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Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora 



Čím se zakládá pracovní poměr a 

kdy vzniká? 

 

 Pracovní poměr se zakládá vždy 

pracovní smlouvou 

 

 Vzniká dnem, který v ní byl určen jako 

den nástupu do práce. 

 



Jaké jsou náležitosti pracovní 

smlouvy? Vyjmenujte je! 

 

1) zaměstnavatel, zaměstnanec (přesné 

identifikační údaje) 

2) druh práce 

3) místo výkonu práce a 

4) den nástupu do práce 



Co se stane v případě, že některá z 

náležitostí pracovní smlouvy chybí? 

 

 

    uvedené náležitosti jsou povinné 

    nejsou-li uvedeny, pracovní smlouva 

 není  platná 

 

 
 

 



Jaké podmínky si mohou strany 

v pracovní smlouvě dohodnout? 

např.: 

 pružná pracovní doba 

  dovolená navíc 

  služební automobil 

  služební mobil, notebook 

  další sjednané výhody 



Co se v pracovní smlouvě 

většinou dohodne a uvede? 

 

zkušební dobu, která může činit 

maximálně     3 měsíce 

lze sjednat konkurenční doložku 

účast na služebních cestách (tuzemských, 

zahraničních) 

jiné podmínky 



Jakou formu má pracovní smlouva? 

Co se stane při nedodržení této 

podmínky? 

pracovní smlouva musí být vždy písemná 

nedodržení této podmínky však nezakládá 

neplatnost smlouvy 

 

Pracovní poměr tedy může vzniknout i ústní 

dohodou či mlčky, avšak zaměstnavatel se 

vystavuje vysoké pokutě od inspektorátu práce. 



Jak může vzniknout pracovní 

poměr? 

 

1)  pracovní smlouvou – běžné pracovní 

 místa  (dělník, úředník, aj.) 

2)   jmenováním – ředitelé firem (generální  

 ředitel) 

3)   volbou – orgány družstev a firem (člen 

 dozorčí rady) 



Jak může být pracovní poměr 

ukončen? 

 

 1) dohodou, 

 2) výpovědí, 

 3) okamžitým zrušením, 

 4) zrušením ve zkušební době, 

 5) uplynutím doby, byl-li sjednán na dobu 

      určitou. 
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