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První tři měsíce v nové práci
nezvládne každý čtvrtý
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na zmínky o sociálních sítích je judikatura
českýchsoudůchudá.Odborníci semohou
inspirovat rozhodnutíminěmeckých sou-
dů v této oblasti. Například podle nedáv-

ného rozhodnutí jistého odvolacího soudu v Hei-
delbergu je nutné dodržovat pravidla soutěžního
práva i při využívání sociální sítě LinkedIn.com.
Pracovník personální agentury se zaměřením

na získávání pracovníků z IT napsal přes sociální
síťXing(vNěmeckuhojnějivyužívanánežcelosvě-
tově známější LinkedIn) dvěma zaměstnancům
konkurenčnífirmy: „Snadvíte, co jste si způsobili.
Doufám, že tušíte, v jakém podniku jste se ocitli.
Přeji vám hodně štěstí. Jakékoliv dotazy rád zod-
povím.“Tytozprávynáborářneposlal zfiremního,
alezesoukroméhoLinkedInúčtu,vněmžvšakbyla
na prvnímmístě uvedena jeho pozice v agentuře.
Soudvtomtosdělení shledalprotiprávnízlehčo-

vání soutěžitele – což je zakázáno i podle českého
práva–apřiznalžalobcináhradunákladůzaprávní
zastoupení,kteréžalobcepotřeboval,abysedomo-
hlnápravy.Pokudbytímtozpůsobemjednalpříliš
horlivýpracovníkpersonálníhooddělenívefirmě,
byl by za to zaměstnavatel rovněž zodpovědný.
Kestejnémuzávěrubydleméhonázorudošel i čes-
ký soud, zákonynaochranuhospodářské soutěže
jsou v obou zemích velmi podobné.

V Německu padlo už několik soudních rozhod-
nutí, která se týkala ukončení pracovního pomě-
ru kvůli tomu, že pracovník publikoval například
naFacebookuvýrokyočerňující jehozaměstnava-
tele. Na rozdíl od osobníhohovorunebo telefoná-
tů jsou výroky zveřejněné na Facebooku snadno
prokazatelné. Toto jednání může nesporně vést
k výtkámnebo výpovědi.
Existuje i množství různých rozsudků kvůli

tomu, že zaměstnanec na sociální síti urážel pří-
mo svého nadřízeného. Jako ukázku mohu uvést
případ, kdy zaměstnanec na svém facebookovém
účtunazval zaměstnavatele „tyranemavykořisťo-
vatelem“. Uvedl, že „musí vyřizovat debilní hova-
diny za minimální mzdu minus dvacet procent“.
Odvolací soud potvrdil okamžité zrušení pracov-
ního poměru.
Na druhou stranu dal odvolací soud za pravdu

bývalé zaměstnankyni, kteroužaloval její zaměst-
navatel.Nasvémfacebookovémprofiluženaozna-
čila nadřízeného za „egocentrického šéfa“ a firmu
za „mizernou díru“. Aby toho nebylomálo, vyzva-
la ještě ke „shitstormu“, tedy k množství výroků
velektronickýchmédiíchproti svémušéfovi a fir-
mě, ve které pracovala. Ačkoli bylo těchto výroků
vsoučtumnohemvícenežvprvnímpřípadě,došel
soudknázoru, že její vyjádření spadají podústav-
ně zaručenou svobodu projevu. Tyto výroky totiž
bylyviditelnépouzepro její přátelenaFacebooku,
což soudci nakonec považovali za soukromou zá-
ležitostvkruhupřátel. Proti tomu lze samozřejmě
argumentovat tím,žepočetpřátelnaFacebooku je
častomnohonásobněvyšší nežpočet skutečných
přátel. Z pohledu soudce se však jednalo o výroky
učiněné v soukromé sféře.
Poučení pro zaměstnance tedy zní: Musíte-li

nutněventilovat svoufrustraci zprácenebofirmy
nasociálníchsítích (pozor: internetnicnezapomí-
ná!), nesmějí být vaše výroky veřejně přístupné.
Apročzatímnemámekdispozicižádnépodobné

rozsudkyčeskýchsoudů?Rozhodněneproto,žeby
seunásvevirtuálnímprostoruprávoneporušovalo.
Je tospíšeproto, žečeskásoudní řízení trvajímno-
hemdélenežvNěmeckuarozhodnutínižšíchsoudů
se nezveřejňují. Ve většině případů se tak čeští za-
městnavatelésnažítentoproblémřešitpružnějšími
cestami, než jsou zdlouhavá soudní řízení.
A poučení pro všechny? Stejně jako v běžném

životěplatí i v tomtopřípadě, že jakpodniky,které
vybírají zaměstnancepřes sociální sítě, tak i jejich
zaměstnanci nesmějí zapomínat na dodržování
právních předpisů. I ve virtuálním světě je nutné
pamatovat na pravidla slušného chování.

urážet konkurenci
na sociální síti se
nevyplácí. padají
za to rozsudky

leaders voice

arthur braun
Partner a advokát,
bpv Braun Partners

jana machálková
jana.machalkova@economia.cz

pozdní příchody,
vysoká chybovost,
dlouhé kuřácké
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ve zkušební době.
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Hádejte, kdo se dostal do tříměsíčního
programu pro zvýšení výkonnosti?

Neberu to jako poctu pro mě osobně. Beru to,
jako že prokazuji celému týmu velkou službu.

Poděkujememu?
my jsme teď slušňáci?

v německu padlo už několik
soudních rozhodnutí,
která se týkala výpovědi
zaměstnanci kvůli tomu, že
urážel zaměstnavatele nebo
svého nadřízeného
na Facebooku.

česko

3měsíce
u vedoucích pracovníků
až 6 měsíců. Během
zkušební doby
může pracovník
i zaměstnavatel
pracovní poměr kdykoliv
okamžitě ukončit.

Německo

6měsíců
maximální délka je běžná
například u lékařů. Během této
doby platí ze strany zaměstnance
i zaměstnavatele čtrnáctidenní
výpovědní lhůta.

sloveNsko

3měsíce
u vedoucích pracovníků
nejdéle 6 měsíců,
v kolektivní smlouvě lze
dojednat prodloužení.
Během zkušební doby
lze pracovní poměr
oboustranně kdykoliv
ukončit.

polsko

3měsíce
Pokud zaměstnanec ve zkušební době pracuje
alespoň dva týdny, činí výpovědní lhůta tři dny,
jinak je výpovědní lhůta týden. Zkušební dobu
lze prodloužit zaměstnankyním, které otěhotní.

rakousko

1měsíc
Pracovní smlouvu je možné uzavřít i ústně,
potom zaměstnanec obdrží tzv. pracovní kartu
s výpisem všech podmínek. Zkušební doba trvá
u většiny profesí jeden měsíc.

na jak dlouho lze sjednat zkušební dobu v okolních zemích

zdroj: zjištěNí HN

prvNí tři měsíce. Zaměstnavatelé mají menší prostor pro to, dávat nováčkům opakované šance, a více
volí rovnou konec pracovního poměru. Chyby ale nejsou jen na straně zaměstnanců, některé firmy například
nedokážou novému pracovníkovi řádně vysvětlit, co se po něm vlastně chce.

t
říměsíčnízkušebnídobuvnovémzaměst-
nání podle pracovního portálu Džob.cz
„nepřežije“skoročtvrtinazaměstnanců.
Vyplývátozprůzkumu,kterýserverpro-
vedlmezi60malýmiastřednímifirmami
zcelé republiky, ježdohromadyzaměst-
návajítisícelidí. „Vsoučasnédoběnemají
zaměstnavateléprostordávatopakova-

né šance, které je stojí čas i peníze. Stále častěji proto
přistupují k výpovědi ve zkušební době, oproti loňsku
jetakovýchpřípadůo17procentvíce,“uvedlaWeronika
Kodziolková z portálu.
Trend potvrzuje ředitel personální agentury Prag-

ma Vladimír Bělonohý: „Výpovědí ve zkušební době
proti minulému roku přibylo například v obchodě.
Firmysi teďzaměstnancemnohemvícevybírají.Když
firma vidí, že nový zaměstnanec není zase tak dobrý,
raději se s ním rychle rozloučí a hledá lepšího,“ říká
Bělonohý.
Důvod,proč tonevyjdeužvezkušebnídobě, ale roz-

hodně není jen na straně začínajících zaměstnanců,
kteří se nedokážou rychle zapracovat.
„Výběr zaměstnanců je dovednost, kterou řadama-

nažerůnemá,aodmításitopřiznat.Jetobohuželčastý,
velmi drahý i nešťastný případ pro obě strany. Firma
takéněkdyponástupuuchazeče změní proti původní
domluvě zadání a úkoly související s pracovní pozicí,“
říká David Petrů, ředitel personálně-poradenské spo-
lečnosti Hill International Česká republika. Nováček
taktřebanastoupínamístovdomnění,žebudeodrána
dovečerahovořitanglicky,aleveskutečnosti jazykvů-
bec nevyužije. Případněmumanažer na pohovoru sli-
boval tvořivoupráciaponástupunanějpřehodilpráci
produkčního, přiblížil Petrů příklady z praxe.
Další častou chybouze stranyfirem jenezvládnutý

adaptační proces. Novému zaměstnanci nikdo po-
řádněnevysvětlí, co seponěmchce, šéf nemána jeho
otázky čas, a když se pak opakuje nějaká chyba, nový
pracovník slyší: zítra už nemusíte chodit. Zaučování
nováčka je v mnoha firmách nastaveno spíše „na pa-
píře“. Například podle průzkumu společnosti DMC
pouzetřetinapodnikůzpětnězjišťuje, jaksezaškolení
nového pracovníka povedlo.

Supermana nechejte raději doma
„Neadekvátnípřístupkpráci jepodlenašichzkušenos-
tí třetímnejčastějšímdůvodem,pročnovízaměstnan-
ci skončí ještě ve zkušební době. Jedná se například
opozdnípříchody, vysokouchybovost, dlouhékuřác-
ké pauzy a nepřetržité stěžování si,“ popisuje chyby
zaměstnanců Jan Šícha, výkonný ředitel poradenské
společnostiM.C. Triton.
Mnoho nováčkůmá tendence se ve zkušební době

přepínat,pracovat ipřesčasasnažit sevytvořitdojem,
že pro práci doslova dýchají. Odborníci tento přístup
moc nedoporučují: „Není dobré pracovat od začátku
přesčas, protože to může být vnímáno, že práci ne-
zvládáte,“ říká David Petrů z Hill.
Jenžecodělatvpřípadě,kdyněkdonastoupínanové

místoašéfakolegové jej začnouzahlcovatmnožstvím
urgentních úkolů, protože s některými věcmi cíle-
ně čekali až na příchod nového zaměstnance? Ten se
ocitá vnepříjemnépozici – nechcepráci odmítat, aby
na sebe nevrhl špatné světlo.
„To je velmi individuální. Záleží, jestli má být toto

zadání trvalého rázu nebo jestli jde jen o ‚vyčištění
stolu‘ po předchůdci. Nový zaměstnanec by si měl
ještě před nástupem zjistit, jestli je ve firmě práce
přesčas nebo o víkendech standardní a dlouhodobá.

Pokud ano, sám byměl zvážit, nakolik je ochotný to
akceptovat,“ říká headhunterka a šéfka společnosti
Recruit CZ Markéta Švédová. Právě to je ale častá
chyba uchazečů o práci – na pohovoru se zajímají
o budoucí plat, benefity a dovolenou, zrovna tak by
aleměli hovor smanažerem využít k získání dostat-
ku informací o každodenním „cvrkotu“ ve firměa její
kultuře, aby po nástupu nebyli překvapeni.
Velmišpatnýsignálosoběvyšlezaměstnanec,který

pouplynutízkušebnídobyzvolní stím,žeužmámísto
stejně jisté. „Podvědomětotaksnadmůžefungovat, že
byzaměstnanecchtělzvolnit,alevědoměmusínaopak
přehoditnavyšší rychlostní stupeň.Zahřívací kolouž
mátotiž za sebouanynímuzačínázávod.Atěm,kteří
zvolní vědomě, není pomoci. Ani radou odborníka,“
říkáOndřejHlaváček, ředitel poradenské společnosti
Neumann& Partners.

Manažera lze testovat až půl roku
Lidénastupující namanažerskámístamají proti běž-
nýmzaměstnancůmtrochunevýhodu: zkušebnídoba
promanažerymůže být až šestiměsíční.
V praxi ale k odchodům šéfů ještě ve zkušební době

častonedochází. „Vnašíheadhuntersképraxi totéměř
neznáme. Je to z důvodu, že naši kandidáti opouštějí
stávajícímístokvůlikonkrétnínabídcenovéhozaměst-
navateleneboproto,žefirmapřipravípodmínky,které
jsou pro ně zajímavé,“ říká Švédová z Recruit CZ.
Někteřímanažeři jsoupopříchodunanovémístotak

horliví, žechtějívšeměnit–bezohledunato, jestli jsou
zásahypotřeba.Odbornícivedoucím-nováčkůmdopo-
ručujínicneuspěchat. Spíše se sfirmouapodřízenými
postupněseznamovata teprvepozkušebnídobězačít
se změnami. Tedy samozřejměpokudnebyli na rychlé
provedenízměnkvůlinějakékrizipřímonajmuti. „Není
dobréuplatňovathnedzezačátkunanovémvedoucím
místě direktivní metodu – já jsem to dříve dělal takto
a teď to budu dělat stejným způsobem. Manažer by
mělmítpřipravenoustrategiinazkušebnídobuiponí,
umět hledat možnosti pro vylepšení procesů i úspor
a takémít smysl pro humor,“ radíDavid Petrů zHill.


