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SJEDNÁNÍ ZKUŠEBNÍ DOBY PO DOHODĚ O PRACOVNÍ 

ČINNOSTI

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. února 2017, sp. zn. 21 Cdo 3480/2016
(dostupný na www.nssoud.cz)

Právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr se od pracov-
ního poměru neliší pouze uzavřením dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní 
činnosti místo pracovní smlouvy, ale také obsahem, tj. vymezením práv a povinností stran 
těchto pracovněprávních vztahů. Tyto odlišnosti opodstatňují sjednávání zkušební 
doby v pracovní smlouvě (popřípadě v jiné smlouvě) i v případech, kdy jejímu uza-
vření předcházel pracovněprávní vztah mezi stejnými stranami založený ohledně 
stejného druhu práce některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 
neboť je namístě zaměstnavateli i zaměstnanci umožnit, aby si ověřili, zda podmín-
ky výkonu práce (byť stejného druhu) v pracovním poměru včetně většího rozsa-
hu práce (srov. § 79 odst. 1 zákoníku práce) naplní očekávání, se kterým do tohoto 
pracovněprávního vztahu po skončení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní 
činnosti vstupují.

Nejvyšší soud České republiky proto dospěl k závěru, že zkušební dobu lze v pracovní 
smlouvě (popřípadě v jiné smlouvě) sjednat i v případě, že zaměstnanec vykonával 
dříve u téhož zaměstnavatele stejný druh práce na základě dohody o provedení 
práce nebo dohody o pracovní činnosti.
V projednávané věci bylo součástí písemné pracovní smlouvy uzavřené mezi žalobcem a ža-
lovaným dne 27. února 2015 mimo jiné ujednání, že
„Pracovní smlouva se sjednává:
a)  na dobu neurčitou – s tříměsíční zkušební dobou
b)  na dobu určitou t. j. do 29. února 2016.“

Z tohoto textu pracovní smlouvy není jednoznačně zřejmé, zda jeho obsahem je – mimo 
jiné – sjednání zkušební doby. Kladnému závěru by mohlo nasvědčovat nepřeškrtnutí slov 
„s tříměsíční zkušební dobou“ pod variantou a) [za předpokladu, že obsah ujednání stran 
tvoří nepřeškrtnuté části textu obou variant], závěr o nesjednání zkušební doby by naopak 
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bylo možné dovozovat z toho, že slova „s tříměsíční zkušební dobou“ jsou spojena jen s do-
bou neurčitou, která byla jako nevyhovující přeškrtnuta, což by mohlo naznačovat, že se 
neuplatní ani text o tříměsíční zkušební době. Za těchto okolností měl odvolací soud přistou-
pit – jak vyplývá z výše uvedeného – k výkladu projevu vůle vyjádřeného v pracovní smlouvě 
za účelem objasnění jeho obsahu podle pravidel vyplývajících z ustanovení § 555 a § 556 
občanského zákoníku a § 18 zákoníku práce. Jestliže tak neučinil, nemůže být jeho závěr, že 
v pracovní smlouvě uzavřené mezi žalobcem a žalovaným dne 27. února 2015 byla sjednána 
tříměsíční zkušební doba, (zatím) správný.

Komentář

Komentovaný rozsudek se týká institutu zkušební doby a má pro praxi hned dvojí význam. 
Zkušební doba představuje zvláštní úsek trvání pracovního poměru, v jehož rámci si mohou 
strany vyzkoušet, zda jim vzájemná spolupráce vyhovuje, a pro případ, že by tomu tak neby-
lo, může kterákoliv ze stran pracovní poměr ve zkušební době ukončit s okamžitými účinky 
a bez uvedení důvodu. Proto také zákoník práce požaduje, aby byla zkušební doba sjednána 
písemně a vždy nejpozději v den nástupu do práce.

V praxi se však stává, že uzavření pracovní smlouvy a vzniku pracovního poměru před-
chází mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem výkon práce na základě dohody o provedení 
práce nebo dohody o pracovní činnosti. Teprve až po určité době (například po vyčerpání 
maximálního ročního limitu práce na základě dohody o provedení práce) strany uzavřou pra-
covní smlouvu, v níž bývá zpravidla sjednána i zkušební doba.

Mohlo by se ovšem zdát, že v takovém případě si zaměstnavatel a zaměstnanec už spo-
lupráci vyzkoušeli v rámci dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a že 
tedy zkušební doba neplní svůj účel, a proto ji platně sjednat nelze. Nejvyšší soud však 
potvrdil, že i v těchto případech může být zkušební doba bez omezení sjednána, 
neboť právní vztah z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr má jinou 
kvalitu a vztah stran je odlišný (např. nemusí být rozvrhována pracovní doba a přidělo-
vána práce). Nelze proto hovořit o tom, že dohoda o provedení práce nebo dohoda 
o pracovní činnosti, která předchází uzavření pracovní smlouvy, nahrazuje zkušební 
dobu.

Rozsudek dále upozorňuje na úskalí formulářových smluv. V daném případě strany 
použily předtištěný formulář zaměstnavatele, v němž byla možnost sjednat jak dobu určitou, 
tak dobu neurčitou s tím, že jen u doby neurčité byl odkaz na zkušební dobu. Strany sjednaly 
pracovní poměr na dobu určitou, přeškrtly slova „na dobu neurčitou“, avšak ponechaly ne-
dotčený text o zkušební době. Nejvyšší soud dovodil, že v daném případě není zřejmé, 
co uvedeným postupem strany zamýšlely – zda zkušební doba měla, nebo neměla 
být sjednána.

Nejvyšší soud proto tuto věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení, avšak připo-
mněl, že pokud se nepodaří věc vyjasnit a nadále bude možný dvojí výklad tohoto 
 ujednání, musí se v souladu se zákoníkem práce použít výklad nejpříznivější pro za-
městnance. To může v dané věci znamenat, že nepodaří-li se dovodit, že strany chtěly zku-
šební dobu sjednat, může se zkušební doba považovat za nesjednanou (přestože ve smlouvě 
výslovně uvedena je). Zaměstnavatelé by si měli proto vzít z tohoto případu ponaučení a dbát 
na to, že pokud používají formulářovou smlouvu, musí ji vždy vyplnit tak, aby byl 
veškerý obsah jasný, jednoznačný, srozumitelný a určitý.
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