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PRACOVNÍ PRÁVO 

 

Souhrn právních norem upravujících 

pracovněprávní vztahy a vztahy s 

výkonem práce související (dovolená, 

mzdy, odpovědnost za škodu, ochrana 

zdraví při práci…) 

 

Odvětví práva soukromého – princip 

rovného zacházení se všemi zaměstnanci 



 PRACOVNÍ PRÁVO 

 HLAVNÍ PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA 

Ústava ČR 

Listina základních práv a svobod (4. část – 
hospodářská, sociální a kulturní práva) 

Zákoník práce – základní právní předpis, 
který upravuje naprostou většinu 

pracovněprávních vztahů 

Zákon o zaměstnanosti 

Zákon o ochraně zaměstnanců 

Občanský zákoník 

Zákon o kolektivním vyjednávání 

Příslušné předpisy EU 



PRACOVNÍ PRÁVO 

ZÁKONÍK PRÁCE 

Upravuje právní vztahy vznikající při 

výkonu závislé práce 

Závislá práce = výlučně osobní výkon 

práce zaměstnance pro zaměstnavatele 

Je vykonávána v pracovním poměru nebo 

ve vztahu založeném dohodami – o 

provedení práce a o pracovní činnosti 

Práva a povinnosti v pracovněprávních 

vztazích mohou být upravena (pokud to 

zákon nezakazuje) 



ZÁKONÍK PRÁCE 

ÚČASTNÍCI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 

Účastníky (subjekty) 
pracovněprávních vztahů 

jsou zaměstnanci a 
zaměstnavatelé 



ZAMĚSTNANEC 

Fyzická osoba, která je pracovněprávně 

způsobilá 

Způsobilost vzniká dovršením 15 let a 

ukončením povinné školní docházky  

den nástupu do práce nesmí předcházet 

dni ukončení povinné školní docházky 

Omezení způsobilosti se řídí občanským 

zákoníkem 

 



ZAMĚSTNAVATEL 

Právnická nebo fyzická osoba, která 
zaměstnává fyzickou osobu v 
pracovněprávním vztahu 

Zaměstnavatel vystupuje v 
pracovněprávních vztazích svým jménem, 
zastoupení se řídí občanským zákoníkem 

Každý zaměstnavatel může zaměstnávat 
jakýkoli počet zaměstnanců 

Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat 
rovné zacházení se všemi zaměstnanci 

Je zakázána jakákoliv diskriminace 
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