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Pro většinu zaměstnanců je zkušební doba obvyklou součástí pracovní smlouvy, ale nejedná 

se o náležitost povinnou. Dále se většina zaměstnanců i zaměstnavatelů mylně domnívá, že 

délka zkušební doby je 3 měsíce, což není vždy pravda. Délka zkušební doby může být také 

kratší nebo se nemusí sjednávat vůbec. 

Smyslem institutu zkušební doby by mělo být vzájemné zjištění mezi zaměstnavatelem  

a zaměstnancem, zda čerstvě uzavřená pracovní smlouva je to, co každá ze stran očekávala 

a v případě, že tomu tak není, aby bylo možné pracovněprávní vztah včas a rychle ukončit. 

Někteří zaměstnavatelé žijí v omylu, že zkušební dobu nelze sjednat u pracovních poměrů na 

dobu určitou, což není pravda. Stejně jako v případě pracovního poměru na dobu neurčitou 

tak nesmí zkušební doba přesáhnout dobu 3 měsíců, v případě vedoucích zaměstnanců až  

na dobu 6 měsíců. Naopak délka zkušební doby u pracovních poměrů na dobu určitou nesmí 

být delší než je polovina doby trvání pracovního poměru. Tato úprava chrání zejména sezónní 

zaměstnance, aby po celou dobu pracovního poměru nebyli ve zkušební době, a tudíž ve 

značné nejistotě. 

Důležité je, že sjednání zkušební doby je možné nejpozději v den nástupu do práce, což nelze 

již následně napravit a k případným dodatkům nebude přihlíženo. Stejně tak nemůže být 

přihlíženo k prodlužování zkušební doby, a to dokonce ani přes souhlas obou smluvních stran. 

Na druhou stranu zkušební doba se automaticky prodlužuje v případech, kdy byly celodenní 

překážky na straně zaměstnance (pracovní neschopnost nebo dovolená). 

V případě sjednání pracovní doby je samozřejmostí písemná forma, neboť jiným způsobem je 

její uzavření neplatné, nicméně je možné neuzavření zkušební doby písemnou formou 

dodatečně zhojit, což nemá za následek její neplatnost. 

S Asociací za novým právem… bezpečně a pohodlně 
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 
Právní zpravodaj je rozesílán pravidelně v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 
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