že 

předpokládá existenci zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 

před diskriminací (antidiskriminační zákon), který však dosud nebyl přijat. „Proto 

zákoník například nevymezuje některé pojmy, jako jsou přímá a nepřímá diskriminace, 

a odvolává se na „antidiskriminační“ zákon. V těchto otázkách si však zaměstnavatelé 

musejí vypomoci zákonem o zaměstnanosti.“71

Zákoník práce se tedy o povinnosti zaměstnavatele zajistit rovné zacházení se 

zaměstnanci a dodržování zákazu jakékoli diskriminace zmiňuje ve svých základních 

zásadách a dále v § 16 a 17. K základním zásadám jako k výkladovým pravidlům je 

nezbytné přihlédnout při aplikaci všech dalších ustanovení pracovněprávních předpisů. 

Podle nich musí mimo jiné zaměstnavatel „zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a 

dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, jakož i osob ucházejících se o 

zaměstnání (§ 13 odst. 2 písm. a ZP)“.72

                                                 
70 Směrnice č. 76/207/EEC ze dne 9.2.1976 o realizaci zásady rovného zacházení s muži a ženami, pokud 
jde o přístup k zaměstnávání, odbornou přípravu a služební povýšení a pracovní podmínky, ve znění 
směrnice č. 2002/73/ES, směrnice č. 200O/43/ES ze dne 29.6.2000, kterou se provádí zásada rovného 
zacházení mezi osobami bez ohledu na jejich rasový nebo etnický původ a směrnice Rady č. 2000/78/ES 
ze dne 27.11.2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. 
71 Ladislav Jouza. Nový zákoník práce (1. část). Právní rádce. Měsíčník Hospodářských novin. 
ECONOMIA, a.s. Ročník XIV., číslo 7, 2006. S. V.
72 Jaroslav Jakubka. Zákoník práce 2007 s výkladem. 6. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. S. 5. 
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Zaměstnavatelé jsou tedy „povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi 

zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky včetně odměňování za práci a 

jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, odbornou přípravu a příležitost 

dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání“ (§ 16 odst. 1 ZP).  

V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. Za 

diskriminaci se však „nepovažuje rozdílné zacházení, pokud z povahy pracovních 

činností nebo souvislostí vyplývá, že tento důvod představuje podstatný a rozhodující 

požadavek pro výkon práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, a který je pro výkon 

této práce nezbytný. Cíl sledovaný touto výjimkou musí být oprávněný a požadavek 

přiměřený. Za diskriminaci se rovněž nepovažuje dočasné opatření zaměstnavatele 

směřující k tomu, aby při přijímání zaměstnanců do pracovněprávního vztahu, při 

odborné přípravě a příležitosti dosáhnout funkčního nebo jiného postavení v zaměstnání 

bylo dosaženo rovnoměrného zastoupení mužů a žen, pokud k takovému opatření 

existuje důvod spočívající v nerovnoměrném zastoupení mužů a žen u zaměstnavatele. 

Postup zaměstnavatele však nesmí směřovat v neprospěch zaměstnance opačného 

pohlaví, jehož kvality jsou vyšší než kvality fyzické osoby (zaměstnance), vůči které 

zaměstnavatel uplatňuje výše uvedené opatření“ (§ 16 odst.3 ZP). 

Zákoník práce dále zakazuje speciálně diskriminaci zaměstnance ze strany 

zaměstnavatele pro výkon v odborech nebo v radě zaměstnanců. (§ 276 odst. 2 ZP). 

Zaměstnavatel je také povinen informovat zaměstnance o opatřeních, kterými 

zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a zamezení diskriminace (§ 279 

odst. 1 písm. f ZP).  

Problémy v praxi pro zaměstnance vyplývají v důsledku prokazování důkazního 

břemene při diskriminaci zaměstnance. Občanský soudní řád totiž stanoví 

zaměstnavateli povinnost nést důkazní břemeno ve sporech týkajících se porušování 

rovnosti a zákazu diskriminace (§ 133a OSŘ). To znamená, že porušení zákazu 

diskriminace soud považuje za prokázané, pokud zaměstnavatel v řízení neuspěje 

prokázat opak. 

Zaměstnávání cizinců 

Legislativní podmínky pro zaměstnávání cizinců vytváří zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení zákona definují cizince jako 
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fyzickou osobu, která není státním občanem České republiky. Z hlediska podmínek pro 

jejich zaměstnávání pak rozlišuje „tři kategorie cizinců, jejichž právní režim je upraven 

odlišně“. Jedná se o cizince:73

- s trvalým pobytem na základě povolení k pobytu na území ČR. Své 

postavení tito cizinci dokládají po dosažení patnácti let věku průkaze o 

povolení k pobytu vydaným Policií ČR. Při zaměstnávání se na ně 

pohlíží jako na státní občany ČR, nepotřebují povolení k zaměstnání a 

s výjimkou některých povolání, kde zákon vyžaduje státní občanství 

(např. státní služba), nesmí být při volbě zaměstnání omezeni; 

- občany členských států Evropské unie a jejich rodinné příslušníky. 

Ti mají v pracovněprávních vztazích v ČR stejné právní postavení jako 

občané ČR. Občané EU proto v ČR nepotřebují povolení k zaměstnání  

a mají právo pobytu po dobu tohoto zaměstnání. Obdobně jako na 

občany EU se pohlíží i na občany ze států Evropského hospodářského 

prostoru, tj. z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Povolení 

k zaměstnání není vyžadováno ani po občanech Švýcarska; 

- ze třetích států. Ti potřebují pro přijetí do zaměstnání, jakož i po 

celou dobu zaměstnání v ČR povolení k zaměstnání od příslušného 

úřadu práce. Výjimka je v případech, kdy je jiná úprava v mezinárodní 

smlouvě, jíž je ČR vázána. Tito cizinci potřebují rovněž povolení 

k pobytu za účelem zaměstnání, které jim vydává cizinecká policie na 

základě žádosti doložené povolením k zaměstnání. 

S účinností novely74 zákona od 27. dubna 2006 se povolení k zaměstnání 

nevyžaduje rovněž u občana, který na území České republiky pobývá na základě 

povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie za 

účelem zaměstnání, pokud od vydání tohoto povolení uplynulo více než dvanáct 

měsíců. Takto se změnilo právní postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou 

dlouhodobě pobývajícími rezidenty v členském státu EU. V praxi to znamená, že občan 

                                                 
73 Ladislav Jouza. Zaměstnávání cizinců. Právní rádce. Měsíčník Hospodářských novin. ECONOMIA, 
a.s. Ročník XIV., číslo 7, 2006. S. 32-33.
74 Novou právní úpravou se do našeho právního řádu zapracovává směrnice Rady č. 2003/109/ES ze dne 
25. listopadu 2003, o právním postavení státních příslušníků třetích zemí.
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třetí země, který získal povolení k dlouhodobému pobytu před alespoň dvanácti měsíci 

na území členského státu EU, nemusí mít v ČR povolení k zaměstnání.  

V souvislosti se zaměstnáváním osob-cizinců, kteří nepotřebují povolení 

k zaměstnání v ČR, má zaměstnavatel oznamovací povinnost vůči úřadům práce. Tato 

povinnost musí být učiněna písemně, a to nejpozději v den nástupu těchto osob 

k výkonu práce. 

 

3.1.2.2. V anglickém právním prostředí 

Anglické soudcovské právo obecně ponechává zcela na managementu lidských 

zdrojů, jaké strategie a postupy použijí při náboru nových zaměstnanců. Nicméně 

v poslední době do této oblasti proniká stále větší množství zákonných a podzákonných 

pravidel s účelem chránit zájmy určitých skupin uchazečů o zaměstnání. Jejich 

demonstrativní uvedení je v následujících odstavcích. 

Diskriminace 

Jedním z nejčastěji diskutovaných pravidel, které nesmí zaměstnavatel při 

procesu přijímání zaměstnanců v žádném případě porušit, jsou pravidla zakazující 

diskriminaci. Zákaz diskriminace pokrývá veškeré aspekty zaměstnanosti, tzn. že se 

uplatní od procesu náboru nových zaměstnanců včetně fáze předsmluvní přes průběh 

samotného pracovního vztahu až po jeho ukončení. Není vyloučeno ani jeho 

pokračování po zániku zaměstnání, kdy zaměstnavatel má  vůči zaměstnanci stále ještě 

některé povinnosti i v této etapě (např. napsat zaměstnanci pravdivý posudek, 

reference). Toto pravidlo zvláště stanoví jednotlivé diskriminační zákony, které aspekty 

pracovního vztahu výslovně vyjmenovávají. 

Pro zaměstnavatele je potenciální prohra sporů se zaměstnancem z důvodu 

diskriminace finančně velmi nepříznivá. Obzvláště to platí o diskriminaci podle pohlaví, 

kde zákon nelimituje horní hranici pro odškodnění zaměstnance a soud tak může 

stanovit libovolnou peněžní částku podle svého uvážení. Je potřeba zdůraznit, že 

anglické soudy jsou v těchto případech vůči zaměstnancům obecně velmi „velkorysí“, 
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protože průměrné odškodné podle zprávy75 v roce 2005 dosahovalo částky £16,276, což 

bylo o 44% více než v předchozím roce. 

Důležitá je skutečnost, že anglické diskriminační zákony se vztahují na všechny 

pracující, tzn. nejen na zaměstnance (resp. uchazeče o zaměstnání), ale i na ostatní, kteří 

práci vykonávají osobně (tedy osoby samostatně výdělečně činné). Jednotlivé typy 

diskriminace tedy upravují jednotlivé zákony samostatně, které jinak stanoví různé 

podmínky jejich zákazu a hlavně výjimek ze zákazu. 

Diskriminace na základě pohlaví je regulovaná zákonem „Sex Discrimination 

Act 1975“. Zákaz diskriminace podle pohlaví se uplatní jak vůči ženám, tak mužům bez 

rozdílů76, s výjimkou zvláštního zacházení se ženou v souvislosti s těhotenstvím a 

mateřstvím77. Zákon pak chrání pracovníky proti rozdílnému zacházení nejen 

v důsledku jejich příslušnosti k danému pohlaví, ale i v důsledku jejich uzavřeného 

manželství anebo v souvislosti s jejich životními partnery78. Zákon nicméně proti 

diskriminaci nechrání osoby, které manželství neuzavřely. 

Nejvýznamnější výjimkou ze zákazu diskriminace pohlaví je tzv. „genuine 

occupational qualification“, která umožňuje, aby s osobami různého pohlaví bylo 

zacházeno různě. Zaměstnavatel se může domáhat této výjimky, jestliže je kvalifikace 

určitého pohlaví pro práci podstatná (např. ženy jsou přijímány na místa sestřiček do 

nemocnice starající se o ženy pacientky). Bližší význam tohoto pojmu je do značné 

míry vytvořen soudními precedenty. 

Diskriminace na základě rasy je zakázána zákonem Race Relations Act 1976. 

Ten definuje základ rasové diskriminace spočívající v barvě pleti, rase, národnosti a v 

národním nebo etnickému původu. Pro existenci rasové diskriminace není relevantní 

úmysl osoby rozhodující o přijetí uchazeče o zaměstnání, postačí, jestliže výsledek 

určitého jednání měl za následek méně příznivé zacházení s uchazečem z rasového 

důvodu. Obdobně jako u diskriminace podle pohlaví i zde se zaměstnavatel může 

domáhat výjimky ze zákazu rasové diskriminace, jestliže požadavek jen určité rasy, 

etnického nebo národního původu je podstatným a určujícím pro pracovní pozici. 

                                                 
75 The Equal Opportunities Review report, srpen 2005. 
76 Section 2(1) of the Sex Discrimination Act 1975 
77 Section 2(2) of the Sex Discrimination Act 1975 
78 Section 3 of the Sex Discrimination Act 1975 
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Podzákonná úprava v nařízení „The Employment Equality (Sexual Orientation) 

Regulations 2003 (SI 2003/1661)“ chrání před diskriminací na základě sexuální 

orientace k osobám stejného pohlaví, osobám opačného pohlaví nebo osobám stejného i 

opačného pohlaví. Jasně stanoveno je, že diskriminace na základě sexuální orientace 

nespadá pod působnost zákona o diskriminaci pohlaví. 

Nařízení „The Sex Discrimination (Gender Reassignment) Regulations 1999 (SI 

1999/1102)“ chrání před diskriminací ty, kteří podstoupí, podstupují nebo podstoupili 

změnu pohlaví. 

Zákon „The Disability Discrimination Act 1995“ zakazuje diskriminaci 

z důvodu, který souvisí s určitým handicapem osoby. Nařízení „The Employment 

Equality (Religion or Belief) Regulations 2003 (SI 2003/1660)“ pak zakazuje rozdílné 

zacházení s osobami na základě jejich náboženství či víry. 

Dnem 1. října 2006 nabyla účinnosti anglická právní úprava zakazující 

diskriminaci na základě věku. Tato oblast diskriminace nebyla v Anglii dlouhou dobu 

vůbec regulována. V důsledku požadavků evropského práva79 tento stav již nebyl dále 

možný. Nové nařízení „The Employment Equality (Age) Regulations 2006 (SI No 

206/1031)“ výslovně zakazuje věkovou diskriminaci proti pracovníkům, příslušníkům 

odborného výcviku nebo uchazečů o práci a garantuje těmto skupinám osob práva bez 

ohledu na věk. Podle této legislativy tedy nesmí zaměstnavatel používat v inzercích 

práce žádné věkové limity ani požadavky některé věkové skupiny, dále se v nich musí 

vyhnout frázím naznačujícím věková omezení. V inzerci by spíše měly být 

specifikovány schopnosti a dovednosti požadované pro danou pozici. Zohlednit by se 

také měla místa, kde se inzeruje, protože určitá periodika se mohou distribuovat 

s orientaci na jinou cílovou skupinu. 

Na závěr je potřeba zmínit, že zaměstnavatel zodpovídá na základě tzv. 

zprostředkované odpovědnosti (viz subkapitola 3.1.1.1.) vždy za následky 

diskriminačního jednání a chování svých zaměstnanců. Zaměstnavatel má možnost této 

odpovědnosti se zprostit pouze, pokud prokáže, že učinil veškeré přiměřené kroky či 

postupy, aby diskriminaci zabránil. 

 

                                                 
79 The Equal Treatment Framework Directive (2000/78/EC) 
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Omezení související s rehabilitací trestů 

Podle zákona „Rehabilitation of Offenders Act 1974“ by se při přijímacím řízení 

do zaměstnání neměly objevovat vůči uchazečům otázky ohledně tzv. „vyhaslých“80 

odsouzení k trestům uložených soudem. Jestliže se tak ale stane, uchazeč je pravdivou 

informaci o vyhaslém odsouzení k trestu oprávněn zapřít. Vyhaslé odsouzení k trestu 

tak podle tohoto zákona je tedy nezákonným důvodem odmítnutí uchazeče zaměstnat. 

Opatření při zaměstnávání cizinců 

Velká Británie je zemí s velkým počtem ilegálních přistěhovalců převážně 

z mimoevropských zemí a dále i legálních imigrantů, kteří zde však nemají povolení 

pracovat. Aby se zaměstnavatelé vyhnuly problémům se zaměstnáváním osob 

podléhajícím anglickým imigračním pravidlům týkajícím se povolení pracovat, 

doporučuje se jim před přijetím takového zaměstnance od nich vyžádat alespoň jeden 

z následujících dokumentů a uschovat jeho originál nebo kopii: 

- doklad o tom, že uchazeči o zaměstnání bylo přiděleno číslo národního 

pojištění („National Insurance number“), kterým může být dokument 

vydaný předchozím zaměstnavatelem nebo vládní organizací (např. Inland 

Revenue nebo Benefits Agency); 

- cestovní pas, podle kterého je osobě uděleno právo bydliště nebo 

znovupřijetí na území VB, nebo který obsahuje tzv. Certificate of 

Entitlement vydaný vládou; 

- rodný list vydaný na území Spojeného království, Irské Republiky nebo 

Ostrova Man; 

- cestovní pas nebo průkaz totožnosti vydaný členským státem 

Evropského Ekonomického Prostoru nebo Švýcarska; 

Zaměstnavatel se totiž dopouští porušení zákona81, pokud zaměstná osobu starší 

16 let podléhající imigračním pravidlům, které nebylo uděleno povolení pobytu nebo 

toto povolení má taková omezení, že to osobu vylučuje z přijetí do zaměstnání. Výše 

                                                 
80 K tzv. „vyhasnutí“ odsouzení  k trestu dojde po určité době určené podle jeho závažností, avšak 
odsouzení k trestu odnětí svobody na více než dva a půl roku nemůže vyhasnout nikdy. Tak např. trest 
odnětí svobody nad šest měsíců kratší než dva a půl roku vyhasne za deset let, trest odnětí svobody do 
šestí měsíců pak vyhasne po 7 letech. Pokuty a tresty veřejně prospěšných prací vyžadují rehabilitační 
dobu 5 let. 
81 Section 8 of the Asylum and Immigration Act 1996. 
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uvedené dokumenty pak slouží jako obrana proti takovému porušení zákona 

zaměstnavatelem, pokud však o tomto porušení nevěděl. 

Pro zaměstnavatele je dále žádoucí, jestliže do svých postupů náborů nových 

zaměstnanců implantuje zásady doporučované ministerstvem v tzv. praktickém 

kodexu82. Tento kodex má za úkol poskytnout zaměstnavatelům vodítko, jak se při 

náboru pracovních sil vyhnout diskriminaci na základě rasy při aplikování ustanovení 

daného zákona proti nelegální práci. Podle paragrafu 24 zmíněného kodexu „nejlepším 

způsobem jak nediskriminovat je zacházet se všemi uchazeči v každém stádiu 

náborového procesu stejně“.  

 

3.1.3. Uzavírání pracovních smluv 

3.1.3.1. Podle českého práva 

Protože český zákoník práce nezná smlouvu o budoucí smlouvě, příslib 

zaměstnání a neřeší ani obsazování pracovních míst na základě konkurzu či výběrového 

řízení, je rozhodující pro vznik pracovního poměru až uzavření pracovní smlouvy či 

jmenování. Tato práce se však zabývá jen založením pracovního poměru pracovní 

smlouvou. „Jednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem před uzavřením pracovní 

smlouvy nemá žádné právní důsledky a nezakládá povinnosti ani jedné ze stran, a to ani 

tehdy, jestliže zaměstnavatel přijímá zaměstnance na základě výběrového řízení či 

interního konkurzu.“83

Podle ustanovení § 34 odst. 3 ZP je zaměstnavatel povinen uzavřít pracovní 

smlouvu vždy84 písemně, jinak mu úřad práce uloží sankci. Z hlediska vzniku 

pracovního poměru bude však třeba i ústně sjednanou pracovní smlouvu nezbytné 

považovat za platnou, i když byl porušen zákoník práce. Pracovní smlouva musí jako 

minimum obsahovat (§ 34 odst. 1 ZP): 

- druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykovávat; 

                                                 
82 The Immigration (Restrictions on Employment) (Code of Practice) Order 2001, SI 2001/1436. 
83 Jaroslav Jakubka. Zákoník práce 2007 s výkladem. 6. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. S. 6. 
84 Předchozí zákoník práce umožňoval sjednávat pracovní smlouvy na dobu kratší než jeden měsíc i 
ústně. 
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- místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce 

vykonávána; 

- den nástupu do práce. 

Z principu liberalizace (viz níže) vyplývá, že pracovní smlouva může obsahovat 

i další ujednání podle § 2 ZP85. 

Podle ustanovení § 37 ZP má zaměstnavatel v souvislosti s uzavřením 

pracovního poměru povinnost informovat zaměstnance o obsahu pracovního poměru, 

který není obsažen v pracovní smlouvě. Tuto povinnosti musí splnit písemně a 

nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru. Informace musí 

obsahovat: 

- jméno zaměstnance, název a sídlo zaměstnavatele; 

- bližší označení druhu a místa výkonu práce; 

- údaj o délce dovolené; 

- údaj o výpovědních dobách; 

- údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení; 

- údaj o mzdě a způsobu odměňování; 

- údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky 

zaměstnance; 

Některé informace mohou být nahrazeny odkazem na kolektivní smlouvu nebo 

vnitřní předpis. 

Místo pracovní smlouvy v pramenech pracovněprávního vztahu 

Zákoník práce vychází v § 2 odst. 1 z liberálního principu, podle něhož „práva 

nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upraveny odchylně od zákoníku 

práce, pokud to zákoník práce výslovně nezakazuje nebo pokud z povahy jeho 

ustanovení nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit“. Účastníci pracovní smlouvy 

si dále nemohou práva a povinnosti smluvit odlišně od ustanovení zákoníku práce 

ohledně: 

- úpravy účastníků pracovněprávních vztahů; 

- ustanovení odkazujících na použití občanského zákoníku; 

- ustanovení upravujících náhradu škody; 

                                                 
85 Jaroslav Jakubka. Zákoník práce 2007 s výkladem. 6. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. S. 6. 

 45



- ustanovení ukládajících povinnost, pokud jde o odchýlení 

v neprospěch zaměstnance; 

K odchylné úpravě od zákona může dojít smlouvou a za podmínek zákoníku 

práce i  vnitřním předpisem (§ 2 odst. 2 ZP). Pokud by přece jen došlo k nedovolenému 

odchýlení, „byla by ta část pracovní smlouvy, která by uvedené podmínky obsahovala 

neplatná“86. Odchylná úprava práv týkajících se mzdových a ostatních práv však 

nemůže být nižší nebo vyšší, než je právo, které stanoví zákoník práce, kolektivní 

smlouva87, popř. vnitřní předpis jako nejméně nebo nejvýše přípustné (§ 2 odst. 3). 

Tímto principem bylo opuštěno „dřívější a po čtyřicet let uplatňovaný princip ‚co není 

dovoleno, je zakázáno‘, podle něhož si zaměstnanec a zaměstnavatel mohli zakládat 

vzájemná práva a povinnosti pouze v mezích ustanovení zákona a nesměli se odchylně 

upravit nic, co zákon přímo nedovoloval“88. Nový zákoník práce tak vyjadřuje zásadu 

odpovídající ústavnímu principu „co není zakázáno, je dovoleno“, což výrazně 

posiluje smluvní volnost účastníků pracovněprávního vztahu. To víceméně souvisí 

s rozlišováním právních norem na kogentní a dispozitivní. Od kogentních norem se 

nelze smluvním ujednáním odchýlit. Jejich taxativní výčet je v ustanovení §363 odst. 2 

ZP. „Ostatní normy jsou tedy normami dispozitivními, což znamená, že strany 

pracovněprávního vztahu mohou výhodnější právní úpravu sjednat dle vlastního 

uvážení a na základě shodného projevu vůle obou stran smluvně.“89 Tímto „uvolněním“ 

jsou vytvořeny vhodnější podmínky pro rozvoj moderní personalistiky v praxi.  To 

znamená, že je umožněn přístup managementu k jednotlivým zaměstnancům či jejich 

skupinám podle zcela konkrétních potřeb zaměstnavatele i zaměstnanců samotných. 

Smluvní volnost se může projevit i v jiných úkonech zaměstnavatelů než jsou 

pracovní smlouvy. Ti mohou se zaměstnanci uzavírat např. dohody, jimiž umožní práci 

z domova (tzv. homeworking nebo teleworking). Takové dohody mohou být učiněny 

nejen v pracovní smlouvě, ale např. i v jiné dohodě, např. smlouvou podle občanského 

zákoníku. Tato možnost podle předchozího zákoníku práce nebyla možná.90

 
                                                 
86 Ladislav Jouza. Nový zákoník práce (1. část). Právní rádce. Měsíčník Hospodářských novin. 
ECONOMIA, a.s. Ročník XIV., číslo 8, 2006. S. II.
87 Kolektivní smlouva je tedy významným pramenem českého pracovního práva.  
88 Jaroslav Jakubka. Zákoník práce 2007 s výkladem. 6. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. S. 4. 
89 Tamtéž, s. 5. 
90 90 Ladislav Jouza. Nový zákoník práce (1. část). Právní rádce. Měsíčník Hospodářských novin. 
ECONOMIA, a.s. Ročník XIV., číslo 7, 2006. S. III.
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3.1.3.2. Podle anglického práva 

Podle anglického práva mohou být lidé zaměstnáni na základě ústní nebo 

písemné pracovní smlouvy („Contract of Employment“)91. Výjimku představují např. 

učni a obchodní námořníci, jejichž pracovní smlouva musí být vždy písemná listina. 

V anglické podnikové praxi nicméně významný podíl pracovníků neuzavírá smlouvu o 

zaměstnání individuálně. Asi jedna třetina všech pracovníků v rámci Velké Británie je 

totiž vázána smluvními podmínkami na základě aktuálně účinných kolektivních dohod. 

V ostatních ohledech podléhá pracovní smlouva obecným principům smluvního práva 

jako smlouvy ostatní. To teoreticky znamená, že smluvní strany si mezi sebou mohou 

svobodně ujednat libovolné smluvní podmínky.  

Omezení pro smluvní volnost účastníků pracovní smlouvy však představují 

zákonné právo a právo soudcovské.92 Pokud je smlouva v důsledku rozporu s platným 

právem považovaná za tzv. ilegální („illegal contract“), zejména pokud plnění smluvní 

povinnosti na jejím základě představuje samo o sobě nelegální právní úkon, je taková 

smlouva soudem nevynutitelná. 

Nevynutitelnost pracovní smlouvy může zejména pro zaměstnance znamenat 

značné problémy. Jestliže například zaměstnanec na základě pracovní smlouvy dostává 

třeba i část odměny protiprávně „nezdaněné“, smlouva tak může být z tohoto důvodu 

nevynutitelná a zaměstnanci mohou být odepřena jeho práva vyplývající 

z pracovněprávní ochrany zaměstnance. Zaměstnanec bude tento následek velmi citlivě 

vnímat obzvláště v případě nezákonného ukončení pracovního vztahu ze strany 

zaměstnavatele, kdy mu bude znemožněno bránit se proti zaměstnavateli žalobou na 

určení neplatně rozvázaného pracovního poměru. V případu Hilton v Shiner Ltd 

(2001)93 bylo soudem nicméně stanoveno, že příležitostná odměna od zaměstnavatele 

bez sražení daně nevynutitelnost pracovní smlouvy ještě nezpůsobuje.  

Uplatnění tohoto pro zaměstnance nepříznivého následku nevynutitelnosti 

v důsledku protiprávního jednání zaměstnavatele závisí také na tom, zda o něm 

zaměstnanec věděl či nikoli. Dále je třeba zohlednit skutečnost, zda smluvní povinnosti 

                                                 
91 Viz rozhodnutí v případu Bosworth v A Jowett (1977) IRLR 341. 
92 O tom bylo pojednáváno v případě Langston v AUEW (1974) ICR 180 In Lewis, Sargeant. Essentials of 
Employment law. S. 14. 
93 Hilton v Shiner Ltd (2001) IRLR 727 
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byl zaměstnanec schopný a způsobilý plnit legálně a současně zda tak od počátku bylo 

zamýšleno. „Soud také nevynutitelnost smlouvy jako obranu zaměstnavatele vůči 

zaměstnanci neprohlásí tam, kde zaměstnavatelovo přičinění na ilegalitě smlouvy je 

v porovnání k přičinění zaměstnance tak vysoce „nemorální“, že by v takovém případě 

bylo nesprávné umožnit zaměstnavateli na tuto obranu spoléhat“.94

Povinnost zaměstnavatele seznámit zaměstnance s obsahem pracovní smlouvy 

Protože pracovní smlouva může být v Anglii uzavřena i ústně (viz výše), zákon95 

zaměstnavateli ukládá povinnost seznámit své zaměstnance s písemnými detaily jejich 

pracovní smlouvy. To je blíže specifikováno tak, že zaměstnavatelé mají povinnost 

svým zaměstnancům předložit písemné podrobnosti nejdůležitějších smluvních 

podmínek alespoň v rozsahu zákonem uvedeném, a sice ve lhůtě do dvou měsíců od 

zahájení pracovní činnosti. Tato povinnost je výsledkem harmonizace práva členských 

států EU. V zaměstnaneckých vztazích jsou totiž podle článku 2(1)96 Směrnice Rady 

91/533/EEC zaměstnavatelé povinni „seznámit zaměstnance, na kterého se vztahuje 

tato směrnice, (dále jen "zaměstnanec") s podstatnými body pracovní smlouvy nebo 

pracovního poměru“.97 Článek 2(2) směrnice pak dále vypočítává minimální náležitosti, 

které by takové seznámení mělo obsahovat. 

Nicméně pokud zaměstnavatel výše uvedenou povinnost nesplní vůbec nebo 

nesplní dostatečně, zaměstnanec má právo pouze se odkázat k pracovnímu tribunálu, 

aby stanovil jaké podrobnosti má dané seznámení obsahovat. Tato žádost k tribunálů 

musí být podána do třech měsíců od ukončení pracovně-právního vztahu anebo v delší 

době, kterou tribunál považuje za přiměřenou, jestliže žádost důvodně nemohla být 

v tříměsíční době podána.98

Seznámení musí obsahovat minimálně identifikaci účastníků smluvního vztahu 

(nejistá identifikace zaměstnavatele může způsobit problémy především tam, kde je 

zaměstnanec propůjčen jiné organizaci), datum zahájení pracovní činnosti, výše odměny 

                                                 
94 Lewis, Sargeant. Essentials of Employment law. S. 15. 
95 Section 1-2 of the Employment Rights Act 1996.  
96 Evropský soudní dvůr tento článek interpretoval např. v případu  Lange v Schunemann GmbH (2001) 
IRLR 244. 
97 Směrnice Rady ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat 
zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru. [COUNCIL DIRECTIVE of 14 
October 1991 on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the 
contract or employment relationship (91/533/EEC)]. 
98 Sections 11(1), 11(4) of the ERA 1996. 
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nebo metodu jejího výpočtu, interval odměňování a další zákonem stanovené údaje. 

S většinou z nich musí být zaměstnanec seznámen individuálně. Oproti tomu u 

některých údajů, například práv a povinností spojených s pracovní neschopností (platba 

nemocenské) nebo délkou výpovědních lhůt, postačí, jestliže jsou tyto informace 

zaměstnancům dostatečně přístupné prostřednictvím dokumentů, které se jejich 

podrobnosti blíže stanoví.99

Důležitě je však zdůraznit, že výše popsané seznámení zaměstnance 

zaměstnavatelem neznamená vznik pracovní smlouvy, ani nezvratný důkaz jejích 

podmínek. Je to pouze zaměstnavatelova verze toho, co bylo dohodnuto. V případu 

Robertson v British Gas100, soud dokonce vyslovil precedent, že toto zákonem uložené 

seznámení nelze použít ani jako pomůcku  při výkladu pracovní smlouvy. Pokud však 

zaměstnanec včas nerozporuje podrobnosti seznámení, vystavuje se riziku, že jeho 

nečinnost bude vykládána jako akceptace zaměstnavatelem navrhovaných podmínek. 

Místo pracovní smlouvy v pramenech pracovněprávního vztahu 

Účastníci pracovněprávního vztahu se podle anglického práva musí řídit 

právními pravidly v následujícím pořadí.101 Zákon implicitně stanoví určitá práva a 

povinnosti účastníků („statutorily implied terms“), které představují kogentní normy a 

které nesmí být nikdy opomenuty. Tyto pravidla se uplatní jako součást pracovní 

smlouvy vždy, i když smlouva stanoví něco jiného. Obdobně to platí i u některých 

právních pravidel soudcovského práva, které smluvním stranám automaticky ukládají 

práva a povinnosti, protože je soudy považují za pravidla „každé pracovní smlouvě 

vlastní“ („implied terms of fact“).  Na druhém místě se ve smluvním vztahu uplatní 

ustanovení smlouvy, která jsou v ní výslovně vymezena („expressed terms“). Pokud 

ustanovení smlouvy nestanoví jinak, platí dále mezi smluvními stranami práva a 

povinnosti implicitně stanovené tím soudcovským právem, které pouze vyplňuje 

mezery pracovní smlouvy v případě určitých okolností („common law implied terms of 

law“). Pokud pak tato pravidla mezery ve smlouvě dostatečně nevyplní, jako poslední 

se použijí zvyky a praktiky („custom and practice“). Často se tak děje při výkladu 

smluvních práv a povinností kvalifikovaných podle předchozích pramenů. 

                                                 
99 Lewis, Sargeant. Essentials of Employment law. S. 15. 
100 Robertson v British Gas (1983) IRLR 302. 
101 Lewis, Sargeant. Essentials of Employment law. S. 15, 23, 24. 
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Kogentní právní normy regulující práva a povinnosti zaměstnance a 

zaměstnavatele představují pravidla implicitně platící v každé pracovní smlouvě. Jejich 

pramenem je buď zákon nebo soudcovské právo „common law“.  

Ve vztahu povinností zaměstnavatele vůči zaměstnanci stanoví tyto kogentní 

normy zejména:102

 Povinnost platit mzdu za vykonanou práci; 

 Povinnost uplatňovat dostatečně přiměřenou péči (zejména ohledně 

ochrany zdraví a bezpečnosti při práci); 

 Povinnost poskytovat proces řešení stížností zaměstnavatele; 

 Povinnost vzájemné důvěry; 

 

Ve vztahu povinností zaměstnance vůči svému zaměstnavateli stanoví kogentní 

normy zejména:   

 Povinnost poslouchat zaměstnavatelovy příkazy, které jsou v souladu 

s právem a odpovídají druhu činnosti; 

 Povinnost přizpůsobit se novým metodám a technikám, které 

zaměstnavatel vyžaduje (nesmí ale znamenat změnu pracovní činnosti 

samotné); 

 Povinnost uplatňovat při výkonu práce přiměřenou péči; 

 Povinnost chovat se k zaměstnavateli loajálně a v dobré víře (zahrnuje 

především povinnost zachovat důvěrné informace); 

                                                 
102 Andrew C. Bell. Employment Law. 2. vydání. London: Sweet & Maxwell, 2006. S. 36-41. 
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3.2. Identifikace hlavních problémů firem souvisejících 
s přijímáním zaměstnanců v ČR a v Anglii 

 

Obecná identifikace problémů 

Jedny z nejzávažnějších problémů, se kterými se firmy v pozici zaměstnavatelů 

v ČR i v Anglii při přijímání nových zaměstnanců nejčastěji potýkají, 

spočívají jednoznačně v oblasti práva, tj. v neschopnosti dodržet právem stanovené 

povinnosti. Zejména nebezpečné jsou dalekosáhlé finanční důsledky ukládaných sankcí 

ze strany státu (orgánů státní správy) za určitá zákonem kvalifikovaná porušení 

právních povinností. Možná ještě silnější hrozbou může být také prohra v soudních či 

obdobných sporech s neúspěšnými uchazeči o zaměstnání či již přijatými zaměstnanci, 

se kterými dochází ke sporům v důsledku nedostatků v procesu uzavírání pracovní 

smlouvy. 

 

Podstata problémů 

S cílem vyhnout se důsledkům těchto pro firmu vážných hrozeb, věnují často 

manažeři firem značnou pozornost právě právním aspektům procesu přijímání 

zaměstnanců do svého podniku. Obecně lze říci, že Anglie je v tomto směru o několik 

„krůčků“ před Českou republikou. Vyplývá to z jednak z anglického již tradičně 

liberálnějšího pracovněprávního prostředí a jednak ze silně prosazené tendence 

anglických soudů kompenzovat účastníkům sporu na straně slabší (zaměstnanec, 

uchazeč) jejich újmy poněkud velkoryse (zákon mnohdy ani nestanoví horní omezení 

této kompenzace). Právě silně liberální anglické právní prostředí přináší jednu z mála 

nevýhod, a sice větší množství rozporů mezi účastníky pracovněprávních vztahů. Méně 

právních pravidel a omezení totiž automaticky znamenají otevřenější možnosti zneužití 

právních povinností ze strany některého z účastníků vztahu. Dalším důsledkem je taktéž 

pravděpodobná nižší právní jistota, protože zákon stanoví pravidel méně a je především 

na účastnících vztahu, aby si stanovila svá pravidla. Ne vždy se jim to ale bez 

následných problémů podaří. 

Na druhé straně příliš přísná pracovněprávní legislativa také vede k častějšímu 

porušování právních norem. Českou republiku lze považovat zvláště po nabytí účinnosti 
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nového zákoníku práce za zemi s velkým množstvím pracovněprávních povinností 

stanovených pro zaměstnavatele a zemi se zřetelně přísnější pracovněprávní regulací 

než Anglii (české pracovněprávní normy se i v případě obdobné úpravy v důsledku 

harmonizace práva ES vyznačují podrobněji definovanými pravidly, kratšími lhůtami 

v neprospěch zaměstnavatele apod.). Situace v ČR je pro zaměstnavatele nyní oproti 

předchozí právní úpravě zákoníku práce obecně považována za velmi ztíženou, ústy 

některých odborníků (i nepolitiků) dokonce za znemožňující podnikání, nebo 

„likvidační“.  Navíc komplikace působní nesnadná orientace v poměrně komplikované 

legislativě. Kupříkladu současný zákoník práce má 396 paragrafů, je rozčleněn do 14 

částí a je v něm soustředěna i velká část právní úpravy, která byla předtím obsažena 

v několika samostatných zákonech (složité je tak zejména porovnat rozdíly obou 

právních úprav). V takto složitém a silně regulovaném pracovněprávním prostředí jsou 

pak navíc hrozbou nedostatečně loajální pracovníci, které v případě rozporů se 

zaměstnavatelem mohou upozornit na další právní nedostatky podniku. 

 

Bližší vymezení dvou hlavních problémů 

Dva hlavní problémy podniků při náboru svých zaměstnanců lze identifikovat 

shodně, a sice jako problém diskriminace a uzavírání pracovních smluv. Důvodem toho 

je, že v České republice i Anglii znamenají nejčastější příčinu sporů a jiného porušování 

povinností ze strany zaměstnavatelů. Zasahují i poměrně rozsáhlou legislativu oproti 

jiným problémům. 

Diskriminace 

Předmětem právních sporů spojených s přijímáním zaměstnanců do podniku je 

v České republice i v Anglii pravděpodobně domnělé porušení zákazu diskriminace ze 

strany zaměstnavatele. Jak již bylo řečeno výše, právní regulace týkající se 

neoprávněného znevýhodnění je velice širokou oblastí s mnoha pravidly. Zaměstnavatel 

nikterak nemůže zabránit žalobám proti sobě z důvodu neoprávněného znevýhodnění 

kandidáta při přijímacím řízení. Nicméně existují určitá opatření, jak se co 

nejpravděpodobněji vyhnout prohrám v případných sporech. Návrhům těchto opatření 

se mj. zabývá kapitola č. 5. 
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Uzavírání pracovních smluv 

Některé další spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pramení 

z nedostatků uzavřené pracovní smlouvy. Problémem se tedy může stávat nevhodná, 

nepřesná nebo nedostatečná formulace pracovní smlouvy.  

V anglické praxi je navíc mnoho problémů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci 

způsobeno častým neformálním uzavíráním pracovních smluv, které přináší do vztahu 

mezi těmito účastníky nejasnosti a nejistotu. Podle anglického práva totiž pracovní 

smlouva může být uzavřena i ústně (viz subkapitola 3.1.3.2.). Zákon pouze stanoví pro 

zaměstnavatele povinnost své zaměstnance seznámit s písemnými detaily jejich 

zaměstnání. Jak bylo ale objasněno výše, i takové seznámení skutečně neřeší problém 

právní nejistoty mezi stranami smlouvy. 

Tedy nejen proto, že přijetí zaměstnance do firmy se ihned odrazí v účetnictví  a 

jiných evidencích podniku, určitý stupeň formalizace pracovního vztahu je více než 

žádoucí. Ve skutečnosti platí, že jestliže se chce zaměstnavatel vyvarovat faktickým 

nebo právním komplikacím, měl by věnovat velkou pozornost tomu, zda jsou veškeré 

relevantní smluvní podmínky oběma stranám dostatečně zřejmé a jasné již od zahájení 

pracovní činnosti103. Jestliže zaměstnanci obdrží písemné vyhotovení smlouvy, 

minimalizuje se tím riziko soudních sporů ohledně jejích podmínek. 

Obecný návrh, jak řešit takový problém, by měl spočívat v důkladném 

formalizování a formulování pracovní smlouvy. Protože takový návrh je pouze 

částečným vyřešením problému, pokusím se ještě ve 4. kapitole nastínit možnost 

zvýšení loajality zaměstnanců, která by měla riziko sporů s nimi minimalizovat. 

 

 

                                                 
103 Lewis, Sargeant. Essentials of Employment law. S. 15. 
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3.3. Porovnání českého a anglického pracovního 

prostředí z hlediska daně z příjmů ze závislé činnosti 

 

3.3.1. Česká republika 

3.3.1.1. Minimální mzda 

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním 

vztahu. Její základní právní úprava je v ČR stanovena zákoníkem práce. „Výši základní 

sazby minimální mzdy, dalších sazeb minimální mzdy odstupňovaných podle míry vlivů 

omezující pracovní uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální 

mzdy“104 stanovuje v současné době nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Nárok na minimální mzdu vzniká v každém pracovním poměru nebo právním 

vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. V kolektivní 

smlouvě lze pak dohodnout minimální mzdu vyšší než uvádí nařízení vlády o minimální 

mzdě. Tam, kde není uzavřena kolektivní smlouva nebo v ní nejsou mzdové podmínky 

sjednány, platí vedle minimální mzdy nejnižší úrovně zaručené mzdy (nejnižší úroveň 

pro 1. skupinu práce je shodná s výší minimální mzdy). 

Výše hrubé minimální mzdy od 1. ledna 2007 je tedy stanovena následovně: 

• základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 

hodin činí 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu,  

• sazby minimální mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance činí:  

 90 % (tj. 7 200 Kč, resp. 43,30 Kč/hod.) základní sazby minimální mzdy, 

jde-li o první pracovní poměr zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po 

dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru,  

 80 % (tj. 6 400 Kč) základní sazby měsíční minimální mzdy, jde-li 

o mladistvého zaměstnance,  

                                                 
104 Minimální mzda od 1.1. 2007. Server MPSV ČR. Přístupné dne [18.05.2007] na adrese 
<http://www.mpsv.cz/cs/3316>. 
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 75 % (tj. 6 000 Kč, resp. 36,10 Kč/hod.) základní sazby minimální mzdy, 

jde-li o zaměstnance, který je poživatelem částečného invalidního 

důchodu, 

 50 % (tj. 4 000 Kč, resp. 24,10 Kč/hod.) základní sazby minimální mzdy, 

jde-li o zaměstnance, který je poživatelem plného invalidního důchodu, 

nebo o mladistvého zaměstnance, který je plně invalidní a nepobírá plný 

invalidní důchod. 

3.3.1.2. Sazba daně z příjmů ze závislé činnosti zaměstnance 

Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

v ustanovení §16 určuje sazbu daně pro veškeré příjmy fyzické osoby, tedy i pro příjmy 

ze závislé činnosti zaměstnance. Sazba daně je stanovena jako progresivní, tzn. že roste 

v závislosti na rostoucím základu daně. Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou 

část základu daně a o odčitatelné položky od základu daně se vypočítá podle 

příslušného pásma základu daně: 

 Při základu daně od  0 Kč do  121 200 Kč činí daň 12%; 

 Při základu daně od 121 200 Kč do 218 400 Kč činí daň 14 544 Kč + 

19% ze základu přesahujícího částku 121 200 Kč; 

 Při základu daně od 218 400 Kč do 331 200 Kč činí daň 33 012 Kč + 25 

% ze základu přesahujícího částku 218 400 Kč; 

 Při základu daně od 331 200 Kč a více činí daň 61 212 Kč + 32% ze 

základu přesahujícího částku 331 200 Kč. 

 

3.3.2. Anglie 

3.3.2.1. Minimální mzda 

Co bylo uvedeno o principech minimální mzdy v ČR výše, platí obdobně i 

v anglickém prostředí, konkrétně na základě právní úpravy v zákoně „National 

Minimum Wage Act 1998“. Ta zakotvuje pravidlo, že mzda žádného pracovníka nesmí 

klesnout pod základní minimum hodinové sazby. K jeho průběžnému stanovování 
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v časových intervalech pak zákon zmocňuje ministerstvo. Hodinová sazba je 

v s účinností od 1. října 2006 do 1. října 2007 stanovena podle následujících věkových 

skupin a musí činit: 

 ve věku 22 let  a více minimálně £5.35 za hodinu; 

 ve věku 18-21 minimálně £4.45 za hodinu; 

 ve věku 16-17 minimálně £3.30 za hodinu (netýká se pracujících učňů);105 

 

3.3.2.2. Sazba daně z příjmů ze závislé činnosti 

Narozdíl od České republiky je v Anglii sazba daně z příjmů ze závislé činnosti 

zaměstnance stanovena rozdílně od jiných druhů příjmů. Tato sazba má nicméně rovněž 

progresivní charakter. Je rozdělena na nižší, základní a vyšší sazbu, a sice následovně 

pro aktuální rok 2007-2008106 podle  příslušného pásma ročního příjmu107: 

 Nižší sazba pro pásmo příjmu od £1 do £2,230 činí 10%; 

 Základní sazba pro pásmo příjmu od £2,231 do £34,600 činí 22%; 

 Vyšší sazba pro pásmo příjmu od £34,601 a výše činí 40%; 

Důležitá je dále tzv. minimální nezdanitelná část („tax-free allowance“), do 

jejíž výše platí zaměstnanec nulovou daň (tedy příjem, který se nezdaňuje). To 

znamená, že příjem zaměstnance je tedy daněn jen z částky přesahující tuto 

nezdanitelnou část. Nezdanitelná část přísluší každému daňovému rezidentu Velké 

Británie a pro aktuální daňový rok 2007-2008 činí £5,225 ročně v základní míře. 

Zaměstnanec, který má 65 let a více, má dále nárok na zvýšenou nezdanitelnou částku.   

 

 

                                                 
105 The National Minimum Wage. URL <http://www.dti.gov.uk/employment/pay/national-minimum-
wage/index.html>. [citováno 25.února 2007].
106 Pásmo zdanitelného příjmu doznává každý rok změny. 
107 Rates and Allowances - Income Tax. Webové stránky HM Revenues & Customs. 
URL <http://www.hmrc.gov.uk/rates/it.htm>. [citováno 12.května 2007]. 
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3.3.3. Výhodnější pracovní prostředí z hlediska sazby daně 
z příjmu ze závislé činnosti 

Co se týká zhodnocení sazby daně z příjmu ze závislé činnosti v ČR a v Anglii, 

lze konstatovat, že sazby v obou státech mají progresivní charakter podle příslušného 

pásma příjmů. Jednotlivé rozptyly pásem je velmi obtížné porovnávat, protože v každé 

zemi je rozdílná průměrně dosahovaná mzda. Určitým vodítkem může sloužit také 

mzda minimální.  

V České republice je sazba daně z příjmů ze závislé činnosti v rozmezí od 12 % 

do 32% a zdaňuje se základ daně po odpočtech (viz výše) v celé jeho výši. U anglické 

sazby daně je pak její rozmezí stanoveno od 10 % do 40 %,  avšak základ daně po 

odpočtech (např. odpočitatelná položka na dítě ve výši 520 GPB) podléhá dani pouze ve 

výši přesahující minimální nezdanitelnou část. V tomto ohledu představuje anglická 

sazba daně z příjmu ze závislé činnosti výrazně nižší daňové zatížení.108 Porovnáme-li 

pak mzdy přibližně na úrovni mzdy minimální, v ČR bude podléhat 12 %-nímu zdanění 

(následné případné slevy na dani nejsou brány v úvahu, protože neovlivňují zdaňovaný 

základ daně, ale až výsledně vypočtenou daň). Naopak v Anglii se většina příjmu danit 

nebude vůbec, popř. určitá menší část bude podléhat 10 %-nímu zdanění. Daň z příjmu 

zaměstnance vypočtená sazbou daně v Anglii bude tedy nižší, než by byla daň 

vypočtená sazbou daně v ČR, a celkově patří k nižším v rámci celé Evropské unie.  

                                                 
108 V ČR je vyšší daňová sazba do jisté míry kompenzována formou slevy na dani (na poplatníka, děti, 
atd.), které se od daně odečítají až po výpočtu daně podle její sazby. V porovnání s anglickou 
nezdanitelnou částí příjmu však toto neovlivní závěr o vyšší daňové zátěži ČR. 

 57



4. Návrhy opatření podniku omezující výskyt problémů 
souvisejících s přijímáním zaměstnanců 

 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, předmětem právních sporů spojených 

s procesem přijímání zaměstnanců do podniku se v České republice i v Anglii stává 

domnělé porušení zákazu diskriminace ze strany zaměstnavatele. 

Aby zaměstnavatel co možná nejvíce eliminoval rizika prohry v případném 

soudním sporu s neúspěšným kandidátem na pracovní pozici, měl by dodržovat určité 

zásady již při samotném procesu přijímacího řízení. Nejdůležitějším pravidlem, které by 

mělo být vnitřní součástí celého procesu, je pořizování a uschovávání písemné 

dokumentace o veškerých krocích učiněných v přijímacím řízení ze strany 

zaměstnavatele. Tím je zabezpečeno unesení důkazního břemene v případném soudním 

sporu týkající se diskriminace.  

Strategie samotného výběru z uchazečů by na straně zaměstnavatele měla 

obsahovat alespoň tyto zásady:109

 při prověřování uchazečů se zaměřit na jejich schopnosti, dovednosti a 

potenciál; 

 výběr provádět na základě předností uchazeče založených na 

žadatelském formuláři a na pohovoru; 

 údaj o věku nedělat součástí formulářů žádostí ani ho jinak do procesu 

nezahrnovat; 

 komise rozhodující o výběru uchazeče by měla být věkově i jinak 

různorodá; 

 osoby provádějící pohovory s uchazeči musí být dostatečně proškoleni a 

poučeni o tom, že mohou pokládat pouze nediskriminační otázky 

související s pracovním místem; stejně tak musí být vyškoleni s cílem 

vyhýbat se rozhodnutím na základě předsudků a stereotypů; 

 

V předchozí kapitole bylo také popsána problematika neformálního uzavírání 

pracovních smluv, zejména jeho nepříznivé následky v podobě právní nejistoty mezi 
                                                 
109 Lewis, Sargeant. Essentials of Employment law. S. 53. 
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stranami smlouvy. Byla vyslovena teze, že jednotlivá práva a povinnosti stran by 

měla být stanovena výslovně v písemné smlouvě. Nicméně je potřeba kriticky 

zhodnotit výhody a případné nevýhody tohoto návrhu. Každý zaměstnavatel totiž musí 

rozhodovat s ohledem na svou konkrétní situaci a postupovat i třeba v jednotlivých 

případech rozdílně. 

Mezi hlavní argumenty, proč výslovně stanovit práva a povinnosti účastníků 

pracovní smlouvy, patří: 

 nižší pravděpodobnost sporů mezi stranami; 

 související úspora času a finančních prostředků, která vyplývá z odstranění 

nejistoty o právní situaci stran, nutnosti hledání dodatečné dohody či řešení 

případných sporů; 

 protože výslovná ustanovení smlouvy mohou být formulována poměrně široce, 

mohou dát zaměstnavateli větší prostor k vyžadování povinností zaměstnance, 

než by daly jiné prameny práva uplatněné namísto nich. Zaměstnavatelé mají 

obecně prospěch z široce definovaných termínů. 

 

Naopak nevýhodou pro zaměstnavatele může být: 

 možnost formulace výslovných smluvních ustanovení natolik úzce, že potřeby 

zaměstnavatele neumožňují pokrýt;  

 možnost, že budou předmětem užší interpretace soudem či pracovním 

tribunálem. 

 

Jako jistá prevence soudního sporu může fungovat vlastní formální 

vnitropodnikový proces řešení stížností zaměstnanců pro případ, že se cítí 

z jakéhokoli důvodu poškozeni ze strany podniku jako celku nebo jeho zaměstnanců. 

Takový vnitropodnikový proces by měl být vypracován tak, aby byl spravedlivý vůči 

všem zaměstnancům a aby jeho cílem bylo smírné vyřešení problému (sporu). 

Důležitou podmínkou je dobrá informovanost všech zaměstnanců o takovém způsobu 

řešení sporů. Žádoucí by bylo vydání písemných pravidel (kodexu) takového 

vnitropodnikového řešení stížností a předání výtisku každému zaměstnanci.  

Zhodnocení toho, zda tento návrh pomůže zlepšení vnitropodnikových vztahů 

v konkrétním podniku, popř. efektivnosti takového návrhu směrem k eliminaci soudních 
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sporů se zaměstnancem, předchází zhodnocení výhod a nevýhod110 takového 

vnitropodnikového řešení stížností. 

Výhodami formálního vnitropodnikového řešení stížností zaměstnanců jsou: 

 stanoví předpokládaný časový rozsah procedury; 

 může být navržen a vypracován managementem a zaměstnanci, tak aby 

vyhovoval oběma; 

 procedura zůstává neměnnou, i když management se změní; 

 pravidla jsou psaná a přístupná všem, takže je tady menší prostor pro 

nedorozumění; 

 nezávislost zaručuje možnost zaměstnanců podat stížnost až k nejvyšší úrovni 

managementu; 

Naopak nevýhodami zcela určitě jsou: 

 po zavedení není motivace k pružnému vývoji stanovených pravidel; 

 zaměstnanec má možnost rozhodnutí managementu možnost dále napadnout; 

 možnost ovlivnění řešení stížnosti některými ‚politickými‘ tendencemi v 

podniku; 

 příčinu stížností nutně neodstraňuje; 

 neúspěch zaměstnance v procesu může vyvolat propuknutí jeho vzteku či 

křivdy; 

 

Poslední návrh směřuje k prevenci pracovněprávních sporů se zaměstnanci 

v podniku z hlediska psychologického. Je jím podnikové opatření, které má především 

posílit loajalitu zaměstnanců k firmě. Loajální zaměstnanci jsou k „prohřeškům“ firmy 

vůči nim více tolerantní, jestliže ztráty a újmy spojené s výkonem práce jsou určitou 

formou vykompenzovány tím, co jim naopak výkon zaměstnávání přináší. Vhodnou a 

nenáročnou, zároveň také nákladově výhodnou formou této kompenzace jsou 

zaměstnanecké výhody (viz výše). Osvědčený je pak tzv. Cafeteria systém  neboli 

systém volitelných zaměstnaneckých výhod111. Tento systém byl vznikl v USA a je 

způsobem pružného odměňování zaměstnanců. Podstata systému spočívá v tom, že 

                                                 
110 Chris Turner. The Comprehensive Guide to All the Facts of Employment Law. 1. vydání. Oxon: 
Bookpoint Ltd., 2002. S. 32. 
111 Bláha, Mateicuc, Kaňáková. Personalistika pro malé a střední firmy. S. 175. 
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každá výhoda či požitek má jasně definovanou hodnotu, a disponuje tak oceněným 

bodovým základem nebo je její hodnota vyjádřena v konkrétní měně. Zaměstnanci je 

pak přidělen bodový nebo finanční příděl na časové období, do jehož výše si může 

z nabídky výhod volit, vybrat a čerpat je. „Zaměstnanci si vybírají výhody podle svých 

aktuálních potřeb, více si těchto výhod cení, neboť je volí podle svých aktuálních 

preferencí. Zaměstnanci tak vnímají spoluodpovědnost v programu nabídky požitků a 

mají jasnou představu o plné hodnotě konkrétní výhody.“ Celý systém pak napomáhá 

ztotožnit celkovou strategií odměn s obchodní strategií.112

Výhody a přínosy Cafeterie jsou: 

- efektivní využití finančních prostředků s ohledem na daňové 

zatížení benefitů; 

- zviditelnění finančních prostředků investovaných do zaměstnanců; 

- transparentní a průhledný systém nefinančního odměňování; 

- možnost navázat na celkový systém odměn; 

- zvýšení motivace a spokojenosti zaměstnanců; 

- flexibilita systému, což vyžaduje průběžnou aktualizaci potřeb 

zaměstnanců; 

- spravedlivý systém (zaměstnanec má svůj účet, který 

obhospodařuje); 

- individualizace a diferenciace potřeb zaměstnanců; 

- roste sounáležitost zaměstnanců s firmou, jejich loajalita, což 

zlepšuje i image firmy; 

- s využitím informační technologie představuje snadnou 

administrativu benefitů a přehlednou statistiku; 

Nevýhodou však může být poměrně drahé a komplikované udržování systému. 

Také „samotná pružnost volby může zakládat problémy jak pro zaměstnance, tak i pro 

zaměstnavatele“. Proto se jeví jako vhodnější zavést určitý užší okruh benefitů, kterou 

firma může postupně rozšiřovat a obohacovat.113

 

                                                 
112 Janoušková, Kolibová. Zaměstnanecké výhody a daně. s. 39. 
113 Tamtéž s. 40. 
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Závěr 
 

V závěrečné části této práce budou krátce shrnuty základní poznatky, které byly 

prezentovány v předchozích kapitolách, zejména budou shrnuty hlavní problémy 

spojené s dodržováním práva, se kterými se management podniku při vytváření lidských 

zdrojů v České republice a Anglii nejčastěji setkává. Také budou zmíněna navržená 

řešení těchto problémů, které by management měl v rámci svých strategií a postupů 

aplikovat. 

Jednotlivé poznatky vycházejí z teoretických východisek práce. Tato jsou pro 

manažery podniku důležitá, aby pochopili širší kontext vytváření lidských zdrojů při 

srovnání českého a anglického prostředí. Nejprve bylo tedy prezentováno současné 

pojetí lidských zdrojů, tj. zaměstnanců, na které by mělo být pohlíženo jako na určitý 

svébytný a jedinečný zdroj podnikatelské úspěšnosti, nikoli jako na pouhou pracovní 

sílu. Dále byly naznačeny základní teoretické souvislosti pracovního práva v ČR a 

v Anglii, zejména byly zachyceny jednotlivé rozdíly, které si manažer v nejširší 

souvislosti se zaměstnávání osob v rámci českého právního řádu musí uvědomovat 

v porovnání s právním řádem anglickým a naopak.  

Z rozdílnosti evropského kontinentálního a anglosaského právního řádu vyplývá 

především, že dominantním pramenem práva v ČR je zákon, kdežto v Anglii 

soudcovské právo s doplněním zákona a obyčejů. V rámci anglického pracovního práva 

se zákon nicméně uplatňuje mnohem výrazněji než v jiných oblastech, čemuž musí být 

věnována patřičná pozornost. Anglická odborná právní literatura je obecně daleko více 

zaměřena na řešení praktických otázek než na řešení obecných teoretických problémů, 

„odpovědi“ na mnohé teoretické otázky předkládají spíše soudy (např. vymezení pojmu 

pracovní smlouva). Oproti tomu teorie českého pracovního práva relativně jednoznačně 

a konkrétně definuje systém, předmět, metody regulace a také funkce pracovního práva, 

přičemž vychází především ze zákona. Z porovnání základní terminologie českého a 

anglického práva lze dále vyvodit, že české právní pojmy jsou většinou používány 

v celém právním odvětví ve shodném významu, kdežto definice pojmů pracovního 

práva anglického nejsou široce použitelné.  
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Mnohými rozdíly se také vyznačuje anglické a české procesní právo, zejména 

v řízení rozhodující pracovněprávní spory. V anglickém soudním řízení má procesní 

strana více dominující postavení, vzhledem k jejímu úkolu prokázat skutečný stav, než 

v řízení českém. Je zde tím pádem v praxi kladen větší důraz k zabezpečení důkazů již 

od počátku pracovněprávního vztahu. Velkou úlohu v dokazování zde hraje i 

dodržování tzv. kodexů praxe. 

V subkapitole věnované teoretickým souvislostem odměňování byly 

odůvodněny některé nevýhody peněžní formy odměn a zejména mnohé výhody 

nepeněžního odměňování zaměstnanců, tedy tzv. zaměstnaneckých výhod. Celkově 

bylo vysvětleno, že zaměstnanecké výhody nejen výrazněji motivují zaměstnance 

k práci, ale jsou i daňově výhodnější, mají pro zaměstnavatele další praktické přínosy a 

působí směrem k větší loajalitě zaměstnanců k firmě. 

Kapitola věnovaná analýze aktuálních právních podmínek vytváření lidských 

zdrojů v ČR a v Anglii je pak rozdělena podle etap procesu přijímání zaměstnanců, 

v rámci kterých je podán zvláštní výklad pro každý stát zvlášť. V jednotlivých 

subkapitolách jsou popsány ty právní podmínky příjímání zaměstnanců, které jsou 

v dané zemi vnímány jako nejzávažnější z pohledu jejich nedodržování zaměstnavateli.  

Před samotným zahájením procesu přijímání nových zaměstnanců, musí 

management podniku zvážit obzvláště právní důsledky přijetí zaměstnance oproti 

najmutí osoby samostatně výdělečně činné. Těmito důsledky mohou být shodně v obou 

státech široká pracovněprávní ochrana zaměstnance vyplývající ze zákona, určitá forma 

odpovědnosti zaměstnavatele za úkony zaměstnance a také například to, že za určitých 

okolností se pracovní smlouva zaměstnance přijatého na dobu určitou může stát 

pracovní smlouva na dobu neurčitou, což se odrazí ve způsobu ukončení pracovního 

poměru. V obou státech pak zaměstnavatel může použít outsourcingu k výkonu určitých 

pracovních činností, avšak v ČR se musí přesvědčit, že jeho postup nekoliduje se 

zákazem tzv. švarcsystému. 

Další dvě etapy procesu přijímacího řízení, tedy tzv. předsmluvní vztahy a fáze 

uzavírání pracovních smluv, jsou podrobně rozebrány zejména z pohledu zákazu 

diskriminace v pracovněprávních vztazích, zaměstnávání cizinců, formality uzavírání 

pracovní smlouvy a dalších povinnostech zaměstnavatele v souvislosti s uzavřením 

pracovních smlouvy. Z výkladu lze vyvodit mnohé rozdíly v pracovněprávní úpravě 
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povinností zaměstnavatelů ohledně téže problematiky. Největší rozdíl spatřuji 

v koncepci úpravy zákazu diskriminace, i když v podstatě mají stejný cíl, kterým je 

regulovat neoprávněné zvýhodňování určitých skupin osob. V ČR je tato úprava 

soustředěna v zákoníku práce a použitelná pro všechny formy diskriminace, v Anglii je 

pak rozdělena do několika zákonů podle oblasti diskriminace, která upravují zvláštní 

podmínky. Dalším rozdílem je bezvýjimečná zásada formálního uzavírání pracovních 

smluv v ČR oproti Anglii, kde pracovní smlouvy mohou být uzavírány i ústně. 

Diskriminace a uzavírání pracovních smluv představují i dva nejzávažnější problémy, se 

kterými se zaměstnavatelé při přijímání zaměstnanců mohou setkat. Návrhy, jak těmto 

problémům v praxi předcházet, znamenají jak výhody, tak nevýhody. Nevýhody jsou 

však vyváženy svými důsledky spočívající v eliminaci problémů, a tak mohou výrazně 

přispět k lepšímu pracovnímu prostředí.  

 Pořizování a uschovávání písemné dokumentace o veškerých krocích učiněných 

v přijímacím řízení ze strany zaměstnavatele je důležité pro unesení důkazního břemene 

v případném soudním sporu týkající se diskriminace. Strategie samotného výběru 

z uchazečů by na straně zaměstnavatele měla respektovat určité zásady jako důraz 

pouze na jejich schopnosti, dovednosti a potenciál či pečlivé proškolení manažerů, kteří 

výběr provádějí. Taktéž jednotlivá práva a povinnosti stran by měla být stanovena 

výslovně v písemné pracovní smlouvě, což má odstranit neurčitost a nejistotu mezi 

stranami. Jako další prevence soudního sporu může fungovat vlastní formální 

vnitropodnikový proces řešení stížností zaměstnanců. Zavedení systému volitelných 

zaměstnaneckých výhod má být potom spravedlivou, efektivní a daňově výhodnou 

formou, jak posílit loajalitu zaměstnanců k firmě, zvýšit motivaci zaměstnanců 

k pracovnímu výkonu a zároveň zlepšit celkové pracovní prostředí. 

Co se týká zhodnocení sazby daně z příjmu ze závislé činnosti v ČR a v Anglii, 

lze konstatovat, že sazby v obou státech mají progresivní charakter v závislosti na 

příslušném pásmu příjmů. I když rozptyly pásem je velmi obtížné porovnávat, protože 

v každé zemi je rozdílná průměrně dosahovaná mzda, lze konstatovat, že daň z příjmu 

zaměstnance vypočtená sazbou daně v Anglii bude nižší, než by byla daň vypočtená 

sazbou daně v ČR. Celkově patří anglická sazba k nižším v rámci celé Evropské unie. 
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Zpracování práce provázelo mnohé problémy, které značně zvýšily celkovou 

časovou náročnost práce. Hlavní problém představovala práce s odbornou literaturou a 

ostatními zdroji v anglickém jazyce; a dále práce s odbornou anglickou terminologií 

vůbec. Mnoho anglických pojmů nebylo vůbec vhodné překládat a některé musely být 

přeloženy volně podle svého logického významu. Proto je v textu často zmíněn i 

původní anglický termín v závorce. Protože anglický a český právní systém vykazuje 

velké množství odlišností, například je v nich odlišně členěn systém práva, byla rovněž 

nemálo ztíženo vlastní srovnání jednotlivých právních aspektů týkajících se příjímání 

zaměstnanců. 

Dalším významným problémem se ukázala být aktuálnost literatury a ostatních 

zdrojů práce, které v tak dynamicky se měnící oblasti rychle zastarávají. Práce s ne vždy 

aktuální literaturou vyžadovala zpětnou kontrolu v platných právních předpisech, což 

bylo mnohdy zdlouhavé a obtížné. Nejzávažnější problém pak představoval nově 

účinný český zákoník práce, jež přinesl zásadní změny do českého pracovního práva. 

Jeho komplikovaná struktura a následek změn či zrušení jiných právních předpisů, 

podstatně ztěžoval schopnost se v problematice orientovat.   

 

I vzhledem k výše zmíněným problémům myslím, že se mi stanovené cíle práce 

podařilo naplnit. Současně přiznávám, že některé právní aspekty by si zasloužily větší 

pozornost. To však v rámci rozsahu bakalářské práce nebylo možné. Případné přílohy 

k práci nebyly doplněny, protože to pro naplnění cílů práce nebylo nutné a přínosné. 
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