
Výhody a nevýhody doktríny at-will employment 

Abstrakt 
 

Tato diplomová práce se zabývá se doktrínou at-will, která je výchozím principem 

ovládajícím pracovní právo Spojených států amerických, a směřuje k vyhodnocení jejích 

výhod a nevýhod. Jako předpoklad pro analýzu možných výhod a nevýhod doktríny at-will, 

jsou v první části vymezeny pojmy pracovního práva, pracovní smlouvy a zaměstnance 

v právním řádu Spojených států amerických a jsou vzaty v úvahu značné rozdíly plynoucí 

z odlišnosti angloamerické a kontinentální právní kultury. Dalším předpokladem je popis 

základních atributů a historického vývoje doktríny at-will, která ve Spojených státech 

amerických stěžejním principem ovládajícím pracovněprávní vztahy. Druhá část proto 

popisuje samotnou doktrínu at-will a její postavení v právním řádu Spojených států 

amerických a její historický vývoj. Ve třetí až páté části se práce věnuje třem hlavním 

výjimkám, které byly k doktríně postupem času vytvořeny především činností soudů. Jedná se 

o veřejný zájem, odvozenou smlouvu a ujednání o dobré víře a spravedlivém zacházení. 

Každá z výjimek je nejprve pojmově vymezena a následně je popsán její vliv na 

pracovněprávní spory, tedy praktická aplikace soudy jednotlivých států USA. Průběžně je u 

výjimek shrnuto, v jaké míře je ta která výjimka uplatňována v jednotlivých státech. Práce se 

rovněž zaobírá důvody, proč naopak v některých státech výjimky aplikovány nejsou a zda 

namísto jejího přijetí zvolily cestu legislativní úpravy. Šestá část charakterizuje doktrínu tak, 

jak se ve větší či menší míře zachovala ve své čisté podobě bez aplikace jakýchkoli výjimek. 

Konkrétně se tak stalo pouze ve dvou státech, Floridě a Georgii. Sedmá část je zaměřena na 

relevantní českou právní úpravu ukončování pracovněprávních vztahů, jelikož je tato 

nepominutelná pro dosažení účelu diplomové práce. Zejména je poukázáno na naprostý 

kontrast mezi úpravou pracovního práva Spojených států amerických a právní úpravou 

českou, reprezentantem kontinentální právní kultury. V části osmé je pak přistoupeno 

k samotnému hodnocení výhod a nevýhod doktríny. Je analyzována hypotéza funkčnosti 

doktríny at-will v její původní podobě a tato je srovnána s praktickými dopady aplikace 

výjimek. 

 

 

Klíčová slova: [doktrína at-will, common law, skončení pracovního 

poměru] 

 

 


