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Úvod 

Skončení pracovního poměru je tématem, se kterým se většina lidí nesetká pouze 

v teoretické rovině. Prakticky každý během svého života někdy řešil nebo řešit bude skončení 

pracovního poměru, případně zrušení právního vztahu založeného dohodami konanými mimo 

pracovní poměr, ať už se tak stane v souladu s jeho vůlí či proti jeho vůli. V mé diplomové práci 

se zaměřím právě na druhou možnou variantu, tedy skončení pracovního poměru nebo právního 

vztahu založeného dohodami konanými mimo pracovní poměr, a to proti vůli zaměstnance. 

Primárním zaměřením diplomové práce však nebude právní úprava ukončení pracovněprávních 

vztahů v českém právním prostředí, nýbrž v právním prostředí Spojených států amerických, 

které je ovládáno právě doktrínou at-will. Jak napovídá název mé diplomové práce, jejím cílem 

je poskytnout rozbor jejích výhod a nevýhod.  

Aby bylo možné kvalitně analyzovat možné výhody a nevýhody, je třeba nejprve vymezit 

pojem pracovního práva Spojených států amerických a vzít v úvahu značné rozdíly plynoucí 

z odlišnosti angloamerické a kontinentální právní kultury. Právě tento kontrast mezi právními 

kulturami a z něj plynoucí odchylky v přístupu k pracovnímu právu vůbec, mi byl inspirací 

k výběru tématu a bude obsahem první části práce. Dalším předpokladem je popis základních 

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

stěžejním principem ovládajícím pracovněprávní vztahy. Jemu věnuji druhou část práce. 

Ve třetí až páté části se budu zabývat třemi hlavními výjimkami, které byly k doktríně 

postupem času vytvořeny především činností soudů. Jsou jimi veřejný zájem, odvozená smlouva 

a ujednání o dobré víře a spravedlivém zacházení. 

Šestá část bude věnována charakteristice doktríny 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 bude zaměřena na relevantní českou právní úpravu ukončování 

pracovněprávních vztah a změn jejich obsahu, jelikož ji považuji za neopominutelnou pro 

dosažení účelu diplomové práce. Důvodem je právě rozdílnost právních kultur, která je vhodným 

základem pro posuzování výhod a nevýhod doktríny. 

V části osmé pak přistoupím k samotnému hodnocení výhod a nevýhod, a to jak 

s ohledem na základní podobu doktríny, tak i na uplatňování hlavních výjimek k ní.  
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1. Pracovní právo Spojených států amerických 

Předtím, než přistoupím k rozboru doktríny at-will v pracovněprávních vztazích, je pro 

účely této diplomové práce třeba vymezit některé základní pojmy, jako je pracovní právo ve 

Spojených státech amerických, pracovní smlouva a zaměstnanec.  

1.1. Povaha pracovního práva 

V první řadě je třeba upozornit na to, že nic jako pracovní právo ve smyslu, v jakém jej 

chápe kontinentální právní kultura, ve Spojených státech neexistuje. Na tomto stavu se podílí 

několik faktorů, avšak tím nejvýznamnějším je odlišnost právních kultur sama o sobě. Spojené 

státy mají federální systém vlády. Zákony nejsou tvořeny jedním suverénem a pracovněprávní 

vztahy jsou tak regulovány na dvou úrovních, federální a státní. Existuje v podstatě padesát 

jedna různých „pracovních práv“.
1
 Jak bylo předestřeno výše, Spojené státy americké jsou 

reprezentantem angloamerické právní kultury. Pracovní právo se tak postupně vyvíjí převážně v 

důsledku činnosti soudů, v rámci common law. Nejen to, soudy mají mnohem větší diskreční 

pravomoc, co se týče výkladu již platných a účinných norem.
2
  To znamená, že pracovní právo 

jednotlivých států v převážné většině nebylo vytvořeno prostřednictvím zákoných norem, nýbrž 

samotnou činností soudů. Ty nejzákladnější principy a doktríny ovládající pracovní právo tak 

zpravidla nejsou k nalezení v nějakém uceleném kodexu, jak je zvykem v právní kultuře 

kontinentální. Dá se říci, že americké pracovní právo se vyvinulo a vyvíjí ve třech směrech. 

Prvním je common law, v jehož rámci se v jednotlivých státech postupně vyvinuly doktríny 

regulující pracovní smlouvu, druhým jsou zákonná omezení, a třetím směrem je právo 

odborových orgnizací a kolektivního vyjednávání.
3
 Ve své práci se zaměřím převážně, nikoli 

však výlučně, na common law, jelikož nejen samotná doktrína at-will, ale i hlavní výjimky k ní, 

byly přijaty a vyvinuty soudy jednotlivých států. 

1.2. Povaha pracovní smlouvy 

Právní řád Spojených států v zásadě neklade žádné specifické zákonné požadavky na 

formu ani obsah pracovní smlouvy. Rovněž nestanovuje maximální délku trvání 

                                                 
1
  SCHILLER, Reuel E. Regulating the Workplace: Three Models of Labor and Employment Law in the United 

States [online]. 2012. [cit. 25. 7. 2018]. Dostupné z: 

https://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.cz/&httpsredir=1&article=22

54&context=faculty_scholarship.  
2
  SCHILLER 2012 op. cit. 

3 
 SCHILLER 2012 op. cit. 

https://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.cz/&httpsredir=1&article=2254&context=faculty_scholarship
https://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.cz/&httpsredir=1&article=2254&context=faculty_scholarship


 

7 

 

 

pracovněprávního vztahu na dobu určitou. Nesetkáme se zde ani s ustanoveními vymezujícími 

mandatorní zkušební nebo výpovědní dobu, s výjimkou hromadného propouštění.
4
  

1.2.1. Písemné smlouvy at-will 

Nejčastějším typem pracovní smlouvy ve Spojených státech je smlouva v režimu at-will. 

Tento smluvní typ umožňuje zaměstnanci pracovní poměr ukončit kdykoli, z jakéhokoli nebo 

dokonce žádného důvodu, a tomu zrcadlově odpovídá právo zaměstnavatele dát zaměstnanci 

výpověď kdykoli, z jakéhokoli nebo žádného důvodu, pokud se nejedná o důvod protiprávní. 

Protiprávním důvodem může být výpoveď motivovaná diskriminačními důvody nebo ze msty. 

Smlouvy tohoto typu zpravidla obsahují základní ujednání o mzdě, pracovní pozici, pracovních 

povinnostech a typu pracovního úvazku. Zároveň obsahují ujednání, že se jedná o 

pracovněprávní vztah at-will, tedy s možností ukončit je dle vůle obou smluvních stran. 

Zaměstnanci sice může být pracovní poměr ukončen dle vůle zaměstnavatele, nicméně mu 

zůstává právo domáhat se ostatních práv, jež mu pracovní smlouva zaručuje.
5
 

1.2.2. Písemné smlouvy mimo režim at-will 

Písemná smlouva mimo režim at-will bývá mnohem detailnější co do vymezení 

vzájemných práv a povinností. Písemná smlouva zpravidla zakládá pracovněprávní vztah na 

dobu určitou, a zavazuje zaměstnance k setrvání v pracovněprávním vztahu po dobu sjednanou 

ve smlouvě a zaměstnavatele k neukončení pracovněprávního vztahu po stanovenou dobu. 

Případné podmínky jeho ukončení jsou rovněž součástí této smlouvy. To znamená, že 

zaměstnanci nemůže být dána výpověď z jiných než sjednaných důvodů. V opačném případě by 

se jednalo o porušení smluvní povinnosti.
6
 Nutno podotknout, že tento typ smlouvy využívají 

nejčastěji výkonní ředitelé nebo klíčoví zaměstnanci, kteří si se zaměstnavatelem vyjednali 

specifické podmínky pracovního poměru, které v pracovněprávních vztazích v režimu at-will 

přítomny nejsou.
7
 

                                                 
4 

L&E GLOBAL, Employment contracts in USA. [online]. 2013. [cit. 25. 7. 2018]. Dostupné z: 

https://knowledge.leglobal.org/employment-contracts-in-usa/.  
5  

GONZALO LAW LLC, Four types of employment contracts. [online]. 2016. [cit. 25. 7. 2018]. Dostupné z: 

https://www.gonzalolaw.com/4-types-of-employment-contracts/. 
 

6  
GONZALO LAW LLC, op. cit.

 
 

7
  BAKER & MCKENZIE. U.S. Employment Law for Global Employers. [online]. 2011. [cit. 25. 7. 2018]. 

Dostupné z: 

https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.cz/&httpsredir=1&artic

le=1061&context=lawfirms.  

https://knowledge.leglobal.org/employment-contracts-in-usa/
https://www.gonzalolaw.com/4-types-of-employment-contracts/
https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.cz/&httpsredir=1&article=1061&context=lawfirms
https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.cz/&httpsredir=1&article=1061&context=lawfirms
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1.2.3. Ústní smlouvy 

I ústní smlouvy jsou v pracovněprávním kontextu smlouvami závaznými a vynutitelnými. 

Jejich obsahem může být buď sjednání
8
 režimu at-will, nebo mohou obsahovat podobné prvky 

jako smlouva písemná, tedy sjednání trvání pracovněprávního vztahu na dobu určitou, nebo jeho 

trvání podmínit plněním pracovních povinností specifikovaných v ústní smlouvě. Nevýhodou 

této formy pracovní smlouvy je ztížená prokazatelnost její existence v případě sporu.
9
 

1.2.4. Odvozené smlouvy 

Právními důvody vzniku těchto smluv mohou být ústní i písemná prohlášení a další 

okolnosti, jako je délka trvání pracovněprávního vztahu nebo kvalita plnění pracovních 

povinností. Většina odvozených smluv existuje v určité latentní podobě do okamžiku, kdy je 

pracovněprávní vztah ukončen. Předmětem sporu pak může být to, zda se jednalo o smlouvu 

odvozenou, zda na jí založený smluvní vztah dopadal režim at-will či nikoli, nebo zda se 

zaměstnavatel zavázal k ukončení pracovněprávního vztahu pouze ze spravedlivého důvodu.
10

 

1.2.5. Zaměstnanec 

Ačkoli existují určité legislativní výjimky, obecná praxe ve Spojených státech je taková, 

že pojem zaměstnanec není nijak univerzálně definován. Pojem je často vymezen pouze v rámci 

konkrétního právního předpisu nebo doktríny v souvislosti se specifickým účelem, pro který má 

být v daném kontextu definován.
11

 Například v souvislosti s doktrínou „respondeat superior“, 

která využívá tzv. „direct and control“ test, je zaměstnanec definován jako někdo, koho má 

druhá osoba právo řídit a kontrolovat plnění jeho pracovních povinností, a zaměstnavatel je tak 

vymezen jako osoba, které náleží právo na řízení a kontrolu a zároveň je osobou zodpovědnou za 

činnost zaměstnance, nad kterým toto právo vykonává. Podobně pak základní definice 

zaměstnance ve většině federálních právních předpisů zaměřených na jeho ochranu, jakým je 

například Fair Labor Standards Act, využívá tzv. „economic realities test“, který jako hlavní 

kritérium k určení, zda se jedná o zaměstnance, používá ekonomické okolnosti daného vztahu 

dostatečně podporující závěr, že se jedná o zaměstnance pro účely tohoto právního předpisu. 

                                                 
8
  Spíše se bude jednat o potvrzení režimu at-will, který je v naprosté většině států považován za výchozí princip 

pracovněprávních vztahů. Jinými slovy, nesjednají-li si smluvní strany režim odlišný, uplatní se presumpce 

režimu at-will. 
9
  GONZALO LAW LLC, op. cit. 

10 
GONZALO LAW LLC, op. cit. 

11
  DAU-SCHMIDT, Kenneth G.; RAY, Michael D. The Definition of “Employee” in American Labor and 

Employment Law [online]. [cit. 1. 8. 2018]. Dostupné z 

http://www.jil.go.jp/english/events/documents/clls04_dauschmidt2.pdf. 

http://www.jil.go.jp/english/events/documents/clls04_dauschmidt2.pdf
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Stejnou logiku přijala také většina zákonů o odškodňování zaměstnanců, kde definice 

zaměstnance je k nalezení přímo v příslušném právním předpisu, zároveň je však interpretována 

široce tak, aby byl účel zákona naplněn.
12

 

Výjimkou k zavedené praxi vymezování pojmu zaměstnanec v souladu s cíli konkrétního 

právního předpisu je National Labor Relations Act. Termín zaměstnanec je zde definován 

poměrně přesně.
13

  

                                                 
12

  DAU-SCHMIDT; RAY op. cit.  
13 

DAU-SCHMIDT; RAY op. cit. 
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2. Doktrína at-will 

2.1. Vysvětlení pojmu „doktrína at-will“ 

Spojené státy americké jsou představitelem země, kde je na pracovněprávní vztahy 

pohlíženo optikou doktríny at-will. Tato doktrína umožňuje zaměstnavateli ukončit pracovní 

poměr kdykoli na základě jakéhokoli důvodu, nebo dokonce při absenci takového důvodu, pokud 

se nejedná o důvod protizákonný, přičemž za toto jednání nebude vystaven žádné právní sankci. 

Zaměstnanci náleží takové právo zrcadlově, je tedy oprávněn kdykoli podat výpověď 

z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, opět aniž by byl vystaven sankčnímu následku.
14

  

Jak bude popsáno dále v této práci, v případě doktríny at-will se jedná o jakési výchozí 

pravidlo pro oblast pracovněprávních vztahů, které může být různými způsoby omezeno, a to jak 

na úrovni common law, tak prostřednictvím právních předpisů na státní a federální úrovni, 

případně modifikováno samotnými smluvními stranami v rámci individuálních nebo 

kolektivních smluv. Tyto výjimky pak nemusí působit odděleně, často se různě kombinují.
15

 

Jediným státem, který v současné době doktrínu at-will vůbec neaplikuje, je Montana. 

Nahradila ji tzv. „good cause rule“, tedy pravidlem dobrého důvodu. Učinila tak prostřednictvím 

Wrongful Discharge From Employment Act z roku 1987 (dále jen „WDEA“) a reagovala přitom 

na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu státu Montana, který postupně rozšiřoval aplikaci 

výjimky dobré víry a spravedlivého zacházení a uváděl tak zaměstnavatele do právní nejistoty 

ohledně případné protiprávnosti jejich jednání. Zákon zakazuje ukončení pracovněprávního 

vztahu po uplynutí zkušební doby z jiného než dobrého důvodu. Dále zaručuje zaměstnanci 

právo obrátit se svým nárokem na rozhodce nebo na soud, přičemž zároveň omezuje náhradu 

škody do výše výdělku za poslední čtyři roky.
16

 

V posledních desetiletích
17

 se ze strany amerických soudů i zákonodárců objevuje 

tendence omezovat zaměstnavatelovo právo touto doktrínou mu zaručené, a činí tak 

prostřednictvím výjimek, jejichž analýze se budu věnovat v následujících částech této práce.  

                                                 
14

  MUHL, Charles J. The employment at-will doctrine: three major exceptions [online]. 2001. [cit. 2. 8. 2018]. 

Dostupné z: https://www.bls.gov/opub/mlr/2001/01/art1full.pdf.  
15

  MUHL 2001 op. cit. 
16 

JOHNSON, David L. Employment at will: A State-by-State Survey. 2. vyd. Chicago, IL: Nakladatelství 

Bloomberg BNA, 2017. 1713 s. ISBN 978-1-68267-226-6. S. 855. 
17

  SUMMERS, Clyde W. Employment at will in the United States: The divine right of employers [online]. 2000. 

[cit. 3. 8. 2018]. Dostupné z: 

https://www.law.upenn.edu/journals/jbl/articles/volume3/issue1/Summers3U.Pa.J.Lab.&Emp.L.65(2000).pdf.  

https://www.bls.gov/opub/mlr/2001/01/art1full.pdf
https://www.law.upenn.edu/journals/jbl/articles/volume3/issue1/Summers3U.Pa.J.Lab.&Emp.L.65(2000).pdf
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2.2. Historický vývoj doktríny 

S doktrínou at–will se pojí jméno Horace Graye Wooda, právníka, který tento koncept 

představil v roce 1877 jako součást svého pojednání s názvem „A treatise on the law of master 

and servant covering the relation, duties and liabilities of employers and employees“. Ačkoli 

nepanuje obecná shoda na tom, zda byl H. G. Wood skutečně tím, kdo koncept představil jako 

první, je jisté, že na konci třicátých let dvacátého století se z doktríny stalo převažující výchozí 

pravidlo pracovního práva ve Spojených státech. Doktrína byla do jednotlivých jurisdikcí přijata 

prostřednictvím common law, tedy rozhodovací činnosti soudů, a nikoli formou právního 

předpisu.
18

 

Odborná veřejnost není jednotná v odpovědi na otázku, co bylo příčinou tak rychlého 

přijetí doktríny. Někteří zastávají názor, že ji soudy přijaly právě proto, že pravidlo bylo 

jednoduché, jasné a odpovídalo tehdejším způsobům právní analýzy.
19

 Jiní tvrdí, že doktrína 

rozvíjela tehdejší obecnou teorii smlouvy, vystavenou na absolutní svobodě smluvních stran 

přizpůsobit si vzájemná práva a povinnosti dle vlastní vůle tak, jak jim připadalo nejvhodnější.
20

 

Objevuje se i pohled zcela opačný, a to že doktrína at-will představuje odklon od obecné teorie 

smlouvy a nemá v ní žádný základ. Poukazuje na to, že kdyby doktrína teorii smlouvy 

následovala, dohoda smluvních stran ohledně trvání pracovněprávního vztahu a dalších jeho 

prvků, jako výpovědní doby, by byla platná a vynutitelná a výchozí předpoklad doktríny at-will 

nebo trvání smlouvy na dobu určitou by se nemohl uplatnit. Soudy si totiž nepoložily otázku, 

která je základním prvkem smluvního práva, a to, jaká je vůle smluvních stran. Zastánci této 

teorie dodávají, že vznik doktríny reagoval právě na rostoucí počet soudních sporů mezi 

příslušníky středního managementu a jejich zaměstnavateli, přičemž pro tyto vztahy bylo 

charakteristické právě očekávání trvání pracovněprávního vztahu po delší dobu, a je tedy 

nepravděpodobné, že by rozšíření doktríny at-will bylo způsobeno tím, že tito zaměstnanci a 

jejich zaměstnavatelé sami předpokládali, že pracovněprávní vztah se řídí modelem at-will.
21

 

Nejobstojnějším vysvětlením rychlého rozšíření doktríny, na kterém se shoduje většina autorů, 

jsou důvody ekonomické, konkrétně prudký rozvoj kapitalismu. Za jeho esenciální složku je 

                                                 
18

  O´GORMAN, Daniel P. The Statute of Frauds and Oral Promises of Job Security: The Tenuous Distinction 

Between Performance and Excusable Nonperformance [online]. 2010. [cit. 3. 8. 2018]. Dostupné z: 

https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.cz/&httpsredir=1&article=1063&c

ontext=shlr.  
19 

O´GORMAN 2010 op. cit. 
20 

O´GORMAN 2010 op. cit. (Teorii rozvinuli Christopher Columbus Langdell a Oliver Wendell Holmes, Jr. 

během konce devatenáctého a začátku dvacátého století.). 

 
21

  O´GORMAN 2010 op. cit. 

https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.cz/&httpsredir=1&article=1063&context=shlr
https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.cz/&httpsredir=1&article=1063&context=shlr
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považována svoboda vlastníků kapitálu určovat veškeré parametry pracovněprávního vztahu a 

jejich absolutní autorita nad zaměstnanci, která byla rozvojem doktríny at-will bezpečně 

zastřešena.
22

 

Doktrína ve své čisté podobně přetrvávala do padesátých let minulého století. Jedinými 

výjimkami, respektive omezeními k pracovněprávnímu režimu at-will jsou zákony federální 

nebo státní
23

 a dále výjimky vytvořené v rámci common law, které se začaly objevovat právě 

koncem padesátých let dvacátého století a jejich účelem je zmírnit následky spojené se striktním 

uplatňováním doktríny.
24

  

V současné době existují tři hlavní výjimky vytvořené common law, a to výjimka 

veřejného zájmu („public policy“), výjimka odvozené smlouvy („implied in fact contract“) a 

výjimka dobré víry a spravedlivého zacházení („implied covenant of good faith and fair 

dealing“). Ne všechny tyto výjimky jsou soudy uznávány ve všech státech. Důležité však je, že 

ani jedna z nich nezměnila podstatu režimu at-will. Navzdory omezením zaměstnavatelových 

možností ukončit pracovněprávní vztah kdykoli z jakéhokoli důvodu, jsou ochranné mechanismy 

vytvořené common law spíše úzce konstruovanými výjimkami, které existují vedle pravidla at-

will a zaměstnavatelé si tak zachovávají širokou rozhodovací pravomoc k ukončení 

pracovněprávního vztahu.
25

  

   

                                                 
22

  SUMMERS 2000 op. cit. 
23

  Jedná se například o antidiskriminační právní předpisy. 
24

  O´GORMAN 2010 op. cit. 
25 

O´GORMAN 2010 op. cit. 
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3. Výjimka veřejného zájmu 

Výjimka veřejného zájmu je jednou z nejrozšířenějších
26

 výjimek k doktríně at-will a 

zároveň jednou z těch komplikovanějších. Poskytuje zaměstnanci právní ochranu před 

ukončením pracovněprávního vztahu, které narušuje veřejný zájem. Jinými slovy, presumpce 

režimu at-will se neuplatní, pokud skončení pracovního poměru veřejný zájem narušuje, jedná se 

tak o skončení protiprávní. Už to samo o sobě může implikovat určité interpretační obtíže, 

vzhledem k tomu, že veřejný zájem je pojmem poněkud otevřeným. Složitost interpretace tohoto 

pojmu formuloval Nejvyšší soud státu Connecticut jako: 

„(…) problém rozhodování kde a jak načrtnout linii mezi spory, které opravdu 

zahrnují imperativy veřejného zájmu (…) a běznými pracovněprávními spory mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli“.
27

 

Základní otázkou je, co je pramenem veřejného zájmu. Zdrojem norem reprezentujících 

veřejný zájem může být v závislosti na jurisdikci federální nebo státní ústava, federální nebo 

státních zákon, a nakonec common law.
28

 Většina států konstruuje výjimku poměrně úzce, a 

zahrnuje do ní pouze veřejný zájem vyjádřený ve státních ústavách a zákonech. Menšina států 

naopak umožňuje, aby kromě dvou prve zmíněných mohl být veřejný zájem vyjádřen navíc 

v administrativních normách a pravidlech, profesních etických kodexech, případně v rámci 

širšího vymezení pojmů veřejného dobra a občanské povinnosti.
29

 Navíc některé státy 

neumožňují aplikaci výjimky veřejného zájmu tam, kde lze uplatnit nárok na základě právního 

předpisu postihujícího konkrétní protiprávní jednání zaměstnavatele.  

3.1. Pojem veřejného zájmu 

Již v roce 1908 Nejvyšší soud Spojených států amerických v pracovněprávním sporu 

Adair v. United States došel k závěru, že žádný kontrakt, ať už je jeho předmětem cokoli, 

                                                 
26

  JOHNSON 2017 op. cit., s. 1–1713. 
27

  Rozhodnutí Supreme Court of Connecticut ve věci Emmard H. Sheets v. Teddy’s Frosted Foods, Inc., ze dne 

22.1.1980. Dostupné z: https://law.justia.com/cases/connecticut/supreme-court/1980/179-conn-471-2.html.  
28

  WILEY, Lorrie. The public policy exception to employment at will: Balancing employers' rights and the public 

interest [online]. 2009. [cit. 4. 8. 2018]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/301299851_The_public_policy_exception_to_employment_at_will_

Balancing_employers'_rights_and_the_public_interest.  
29

  WILEY 2009 op. cit.  

https://law.justia.com/cases/connecticut/supreme-court/1980/179-conn-471-2.html
https://www.researchgate.net/publication/301299851_The_public_policy_exception_to_employment_at_will_Balancing_employers'_rights_and_the_public_interest
https://www.researchgate.net/publication/301299851_The_public_policy_exception_to_employment_at_will_Balancing_employers'_rights_and_the_public_interest
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nemůže obstát, pokud jej právní řád zakazuje jakožto nekonzistentní s veřejným zájmem, 

veřejným pořádkem nebo veřejným dobrem.
30

  Soud své tvrzení dále rozvedl: 

„V každé dobře organizované společnosti pověřené povinností zachovat bezpečí svých 

členů, mohou být práva jednotlivců, byť s velkým rizikem, předmětem omezení 

vynutitelných rozumnými regulacemi, jak si bezpečnost široké veřejnosti může 

žádat.“
31

  

Pojem veřejný zájem tedy právo Spojených států amerických znalo a operovalo s ním 

v rámci pracovněprávních vztahů již dříve. Veřejný zájem jako jedna z výjimek k doktríně at–

will byl později rozvíjen soudy jednotlivých států. Například Nejvyšší soud státu Oklahoma 

v případu Clinton v. State of Oklahoma ji vymezil jako výjimku 

 „(…) spočívající v tom, že v civilizované společnosti musí být zaměstnavatelovo právo 

ukončit pracovněprávní vztah se zaměstnancem at-will vyváženo právy široké 

veřejnosti vyjádřenými právem.“
32

 

3.2. Restriktivní pojetí výjimky 

Státem, který výjimku veřejného zájmu pojímá co možná nejrestriktivněji, je Texas. 

Nejvyšší soud státu Texas v případu Sabine Pilot Service, Inc. V. Hauck připustil aplikaci 

výjimky veřejného zájmu pouze v případech, kdy jediným důvodem ukončení pracovněprávního 

vztahu je odmítnutí spáchat protiprávní čin. Musí však jít o protiprávní čin, za který hrozí 

trěstněprávní postih.
33

 O něco šířeji výjimku veřejného pořádku konstruuje Utah. Poprvé zde 

byla výjimka aplikována v případu Berube v. Fashion Ctr., Ltd. Nejvyšší soud státu Utah 

zdůraznil, že veřejný zájem bude vymezovat úzce, přičemž se bude opírat pouze o ty základní a 

nejpodstatnější principy, u nichž nemůže být pochyb o jejich významu pro ochranu veřejného 

                                                 
30 

V případě Adair v. United States se jednalo o zákaz tzv. „yellow dog contracts“. Yellow-dog contract byla 

dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, která zaměstnanci zakazovala vstup do odborové organizace. 

Pokud zákaz porušil, byl zaměstnavatel aktivně legitimován k žalobě. Tyto dohody byly postaveny mimo 

zákon v roce 1932 prostřednictvím Norris-LaGuardia Act. 
31 

Rozhodnutí Supreme court of the United States ve věci Adair v. United States, ze dne 27.1.1908. Dostupné z 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/208/161/.  

 
32 

Rozhodnutí Supreme court of Oklahoma ve věci Stacy Lynne Clinton, an individual, Plaintiff, v. State of 

Oklahoma., ze dne 22.10.2004. Dostupné z: https://caselaw.findlaw.com/ok-supreme-court/1369650.html.  

 
33

  Rozhodnutí Supreme court of Texas ve věci Sabine Pilot Service, Inc. v. Hauck, ze dne 3.4.1985. Dostupné z: 

https://caselaw.findlaw.com/vt-supreme-court/1056781.html.  

 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/208/161/
https://caselaw.findlaw.com/ok-supreme-court/1369650.html
https://caselaw.findlaw.com/vt-supreme-court/1056781.html
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zájmu.
34

 Později tento soud nastínil čtyři skupiny jednání zaměstnance ve veřejném zájmu, které 

mohou být předmětem takové výjimky. Alternativně se může jednat o: 

 odmítnutí spáchat protiprávní čin 

 výkon veřejné povinnosti, jakou je například služba v porotě 

 výkon práva nebo privilegia, jakým je například podání nároku na odškodnění ze strany 

zaměstnance 

 oznámení protiprávního činu zaměstnavatele.
35

 

Odvolací soud téhož státu později formuloval podobu tzv. čtyřbodového testu, jehož 

účelem je prokázat existenci porušení veřejného zájmu. Zaměstnanec musí kumulativně prokázat 

následující: 

 došlo k ukončení pracovněprávního vztahu 

 existuje jasný a podstatný veřejný zájem 

 jednání zaměstnance se týkalo tvrzeného veřejného zájmu 

 existuje kauzální nexus mezi ukončením pracovněprávního vztahu a jednáním ve veřejném 

zájmu.
36

 

Následující demonstrativní výčet ilustruje důvody ukončení pracovněprávního vztahu ze 

strany zaměstnavatele, kdy byla výjimka veřejného zájmu aplikována: 

 zaměstnanec byl zaměstnavatelem křivě obviněn pro trestný čin a odmítl se podrobit 

vyděračským požadavkům svého zaměstnavatele
37

 

 zaměstnanec odmítl spáchat daňový únik ve prospěch zaměstnavatele
38

 

 zaměstnanec trval na dodržování zákonných požadavků kladených na finanční instituci, u 

níž byl zaměstnán
39

 

                                                 
34 

Rozhodnutí Supreme court of Utah ve věci Berube v. Fashion Centre, Ltd., ze dne 30.3.1989. Dostupné z: 

https://law.justia.com/cases/utah/supreme-court/1989/20673.html.  
35 

Rozhodnutí Supreme court of Utah ve věci Hansen. V. American Online, Inc, ze dne 20.7.2004. Dostupné z:  

https://caselaw.findlaw.com/ut-supreme-court/1004081.html. 
36 

Rozhodnutí Court of Appeals of Utah ve věci Rackley v. Fairview Care Ctrs., Inc., ze dne 17.12.1998. 

Dostupné z:  https://caselaw.findlaw.com/ut-court-of-appeals/1111045.html. 
37 

Rozhodnutí Supreme court of Utah ve věci Hodges v. Gibson Products Co., ze dne 3.4.1991. Dostupné z:  

https://law.justia.com/cases/utah/supreme-court/1991/20929.html. 
38 

Rozhodnutí Supreme court of Utah ve věci Peterson v. Browning, ze dne 13.5.1992. Dostupné z:  

https://law.justia.com/cases/utah/supreme-court/1992/900401.html. 
39 

Rozhodnutí Supreme court of Utah ve věci Heslop v. Bank of Utah, ze dne 4.9.1992. Dostupné z:  

https://law.justia.com/cases/utah/supreme-court/1992/900532.html. 
 

https://law.justia.com/cases/utah/supreme-court/1989/20673.html
https://caselaw.findlaw.com/ut-supreme-court/1004081.html
https://caselaw.findlaw.com/ut-court-of-appeals/1111045.html
https://caselaw.findlaw.com/ut-court-of-appeals/1111045.html
https://law.justia.com/cases/utah/supreme-court/1991/20929.html
https://law.justia.com/cases/utah/supreme-court/1991/20929.html
https://law.justia.com/cases/utah/supreme-court/1992/900401.html
https://law.justia.com/cases/utah/supreme-court/1992/900532.html
https://law.justia.com/cases/utah/supreme-court/1992/900532.html
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 zaměstnanec podal nárok na odškodnění na základě Utah Workers´ Compensation Act,
40

 

pouze se na jeho podání připravoval, oznámil svůj záměr zaměstnavateli nebo dokonce jen 

konzultoval podání takového nároku se svými spolupracovníky
41

 

 zaměstnanec použil na pracovišti nutnou obranu, čímž měl porušit zaměstnavatelův zákaz 

použití násilí na pracovišti, ačkoli jednání zaměstnance bylo jedinou možnou obranou proti 

bezprostřední hrozbě vážných zranění.
42

 

Níže uvedené důvody k ukončení pracovněprávního vztahu naopak nepostačovaly 

k uplatnění výjimky veřejného zájmu: 

 Zaměstnanec podával opakované stížnosti managementu společnosti, kde upozorňoval na 

porušování zákonů proti lichevním praktikám zaměstnavatele, konkrétně stanovení úroků 

nad zákonný limit a nesplnění požadavků registrace jakožto úvěrové instituce
43

 

 Zaměstnanci měla být vyplacena provize z prodeje.
44

 

Dalším státem s obdobným vymezením výjimky je Washington. Obecně lze říci, že 

zahrnuje následující skupiny důvodů k ukončení pracovněprávního vztahu: 

 Zaměstnanec se odmítne dopustit protiprávního jednání 

 Zaměstnanec plní veřejnou povinnost, jako je služba v porotě 

 Zaměstnanec vykonává zákonné právo nebo výsadu, jako je uplatnění nároku na 

odškodnění 

 Zaměstnanec oznámí zaměstnavatelovo pochybení.
45

 

 Podobně jako Utah se i Washington omezuje jen na jasná porušení veřejného zájmu. V 

případu Thompson v. St. Regis Paper Co., byl vztah mezi doktrínou a veřejným zájmem 

formulován takto: 

„Doktrína common law nemůže být používána k ochraně zaměstnavatele v situacích, 

kdy jasně porušuje veřejný zájem.“
46

 

                                                 
40 

Rozhodnutí Supreme court of Utah ve věci Touchard v. La-Z-Boy, Inc., ze dne 17.11.2006. Dostupné z:  

https://caselaw.findlaw.com/ut-supreme-court/1282764.html. 
41 

JOHNSON 2017 op. cit., s. 1519. 
42 

JOHNSON 2017 op. cit., s. 1519. 
43 

JOHNSON 2017 op. cit., s. 1521. 
44 

JOHNSON 2017 op. cit., s. 1520. 
45

  JOHNSON 2017 op.cit., s. 1622. 
46 

Rozhodnutí Supreme court of Washington ve věci Thompson v. St. Regis Paper Company, ze dne 5.7.1984. 

Dostupné z: https://law.justia.com/cases/washington/supreme-court/1984/49592-1-1.html.    

https://caselaw.findlaw.com/ut-supreme-court/1282764.html
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Tedy výjimka veřejného zájmu musí být vymezena úzce a vztahovat se pouze na taková 

porušení veřejného zájmu, která jsou svou intenzitou zjevná. Dále upřesnil, že toho lze 

dosáhnout striktním požadavkem, aby bylo příslušné porušení veřejného zájmu výslovně 

vyjádřeno v zákoně nebo v soudním rozhodnutí. Předejde se tak podávání žalob na porušení 

veřejného zájmu, které se neopírají o zákon nebo judikaturu, jimž by mohl být zaměstnavatel 

neúměrně vystavován.
47

  

3.3. Extenzivní pojetí výjimky 

Jurisdikce státu Illinois, podobně jako mnohé další, vyžaduje, aby veřejný zájem byl 

zjevný a jasně vyjádřený.
48

 Co se týká zdrojů veřejného zájmu, zahrnuje mezi ně ústavu a 

zákony daného státu, a pokud ony mlčí, tak i soudní rozhodnutí. Nadto požaduje, aby se předmět 

sporu netýkal pouze osobních záležitostí, nýbrž aby tyto překračoval a „udeřil do srdce 

občanských sociálních práv a povinností“.
49

 Z toho je patrné, že nelze snadno určit, jaká 

konkrétní jednání jsou veřejným zájmem chráněna, a tak ani není možné předem kvalifikovaně 

odhadnout výsledek sporu. Kupříkladu ve srovnání se státem Texas, který výjimku uplatní 

v případě, kdy byl se zaměstnancem ukončen pracovní poměr z důvodu odmítnutí dopustit se 

trestného činu, působí Illinois jako stát se široce vymezenou výjimkou veřejného zájmu. To 

může způsobovat právní nejistotu, jelikož „zásah do srdce občanských práv a povinností“ bude 

vždy určován ad hoc. Nutno dodat, že Illinois není v tomto směru raritou, například stát 

Kalifornie také podmiňuje aplikaci výjimky tím, že zájem musí být veřejný v tom smyslu, že 

slouží široké veřejnosti, a nikoli pouze individuálním zájmům. Na rozdíl od státu Illinois však 

zdroje veřejného zájmu limituje na ústavu a právní předpisy.
50

 

3.4. Vztah výjimky veřejného zájmu a právních předpisů k ochraně zaměstnance 

Důvodem, proč se v následující kapitole budu zabývat vztahem výjimky veřejného zájmu 

a právních předpisů k ochraně zaměstnance, je skutečnost, že v mnoha případech je onen vztah 

rozhodujícím faktorem v pracovněprávních sporech. Dvěma nejdůležitějšími rozlišovacími 

kritérii pro determinaci tohoto vztahu je zaprvé šíře aplikace dané výjimky, tedy druhy zdrojů, 

které mohou veřejný zájem představovat. Ty byly popsány v předchozích odstavcích. Druhým 

takovým kritériem je vztah příslušných zdrojů, nejčastěji právních předpisů, a možnosti 

                                                 
47

  Tamtéž. 
48

  Rozhodnutí Supreme court of Illinois ve věci Palmateer v. International Harvester Co., ze dne 17.4.1981. 

Dostupné z: https://law.justia.com/cases/illinois/supreme-court/1981/53780-6.html.    
49

  Tamtéž. 
50

  JOHNSON 2017 op.cit., s. 101-102. 

https://law.justia.com/cases/illinois/supreme-court/1981/53780-6.html
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uplatnění výjimky veřejného zájmu tam, kde již takový právní předpis existuje. I tento vztah se v 

průběhu času vyvíjel, jak bude popsáno níže. 

V případě Korslund v. DynCorp Tri-Cities Servs. byl modifikován
51

 čtyřbodový test, na 

jehož základě soudy měly pro futuro rozhodovat, zda jsou naplněny předpoklady neoprávněného 

ukončení pracovněprávního vztahu v rozporu s veřejným zájmem: 

 Zaměstnanec je povinen prokázat: 

o samotnou existenci veřejného zájmu („clarity element“) 

o že předpoklad, že by se předmětného jednání nedopustil, by znamenal narušení 

veřejného zájmu („jeopardy element“) a zároveň neexistoval jiný dostatečný způsob, 

jak veřejný zájem chránit („adequacy element”) 

o jednání spojené s veřejným zájmem bylo příčinou ukončení pracovněprávního vztahu, 

musí tedy prokázat existenci kauzálního nexu („causation element“). 

 A zároveň zaměstnavatel nebude schopen poskytnout dostatečné odůvodnění pro ukončení 

pracovněprávního vztahu („justification element“).
52

 

Nejvyšší soud státu Washington postupem času upřesnil požadavek prvku adekvátnosti. 

V rámci své rozhodovací praxe totiž otázku, zda by soud měl zkoumat existenci zákonného 

ustanovení, které předmětný veřejný zájem již chrání, aby pak mohl rozhodnout, zda toto 

ustanovení poskytuje veřejnému zájmu ochranu dostatečnou, řešil nejednotně.
53

 Jasnou odpověď 

poskytl prostřednictvím nedávných tří rozhodnutí.
54

 Došel v nich k závěru, že pokud existuje 

zákonné ustanovení chránící veřejný zájem, soud by neměl zkoumat, zda toto ustanovení 

poskytuje adekvátní ochranu veřejnému zájmu. Naopak, měl by nejprve vyřešit otázku, zda 

zákonodárce konstituoval příslušný zákon jako exkluzivní, a tedy jediný možný prostředek 

nápravy. Zákonodárcův záměr je identifikovatelný poměrně snadno, příslušný právní předpis 

v případě záměru exkluzivity obsahuje dodatek přednosti („disclaimer of preemption“), 

                                                 
51

  Rozhodnutí Supreme court of Washington ve věci Gardner v. Loomis Armored Inc., ze dne 4.4.1996. 

Dostupné z: https://law.justia.com/cases/washington/supreme-court/1996/63060-7-1.html. (V rámci jeopardy 

element dříve nevyžadoval tzv. adequacy element, byl v okamžiku rozhodování sporu Korslund v. DynCorp 

Tri-Cities Servs. jeho součástí. Adequacy element znamená neexistenci jiného adekvátního způsobu, jak 

veřejný zájem chránit.). 
52

  Rozhodnutí Supreme court of Washington ve věci Korslund v. DynCorp Tri-Cities Servs., ze dne 22.12.2005. 

Dostupné z: https://caselaw.findlaw.com/wa-supreme-court/1458812.html.  
53

  JOHNSON 2017 op.cit., s. 1619-1621. 
54 

Rozhodnutí Supreme court of Washington ve věcech Becker v. Community Health Systems, Inc., Rickman v. 

Premera Blue Cross a Rose v. Anderson Hay Grain Company ze dne 17.9.2015. Dostupné z: 

https://caselaw.findlaw.com/wa-supreme-court/1713526.html, https://caselaw.findlaw.com/wa-supreme-

court/1713527.html a https://caselaw.findlaw.com/wa-supreme-court/1713530.html.   
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v případě neexkluzivity jej neobsahuje.
55

 V případu Rose v. Anderson Hay Grain Company  soud 

judikoval, že existence právního předpisu, který není exkluzivní a poskytuje ochranu veřejnému 

zájmu, bez ohledu na to, zda splňuje požadavek adekvátnosti, nepředstavuje pro zaměstnance 

překážku, aby se obrátil na soud ohledně neoprávněného ukončení pracovněprávního vztahu.
56

 

Odmítl tedy požadavek adekvátnosti vyjádřený v předchozích rozhodnutích,
57

 a budoucí 

rozhodovací praxi navrátil zpět k požadavkům vyjádřeným již dříve v případu Thompson v. St. 

Regis Paper Company.
58

 Pro uplatnění zaměstnancova nároku proti zaměstnavateli tedy postačí, 

pokud k ochraně veřejného zájmu bude existovat určitý neexkluzivní právní předpis, přičemž 

bude lhostejno, zda je k ochraně jeho práv adekvátní či nikoli. A contrario, pokud k ochraně 

veřejného zájmu již existuje právní předpis, který je formulován jako exkluzivní, zaměstnancova 

argumentace porušením veřejného zájmu nemůže v rámci soudního řízení obstát. Zaměstnanec 

by se tak musel dovolávat porušení konkrétního exkluzivního právního předpisu a nespojovat 

tento nárok s porušením veřejného zájmu. 

K problematice uplatňování výjimky veřejného zájmu tam, kde již existující právní 

předpis poskytuje ochranu před protiprávním ukončením pracovněprávního vztahu, odlišně 

přistupuje stát Colorado. Ten, na rozdíl od Washingtonu, její aplikaci nepřipouští bez dalšího 

tam, kde příslušný právní předpis již existuje. Úvahy nad exkluzivitou příslušného právního 

předpisu v kontextu veřejného zájmu tedy nejsou na místě. Pokud příslušný právní předpis 

existuje a chrání zájem zaměstnance, nejsou relevantní ani analýzy adekvátnosti onoho předpisu 

co do ochrany veřejného zájmu. Colorado se navíc také řadí ke státům s restriktivně vymezenou 

výjimkou veřejného zájmu, a tak její použití přichází v úvahu v situaci, kdy došlo k porušení 

„jasně vyjádřeného veřejného zájmu“.
59

 Zároveň musí zaměstnanec kumulativně prokázat, že: 

 zaměstnavatel naváděl zaměstnance k protiprávnímu jednání jakožto součásti jeho 

pracovních povinností 

 předmětné jednání porušilo právní předpis nebo jasně vyjádřený veřejný zájem 

 pracovněprávní vztah byl ukončen v důsledku odmítnutí zaměstnance protiprávně jednat 
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  JOHNSON 2017 op.cit., s. 1619-1621. 
56 

Rozhodnutí Supreme court of Washington ve věci Rose v. Anderson Hay Grain Company ze dne 17.9.2015. 

Dostupné z: https://caselaw.findlaw.com/wa-supreme-court/1713530.html.   
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Rozhodnutí Supreme court of Washington ve věci Korslund v. DynCorp Tri-Cities Servs., ze dne 22.12.2005. 

Dostupné z: https://caselaw.findlaw.com/wa-supreme-court/1458812.html.   
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  JOHNSON 2017 op.cit., s. 1621. (Odkazuje na Rozhodnutí Supreme court of Washington ve věci Thompson v. 

St. Regis Paper Company, ze dne 5.7.1984. Dostupné z: https://law.justia.com/cases/washington/supreme-
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 Zaměstnavatel věděl nebo měl vědět, že zaměstnancovo odmítnutí bylo založeno na jeho 

důvodném přesvědčení o protiprávnosti předmětného jednání.
60

 

Connecticut zvolil podobný přístup jako Colorado, když nepřipouští aplikaci výjimky 

v případě existence právního předpisu poskytujícího ochranu před ukončením pracovněprávního 

vztahu způsobem, který je v příslušném právním předpise popsán.
61

 

Jako další pracovněprávní spor, ve kterém se soud zabýval vztahem právních předpisů k 

ochraně veřejného zájmu a možností dovolávat se uplatnění výjimky veřejného zájmu, uvedu 

případ Petermann v. International Brotherhood of Teamsters.
62

 Pan Petermann byl najat jako 

obchodní zástupce a prostřednictvím tajemníka svého zaměstnavatele byl informován, že 

pracovněprávní vztah potrvá, dokud budou výsledky jeho práce uspokojivé. V průběhu jeho 

trvání byl však povolán, aby poskytl svědectví komisi, která vyšetřovala údajné podplácení ze 

strany jeho zaměstnavatele. Zaměstnavatel pana Petermanna instruoval, aby v tomto ohledu 

podal křivé svědectví, ten však vypovídal pravdivě a den poté s ním byl rozvázán pracovní 

poměr. Kalifornský odvolací soud dospěl k následujícímu závěru. Nejenže je křivá přísaha 

společně s naváděním ke křivé přísaze trestným činem, pokud však k takovému jednání dojde 

v jakémkoli oficiálním řízení, je tak bráněno řádné správě a spravedlnosti. Byť Kalifornie v době 

rozhodnutí disponovala předpisy postihujícími výše zmíněné protiprávní činy, soud měl za to, že 

použití výjimky veřejného zájmu zabezpečí veřejný zájem na zamezení křivým svědectvím a 

trestným činům obecně lépe. V opačném případě by pouze usnadnil a podpořil takové 

protiprávní jednání jak u zaměstnanců, tak i u zaměstnavatelů.
63

 Soud se tak nezabýval 

případnou exkluzivitou či neexkluzivitou daných právních předpisů. Lze tak mít za to, že pokud 

soud vyhodnotí v konkrétním případě intenzitu porušení veřejného zájmu jako velmi vysokou a 

stávající zákonnou regulaci svým způsobem nedostatečnou k jeho ochraně, výjimku aplikuje. 

Problematickým faktorem při determinaci vztahu výjimky veřejného zájmu a právních 

předpisů je skutečnost, že ačkoli je veřejný zájem ve větší či menší míře vyjádřen v každém 

právním předpisu, ne vždy to znamená, že je zaměstnanec, ačkoli zaměstnavatel teoreticky mohl 

pracovněprávní vztah ukončit v rozporu s příslušným právním předpisem, aktivně legitimován 

k podání žaloby. Existují právní předpisy, ve kterých je výslovně stanoveno, že vyjadřují veřejný 
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 Tamtéž. 
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 Rozhodnutí Supreme court of Connecticut ve věci Burnham v. Karl and Gelb., ze dne 15.2.2000. Dostupné z: 
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  Rozhodnutí District Court of Appeal ve věci Petermann v. International Brotherhood of Teamsters., ze dne 

18.3.1963. Dostupné z: https://caselaw.findlaw.com/ca-court-of-appeal/1815563.html.  
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zájem. Jejich porušení pak bude porušením veřejného zájmu bez dalšího. Komplikovanější 

variantou jsou právní předpisy, ve kterých není výslovně stanoveno, že vyjadřují veřejný zájem. 

Může v nich však být explicitně uvedeno, že jejich ustanovení slouží k ochraně individuálních 

svobod, bezpečnosti, zdraví, vlastnických práv.
64

 Tento rozdíl může být dobře ilustrován na dvou 

případech Nejvyššího soudu státu Virginia. V prvním z nich, Bowman v. State Bank of Keysville, 

byl zaměstnancům a zároveň akcionářům bankovní korporace ukončen pracovní poměr, protože 

odmítli využít svých hlasovacích práv v souladu s požadavky svého zaměstnavatele. Soud uznal, 

že ukončením pracovního poměru došlo k porušení veřejného zájmu. Porušení veřejného zájmu 

odůvodnil tak, že právo zaměstnanců vykonávat svá hlasovací práva bez jakéhokoli nátlaku nebo 

zastrašování ze strany managementu korporace jim bylo přímo zaručeno zákonem o cenných 

papírech.
65

 

Na druhé straně případ Francis v. National Accrediting Commission of Career Arts & 

Sciences, Inc. měl odlišný výsledek, nicméně výsledek případu Bowman v. State Bank of 

Keysville nijak nevyvracel, spíše argumentaci v něm použitou potvrdil. Zaměstnankyni byl 

ukončen pracovní poměr poté, co na základě sexuálního obtěžování ze strany svého kolegy 

podala žádost o vydání předběžného ochranného opatření proti němu. O pár dní později s ní byl 

pracovní poměr ukončen s odůvodněním, že „nezapadala do vize společnosti“. Zaměstnankyně 

opírala svou žalobu o judikát Bowman v. State Bank of Keysville a o tvrzení, že zaměstnavatel 

porušil právní předpisy týkající se předběžných opatření, když jeho hlavní motivací k ukončení 

pracovního poměru mělo být právě vydání předběžného opatření. Soud její žalobu zamítl s tím, 

že ačkoli v podstatě každý právní předpis vyjadřuje veřejný zájem, tak nelze bez dalšího 

prohlásit porušení veřejného zájmu v případě porušení jakéhokoli právního předpisu. Navíc 

upřesnil, že je aplikována pouze ve třech případech:  

 zaměstnavatel porušil veřejný zájem, který umožňuje zaměstnavateli výkon jeho 

zákonného práva 

 veřejný zájem porušený zaměstnavatelem byl explicitně vyjádřen v předmětném právním 

předpisu a zaměstnavatel byl nepochybně členem chráněné skupiny osob, které náleží 

zákonná ochrana 
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  Rozhodnutí Supreme Court of Virginia ve věci Lockhart v. Commonwealth Educ. Systems Corp., ze dne 
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 ukončení pracovního poměru bylo založeno na odmítnutí zaměstnance spáchat trestný 

čin.
66

 

Soud tak v první řadě musí zjistit, jaké právo bylo zaměstnanci příslušným právním 

předpisem zaručeno, a zda ukončení pracovního poměru porušilo veřejný zájem, který je 

základem tohoto práva. Aby tedy zaměstnankyně se svou žalobou uspěla, musela by prokázat, že 

ukončení pracovního poměru zaměstnavatel porušil právo jí zaručené právním předpisem o 

předběžných opatřeních. V konkrétním případě však příslušný zákon zaručuje pouze ochranu 

bezpečnosti a zdraví žadatele o vydání předběžného opatření a jeho rodiny. Nevyjadřuje však 

veřejný zájem na ochraně zaměstnankyně před ukončením pracovního poměru z důvodu podání 

příslušné žádosti.
67

 

3.5. Případy, kdy porušení veřejného zájmu shledáno nebylo 

Nyní uvedu několik příkladů důvodů ukončení pracovního poměru, u kterých porušení 

veřejného zájmu shledáno nebylo. Poměrně kuriózním důvodem ke skončení pracovního poměru 

byl zaměstnancův vztah s kolegyní navzdory protestům zaměstnavatele. Ačkoli zaměstnanec 

tvrdil porušení „svých nezadatelných lidských práv“, soud judikoval, že zaměstnavatelův zájem 

vyjadřující negativní stanovisko k navazování a udržování vztahů na pracovišti veřejný zájem 

neporušuje, a to i přesto, že ovlivňuje soukromý život zaměstnance.
68

 Dokonce i neschvalování 

zaměstnavatelovy rasistické a diskriminační politiky se může stát důvodem ukončení pracovního 

poměru. Zaměstnanec tuto politiku okomentoval slovy „černí mají také svá práva“ a nutno 

dodat, že tak neučinil směrem ke svému nadřízenému nebo přímo ke svému zaměstnavateli, ale 

výrok adresoval své spolupracovnici. Pracovní poměr mu byl ukončen během deseti minut poté. 

Ačkoli soud uznal, že se jedná o špatné praktiky ze strany zaměstnavatele, nezakládají tyto 

porušení veřejného zájmu a potvrdil jeho právo ukončit pracovní poměr dle vůle.
69

 

Překvapujícím z pohledu českého právního prostředí je zajisté i ukončení pracovního poměru, 

protože zaměstnanec odmítl podepsat rozhodčí doložku.
70

 V tomto případě se však nejednalo o 

podmínku vzniku pracovního poměru, ale o doložku, která měla být zaměstnancem podepsána 
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   Rozhodnutí Supreme Court of Virginia ve věci Francis v. National Accrediting Commission of Career Arts & 

Sciences, Inc., ze dne 23.2.2017. Dostupné z: https://caselaw.findlaw.com/va-supreme-court/1850239.html.  
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  Tamtéž. 
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Rozhodnutí Supreme Court of Oregon ve věci Patton v. J.C. Penney Co., Inc., ze dne 20.5.1986. Dostupné z: 

https://law.justia.com/cases/oregon/supreme-court/1986/301-or-117.html.  
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Rozhodnutí Supreme Court of Nevada ve věci Bigelow v. Bullard, ze dne 24.8.1995. Dostupné z: 

https://law.justia.com/cases/nevada/supreme-court/1995/24024-1.html.  
70 
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v době jeho trvání. Soud potvrdil, že o porušení veřejného zájmu se nejedná s odůvodněním, že 

právo na soudní proces před porotou právní řád označuje jako právo, kterého se smluvní strana 

může vzdát, je dovoleno, aby si i smluvní strany navzájem ujednaly, že se tohoto práva vzdají.
71

 

3.6. Státy neaplikující výjimku 

Stát Alabama existenci výjimky veřejného zájmu nepřipouští s odůvodněním, že její 

vytvoření přísluší zákonodárci.
72

 Obdobné řešení zvolil stát Arizona. Do roku 1996, kdy byl 

přijat Arizona Employment Protection Act (dále jen „AEPA“), uznávala výjimku veřejného 

zájmu vyjádřeného v ústavě, právních předpisech nebo common law. Co se týká zdrojů, ve 

kterým mohl být veřejný zájem vyjádřen, Nejvyšší soud státu Arizona zastával stanovisko, že 

tyto se neomezují jen na ústavu a zákony konkrétního státu s poukazem na skutečnost, že 

v jurisdikcích common law jsou zdrojem práva i soudní rozhodnutí. Zároveň upozorňoval, že ne 

všechna ustanovení ústavy nebo právních předpisů musí nutně být vyjádřením veřejného 

zájmu.
73

 Přijetím AEPA došlo de facto k eliminaci výjimky veřejného zájmu, když byla tímto 

předpisem kodifikována a omezena na čtyři důvody ukončení pracovněprávního vztahu.
74

 

  

                                                 
71 

Tamtéž. 
72 

 JOHNSON 2017 op. cit., s. 9. 
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4. Výjimka odvozené smlouvy 

4.1. Rozdíl mezi smlouvami výslovnými a odvozenými 

Jak bylo řečeno v úvodu, výslovné smlouvy v pracovněprávním kontextu mohou být 

písemné nebo ústní. V případě písemné formy se však nemusí vždy jednat o pracovní smlouvu 

samotnou, nýbrž i o zaměstnanecké příručky, ve kterých se zaměstnavatel například zavazuje 

k ukončení pracovněprávního vztahu pouze ze spravedlivého důvodu. Příkladem ústní formy 

výslovné smlouvy mohou být ty, které zakládají pracovněprávní vztah na dobu určitou, a tím 

překonávají základní předpoklad at-will,
75

 nebo ty, které délku trvání pracovněprávního vztahu 

podmiňují uspokojivými pracovními výsledky zaměstnance.
76

  

Odvozené smluvní podmínky mohou být vyjádřeny v zaměstnaneckých příručkách nebo 

odvozené z chování stran. Právní závaznost takových smluvních podmínek pak může být 

odvozena přímo ze zaměstnaneckých příruček, manuálů, dokonce i rozhovorů mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo nadřízeným. Jakmile se takto odvozené smluvní 

podmínky stanou součástí smluvního vztahu, pracovněprávní vztah se vymaní z režimu at-will a 

dále se bude řídit takto odvozenou smlouvou. Výjimka odvozeného kontraktu se tak vztahuje 

situace, kdy i při absenci výslovné smlouvy vzniká zaměstnavateli povinnost ukončit 

pracovněprávní vztah pouze z důvodů vyjádřených ústními sliby nebo prohlášeními 

poskytnutými ze strany zaměstnavatele nebo členů managementu, případně prostřednictvím 

manuálů, příruček, které obdrží zaměstnanci v průběhu pracovněprávního vztahu. Někdy mu 

taková povinnost může vzniknout dokonce i ná základě jeho opakované praxe. Zaměstnanec tedy 

může, navzdory absenci výslovné smlouvy, důvodně očekávat, že pracovněprávní vztah bude 

trvat za podmínek takto stanovených.
77

 Typickým příkladem může být zaměstnanecká příručka, 

která zavádí standard skončení pracovního poměru pouze ze spravedlivého důvodu.
78

 V příručce 

se zaměstnavatel může také zavázat k dodržení určitého postupu vůči zaměstnanci před 

ukončením pracovněprávního vztahu, vymezit délku trvání a četnost přestávek v práci, 

očekávané chování zaměstnance, disciplinární postupy nebo postupy související s pracovní 

neschopností.
79

 Mohou se významně lišit ve svém rozsahu, a tak se lze na jedné straně setkat 

s příručkami obsahujícími pár uvítacích frází, na straně druhé s rozsáhlými dokumenty, 
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detailnějšími než je například kolektivní smlouva.
80

 Zaměstnavatelé, kteří na jedné straně 

využívají zaměstnanecké příručky, na straně druhé však nechtějí být právně zavázáni z odvozené 

smouvy, mohou do příručky přidat jasný dodatek, že postupy a procedury v nich obsažené 

nezakládají smluvní vztah se zaměstnancem a nezakládají jakoukoli odpovědnost 

zaměstnavatele. V rámci dodatku mohou užít i výhrady práva kdykoli změnit příslušné postupy a 

procedury. Nicméně, jak bude popsáno dále v textu, ne vždy je takový dodatek způsobilý vyvolat 

zamýšlený právní následek. 

4.2. Zaměstnanecké příručky 

4.2.1. Právní závaznost zaměstnaneckých příruček 

Aby bylo možné blíže se zabývat závazností zaměstnaneckých příruček, je nejprve nutné 

vymezit smluvní vztah v právním prostředí Spojených států amerických. To může být poněkud 

obtížné, jelikož neexistuje jednotný kodex, který by byl právně závazný pro všechny státy. 

Existuje dokument, který sice sám o sobě právně závazný není, přesto byl přijat soudy 

jednotlivých států jakožto soubor základních principů smluvního práva a je ve velké míře 

využíván v jejich rozhodovací praxi.
81

 Na jeho základě lze principy smluvního vztahu blíže 

objasnit. Dle Restatement (Second) of Contracts lze smlouvu považovat za právně vynutitelný 

příslib:  

„Smlouva je příslib nebo několik příslibů, pro jejichž porušení právo poskytuje 

nápravu, nebo činnost, kterou právo v určitém smyslu považuje za povinnost.“
82

 

Otázkou je, jak lze příslušný příslib identifikovat v kontextu pracovněprávních vztahů a 

jak se stane vynutitelným. Aby byl příslib vynutitelný, musí splňovat další kritéria vyjádřená 

v tomto dokumentu.  

„Příslib je projev vůle jednat určitým způsobem nebo se určitého jednání zdržet, 

učiněný tak, že v adresátovi vzbudí důvodné očekávání druhé smluvní strany se právně 

vázat.“
83
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Co se týká formálních požadavků na příslib, může být vyjádřen slovy v ústní nebo 

písemné formě, nebo může být odvozen zcela nebo zčásti z chování smluvních stran.
84

 

Při striktním uplatňování doktríny at-will některé soudy opakovaně judikují, že 

zaměstnanecké příručky nemají a ani nemohou mít smluvní povahu, a to i tehdy, kdy byla 

zaměstnanecká příručka součástí pracovní smlouvy.
85

 Závaznost příručky, jejímž 

prostřednictvím je zaměstnavatelovo právo ukončit pracovní poměr kdykoli a z jakéhokoli 

důvodu omezeno, je často podmíněna poskytnutím určité protihodnoty („consideration“) ze 

strany zaměstnance. Taková protihodnota však nesmí spočívat v činnostech nebo službách, které 

již zaměstnavateli poskytuje v rámci svých běžných pracovních povinností. Za plnění pracovních 

povinností je mu vyplácena mzda, takže samy o sobě nepostačí ke splnění požadavku poskytnutí 

protihodnoty.
86

 Logika v pozadí požadavku poskytnutí protihodnoty je taková, že při jeho 

absenci by byl založen nepoměr práv mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jelikož 

zaměstnavatel by přišel o své právo ukončit pracovní poměr dle své vůle, zatímco zaměstnanec 

by získal větší jistotu zaměstnání a jako protihodnotu by neposkytl nic a jeho právo ukončit 

pracovní poměr kdykoli z jakéhokoli důvodu by mu zůstalo zachováno.
87

 Lze krátce shrnout, že 

pokud zaměstnanec zaměstnavateli neposkytne protihodnotu, jež překračuje rámec jeho 

povinností vyplývajících ze stávajícího pracovněprávního vztahu, zůstává zaměstnavatelův 

příslib zaměstnávání na dobu neurčitou právně nerelevantním a nevynutitelným. Příkladem 

protihodnoty ze strany zaměstnance pak může být prodej podílu ve společnosti výměnou za 

nabídku pracovního poměru na dobu neurčitou, dokud zaměstnanec „bude dělat svou práci“.
88

 

Jak bylo nastíněno výše, není snadné zaměstnanecké příručky klasifikovat jako povahy 

smluvní nebo povahy právně nezávazné. Přístupy soudů jednotlivých jurisdikcích nejsou 

jednotné. Soudy inklinují k tomu, že zaměstnanecké příručky jsou spíše jednostrannými 

vyjádřeními zaměstnavatelovy politiky a smluvní povahu tak nemají.
89

 V případu Johnson v. 

National Beef Packing Co. zaměstnavatel vydal příručku, ve které se hlásil ke standardu 

spravedlivého důvodu při skončení pracovního poměru. Příručku vydal a zaměstnance s ní 

seznámil téměř deset měsíců po vzniku pracovněprávního vztahu. Soud příručce nepřiznal 
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žádnou právní závaznost s tím, že se jednalo o pouhé jednostranné vyjádření zaměstnavatelovy 

politiky a vzhledem k tomu, že o podmínkách v příručce obsažených nebylo mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem nijak vyjednáváno, byly benefity v ní obsažené pouhými sliby postrádajícími 

právní závaznost. Nadto zcela chyběl prvek setkání myslí („meeting of minds“).
90

 

Přístup jednotlivých jurisdikcí se liší především v tom, jaké podmínky jsou předpokladem 

závaznosti obsahu takové příručky. Například District of Columbia podmiňuje závaznost takové 

příručky tím, že musí jasně a jednoznačně reflektovat záměr dotčených stran překonat výchozí 

pravidlo doktríny at-will.
91

  

Illinois zavedl ohledně zaměstnaneckých příruček tzv. Duldulao test. Jedná se o 

tříbodový test, přičemž všechny podmínky musí být splněny kumulativně. 

 Zaprvé, prohlášení musí obsahovat jasně vyjádřený příslib vztahující se k pracovní 

smlouvě, na jehož základě může zaměstnanec důvodně předpokládat, že byla učiněna 

pracovní nabídka. 

 Zadruhé, prohlášení musí být zaměstnanci zpřístupněno způsobem, který zaručuje, že se 

zaměstnanec seznámil s jeho obsahem a může tak důvodně předpokládat, že se skutečně 

jedná o pracovní nabídku. 

 Zatřetí, zaměstnanec akceptuje tuto nabídku pokračováním v plnění svých pracovních 

povinností poté, co se seznámil s obsahem prohlášení. Navíc, smluvní práva a povinnosti 

obsažené v příručce vzniknout pouze v případě, že jsou splněny obecné požadavky na 

vznik smluvního vztahu – oferta, akceptace oferty a protihodnota.
92

 

Právní závaznost obsahu zaměstnanecké příručky může být vázána i na požadavek 

vytvoření rozumného očekávání, že úmyslem zaměstnavatele bylo modifikovat pracovní 

smlouvu novými právy a povinnostmi. Míra rozumného očekávání bude hodnocena podle toho, 

jak konkrétně nebo explicitně bylo vymezeno jednání zaměstnavatele obsažené v zaměstnanecké 

příručce. Za dostatečně konkrétní tak nejsou považována obecná sdělení tohoto typu: 
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„zaměstnavatel ctí lidskou důstojnost a soukromí“, a „zaměstnavatel poskytuje bezpečné a 

zdravé pracovní prostředí“
93

. 

V některých jurisdikcích, jakou je například Louisiana, zaměstnanecké příručky nejsou 

uznávány jako právně relevantní příčiny změny režimu at-will. Nezáleží tak na tom, do jaké míry 

jsou prohlášení v ní obsažená konkrétní,
94

 nebo zda se s nimi zaměstnanec měl možnost 

seznámit. Tak ani detailně popsaný proces vyhodnocování stížností na pracovišti nebude 

považován za právně závazný. Bude mít povahu jednostranného vyjádření politiky společnosti, 

jehož zveřejnění postrádá element setkání myslí.
95

 Není tedy ani třeba, aby do příručky 

zaměstnavatel přidával dodatek s výhradou práva ji kdykoli měnit. Podobně tak soudy státu 

Delaware zastávají konzistentní stanovisko, že zaměstnanecká příručka, která nestanovuje 

podmínky a délku trvání pracovněprávního vztahu, nezakládá smluvní vztah mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem.
96

 A contrario, pokud by zaměstnanecká příručka tyto 

podmínky a délku trvání stanovovala, vznik smluvního vztahu na jejím základě by teoreticky 

mohl připadat v úvahu. 

4.2.2. Právní závaznost změn zaměstnaneckých příruček 

V americkém právním prostředí se lze setkat s termínem „mid-term modification“. Jedná 

se v podstatě o změnu obsahu smluvního vztahu za doby jeho trvání. Aby bylo možné 

analyzovat přístup soudů ke změnám pracovněprávního vztahu prostřednictvím příruček a 

ústních ujištění, je třeba se nejprve zaměřit na způsob jeho vzniku. Většina zaměstnanců ve 

Spojených státech do pracovněprávního vztahu vstupuje bez písemné smlouvy, která by 

podrobněji vymezovala vzájemná práva a povinnosti mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
97

 

Požadavek písemné formy se totiž vztahuje na pracovněprávní vztah s délkou trvání převyšující 

jeden rok.
98

 Častěji se lze setkat s tím, že práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávního 

vztahu jsou vymezena na vícero dokumentech nebo jsou založena ústní formou. Pro obě 

množiny zaměstnanců však platí, že výčet vzájemných práv a povinností nemůže být nikdy 
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úplný, jelikož v budoucnu mohou nastat situace, které nemohla ani jedna ze stran předvídat a 

současně s nimi vznikne i potřeba smluvní vztah modifikovat.
99

 

Změny pracovní smlouvy nenastávají jen v okamžiku, kdy zaměstnavatel zamýšlí 

jednostranně pro futuro upravit interní předpisy, a zaměstnancům tak zaniknou určitá práva, 

která jim náležela před změnou vnitřního předpisu nebo zaměstnanecké příručky, přičemž tato 

změna je ke škodě zaměstnance. Mohou se týkat například i rozhodčích nebo konkurenčních 

doložek. Změny vzájemných práv a povinností založených doložkami nebo změnami interních 

předpisů a příruček je však nutno odlišovat od změn právně nezávazných.
100

 

A právě při posuzování právní závaznosti změn vzájemných práv a povinností není 

judikatura jednotná. Některé soudy vyžadují splnění požadavku protihodnoty, tedy její 

poskytnutí ze strany zaměstnavatele
101

 tam, kde je změna vzájemných práv a povinností k újmě 

zaměstnance, některé ne. Jeden z těchto přístupů lze nazvat jednostrannou změnou smluvních 

podmínek („unilateral modification“). Druhý formální změnou („formal modification“).
102

 

4.2.2.1. Jednostranná změna 

Jak bylo nastíněno výše, lze se setkat se dvěma možnými variantami. Tou první je teorie 

jednostranné změny smluvních podmínek, kterou lze demonstrovat na případu rozhodovaném 

Nejvyšším soudem státu Minnesota, Pine River State Bank v. Mettile. Příslib vzniku 

pracovněprávního vztahu na dobu neurčitou, může být považován za právně závaznou 

jednostrannou smlouvu
103

 za předpokladu, že příslib je ve formě nabídky a dojde k jeho 

akceptaci ze strany zaměstnance. Pro posouzení, zda se jedná o nabídku k uzavření jednostranné 

smlouvy, slouží objektivní kritéria – vnější projev vůle smluvních stran. Subjektivní záměr stran 

právně relevantní není. Pokud se dle obsahu příručky jedná o nabídku a zaměstnanec se s ní 

seznámil tím, že mu ji zaměstnavatel předal, je třeba, aby došlo k akceptaci nabídky. V případě 

jednostranných smluv k vytvoření smluvního závazku stačí, když zaměstnanec v režimu at-will i 

poté, co se seznámil s obsahem příručky, pokračuje v plnění svých pracovních povinností. Tímto 
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103
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způsobem může být původní pracovní smlouva měněna nebo nahrazena, a to i opakovaně.
104

 

Zaměstnanec tedy konkludentně přijímá ofertu tím, že pracovněprávní vztah neukončí, ačkoli mu 

v jeho ukončení nic nebrání a naplní tak zároveň požadavek protihodnoty. Tomuto přístupu 

odpovídá rovněž následující pracovněprávní spor. 

V případě Asmus v. Pacific Bell byla předmětem sporu zaměstnanecká příručka, která 

zaručovala zaměstnancům jistotu trvání pracovněprávního vztahu formou rekvalifikací a 

převedení na jinou pozici ve vedení společnosti v případě, že se jejich stávající pracovní pozice 

stane nadbytečnou. Po několika letech společnost příručku nahradila novou, která tyto záruky již 

neobsahovala, a naopak směřovala ke snížení celkového počtu vedoucích pozic. Nejvyšší soud 

státu Kalifornie judikoval, že společnost Pacific Bell nebyla povinna poskytnout jinou 

protihodnotu, než je pokračování v pracovněprávním vztahu s dotčenými zaměstnanci. 

Závaznost jednostranné změny interních předpisů soud navázal na splnění předpokladu 

rozumného oznámení předem („reasonable notice“), blíže však nespecifikoval význam tohoto 

institutu a nijak nevymezil, v jaké lhůtě před uskutečněním změny má být rozumné oznámení 

poskytnuto. Nutno podotknout, že menšinový názor soudců vyjadřoval pochybnost o správnosti 

takového přístupu a navrhoval aplikovat přístup formální změny. Konkrétně bylo navrženo, aby 

zaměstnavatel, pokud si přeje vyvázat se ze smluvního závazku, může tak učinit ve vztahu 

k novým zaměstnancům tak, že je o změnách uvědomí předem, a ve vztahu ke stávajícím 

zaměstnancům tak, že se s nimi o změnách individuálně dohodne a poskytne jim protihodnotu 

nutnou k formální změně obsahu smlouvy.
105

 Tento soudní závěr dává vzniknout pochybnostem, 

zda je zaměstnavatel oprávněn jednostranně měnit obsah pracovněprávního vztahu k tíži 

zaměstnance, aniž by byl povinen poskytnout jakoukoli protihodnotu, respektive poskytl by ji 

pouhým pokračováním pracovněprávního vztahu s dotčenými zaměstnanci. Výsledkem by byla 

situace, kdy by zaměstnavatel mohl jednostranně a prakticky libovolně měnit smluvní podmínky 

bez jakékoli sankce, přičemž jediný požadavek, který by byl povinen dodržet, by bylo včasné 

oznámení změn v rozumné lhůtě. 

Nejvyšší soud státu Michigan v případu Bankey v. Storer Broadcasting Co. řešil změnu 

zaměstnanecké příručky, která zaváděla standard ukončení pracovněprávního vztahu z důvodu 

(„for cause“). Před skončením pracovního poměru se změstnancem zaměstnavatel tento standard 

z příručky odstranil a nahradil ji prohlášením, že pracovněprávní vztah se řídí režimem at-will. 
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Soud potvrdil právo zaměstnavatele jednostranně měnit obsah zaměstnanecké příručky za 

předpokladu, že změnu zaměstnanci předem v rozumné lhůtě oznámí. Dále vysvětlil, z čeho 

závaznost těchto jednostranných změn odvozuje. Neodvozuje ji ze striktního uplatňování 

smluvního práva,
106

 nýbrž z toho, že zaměstnavatelé získávají implicitní výhodu z produktivnější 

a loajální pracovní síly, která je důsledkem kvalitní personální politiky. Argumentoval také tím, 

že samotná definice „policy“, tedy určitého zaměstnavatelova zájmu, popírá legitimní očekávání, 

že takový zájem bude v čase neměnný. Zaměstnanci tak nemohou očekávat trvalost politiky 

společnosti, musí naopak porozumět tomu, že se politika bude měnit v závislosti na jejích 

aktuálních obchodních zájmech: „Zaměstnavatel, který zavede žádoucí standard personální 

politiky, jakým je politika propouštění pouze z určitého důvodu, tím místo pravidelné docházky 

zaměstnance sleduje spíše vytvoření prostředí, které bude podporovat kolektivní produktivitu. 

Benefit pro zaměstnavatele tak netkví v tradičních mechanismech vzniku smlouvy, jako je 

vzájemný souhlas nebo důvodné očekávání smluvní strany k její újmě.
107

 Odklon od požadavků 

tradičního smluvního práva je zde rovněž obtížně pochopitelný a ospravedlnitelný, když jediné 

zdůvodnění, které soud poskytuje, je argumentace výhodami, které získává zaměstnavatel, a 

zároveň opomíjení zájmů zaměstnanců. 

4.2.2.2. Formální změna 

Druhou variantou je teorie formální změny popsaná Nejvyšším soudem státu Michigan 

v případu Demasse v. ITT Corp. Základní premisou je, že zaměstnavatel musí poskytnout 

protihodnotu, tedy určitý benefit, který poskytne výměnou za takovou jednostrannou změnu práv 

a povinností, a který takovou jednostrannou změnu smluvních podmínek ospravedlňuje. V tomto 

pracovněprávním sporu byl původní obsah zaměstnanecké příručky nahrazen v tom smyslu, že 

z ní nově zaměstnancům nevyplývalo právo na ukončení pracovněprávního vztahu dle počtu 

odpracovaných let pro společnost v případě propouštění. Nová verze zaměstnanecké příručky 

stanovila jako kritéria propouštění zaměstnancovy schopnosti dostát svým pracovním 

povinnostem. Soud došel k závěru, že předpokladem závaznosti takové změny je jednak souhlas 

zaměstnance a protihodnota poskytnutá zaměstnavatelem, příčemž oba předpoklady musí být 

splněny kumulativně. Na rozdíl od judikátu Asmus v. Pacific Bell tak Nejvyšší soud státu 

Arizona upřesnil význam obou prvků. Souhlasem se dle jeho názoru rozumí pozitivní kroky 

učiněné se znalostí navrhované změny. Požadavek poskytnutí protihodnoty tak vyžaduje něco 
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9.8.1989. Dostupné z: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/882/208/207746/.  

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/882/208/207746/


 

32 

 

 

víc než pouhé pokračování v pracovněprávním vztahu ze strany zaměstnance. Svůj závěr 

odůvodňoval tak, že obsah jakékoli smlouvy, a tedy i té odvozené, nesmí být bez dalšího 

jednostranně modifikován. Jakmile je totiž smlouva perfektní, přičemž je lhostejno, zda vznikla 

na základě jednostranného nebo dvoustranného právního jednání, případně zda byl vznik 

odvozen od jednání smluvních stran, nelze obsah smlouvy jednostranně měnit.
108

 Neexistuje tedy 

rozdíl mezi smlouvou výslovnou a odvozenou. Na odvozenou smlouvu se tak musí vztahovat 

tytéž požadavky jako na smlouvu výslovnou a jejich změny musí podléhat stejným pravidlům. 

Aby byla změna obsahu smlouvy účinná, musí být kumulativně splněny tři požadavky: nabídka 

ke změně obsahu smlouvy, souhlas nebo akceptace této nabídky, a poskytnutá protihodnota. 

Nadto judikoval, že jiný výklad by byl zcela absurdní. Vedl by totiž k tomu, že zaměstnavatelova 

hrozba porušit slib jistoty zaměstnání poskytuje dostatečnou protihodnotu – tedy přidanou 

hodnotu, výměnou za zpětvzetí tohoto slibu.
109

 

4.2.3. Právní závaznost dodatků v zaměstnaneckých příručkách 

Zároveň platí, ovšem opět ne bezvýjimečně, že zaměstnavatel může výchozí předpoklad 

at-will zachovat prostým dodatkem v příslušné příručce. 

Jeho obsah bude dostatečný, pokud jednoznačně vyhrazuje zaměstnavatelovo právo 

ukončit pracovněprávní vztah kdykoli. Může vypadat například takto: 

„Tento dokument není pracovní smlouvou a nevyplývají z něj žádná práva ani 

povinnosti nad rámec pracovní smlouvy“, nebo „Trvání pracovněprávního vztahu 

zaměstnance na pozici člena managementu je na dobu neurčitou, může být ukončen 

dle vůle zaměstnavatele a je podmíněn uspokojivými pracovními výsledky.“
110

 

Dále se může jednat o prohlášení, že kázeňské postupy popsané v příručce se nevztahují 

na všechny zaměstnance a vedení společnosti si vyhrazuje právo ukončit pracovněprávní vztah 

kdykoli a z jakéhokoli důvodu.
111

  

 Naopak nedostatečně jasný, a tedy právně nezávazný bude dodatek: „Pracovní poměr 

může být ukončen jakoukoli smluvní stranou kdykoli.“
112

 To, co zde chybí, je specifikace důvodu, 

                                                 
108
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z jakého tak zaměstnavatel nebo zaměstnanec může učinit, zda z jakéhokoli důvodu nebo jen 

z dobrého důvodu.
113

 Zaměstnavatel tak musí být velmi obezřetný při tvorbě dodatků, kterými 

zamýšlí potvrdit režim at-will. 

4.3. Ústní ujištění 

Požadavek jednoznačnosti a konkrétnosti je kladen nejen na zaměstnanecké příručky, ale 

často i na ústní ujištění ze strany zaměstnavatele. Nejvyšší soud státu Texas podmínil změnu at-

will režimu ústním prohlášením jednoznačným vyjádřením zaměstnavatelova záměru zavázat se 

k ukončení pracovněprávního vztahu pouze za přesně vymezených okolností,
114

  Zároveň se 

nesmí jednat o obecná prohlášení podmiňující délku trvání pracovněprávního poměru 

uspokojivými pracovními výsledky, neurčité komentáře, ujištění nebo pobídky. Blíže 

k podmínkám změny režimu at-will ústními prohlášeními soud uvedl, že je třeba na straně jedné 

rozlišovat mezi politikou zaměstnavatele, na kterou se zaměstnanec může odůvodněně 

spolehnout, a mezi obecnými frázemi, vágními ujištěními, chválou, a nejasnými přísliby 

trvajícího pracovněprávního vztahu na straně druhé. Zavedl tedy objektivní požadavek na ústní 

ujištění, která mají být dostatečně specifická a přesná na to, aby se na ně rozumný člověk mohl 

odůvodněně spolehnout.
115

 Jako příliš vágní a neurčité tak bylo vyhodnoceno prohlášení 

zaručující trvání pracovněprávního vztahu „dokud bude zaměstnankyně dělat svou práci“ a při 

absenci „dobrého důvodu“
116

 nebo prohlášení po vzniku pracovněprávního vztahu, že 

zaměstnanci bude automaticky obnovován pracovní poměr na dobu určitou, pokud budou jeho 

pracovní výsledky uspokojivé.
117

 

Jurisdikce státu Wyoming neklade tak striktní požadavky na obsah ústních prohlášení a 

jako způsobilé modifikovat režim pracovněprávního vztahu at-will tak uznává i ujištění poměrně 

obecná. Nicméně nutným elementem pro vznik nebo modifikaci smluvního vztahu je poskytnutí 

protihodnoty, stejně jako v některých případech změny obsahu zaměstnaneckých příruček. 

Protihodnota byla Nejvyšším soudem státu Wyoming definována jako právní újma, která byla 

utrpěna výměnou za sjednaný příslib. Přičemž škodou se rozumí vzdání se něčeho, na co měl 

zaměstnanec před poskytnutím příslibu nárok.
118

 Prvek protihodnoty musí být přítomen 

kumulativně právě ve spojení s ústními ujištěními, byť poměrně neurčitými, aby mohlo dojít ke 
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změně režimu at-will. Samotná prohlášení by postrádala právní relevanci co do vzniku ústní 

smlouvy. V případě Worley v. Wyoming Bottling Co. bylo zaměstnanci adresováno ústní ujištění: 

“Vaše pracovní pozice je jistá a můžete si ji udržet tak dlouho, jak budete chtít“.
119

 Protihodnota 

zde spočívala v tom, že zaměstnanec plánoval ukončit pracovněprávní vztah, pokud mu nebude 

poskytnut slib jistoty trvání zaměstnání.
120

 Od tohoto záměru následně upustil, a proto byl 

požadavek protihodnoty splněn. Právní újmou zde bylo právě vzdání se záměru pracovněprávní 

vztah ukončit. Analogicky k případu Demasse v. ITT Corp., který byl rozebrán výše v souvislosti 

se změnou zaměstnaneckých příruček, je zde způsob modifikace obsahu smluvního vztahu 

podroben požadavkům formální změny smluvního vztahu. 

4.4. Promissory estoppel 

Ústní ujištění a ústní sliby však nemusí mít vždy charakter právních skutečností 

modifikujících smluvní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Mohou vzniku 

pracovněprávního vztahu předcházet a zároveň jeho vznik podmiňovat. Základním elementem 

institutu „promissory estoppel“ je právě důvodné spoléhání na příslib, které bylo příčinou vzniku 

škody straně, které byl slib adresován. Konkrétním příkladem může být rozhodnutí Nejvyššího 

soudu státu Hawaii ve věci McIntosh v. Murphy. Pan McIntosh uzavřel ústní dohodu po telefonu 

se společností Murphy Motors, Ltd. Předmětem dohody byl vznik pracovněprávního poměru na 

pozici manažera prodeje. Následně se pan McIntosh přestěhoval na Hawaii, uzavřel nájemní 

smlouvu a odmítl jiné pracovní nabídky. Pro zaměstnavatele pracoval necelé tři měsíce, než 

s ním byl z jeho strany pracovní poměr rozvázán. Soud judikoval, že dohoda se nespadá pod 

režim Statute of Frauds
121

 a není na ní kladen požadavek písemné formy, jelikož se jednalo o 

smlouvu s dobou trvání jednoho roku přesně a přiznal žalobci nárok na náhradu škody.
122

 

Otázkou je, co vlastně konstituuje institut promissory estoppel. Odpověď lze nalézt 

v dokumentu Restatement (Second) of Contracts,
123

 nebo v případu English v. Fischer, kde 

Nejvyšší soud státu Texas výslovně uvádí: 
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Dostupné z: https://caselaw.findlaw.com/wy-supreme-court/1009719.html.  
120 

Tamtéž. 
121

  Statute of frauds je součástí dokumentu Restatement (Second) of Contracts a klade požadavek písemné formy 

pro smlouvy s dobou trvání delší než jeden rok. 
122

  Rozhodnutí Supreme Court of Hawaii ve věci McIntosh v. Murphy., ze dne 11.5.1970. Dostupné z: 

https://law.justia.com/cases/hawaii/supreme-court/1970/4828-2.html.  
123

 Restatement (Second) of Contracts, § 90.  

https://caselaw.findlaw.com/wy-supreme-court/1009719.html
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„Náležitosti promissory estoppel jsou: Příslib, předvídatelnost, že strana, která slib 

poskytla, se na slib spoléhá a podstatné spoléhání na obsah příslibu smluvní stranou, 

které byl slib adresován, a to k její škodě.“
124

 

  

                                                 
124

 Rozhodnutí Supreme Court of Texas ve věci English v. Fischer, ze dne 9.11.1983. Dostupné z: 

https://www.courtlistener.com/opinion/1677111/english-v-fischer/.  
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5. Výjimka ujednání o dobré víře a spravedlivém zacházení 

5.1. Vymezení pojmu 

Dobrá víra jakožto součást smluvního vztahu byla za posledních několik desetiletí 

postupně zakotvena v jurisdikcích jednotlivých států. A ačkoli je princip dobré víry a 

spravedlivého zacházení v současné době ve Spojených státech uznávaným výchozím 

konceptem smluvního práva, nelze totéž říci o právu pracovním. Zde je výjimka dobré víry a 

spravedlivého zacházení založena na presumpci existence smluvního vztahu mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem, a to bez ohledu na to, zda se nachází v režimu at-will či 

nikoli.
125

 Aby bylo možné blíže výjimku popsat, nelze se zaměřit výhradně na judikaturu. Základ 

je třeba hledat v Restatement (Second) of Contracts. Ustanovení § 205 příslušného dokumentu 

stanovuje, že každá smlouva obsahuje „ujednání“
126

, že obě smluvní strany mají povinnost 

jednat v souladu s dobrou vírou a spravedlivým zacházením.
127

 To, jak si příslušné ustanovení 

vykládají jednotlivé soudy v kontextu pracovního práva, je záležitost jiná. Nejvyšší soud státu 

New Jersey poskytl výklad k tomuto ustanovení při rozhodování sporu Wilson v. Amerada Hess 

Corp. mezi společností Amerada Hess Corporation a jejími franšízanty, prodejci pohonných 

hmot. Ti namítali porušení dobré víry a spravedlivého zacházení z důvodu změny prodejní 

politiky společnosti, na jejímž základě jim vznikly neúnosné provozní náklady, přičemž této 

skutečnosti si jeden ze společníků byl vědom. K pojmu dobré víry a spravedlivého zacházení se 

soud vyjádřil následovně:
128

 

„(…) splnění závazku v dobré víře zdůrazňuje loajalitu ke sjednanému účelu smlouvy 

a konzistenci s odůvodněnými očekáváními druhé smluvní strany; vylučuje tak jednání 

charakterizovaná jako obsahující „zlou víru“, protože porušují standardy slušnosti, 

férovosti a rozumnosti.“
129

 

Soud se dále zabýval povahou ujednání o dobré víře a spravedlivém zacházení. Zařadil ji 

mezi tzv. odvozená ujednání („implied covenants“), přičemž toto konkrétní ujednání je 
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DANA, Susan. The covenant of good faith and fair dealing: A concentrated effort t clarify the imprecision of 

its applicability in employment law [online]. 2004. [cit. 9. 8. 2018]. Dostupné z: 

https://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.cz/&httpsredir=1&article=1021&c

ontext=transactions. 
126

   Odtud název výjimky implied covenant of good faith and fair dealing, a také skutečnost, že výjimka se řadí 

mezi tzv. implied in law smlouvy. 
127

  Restatement (Second) of Contracts, § 205. 
128

  Performance je zde definována jako „fulfillment or accomplishment of a promise, contract, or other obligation 

according to its terms“, lze tedy říci, že v českém právním prostředí se jedná o zánik závazku splněním. 
129

  Rozhodnutí Supreme Court of New Jersey ve věci Wilson v. Amerada Hess Corp. ze dne 14.6.2001. Dostupné 

z: https://law.justia.com/cases/new-jersey/supreme-court/2001/a-86-99-opn.html.  
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implicitně obsaženo v každé smlouvě. Odvozená ujednání jsou stejně účinnými komponenty 

jako ujednání výslovná. Ačkoli tedy odvozené ujednání o dobré víře a spravedlivém zacházení 

nemůže nijak anulovat ujednání výslovné, smluvní strana jej může porušit i přesto, že neporuší 

takové výslovné ujednání. Smluvní strana tak může porušit implicitní ujednání o dobré víře a 

spravedlivém zacházení i navzdory tomu, že vykonává výslovné právo smluvní vztah ukončit.
130

 

Podobně Nejvyšší soud státu Arizona nezastává názor, že pracovní smlouvy jsou 

nějakým speciálním smluvním typem, kde by neměla být právem implikována dobrá víra a 

spravedlivé zacházení, jako je implikována ve všech ostatních smluvních vztazích.
131

 Oproti 

tomu Nejvyšší soud státu Kansas interpretuje ustanovení § 205 Restatement (Second) of 

Contracts tak, že ustanovení je konstruováno příliš široce a nemělo by být aplikováno na 

pracovněprávní vztahy v režimu at-will.
132

 Nejvyšší soud státu Idaho naopak princip dobré víry 

zahrnuje do všech pracovněprávních vztahů, včetně těch ovládaných doktrínou at-will.
133

 

Porušení principu vymezil jako: 

 „(…) jednání jedné smluvní strany, které porušuje nebo významným způsobem 

oslabuje právo druhé smluvní strany pracovněprávního vztahu, ať už se jedná o právo 

vyjádřené výslovně nebo implicitně.“
134

 

Současně však platí, že dobrá víra se vztahuje výhradně k ujednání stran a nemá žádným 

způsobem modifikovat smluvní vztah, tedy vytvářet nová práva a povinnosti, které nejsou 

součástí pracovní smlouvy.
135

 Téměř totožnou definici principu dobré víry najdeme i ve státě 

Connecticut.
136

 Zdejší soudy však zároveň stanovily pomyslný limit pro pracovněprávní vztahy 

v režimu at-will. Výjimka dobré víry nemá v žádném případě sloužit k tomu, aby nahradila režim 

at-will pravidlem spravedlivého důvodu, jakožto podmínky ke skončení pracovního poměru 

v souladu s právem. V konkrétním případě soud upřesnil, že porušení principu dobré víry a 

spravedlivého zacházení nemůže být dovozeno jen proto, že pro ukončení pracovněprávního 

vztahu neexistoval dobrý důvod.
137

 Lze tedy ukončit pracovní poměr se zaměstnancem 

z důvodu, který bude vyhodnocen jako špatný, a přesto nemusí jít o porušení principu dobré víry. 

Absenci dobrého a spravedlivého důvodu je tak třeba důsledně odlišovat od porušení principu 
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  Tamtéž. 
131  

JOHNSON 2017 op. cit., s. 50. 
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  JOHNSON 2017 op. cit., s. 532. 
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  JOHNSON 2017 op. cit., s. 400. 
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JOHNSON 2017 op. cit., s. 400. 
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JOHNSON 2017 op. cit., s. 400. 
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JOHNSON 2017 op. cit., s. 154. 
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  Rozhodnutí Supreme Court of Connecticut ve věci Magnan v. Anaconda Industries, Inc., ze dne 10.6.1980. 

Dostupné z: https://www.ravellaw.com/opinions/cb3f5de345c448abdd87ca9af1e1b818.  

https://www.ravellaw.com/opinions/cb3f5de345c448abdd87ca9af1e1b818


 

38 

 

 

dobré víry a spravedlivého zacházení. Výše zmíněnou logiku přijal za své i stát Massachusetts, 

který nejenže výjimku neaplikuje v případě absence dobrého důvodu, ale i v situaci, kdy 

zaměstnavatel uvedl k ukončení pracovněprávního vztahu důvod nepravdivý.
138

 Konkrétním 

příkladem aplikace této výjimky, kde byla současně dobrá víra definována jako absence zlé víry, 

zlomyslnosti nebo odplaty, je případ Monge v. Beebe Rubber Co. Základem sporu bylo ukončení 

pracovněprávního vztahu, které následovalo poté, co zaměstnankyně odmítla navázat partnerský 

vztah se svým nadřízeným: 

„ukončení pracovněprávního vztahu at-will ze strany zaměstnavatele, které je 

motivováno zlou vírou nebo zlomyslností nebo je založené na odplatě, není v nejlepším 

zájmu ekonomického systému nebo veřejného dobra a zakládá porušení pracovní 

smlouvy.“
139

  

V pracovněprávním vztahu je povinnost dobré víry a spravedlivého zacházení kombinací 

smluvy a deliktu.
140

 Předpokladem je, že dobrá víra je inkorporována do smluvního vztahu mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. Avšak na rozdíl od výjimek k doktríně at-will, které jsou 

smluvní povahy a jsou spojeny s úmyslem smluvních stran, se v případě dobré víry jedná o 

inkorporaci právní povahy. Přesněji řečeno, koncept se neopírá o vůli smluvních stran jednat 

vůči sobě vzájemně v dobré víře. Spíše se jedná o normu, která je podmínkou samotného vzniku 

závazku mezi smluvními stranami. V tomto ohledu tedy výjimka dobré víry a spravedlivého 

zacházení připomíná spíše výjimku veřejného zájmu, která je povahy deliktní, nikoli smluvní.
141

  

Vztah mezi výjimkou veřejného zájmu a výjimkou dobré víry a spravedlivého zacházení může 

někdy být poněkud rozporuplný, jak bude popsáno dále v textu. Na rozdíl od výjimky veřejného 

zájmu však tato nebyla přijata velkým množstvím států. Princip dobré víry a spravedlivého 

zacházení jako výjimku k doktríně at-will totiž v současné době uznává pouze jedenáct z nich.
142

 

5.2. Praktická aplikace výjimky 

Pro přehlednost příslušné výjimky rozdělím výsledky rozhodovací praxe soudů do tří 

skupin podle důvodů, které se staly příčinami porušení dobré víry a spravedlivého zacházení. V 
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JOHNSON 2017 op. cit., s. 680. 
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  Rozhodnutí Supreme Court of New Hampshire ve věci Monge v. Beebe Rubber Co., ze dne 28.2.1974. 

Dostupné z: https://law.justia.com/cases/new-hampshire/supreme-court/1974/6637-0.html.  
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  BRUDNEY, James J. Reluctance and Remorse: The Covenant of Good Faith and Fair Dealing with American 
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první jde o odmítnutí poskytnout benefity, ve druhé o speciální vztah založený na důvěře, 

případně délku trvání pracovního poměru, a ve třetí o ukončení pracovněprávního vztahu 

v rozporu s veřejným zájmem. 

5.2.1. Zaměstnanecké benefity 

K porušení zásady dobré víry a spravedlivého zacházení dochází často v případech, kdy 

zaměstnanci vznikne nárok na určitý benefit a motivem ukončení pracovněprávního vztahu je tak 

neochota předmětný benefit poskytnout. Judikatura soudů jednotlivých států je v tomto ohledu 

poměrně jednotná v identifikaci porušení zásady dobré víry a spravedlivého zacházení. To bylo 

shledáno v případech, kdy se jedná o identifikovatelnou, rozumně předpokládanou kompenzaci 

za dosavadní služby
143

 a dále například v případě, kdy obchodní zástupce obdržel objednávku 

v hodnotě pěti milionů dolarů a následně s ním byl ukončen pracovní poměr, aby mu 

zaměstnavatel nebyl povinen vyplatit provizi splatnou po doručení objednaného zboží.
144

 Stát 

Massachusetts dokonce připouští, pokud jde o benefity, na něž zaměstnanci nárok již vznikl, aby 

porušení principu dobré víry a spravedlivého zacházení bylo žalováno i během trvání 

pracovněprávního vztahu, nejen po jeho ukončení.
145

 Pojem benefity v tomto kontextu nelze 

zužovat pouze na odměny nad rámec mzdy, jako je provize z prodeje nebo podíl na zisku, pojem 

benefit zahrnuje i mzdu samotnou. Nadto pod něj lze podřadit volno v důsledku pracovní 

neschopnosti, a dokonce i jistotu trvání pracovněprávního vztahu.
146

  Maine sice také patří 

v početné skupině států k těm, které výjimku k doktríně odmítají, avšak podobně jako 

Massachussetts její použití připustil, avšak výhradně v kontextu ukončení pracovněprávního 

vztahu s cílem připravit zaměstnance o benefity, na něž mu vznikl nárok.
147

  

5.2.2. Speciální vztah a délka trvání pracovního poměru 

Některé jurisdikce, které princip povinnosti dobré víry v pracovněprávních vztazích 

uznávají, podmiňují jeho aplikaci a vznik takové povinnosti vůbec, existencí speciálního vztahu 

vzájemné důvěry mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Délka pracovněprávního vztahu tak 

nemusí nutně korelovat s povinností dobré víry.  
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Z množiny států, které výjimku uznávají a aplikují, je nejúžeji vymezena ve Wyomingu. 

Nejvyšší soud státu Wyoming potvrzuje, že každý pracovněprávní vztah zahrnuje požadavek na 

dodržení principu dobré víry a rovného zacházení, avšak uplatnění výjimky k doktríně at-will 

podmiňuje existencí ojedinělého a výjimečného vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, 

který je postaven na vzájemné důvěře.
148

 Otázkou je, jak lze existenci takového vztahu prokázat. 

Soud judikoval, že ani doba devíti let trvajícího pracovněprávního vztahu není dostatečná.
149

 

Naopak patnáct let trvající pracovněprávní vztah a opakovaná ujištění ze strany managementu 

ohledně jistoty zaměstnání, kombinovaná se zaměstnancovým rozhodnutím učinit významné 

investice do svého bydlení, byla k jeho prokázání postačující.
150

  

Příkladem neúspěšné žaloby je případ zaměstnankyně, které byl pracovněprávní vztah 

ukončen po šesti letech a ona se následně domáhala určení, že byl porušen princip dobré víry a 

spravedlivého zacházení. Argumentovala přitom tím, že právě doba šesti let trvání 

pracovněprávního vztahu založila speciální vztah mezí ní a jejím zaměstnavatelem. Nejvyšší 

soud státu Wyoming tuto argumentaci nepřijal a akcentoval, že porušení principu nastává pouze 

ve výjimečných případech a dodal, že délka trvání pracovněprávního vztahu je jako prvek sám o 

sobě nedostatečný k vytvoření speciálního vztahu.
151

 V případu Trabing v. Kinko´s, Inc. soud 

výše uvedené potvrdil a upřesnil tak, že speciální vztah obvykle vyvěrá z dlouhodobého 

pracovněprávního vztahu spojeného s jeho ukončením motivovaným zaměstnavatelovou 

neochotou dostát svým závazkům vůči zaměstnanci, jako poskytnout mu sjednané benefity nebo 

provize z prodeje.
152

 Délka trvání pracovního poměru tedy sama o sobě není relevantní. 

Nahlíženo touto optikou, ani vztahy trvající dvacet nebo třicet let samy o sobě nebudou stačit 

k vytvoření speciálního vztahu. Existenci speciálního vztahu může prokázat ještě další prvek, a 

tím je, stejně jako v případě zaměstnaneckých příruček a ústních ujištění, poskytnutá 

protihodnota. Ta byla Nejvyšším soudem státu Wyoming definována jako 

„právní újma, která byla vyjednána a směněna za slib.“
153
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Protihodnota byla dále rozdělena do dvou kategorií. První kategorie zahrnují benefity pro 

zaměstnavatele, jakými jsou například vzdání se nároku na náhradu škody ze strany 

zaměstnance, přínos pro společnost, zvyšování kvalifikace. Druhá kategorie zahrnuje vztah 

speciální důvěry („special reliance“) ze strany zaměstnance.
154

 Pracovní smlouva na dobu 

neurčitou je konstruována tak, že může být ukončena z vůle obou stran vyjma případů, kdy 

zaměstnanec smění trvání pracovního poměru na dobu neurčitou za protihodnotu odlišnou od 

jeho běžných pracovních povinností nebo kdy se vzdá něčeho víc, než čeho se obvykle vzdá 

člověk v situaci, kdy uzavírá pracovní smlouvu.
155

 Metodika určování, zda tu protihodnota je 

nebo není, bude tedy stejná jako při určování, zda byla poskytnuta protihodnota, která zakládá 

výslovnou smlouvu. Protihodnota tak může být předpokladem vzniku speciálního vztahu mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, a tento speciální vztah tak může dát vzniknout povinnosti 

zaměstnavatele jednat v dobré víře. 

Byť bylo výše řečeno, že délka trvání pracovněprávního vztahu sama o sobě nestačí 

k založení speciálního vztahu a slouží spíše jako jeden z elementů, který takový vztah založit 

může, existují i případy, kdy tomu tak není. Ve sporu týkajícím se dvacet osm let trvajícího 

pracovněprávního vztahu byla jeho délka dostačujícím prvkem, který byl způsobilý založit 

povinnost dobré víry a spravedlivého zacházení.
156

 

5.2.3. Veřejný zájem 

Některé státy porušení veřejného zájmu propojují s porušením požadavku dobré víry a 

spravedlivého zacházení. V případu Norcon, Inc. v. Kotowski zaměstnankyně společnosti tvrdila, 

že jí byl pracovněprávní vztah ukončen proto, že informovala o porušení standardu nulové 

tolerance k alkoholu na pracovišti. Soud došel k závěru, že jednání zaměstnavatele naplnilo 

skutkovou podstatu skončení pracovního poměru ze msty nebo odplaty („retaliatory 

discharge“), přičemž jako takové je současně porušením standardu dobré víry a spravedlivého 

zacházení.
157

 Podobné úvahy nalezneme i v případu Lincoln v. Interior Regional Housing 

Authority, kde byl zaměstnanci ukončen pracovní poměr poté, co opakovaně kritizoval svého 

nadřízeného a následně proti němu byla zahájena nátlaková kampaň ze strany managementu, až 

                                                 
154

  Rozhodnutí Supreme Court of Wyoming ve věci Worley v. Wyoming Bottling Company, ze dne 23.3.2000. 

Dostupné z: https://caselaw.findlaw.com/wy-supreme-court/1009719.html..  
155

   Rozhodnutí Supreme Court of Wyoming ve věci Worley v. Wyoming Bottling Company, ze dne 23.3.2000. 

Dostupné z: https://caselaw.findlaw.com/wy-supreme-court/1009719.html. 
156

 DANA 2004 op. cit. 
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nakonec sám podal výpoveď z pracovního poměru. Jednalo se o tzv. „constructive discharge“
158

. 

Nejvyšší soud státu Aljaška judikoval, že skončení pracovního poměru v tomto případě zakládá 

nejen porušení veřejného zájmu, ale může být rovněž prerekvizitou pro porušení principu dobré 

víry a spravedlivého zacházení, a dále blíže vymezil aspekty porušení tohoto principu. Porušení 

principu má dva prvky, subjektivní a objektivní, přičemž nemusí být přítomny oba současně. 

Zaměstnavatel princip poruší subjektivně, když ukončí pracovní poměr se zaměstnancem za 

účelem zbavit ho benefitů, na něž má nárok z pracovní smlouvy. Objektivní aspekt vyžaduje, aby 

zaměstnavatel jednal takovým způsobem, který by každý rozumný člověk vyhodnotil jako 

spravedlivý. Zdůraznil, že objektivní porušení principu dobré víry bylo shledáno zejména tam, 

kde zaměstnavatel zacházel s jednotlivými zaměstnanci odlišným způsobem, a ukončení 

pracovněprávního vztahu v rozporu s ústavou nebo veřejným zájmem.
159

 Jiný soud se při řešení 

otázky, zda je ukončení pracovněprávního vztahu z důvodu sexuálního obtěžování 

zaměstnankyně jejím nadřízeným porušením principu dobré víry, ohledně provázanosti výjimky 

veřejného zájmu a porušení výše uvedeného principu dobré víry vyjádřil takto: 

„Uznání této nezbytné výjimky v žádném případě nekonstituuje výjimku dobré víry a 

spravedlivého zacházení příliš široce v tom smyslu, že by doktrínu at-will zcela 

absorbovala a v podstatě by zaměstnávání v režimu at-will ukončila. Soud výjimku 

uznává pouze jako žalobní důvod, který poskytuje zaměstnancům důležitou zbraň (...) 

k zajištění civilizovaného chování na pracovišti.“
160

  

Jedná se o relativně nepřesvědčivou argumentaci, jelikož není dostatečně vysvětleno, 

proč je výjimka veřejného zájmu směšována s výjimkou dobré víry a spravedlivého zacházení. 

Blízký vztah výjimky veřejného zájmu a výjimky dobré víry a spravedlivého zacházení je o něco 

patrnější z jiného případu Nejvyššího soudu státu Delaware. Ten rozdělil důvody pro podání 

žaloby pro porušení zásady dobré víry a rovného zacházení do čtyř skupin: 

 Skončení pracovního poměru narušilo veřejný zájem. 

 Zaměstnavatel zamlčel nebo nesprávně interpretoval podstatnou skutečnost, kterou 

zaměstnanec považoval za pravdivou, a na jejímž základě pak přijal novou pracovní 

nabídku nebo naopak setrval v současném pracovněprávním vztahu („promissory 

estoppel“). 
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  Vytvoření takových podmínek na pracovišti ze strany zaměstnavatele, že zaměstnanec sám nakonec 
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 Zaměstnavatel využil své silnější vyjednávací pozice k tomu, aby zaměstnance připravil o 

jasně identifikovatelný benefit týkající se výkonu pracovních povinností. 

 Zaměstnavatel zfalšoval zaměstnancovy pracovní záznamy, aby tak získal fiktivní důvod 

k ukončení pracovněprávního vztahu.
161

 

Výčet kategorií představující výjimku dobré víry a spravedlivého zacházení byl tímto 

rozhodnutím vymezen jako taxativní. Jedná se tak o jediné možné důvody, na nichž žalobce 

může žalobu založit. Je pozoruhodné, že stát Delaware instituty jako je veřejný zájem a 

„promissory estoppel“ kvalifikuje jako podmínky k podání žaloby pro porušení principu dobré 

víry a spravedlivého zacházení. Na výše uvedeném judikátu tak lze nejsnáze demonstrovat, že 

výjimky se vzájemně prolínají a není vyloučeno, že mohou sloužit jako prerekvizity sobě 

navzájem. 

5.3. Státy neaplikující výjimku 

Většina států, které tuto výjimku k doktríně at-will neaplikují, podmiňují její použití 

existencí smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Její aplikaci tedy nevylučují zcela, 

ale pouze v souvislosti s pracovněprávními vztahy v režimu at-will. Například soudy státu 

Tennessee povinnost dobré víry a spravedlivého zacházení vztahují na všechny smlouvy, 

zároveň však zdůrazňují, že tato povinnost nepřekračuje rámec obsahu konkrétní smlouvy.
162

 To 

znamená, že povinnost dobré víry nemůže založit žádná nová práva a povinnosti, nebo již 

existující práva a povinnosti měnit nebo anulovat. Současně připouští použití povinnosti dobré 

víry v pracovněprávních vztazích, kde sice zaměstnanec v režimu at-will nedisponuje smlouvou 

na dobu určitou, přesto má právo na sjednanou mzdu, rozsah odpracovaných hodin a ostatní 

práva jemu zaručená federálními nebo státními právními předpisy.
163

  Na právní jednání vedoucí 

k ukončení pracovněprávního vztahu se tedy princip dobré víry a spravedlivého zacházení 

nevztahuje. Důvod, proč většina států k výjimce zaujala rezervovaný postoj a opakovaně její 

aplikaci odmítají, může být vágnost samotného pojmu dobrá víra. Nejvyšší soud státu Hawaii se 

v případu Parnar v. Americana Hotels, Inc. vyjádřil tak, že zavedení požadavku jednání v dobré 

víře ohledně ukončení pracovněprávních vztahů považuje za nežádoucí. Došlo by k přetížení 
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soudů, ale k také k nepřijatelnému zasahování do pracovněprávních vztahů z jejich strany, což 

dle názoru soudu ochrana práv zaměstnanců nevyžaduje.
164

 

Stát Michigan volí ještě restriktivnější přístup, když princip dobré víry a spravedlivého 

zacházení neaplikuje na pracovněprávní vztahy vůbec, ať už jsou v režimu at-will či nikoli. Na 

ostatní smluvní vztahy ji použije vždy.
165

 Judikatura jeho soudů soustavně potvrzuje, že princip 

se neuplatní v žádném pracovněprávním vztahu
166

, přičemž pojem pracovněprávní vztah vykládá 

zároveň poměrně široce. Příkladem může být případ obchodního zástupce, který se dovolával 

principu dobré víry a spravedlivého zacházení ve spojení s tvrzením, že obchodní zastoupení 

nemá povahu zaměstnaneckého poměru. Soud došel k opačnému závěru a potvrdil, že právě 

exkluzivita onoho vztahu může být klasifikována jako pracovněprávní vztah, a proto na něj 

požadavek dobré víry a spravedlivého zacházení aplikován nebude.
167
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6. Státy neaplikující výjimky k doktríně 

6.1. Florida 

Florida patří ke státům, ve kterých je doktrína at-will výchozím pravidlem 

determinujícím povahu pracovněprávněprávního vztahu. Záleží však na tom, zda je založen na 

dobu určitou nebo neurčitou. Pokud je pracovní poměr založen na dobu určitou, předpoklad at-

will se neuplatní. Naopak, pokud je založen na dobu neurčitou, a zároveň neobsahuje žádná 

ujednání o postupech předcházejících jeho ukončení, předpoklad at-will se uplatní.
168

 Floridské 

soudy rovněž neuznávají ani jednu z hlavních výjimek k doktríně at-will popsaných v předchozí 

části této práce, pro hlubší pochopení doktríny a rozbor jejích výhod a nevýhod je nicméně 

vhodné seznámit se s příslušnými odlišnostmi spojenými s aplikací doktríny. 

6.1.1. Výjimka veřejného zájmu 

Výjimka veřejného zájmu byla a je floridskými soudy poměrně konzistentně odmítána. 

V roce 1991 byl navíc přijat Private Whistleblowers Act, který v podstatě supluje funkci výjimky 

veřejného zájmu. Za protiprávní totiž označuje skončení pracovního poměru tam, kde 

zaměstnanec odmítne participovat na činnosti, která je protiprávní, nebo je tak alespoň rozumně 

předpokládáno.
169

 Existují však některé případy, kdy soudy uznaly za protiprávní ukončení 

pracovněprávního vztahu zaměstnavatelem z důvodu uplatnění nároku na náhradu škody ze 

strany zaměstnance,
 
nebo proto, že zaměstnanec odmítl křivě přísahat.

170
 Přesto výjimka obecně 

akceptována není a byla by zřejmě nadbytečná, vzhledem k zákonné úpravě zmíněné výše. 

6.1.2. Výjimka odvozené smlouvy 

6.1.2.1. Zaměstnanecké příručky 

Jak bylo řečeno dříve v textu, výjimka odvozené smlouvy může zahrnovat různé 

zaměstnanecké příručky vydané zaměstnavatelem, případně ústní prohlášení obsahující záruky 

trvání pracovněprávního vztahu za určitých podmínek. Florida k oběma variantám zaujímá 

poměrně rezervovaný postoj. Zaměstnaneckým příručkám v první řadě není přiznána smluvní 

povaha a soudy proto nepovažují prohlášení v nich obsažená za právně závazná.
171

 Příručky jsou 

povážovány za jednostranná prohlášení, a jako taková postrádají jeden ze základních elementů 
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kontraktu, tzv. oboustranný příslib („mutual promise“).
172

 Před soudy se tak nelze dovolávat 

nároku vyplývajícího z domnělého smluvního vzahu, který zaručuje například standard 

spravedlivého důvodu.
173

 

V ojedinělých případech může soud takový nárok uznat. Tyto případy se však omezují na 

jednostranná písemná prohlášení zaměstnavatele, v nichž jsou zaměstnancům ukládány 

povinnosti nad rámec jejich běžných pracovních povinností. Konkrétně soud nárok uznal 

v případě, kdy zaměstnavatel uložil zaměstnancům povinnost zdržet se ukončení 

pracovněprávního vztahu v době, kdy probíhá likvidace společnosti.
174

 Lze usuzovat, že 

v případech, kdy je ze strany zaměstnanců poskytnuta takto významná protihodnota, floridské 

soudy uznají protiprávnost skončení pracovního poměru. 

6.1.2.2. Ústní ujištění 

Ústní prohlášení týkající se povahy a délky pracovního poměru, jeho ukončení pouze ze 

spravedlivého důvodu, povýšení nebo jiných procesů a postupů, jež mají být ze strany 

zaměstnavatele dodržovány, sama o sobě rovněž nezakládají výjimku odvozené smlouvy. 

Existuje však výjimka, a tou je poskytnutá protihodnota, jež byla popsána výše.
175

 

Konkrétním příkladem aplikace tohoto principu může být převod společnosti na 

zaměstnavatele včetně autorských práv výměnou za ústní příslib vzniku a trvání 

pracovněprávního vztahu, dokud bude zaměstnanec schopen plnit povinnosti z něj vyplývající. 

Poté, co byl ze strany zaměstnavatele pracovněprávní vztah po pěti letech ukončen, zaměstnanec 

úspěšně uplatnil u soudu nárok z porušení smlouvy.
176

 

6.1.3. Výjimka dobré víry a spravedlivého zacházení 

Ani tuto výjimku stát Florida neuznává. Uznává však požadavek přiměřené výpovědní 

doby.
177

 Příkladem může být zaměstnanec, který po obdržení nabídky k uzavření pracovní 

smlouvy prodal svůj dům ve Velké Británii a přestěhoval se do Miami. Soud mu později přiznal 

právo na náhradu škody ve výši ušlé mzdy, na kterou by mu býval vznikl nárok během 

přiměřené výpovědní doby, kterou mu zaměstnavatel neposkytl. Dále soud judikoval, že ačkoli 
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se strana pracovní smlouvy at-will nemůže dovolat náhrady škody na základě jiného důvodu 

ukončení pracovněprávního vztahu, může se dovolat náhrady škody z důvodu neposkytnutí 

přiměřené výpovědní doby.
178

 

6.2. Georgia 

I ve státu Georgia je doktrína at-will považována za výchozí princip pracovněprávních 

vztahů uzavřených na dobu neurčitou. Na rozdíl od Floridy však Georgia přijala zákonnou 

definici zaměstnávání at-will. V souladu s kodexem státu Georgia tak platí následující. 

„Pokud pracovní smlouva obsahuje určení, že mzda je splatná za stanovené období, 

má se za to, že pracovněprávní vztah trvá po toto období, a to za předpokladu, že 

pracovní smlouva nestanoví jeho trvání na dobu delší. Pracovněprávní vztah na dobu 

neurčitou může být ukončen kdykoli kteroukoli ze smluvních stran.“
179

 

Tedy, pokud se jedná o pracovněprávní vztah na dobu neurčitou, uplatní se doktrína at-

will a naopak, pokud se jedná o pracovněprávní vztah na dobu určitou, doktrína at-will se 

neuplatní. Nikoli však bezvýjimečně. I zde soudy připouští, aby pracovněprávní vztah na dobu 

určitou spadal pod režim at-will. Je tomu tak tehdy, kdy si zaměstnavatel v pracovní smlouvě 

aplikaci režimu at-will vyhradí. V případě Argo v. G-Tec Services, LLC, byla uzavřena pracovní 

smlouva na šest měsíců s tím, že si zaměstnavatel vyhradil právo ukončit pracovněprávní vztah 

kdykoli během jeho trvání, a to z jakéhokoli nebo žádného důvodu. Taková výhrada byla 

soudem shledána jako dostatečně konkrétní a jednoznačná a potvrdil tak v daném případě, že i 

pracovněprávní vztah na dobu určitou může spadat pod režim at-will.
180

 Aplikace at-will režimu 

tedy nemusí být nutně omezena jen na pracovněprávní vztahy s trváním na dobou neurčitou. 

Může být aplikována i na pracovněprávní vztahy na dobu určitou za předpokladu, že si 

zaměstnavatel právo ukončit pracovněprávní vztah kdykoli, z jakéhokoli nebo žádného důvodu, 

explicitně vyhradí v pracovní smlouvě. 

6.2.1. Výjimka veřejného zájmu 

Soudy státu Georgia sice obecně připouštějí, že by ukončení pracovněprávního vztahu 

mohlo být protiprávní z důvodu veřejného zájmu, nicméně doposud v žádném soudním sporu 
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nedošlo k aplikaci této výjimky, jež by popřela zákonný režim at-will. Dokonce ani v případech 

whistleblowingu nebo rasové diskriminace se tak nestalo.
181

  

6.2.2. Výjimka odvozené smlouvy 

6.2.2.1. Zaměstnanecké příručky 

V současnosti neexistuje jediný případ, kdy by zaměstnanecká příručka zakládala 

existenci pracovní smlouvy jako takové. Na druhé straně existuje řada případů, kdy soudy 

judikovaly, že zaměstnanecká příručka může založit smluvní povinnost zaměstnavatele 

k poskytnutí zaměstnaneckých benefitů. Soud tedy zpravidla zaměstnanci přizná nárok na 

odstupné
 
nebo placenou dovolenou vyplývající z takové příručky, neuzná však protiprávnost 

ukončení pracovněprávního vztahu proto, že zaměstnanecká příručka se hlásila ke standardu 

spravedlivého důvodu.
182

 Zatímco tedy soudy připouští, že zaměstnanecké příručky a manuály 

vztahující se k dovoleným, odstupnému, nároku na mzdu v případě úrazu z povolání, penzijnímu 

připojištění a jiným benefitům jsou právním titulem k založení nebo změně smluvní povinnosti 

zaměstnavatele, příručky, které se hlásí ke standardu ukončení pracovněprávního vztahu 

z určitého, spravedlivého nebo dobrého důvodu takovým právním titulem nejsou. Zaměstnavatel 

se sice k takovému standardu může hlásit, nicméně takové prohlášení postrádá právní závaznost. 

6.2.2.2. Ústní ujištění 

Podobně ústní prohlášení obsahující příslib trvání pracovněprávního vztahu na dobu 

neurčitou nebo po dobu zaměstnancova života, příslib ukončení pracovněprávního vztahu pouze 

na základě určitého zaměstnancova chování, příslib plného úvazku, příslib zvýšení mzdy nebo 

příslib povýšení nejsou právně relevantní a výchozí princip at-will employment nemohou 

modifikovat.
183

 

6.2.3. Výjimka dobré víry a spravedlivého zacházení 

Georgia uplatňuje obecné pravidlo dobré víry a spravedlivého zacházení v rámci 

smluvního práva. Toto pravidlo bylo soudy formulováno jako zákaz svévolného jednání nebo 

jednání motivovaného výhradně finančním ziskem nebo osobními preferencemi. Nicméně do 

zákonné doktríny at-will se nikterak nepromítá. Netýká se totiž dohod a smluvních ujednání, 

kterými je smluvním stranám, nebo alespoň jedné z nich, poskytnuta široká rozhodovací 
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  JOHNSON 2017 op. cit., s. 295. 
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  JOHNSON 2017 op. cit., s. 291-292. 
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pravomoc.
184

 Pracovní smlouvy ovládané doktrínou at-will tuto podmínku splňují, když 

poskytují širokou diskreční pravomoc jak zaměstnavateli, tak i zaměstnanci. 
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7. Způsoby ukončení pracovněprávního vztahu v České republice 

7.1.  Způsoby skončení pracovního poměru 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v ustanovení § 48 taxativně vymezuje způsoby 

skončení pracovního poměru. Jiný způsob jeho skončení tak sjednat nelze. Pracovní poměr může 

být skončen pouze dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době, 

uplynutím sjednané doby v případě pracovního poměru na dobu určitou nebo smrtí zaměstnance. 

V případě cizinců nebo fyzických osob bez státní příslušnosti jedním ze tří, opět taxativně 

vymezených důvodů v ustanovení § 48 odst. 3.  

7.1.1. Dohoda 

Prvním ze způsobů skončení pracovního poměru je dohoda. Jedná se o dvoustranné 

právní jednání a k jejímu uzavření je tak třeba souhlasu obou smluvních stran. Pracovní poměr 

pak skončí dnem, který byl v dohodě sjednán.
185

 Na tento způsob rozvázání pracovního poměru 

je zákonem kladen požadavek písemné formy pod sankcí relativní neplatnosti dle § 580 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
186

 

7.1.2. Výpověď 

Výpověď je na rozdíl od dohody právním jednáním jednostranným. Souhlas druhé 

smluvní strany vyžadován není a k platnosti výpovědi proto postačí projev vůle v písemné formě 

učiněný zaměstnancem nebo zaměstnavatelem, který je druhé smluvní straně řádně doručen, 

přičemž požadavek řádného doručení, byť není explicitně vyjádřen v tomto ustanovení, vyplývá 

právě z jednostranné povahy výpovědi.
187

 Nedodržení požadavku písemné formy je zde stiženo 

nicotností právního jednání. Ústní nebo konkludentní projev vůle se tak nepřipouští. Délka 

výpovědní doby, tedy časového úseku od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po 

doručení výpovědi do skončení pracovního poměru, je stanovena kogentně tak, aby činila 

minimálně dva měsíce. Maximální délka výpovědní doby stanovena není, lze proto sjednat i 

výpovědní dobu delší. Nutno podotknout, že zaměstnavatel je omezen taxativním výčtem 

výpovědních důvodů vymezených v § 52 zákoníku práce, ze kterých může být pracovní poměr 

z jeho strany ukončen. Výpoveď daná z jeho strany se tak v žádném případě nemůže opírat o 
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  Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 49 odst. 1. 
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  ROUČKOVÁ, Dana; SCHMIED, Zdeněk. Zákoník práce. 14. vyd. Praha: Nakladatelství ANAG, 2018. 175 s. 

ISBN 978-80-7554-112-3. S. 45. 
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jakýkoli jiný důvod a nadto je povinen výpovědní jej vždy vymezit tak, aby jej nebylo možné 

zaměnit s jiným výpovědním důvodem. Kromě důvodů vymezených v § 52 písm. a) až e), které 

nijak nezávisejí na zaměstnancových schopnostech nebo kvalitě plnění pracovních úkolů, může 

zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď proto, že 

 nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce 

 nesplňuje bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce 

o pokud nesplňování požadavků spočívá v neuspokojivých pracovních výsledcích, 

je platnost výpovědi podmíněna kumulativní povinností zaměstnance písemně vyzvat 

v době posledních dvanácti měsíců k odstranění nedostatků a neodstraněním nedostatků 

ze strany zaměstnance 

 jsou u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit 

pracovní poměr 

 pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci 

o pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k vykonávané práci lze dát zaměstnanci výpověď za 

předpokladu, že byl během posledních šesti měsíců písemně upozorněn na možnost 

výpovědi 

 poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost stanovenou v § 301a.
188

 

Nadto je zaměstnavatel limitován zákazem dát výpověď v ochranné době, stanovené 

k ochraně určitých skupin zaměstnanců, jako jsou dočasně práce neschopní, vykonávající 

vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení, dlouhodobě plně uvolnění pro výkon 

veřejné funkce, těhotné zaměstnankyně, zaměstnanci čerpající mateřskou nebo rodičovskou 

dovolenou, zaměstnanci dočasně nezpůsobilí pro noční práci a zaměstnanci poskytující 

dlouhodobou péči podle zákona o nemocenském pojištění, případně ošetřující nebo pečující o 

dítě mladší deseti let.
189

 

Zaměstnanec takto zákonem omezen není a je tedy oprávněn dát výpověď z jakéhokoli 

důvodu, případně bez uvedení důvodu. 

                                                 
188

  Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 52 písm. f) až h). 
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  Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 53 odst. 1. 
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7.1.3. Okamžité zrušení pracovního poměru 

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavateli rovněž neposkytuje přílišnou 

volnost v rozhodování, za jakých podmínek zaměstnancem může pracovní poměr okamžitě 

zrušit. Může tak učinit pouze u: 

 zaměstnance pravomocně odsouzeného pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody na dobu delší než jeden rok nebo na dobu nejméně šesti měsíců, pokud byl 

úmyslný trestný čin spáchán při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 

 zaměstnance, který porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím 

vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.
190

 

Pracovní poměr pak nesmí okamžitě zrušit s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na 

mateřské dovolené a zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají mateřskou dovolenou.
191

 

Stejně jako v případě výpovědi i zde zákon klade zaměstnavateli povinnost přesně skutkově 

vymezit důvod okamžitého zrušení pracovního poměru tak, aby jej nebylo možné zaměnit 

s jiným. Pokud by zaměstnavatel důvod neuvedl, okamžité zrušení pracovního poměru bude 

neplatné.
192

 Navíc zákonodárce zdůrazňuje, že k okamžitému zrušení pracovního poměru ze 

strany zaměstnavatele by mělo docházet pouze výjimečné. 

Zaměstnanec pracovní poměr okamžitě zrušit nemůže z jakéhokoli důvodu nebo bez jeho 

udání, tak jako v případě výpovědi. Podobně jako zaměstnavatel je omezen dvěma důvody. 

Prvním případem je situace, kdy zaměstnanec nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení 

svého zdraví a zároveň mu zaměstnavatel do patnácti dnů od předložení lékařského posudku 

prokazujícího tuto skutečnost neumožní výkon pro něho vhodné práce. Druhý důvod je navázán 

na nevyplacení mzdy nebo platu nebo jejich náhrady či jakékoli jejich části do patnácti dnů po 

uplynutí období splatnosti.
193

 Zákonodárce zde neakcentuje, že okamžité zrušení pracovního 

poměru ze strany zaměstnance by mělo být záležitostí výjimečnou. 

7.1.4. Skončení pracovního poměru na dobu určitou 

Pracovní poměr na dobu určitou může být ukončen ze všech důvodů vymezených v 

ustanovení § 48 odst. 1, 3 a 4 zákoníku práce. Navíc, pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí 
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  Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 55 odst. 1. 
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  Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 55 odst. 2. 
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sjednané doby s vědomím zaměstnavatele v konání prací, uplatní se nevyvratitelná právní 

domněnka pracovního poměru na dobu neurčitou.
194

 

7.1.5. Skončení pracovního poměru ve zkušební době 

Ve zkušební době lze pracovní poměr zrušit z jakéhokoli důvodu nebo bez jeho uvedení. 

Pro toto právní jednání se vyžaduje písemná forma pod sankcí nicotnosti.
195

 Zaměstnavatel je 

zde oproti zaměstnanci limitován nemožností zrušení v prvních čtrnácti kalendářních dnech 

trvání pracovního poměru.  

7.2. Způsoby ukončení pracovněprávního vztahu založeného dohodami konanými mimo 

pracovní poměr  

U dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti zákonodárce poskytuje 

smluvním stranám větší flexibilitu v mnoha aspektech, například při způsobu zrušení právního 

vztahu založeného těmito dohodami. Ustanovení § 77 odst. 4 zákoníku práce obsahuje 

dispozitivní úpravu. Umožňuje smluvním stranám ujednat si dle své vůle způsob zrušení tohoto 

právního vztahu a teprve pro případ, že si jej nezvolí a nesjednají, vymezuje důvody zrušení 

taxativně. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr tak lze ukončit třemi způsoby. 

Prvním z nich je ukončení dohodou smluvních stran ke sjednanému dni. Druhým výpověď daná 

z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba činí patnáct dní. Na 

rozdíl od ustanovení § 51 odst. 1 zákoníku práce zákonodárce neuvádí, že výpovědní doba činí 

nejméně patnáct dní, jako tak činí v případě výpovědi pracovního poměru. Poslední možností je 

okamžité zrušení. Tehdy je zaměstnavatel i zaměstnanec omezen důvody, pro které je možné 

okamžitě zrušit pracovní poměr.
196
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  Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 65 odst. 1 a 2. 
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8. Výhody a nevýhody doktríny at-will 

8.1. Pracovní právo USA ovládané původní podobou doktríny at-will  

Budeme-li uvažovat uplatňování doktríny at-will v její čisté podobě nezatížené 

omezeními v podobě výjimek vytvořených common law nebo zákonnými limity na federální 

nebo státní úrovni, a vycházet z předpokladu, že strany pracovněprávního poměru nevyužily 

možnosti sjednat si, ať už ústní nebo písemnou formou, režim odlišný, lze konstatovat, že 

zaměstnavateli zaručuje velmi širokou diskreční pravomoc v rámci pracovněprávního vztahu. 

Bude tak bez jakékoli právní sankce oprávněn ukončit pracovněprávní vztah nejen z důvodů 

poměrně bežných, jakými jsou nespokojenost s pracovními výsledky zaměstnance nebo 

reorganizace a následné snižování stavu zaměstnanců. Oprávnění tak učinit mu bude náležet i 

z důvodů, které by mnoho lidí vyhodnotilo jako zcela amorální. Při bližším zkoumání 

jednotlivých prvků pracovněprávního vztahu založeného na presumpci at-will, konkrétně 

možnosti ukončit pracovněprávní vztah kdykoli, z jakéhokoli důvodu nebo žádného důvodu, se 

ukazuje, že zaměstnavatel má přímý prospěch ze všech tří prvků tvořících doktrínu at-will. Může 

tak flexibilně uspokojovat své nároky na počet zaměstnanců, jejich kvalifikaci, výkonnost, a 

dokonce i ty, které se týkají výhradně jeho osobních preferencí ohledně vzhledu zaměstnanců, 

jejich náboženského vyznání nebo soukromého života. Dá se říci, že zaměstnavatel má 

jednoznačně pozici silnější smluvní strany. On je tím, kdo předem určuje veškeré parametry 

pracovněprávního vztahu. Vymezuje pracovní dobu uzpůsobenou jeho potřebám, rozhoduje, 

v jaké míře a zda vůbec zaměstnanci bude poskytovat nějaké benefity, jako je dovolená, volno 

v době pracovní neschopnosti, odměny nad rámec mzdy. Vyjdeme-li dále z předpokladu, že 

většina obyvatel v jakémkoli státě je tvořena zaměstnanci, bude uchazečů o pracovní poměr vždy 

více než zaměstnavatelů. Zaměstnanec tak ve většině případů nemůže navrhovat změnu 

parametrů pracovní mlouvy, a ani vzájemná práva a povinnosti jakkoli ovlivnit. Pracovní 

smlouva pak v tomto kontextu může být nazvána smlouvou adhezní, která vyžaduje buď 

bezvýhradné přijetí nabídky ze strany adresáta, nebo její odmítnutí. Zaměstnanci pozice slabší 

smluvní strany není v tomto modelu nikterak kompenzována. To, že může pracovněprávní vztah 

ukončit kdykoli, lze stěží označit za vyrovnávání nerovnosti smluvních stran. Na rozdíl od 

zaměstnavatele je tím, kdo směňuje svůj volný čas a práci za mzdu, přičemž nezřídka je tato 

mzda jediným zdrojem jeho příjmů, a zpravidla tak činí ve vztahu k jednomu zaměstnavateli. Na 

druhé straně u zaměstnavatele, v případě že zaměstnává více než jednoho zaměstnance, nemusí 

být závislá práce jednoho z nich rozhodujícím faktorem zisku. Výše uvedené úvahy ohledně 
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důsledků skončení pracovního poměru se samozřejmě nevztahují výhradně k pracovněprávním 

vztahům v režimu at-will, nicméně právě v tomto modelu zaměstnávání vystupují do popředí 

nejnaléhavěji. Formálně model at-will skutečně poskytuje identická práva oběma smluvním 

stranám. Prakticky však právo ukončit pracovní poměr kdykoli ještě více posiluje silnější stranu 

pracovněprávního vztahu, jelikož slabší straně, zaměstnanci, nenáleží žádné právní prostředky 

ochrany jednoduše proto, že o porušení práva nejde. Zaměstnavatel pouze využil svého práva. 

Striktní uplatňování doktríny tak může často umožňovat skončení pracovního poměru způsobem, 

který by byl v českém právním prostředí vyhodnocen jako protiprávní, jak bude popsáno dále v 

textu. 

Na podporu tohoto tvrzení mohou posloužit příklady soudních sporů, kdy způsob 

ukončení pracovněprávního vztahu byl značně amorální, přesto byl soudy aplikujícími model at-

will vyhodnocen jako v souladu s právem. V případě Green v. Bryant se zaměstnankyně stala 

obětí znásilnění a fyzického domácího násilí svého manžela. Poté, co se vrátila do zaměstnání a 

oznámila tuto skutečnost jenomu ze svých nadřízených, s ní zaměstnavatel pracovní poměr 

rozvázal a jako důvod uvedl, že se stala obětí domácího násilí.
197

 Jiné případy zahrnují skončení 

pracovního poměru z důvodů o nic méně absurdních, jako je řízení motorky, kouření, pilotování 

soukromých letadel a narození dítěte mimo manželství.
198

  

Model at-will tedy, navzdory formální rovnosti práv, zakládá významnou praktickou 

nerovnováhu ve vzájemných právech zaměstnance a zaměstnavatele. Což může být výhodou pro 

zaměstnavatele, který oceňuje vysokou míru flexibility, a naopak velkou nevýhodou pro 

zaměstnance, jehož cílem je především stabilita pracovního poměru. Výjimku tvoří případy, kdy 

i pro zaměstnance je vysoká míra flexibility pracovního poměru hodnotným atributem 

pracovního poměru. Pokud se objeví vhodnější a lépe ohodnocená pracovní nabídka, může jej 

ihned ukončit, aniž by byl jakkoli svazován výpovědní dobou. Model at-will by ale mohl přinést 

jeden benefit společný pro obě strany pracovněprávního vztahu, ačkoli tím, kdo by z něj nakonec 

profitoval více, by byl pravděpodobně opět zaměstnavatel. Je jím právní jistota. Pokud by se 

právní prostředí Spojených států navrátilo k doktríně at-will takové, jaká původně skutečně byla, 

tedy bez omezení práv jí zaručených oběma stranám prostřednictvím postupně rozvinutých 

výjimek vytvořených common law, a důsledně by odmítala vytvoření jakýchkoli případných 
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právních limitů, je možné, že by došlo ke značnému snížení počtu pracovněprávních sporů 

souvisejících s protiprávním skončením pracovního poměru. Pro obě strany by právní úprava 

pracovního poměru byla snadno seznatelná právě z důvodu absence výjimek k doktríně. 

Otázkou je, zda striktní aplikace doktríny je pro zaměstnavatele skutečně takovou 

výhodou, jak bylo nastíněno v předchozím odstavci. Je třeba nejprve zodpovědět následující 

otázku. Jaký je hlavní zájem zaměstnavatele? Velmi pravděpodobně takovým zájmem není mít 

možnost kdykoli ukončit pracovní poměr z důvodu, že ztratí osobní sympatie k zaměstnanci. 

Jeho primárním záměrěm je generovat zisk. Toho může dosáhnout vytvořením takového 

pracovního prostředí, které bude dostatečně motivující. Negativním motivačním faktorem pro 

zaměstnance může být právě to, že jedinou jeho jistotou je, že žádnou jistotu vlastně nemá. 

Pozitivní motivační faktor bychom v režimu at-will hledali jen velmi těžko. Není bez 

zajímavosti, že několik empirických studií prokazuje, že zhruba osmdesát až devadesát procent 

zaměstnanců ve Spojených státech amerických věří, že výchozím principem pracovního práva je 

spravedlivý důvod, a nikoli presumpce modelu at-will. Jsou přesvědčeni, že zaměstnavatelé mají 

právní povinnost ke spravedlivému jednání se zaměstnanci, a zároveň že i oni sami mají stejnou 

právní povinnost vůči svým zaměstnavatelům, a to navzdory tomu, že v naprosté většině států je 

výchozím modelem právě zaměstnávání at-will.
199

 Toto přesvědčení může být vyvráceno během 

několika prvních dní po vzniku pracovního poměru, často při obdržení zaměstnanecké příručky. 

Domnívám se, že pro většinu zaměstnanců, kteří plní své pracovní povinnosti kvalitně, může být 

takové zjištění stresujícím a demotivujícím faktorem, jelikož nemají žádnou záruku, že jejich 

kvalitní pracovní výsledky budou zaměstnavatelem zohledněny při úvahách o skončení 

pracovního poměru. Naopak zaměstnance, kteří své pracovní povinnosti plní nekvalitně, taková 

skutečnost pravděpodobně neovlivní ve stejné míře. Pro takové zaměstnance není podstatné, zda 

jim může být pracovní poměr ukončen dle vůle zaměstnavatele nebo ze spravedlivého důvodu. 

Ani pro zaměstnavatele tak režim at-will nemusí být tím nejvhodnějším řešením.  

8.2. Pracovní právo v České republice ovládané ochranou slabší smluvní strany   

Na rozdíl od pracovního práva ve Spojených státech amerických, s roztříštěnou právní 

úpravou a a prameny, které jsou tvořeny převážně common law, je pracovní právo v České 

republice relativně samostatným právním odvětvím práva soukromého, s jedním základním 

pracovněprávním předpisem, zákonem 262/2006 Sb., zákoníkem práce. Předmětem tohoto 
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právního předpisu je zejména úprava základních pracovněprávních vztahů vznikajících mezi 

zaměstnavateli a zaměstnanci při výkonu nebo v souvislosti s výkonem závislé práce. Jedna 

z výhod, kterou kodifikace pracovního práva přináši, jsou přesné definice těch nejzákladnějších 

pojmů, jako zaměstnanec, zaměstnavatel, pracovní poměr, pracovní smlouva, a poměrně 

kogentní úprava vzniku, změny a skončení pracovního poměru, které v českém právním řádu 

přítomny jsou, v právním řádu Spojených států amerických nikoli, alespoň ne konzistentně, jak 

bylo popsáno na začátku této práce. Způsoby skončení pracovního poměru byly rozebrány 

v předchozí části této práce. 

Důležitým prvkem je vymezení základních zásad pracovního práva, přičemž čtyři z nich, 

zvláštní zákonná ochrana zaměstnance, uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro výkon 

práce, spravedlivé odměňování zaměstnance a rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich 

diskriminace, vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek.
200

 V pracovním právu by měl být 

uplatňován princip smluvní svobody na úkor státní regulace, přesto je tato omezována 

povinnostmi zaměstnavatelů, které jsou veřejnoprávní povahy.
201

 Kromě toho ustanovení § 363 

zákoníku práce odkazuje na jiná jeho ustanovení, od nichž se lze odchýlit jen ve prospěch 

zaměstnance. V porovnání s tímto právním předpisem se pak koncept doktríny at-will vyznačuje 

smluvní volností téměř absolutní. 

Je zřejmé, že český právní řád při úpravě skončení pracovního poměru i právních vztahů 

založených dohodami konanými mimo pracovní poměr volí cestu poměrně přísné regulace 

s velkým množstvím kogentních ustanovení. Zároveň s ohledem na možnost výběru mezi 

jednotlivými výpovědními důvody zcela zřetelně upřednostňuje zaměstnance, jelikož mu tuto 

možnost neomezuje taxativním výčtem důvodů, jako tak činí v případě zaměstnavatele. 

Zaměstnanec není ani povinen svou výpověď odůvodňovat tak, aby důvod nebylo možné 

zaměnit s jiným. Existuje zde shoda se dvěma prvky doktríny at-will, možnost ukončit 

pracovněprávní vztah z jakéhokoli důvodu nebo žádného důvodu. Třetí prvek, možnost učinit tak 

kdykoli, je limitován obligatorní výpovědní dobou, která musí činit nejméně dva měsíce, vyjma 

případů vymezených v ustanovení § 51a zákoníku práce. Na straně zaměstnavatele pak není 

přítomen ani jeden z těchto prvků. V případě okamžitého zrušení pracovního poměru jsou 

zaměstnavatel i zaměstnanec zákonem ve výběru důvodů omezeni, a tak se zde u obou stran sice 

projevuje možnost zrušit pracovní poměr okamžitě, avšak pouze za předpokladu, že je splněn 
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jeden z taxativně vymezených důvodů. Tedy ani jeden z elementů doktríny at-will se neuplatní. 

Zákonodárce tak dává najevo, že se jedná o institut, který by měl být s ohledem na svou 

závažnost využíván jen ve skutečně výjimečných situacích. Nejvíce se doktríně at-will přibližuje 

právní úprava zrušení právního vztahu založeného dohodami konanými mimo pracovní poměr, a 

to formou výpovědi.  Na obou stranách pracovněprávního vztahu tak lze učinit z jakéhokoli 

důvodu nebo bez jeho uvedení, ovšem opět platí oboustranné omezení patnáctidenní výpovědní 

dobou. Česká právní úprava je tak mnohem restriktivnější než úprava pracovního práva ve 

Spojených státech. Neumožňuje zaměstnavateli, a koneckonců ani zaměstnanci, činit neuvážená 

rozhodnutí a jejich smluvní volnost podstatně omezuje. Se zaměstnanci, kteří své pracovní 

povinnosti plní kvalitně, tak bude velmi obtížné rozvázat pracovní poměr. Naopak se 

zaměstnanci, kteří je plní pouze průměrně, avšak tato průměrná kvalita nedosahuje úrovně 

soustavného méně závažného porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k vykonávané práci dle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce, bude rozvázání 

pracovního poměru poněkud složitější záležitostí. Zaměstnavatel v podstatě bude nucen vyčkat, 

až se objeví výpovědní důvod jiný, respektive zákonem předvídaný. Do té doby nebude možné 

pracovní poměr s průměrným zaměstnancem ukončit. V úvahu by přicházelo pouze 

využití ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce.  

8.3. Výjimky   

Aplikace doktríny v její čisté podobě netrvala příliš dlouho. Pouhých několik desetiletí 

trvalo, než se začaly objevovat první výjimky. A právě v existenci výjimek, především těch 

vytvořených common law, dle mého názoru tkví podstatná část problému. Nelze samozřejmě 

pominout, že už samotná činnost soudů směřující k jejich vytvoření signalizuje potřebu odchýlit 

se od striktního uplatňování doktríny. Nabízí se tak otázka, zda je doktrína at-will východiskem 

pracovněprávních vztahů, které nemůže samo o sobě přetrvat příliš dlouho a přirozeně tenduje 

k vytvoření určitých limitů. Příčinou vzniku výjimek v rámci common law byla právě snaha 

zamezit příliš tvrdým dopadům doktríny na zaměstnance. Zda se tohoto účelu podařilo 

dosáhnout, není snadné posoudit. Přesto lze identifikovat několik základních problémů s tím 

spojených, jak bude vymezeno v následujícím textu. V něm se zaměřím na porovnání výjimek 

k doktríně at-will vytvořených common law a zjištění, zda s nimi česká právní úprava vykazuje 

nějaké společné rysy, a pokud ano, zda je jejich prostřednictvím ochrana zaměstnance před 

skončením pracovního poměru zajišťována lépe či hůře. 
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8.3.1. Veřejný zájem  

U této výjimky je problémem právě neurčitost samotného pojmu. Byť byl tento 

jednotlivými jurisdikcemi více či méně podrobně vymezen, stále se objevují případy, kdy ani při 

důsledném uplatnění této výjimky nebylo eliminováno riziko případů, jejichž výsledkem je 

zjevná nespravedlnost, jak bylo naznačeno dříve v textu. Navíc nevýhodou je praktická 

nemožnost seznámit se se všemi právními předpisy, případně podzákonnými normami a 

etickými kodexy, a nastudovat, zda poskytují ochranu před skončením pracovního poměru, 

jelikož tyto důvody společně s regulacemi tvoří neuzavřenou množinu. Nejen to, je třeba mít 

alespoň základní přehled o rozhodovací praxi soudů daného státu, aby bylo možné odhadnout, 

jakým způsobem je výjimka aplikována. Z pohledu zaměstnance je tato nevýhoda do určité míry 

menší než z pohledu zaměstnavatele. Zaměstnavatel, pokud chce minimalizovat riziko soudního 

sporu v důsledku případného porušení veřejného zájmu při skončení pracovního poměru, musí 

mít v tomto ohledu širší znalost než zaměstnanec, což může vést k vyšším nákladům na právní 

poradenství. Zaměstnanec na druhé straně může výjimky veřejného zájmu využít ve svůj 

prospěch, byť i on musí vzít v úvahu náklady na právní zastoupení. 

Zákoník práce přímo s pojmem veřejný zájem neoperuje. Nicméně ustanovení § 1a odst. 

2 tohoto právního předpisu formuluje zásady pracovněprávních vztahů chránící veřejný pořádek, 

a dále ustanovení § 200 až § 205 vymezuje překážky v práci z důvodu obecného zájmu. 

Obdobně jako výjimka veřejného zájmu i tato ustanovení specifikují činnosti v obecném zájmu, 

mezi nimi výkon občanské povinnosti, jakou je povinnost dostavit se k soudu jako svěděk, 

tlumočník, soudní znalec, poskytování první pomoci, a tak dále. Avšak na rozdíl od výjimky 

veřejného zájmu účelem těchto ustanovení není vyslovit protiprávnost skončení pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele právě pro překážky v práci z důvodu obecného zájmu. Zákoník 

práce pouze blíže vymezuje, že v souvislosti s těmito překážkami v práci je zaměstnavatel 

povinen poskytnout pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, a specifikuje, zda zaměstnanci 

přísluší náhrada mzdy či nikoli.
202

 V tomto ohledu je tedy úroveň právní ochrany zaměstnance 

zaručená zákoníkem práce nesporně vyšší. Vezmeme-li navíc v úvahu, že výjimka veřejného 

zájmu se často uplatňuje v situacích, a to ještě ne bezvýjimečně, kdy bylo důvodem skončení 

pracovního poměru odmítnutí spáchat protiprávní nebo dokonce trestný čin, dá se říci, že 

ochranná funkce takové výjimky je přinejmenším diskutabilní. Česká právní úprava nepřipouští, 
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aby byl se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr z těchto důvodů, jelikož důvody jeho 

skončení jsou vymezeny taxativně. 

8.3.2. Odvozená smlouva 

Co se týká výjimky odvozené smlouvy, tedy zaměstnaneckých příruček a ústních 

prohlášení, jež mění obsah pracovního poměru, je situace ještě komplikovanější v tom, že 

nepanuje obecná shoda, zda aplikovat princip jednostranné změny smluvního vztahu nebo 

princip formální. Výsledkem je, že v některých státech, byť výjimku odvozené smlouvy 

uznávají, je používán princip jednostranné změny pracovní smlouvy. Dle mého názoru však 

nejde o nic jiného, než o zcela arbitrární popření zaměstnancových práv. Pokud příručka právně 

závazná je, avšak zaměstnavatel je oprávněn její obsah jednostranně měnit, přičemž dostatečnou 

protihodnotu poskytnout de facto nemusí,
203

 může pak zaměstnance zcela připravit o benefity, 

k jejichž poskytnutí se zavázal v době vzniku pracovního poměru. Takový přístup je 

neakceptovatelný, jelikož jen potvrzuje faktickou nerovnováhu stran pracovního poměru, 

založenou režimem at-will. A navíc popírá význam přijetí takové výjimky. Výjimka k doktríně 

at-will by měla mít za za účel zmírnění přílišné tvrdosti doktríny vůči zaměstnancům. Aplikací 

principu jednostranné změny soudy naopak docilují ještě intenzivnější tvrdosti doktríny. Právní 

závaznost zaměstnanecké příručky, jejiž obsah může být prakticky libovolně zaměstnavatelem 

modifikován, favorizuje opět zaměstnavatele. Jemu totiž poskytuje možnost vytvořit ve svých 

zaměstnancích důvodné očekávání v souladu s příručkou, a tím pádem profitovat z pozitivně 

motivované pracovní síly. Zaměstnancům kromě lichých očekávání neposkytuje žádnou výhodu. 

Zákoník práce zahrnuje mezi změny pracovního poměru převedení na jinou práci, 

pracovní cestu, přeložení, dočasné přidělení a jmenování na vedoucí pracovní místo podle § 33 

odst. 3 zákoníku práce. Obecné ustanovení § 40 stanoví, že nutným předpokladem změny jeho 

obsahu je dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a splnění požadavku písemné formy. 

V případě pracovní cesty, přeložení a dočasného přidělení je vzájemná dohoda smluvních stran 

nezbytným elementem. Tedy není možné vyslat zaměstnance na pracovní cestu, přeložit jej, 

nebo jej dočasně přidělit bez jeho souhlasu. V případě převedení zakonodárce explicitně smluvní 

volnost stran omezuje v tom smyslu, že vymezuje konkrétní situace, kdy je zaměstnavatel 

zaměstnance na jinou práci povinen převést. Dále vymezuje případy, kdy zaměstnavatel 

zaměstnance na jinou práci převést může a v § 41 odst. 3 a 4 specifikuje situace, za kterých 
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zaměstnavatel může zaměstnance převést na jinou práci i bez jeho souhlasu. Je tak vyloučeno, 

aby zaměstnavatel jednostranně měnil obsah pracovní smlouvy bez souhlasu zaměstnance. 

Ustanovení § 4a odst. 1 a 2 zákoníku práce stanoví, že odchylná úprava práv nebo povinností 

v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, které 

stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustné. Zároveň 

k úpravě povinností zaměstnance smí dojít jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem. Při porovnání s odvozenými smlouvami představovanými zaměstnaneckými 

příručkami nebo ústními ujištěními se opět jedná o právní úpravu kogentní a neumožňující 

jakékoli svévolné snižování standardu zaměstnancových již nabytých práv, nebo ukládání 

povinností nad úroveň stanovenou zákonem či kolektivní smlouvou.  

8.3.3. Dobrá víra a spravedlivé zacházení 

Současná aplikace doktríny at-will v kombinaci s požadakem dobré víry a spravedlivého 

zacházení vzbuzuje rozpory. Princip dobré víry totiž atributy doktríny, jakýkoli důvod 

k ukončení a možnost tak učinit kdykoli, neguje. Některé soudy aplikaci výjimky připouští s tím, 

že doktrína at-will a povinnost dobré víry mohou existovat vedle sebe, nicméně je třeba brát 

ohled na rozumná očekávání smluvních stran pracovněprávního vztahu at-will.
204

 Otázkou je, 

mohou nějaká legitimní očekávání existovat v případě smluvního vztahu, kde každá z jeho stran 

může vztah kdykoli ukončit a druhá strana si je tohoto práva velmi dobře vědoma. Pravdou 

zůstává, že výjimka dobré víry a spravedlivého zacházení je aplikována v nejmenším počtu 

jurisdikcí.
205

 Státy, které výjimku nepřipouští a neaplikují, se obvykle poměrně shodují 

v odůvodnění, proč tak nečiní. Odmítnutí výjimky zdůvodňují tím, že výjimka dobré víry jednak 

neumožňuje dosáhnout rovnováhy mezi legitimními podnikatelskými zájmy zaměstnavatele a 

zájmem zaměstnance v pracovněprávním poměru setrvat. Tím pádem by zavedení povinnosti 

dobré víry do každého pracovněprávního vztahu znamenala podrobení každého jednotlivého 

případu jeho ukončení soudnímu přezkumu neurčitého pojmu dobré víry.
206

 Tuto argumentaci je 

třeba odmítnout. Její přijetí by znamenalo, že inkorporace principu dobré víry například do 

obchodněprávních vztahů, by rovněž znamenala nárůst obchodněprávních soudních sporů. 

Nemusela by tak být přijata v žádném odvětví práva, což je závěr zcela absurdní. Na druhou 

stranu i z judikatury rozebrané v předchozích částech této práce vyplývá, že výjimka dobré víry 
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často může navazovat na výjimku veřejného zájmu, překrývat se s ní v tom smyslu, že porušení 

veřejného zájmu je prerekvizitou pro uplatnění výjimky dobré víry. A tak v mnoha případech je 

použití této výjimky zcela nadbytečné, ačkoli jeji inkorporaci do pracovněprávních vztahů 

obecně zbytečnou nazvat rozhodně nelze.  

Povinnost jednat v dobré víře zákoník práce výslovně nezmiňuje, avšak zákon č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v ustanovení § 6 stanoví, že každý má povinnost jednat 

v právním styku poctivě a dále ustanovení § 7 zavádí vyvratitelnou právní domněnku, že ten, kdo 

jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře. Tento právní předpis je vůči zákoníku 

práce subsidiární a prostupuje celou oblast soukromého práva. Je tak zřejmé, že povinnost jednat 

poctivě, přičemž dobrá víra je zákonem presumována, se vztahuje i na pracovněprávní vztahy. 

V českém právním prostředí pak nepřichází v úvahu stav, kdy by se v pracovněprávních vztazích 

tato zásada neuplatňovala.  

8.3.4. Promissory estoppel 

Český právní řád samozřejmě institut promissory estoppel nezná. Nicméně požadavky 

občanského zákoníku na korektnost při vyjednávání stran o smlouvě před jejím uzavřením, jakož 

i v něm obsažené požadavky na zajištění vzájemné plné informovanosti o všech skutkových a 

právních okolnostech, které jsou pro strany významné z hlediska smlouvy jako takové, jsou 

součástí předsmluvní odpovědnosti upravené v ustanovení § 1728 a § 1729 zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku. V případě, že strany dospěly při jednání o smlouvě tak daleko, že se 

její uzavření jeví jako vysoce pravděpodobné, avšak jedna strana toto jednání ukončí, aniž by k 

tomu měla spravedlivý důvod, jedná tato strana nepoctivě a nahradí druhé straně škodu 

z takového jednání vzniklou.
207

 Taková situace může v pracovněprávním kontextu nastat 

zejména v případě, že na základě výsledků výběrového řízení je uchazeči o zaměstnání sděleno, 

že bude přijat do pracovního poměru, a on na základě této informace ukončí stávající pracovní 

poměr, případně se přestěhuje do jiného města, nakonec však k uzavření pracovní smlouvy 

nedojde. Tedy skutkové okolnosti mohou být v podstatě totožné jako u institutu promissory 

estoppel. Institut předsmluvní odpovědnosti však nebude možné využít v situaci, kdy pracovní 

smlouva uzavřena byla, avšak pracovní poměr je zaměstnanci podniknuvšímu stejné kroky 

ukončen například po šesti měsících z důvodu předvídaného zákoníkem práce. 
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Česká právní úprava tak v porovnání s tímto institutem poskytuje zaměstnanci, respektive 

uchazeči o zaměstnání, kvalitativně obdobný stupeň ochrany jako pracovní právo ovládané 

doktrínou at-will, avšak pouze v případě, že k uzavření pracovní smlouvy nakonec nedojde. 
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Závěr 

Komparace české právní úpravy pracovního práva s doktrínou at-will používanou ve 

Spojených státech amerických ukazuje, že státy ovládané doktrínou at-will vykazují vysokou 

míru flexibility pracovněprávních vztahů, s čímž ovšem může být spojena vysoká fluktuace 

zaměstnanců, která s sebou přínáší vyšší náklady zaměstnavatele a nižšní efektivitu práce, jenž je 

způsobena v první řadě neustálým hledáním nových zaměstnanců a jejich zaškolováním. 

Druhým, neméně významným faktorem nižší efektivity práce může být stresující pracovní 

prostředí, kde zaměstnanci mají jedinou jistotu. A to že žádnou nemají. Tvrdost doktríny at-will 

částečně zmírňuje několik výjimek vyvinutých common law, což jasně ukazuje, že doktrína at-

will ve své čisté podobě si nedokázala udržet místo ani v americkém právním prostředí, které se 

jinak vyznačuje velkou mírou smluvní volnosti. Doktrína tedy přirozeně inklinuje 

k sebeomezení, což její životaschopnost zpochybňuje. Navíc ne vždy příslušné výjimky dokážou 

dosáhnout zamýšleného efektu a ochránit tak slabší stranu pracovněprávního vztahu. Přestože 

ochrana slabší smluvní strany není zakotvena v pracovněprávních vztazích ve Spojených státech 

amerických, několika zaměstnavatelům se podařilo tohoto stavu využít, a o své vlastní vůli se 

rozhodli zavést odlišnou zaměstnaneckou politiku a nabídnout svým zaměstnancům výhody, 

které jim právní řád nezaručuje.  

Praktickým a funkčním modelem, který přijal dobrovolně za svůj standard spravedlivého 

důvodu, je společnost Lincoln Electric Company, založená roku 1895 v Ohiu. Společnost svým 

zaměstnancům navíc poskytuje mnohé benefity, jako například příspěvek na životní pojistné, 

zdravotní pojistné, dva týdny placené dovolené ročně, podíl na zisku, a uplatňuje politiku zákazu 

hromadných propouštění. To vše začala zaměstnancům poskytovat mezi lety 1915 až 1959,
208

 

tedy v době, kdy soudy k aplikaci výjimek k doktríně at will v širším měřítku nepřistoupily. 

Společnost si nové zaměstnance vybírá velmi pečlivě. Fluktuace v prvních třech měsících během 

zkušební doby je dvacet procent, ovšem v dlouhodobém horizontu činí pouhá dvě procenta. 

Navíc společnost volí strategii neustálých školení zaměstnanců zaměřených na to, aby byli 

schopni plnit lépe své pracovní povinnosti anebo mohli případně postoupit na lépe placenou 

pozici ve společnosti. Lincoln Electric navíc nabízí jistotu zaměstnání, jakožto oboustranně 

výhodnou dohodu, která upevňuje vztah mezi zaměstnanci a společností, a oceňuje kvalitní 

pracovní výsledky mimo jiné tím, že po třech letech poskytuje zaměstnancům garanci možnosti 
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odpracovat alespoň třicet hodin týdně bez ohledu na ekonomickou situaci. Byť společnost 

Lincoln Electric není zdaleka jediná, která se k tomuto standardu zavázala dobrovolně, stále je 

mnoho těch, které navzdory úspěšnosti tohoto modelu v praxi jeho přijetí odmítají.
209

 

Oproti tomu se česká právní úprava vyznačuje možná až přílišnou ochranou zaměstnance, 

kdy je pro zaměstnavatele velice obtížné efektivně reagovat na vzniklé situace jak na pracovišti, 

tak na trhu. Tedy nemůže snadno ukončit pracovněprávní vztah v případech, kdy by to bylo 

odůvodněné a žádoucí. Lze uzavřít, že ačkoli je česká právní úprava ukončování 

pracovněprávních vztahů v určitých ohledech až nadmíru protektivní vůči zaměstnanci na úkor 

zaměstnavatele, je v porovnání s doktrínou at-will modelem životaschopnějším. Oproti tomu 

osud doktríny at-will v letech budoucích si neodvažuji jakkoli odhadovat. 
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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. 
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Advantages and disadvantages of the at-will employment doctrine 

Abstract 

 

This diploma thesis is focusing on the at-will employment doctrine, which is the default 

principle dominating employment law in the United states of America. Its aim is to evaluate 

advantages and disadvantages of the at-will employment doctrine. As a prerequisite for further 

analysis of possible advantages and disadvantages, the thesis in its first part defines terms such 

as employment law, employment contract and employee in the context of legal order of the 

United States and takes into account significant differences arising from the differences between 

anglo-american and continental legal culture. As a next step in its second part this diploma thesis 

provides a description of basic compoments and historical development of the at-will doctrine, 

which is the default and key principle controlling employment relationships. In the third to fifth 

part the thesis is dedicated to the three main exceptions to the doctrine, which were developed by 

common law over time. These exceptions are public policy, implied in fact contract and a 

covenant of good faith and fair dealing. Each of these exceptions is at first conceptually defined 

and then its influence on employment relationship disputes is described. Continuously, it is 

summarized in which scope each exception is applied in individual jurisdictions. The diploma 

thesis also analyses the reasons for not applying those exceptions in some states and whether 

these states have adopted laws or codes containing such exceptions instead. The sixth part 

characterizes the doctrine as it has been, to a greater or lesser extent, preserved in its original 

form without any exceptions applied. This has specifically happened in only two states, Florida 

and Georgia. The seventh part is focused on relevant czech legislation governing termination of 

employment relationships, because it is crucial in order to reach the purpose of this diploma 

thesis. Namely, it is pointed out to the complete contrast between the legislation governing 

employment law in the United States, and the czech legislation, representing continental legal 

culture. The eighth part then elaborates on the advantages and disadvantages of the doctrine. 

Hypothesis of the functionality of at-will doctrine in its original form is analysed and then 

compared with practical application of the exceptions. 

 

 

Key words: [at-will doctrine, common law, wrongful discharge] 


