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Úvod 

 

Ve své diplomové práci bych ráda vysvětlila pojem dohody o rozvázání pracovního 

poměru v rámci systému občanského a pracovního práva. Při výběru tématu své 

diplomové práce jsem si stanovila tři základní kritéria. Prvním kritériem bylo, že se 

musí jednat o pracovněprávní tématiku, ke které mám blízký vztah, a kterou bych se 

chtěla zabývat i ve svém budoucím povolání. Druhým kritériem bylo, že téma nesmí být 

moc rozsáhlé, abych se mu mohla věnovat více do hloubky a vysvětlit čtenářům své 

diplomové práce vybraný právní institut jako celek. A konečně třetím kritériem jsem si 

stanovila, že na toto téma nesmí být dříve napsaná žádná diplomová práce. Když jsem 

ve vypsaných tématech uviděla téma dohody o rozvázání pracovního poměru vypsané 

panem doktorem Drápalem, ihned jsem věděla, že právě toto téma je pro mě ideální. Na 

první pohled by se mohlo zdát, že téma dohody o rozvázání pracovního poměru je na 

rozsah diplomové práce vcelku úzké, ovšem při vniknutí do celé právní úpravy každý 

zjistí, že i rozsah diplomové práce není pro ucelené vysvětlení celé právní úpravy tohoto 

právního institutu dostatečný. 

V první části své diplomové práce bych se ráda zabývala obecným vymezením 

pracovněprávních vztahů a následně možnými způsoby ukončení těchto 

pracovněprávních vztahů, na které navážu vymezením dohody o rozvázání pracovního 

poměru, rozpracováním jejích jednotlivých náležitostí a dopadů, které v důsledku 

rozvázání pracovního poměru dohodou mohou nastat. Dále bych ráda rozebrala právní 

úpravu neplatnosti ukončení pracovního poměru a možnost následných sporů o 

neplatnost. Nakonec bych svou práci chtěla v krátkosti věnovat právní úpravě dohody o 

skončení pracovního poměru ve Velké Británii. 
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1. Úvodem k dohodě o rozvázání pracovního poměru 

 

1.1. Dohoda o rozvázání pracovního poměru 

Dohodu, jakožto právní jednání ukončující pracovní poměr, upravuje ustanovení § 49 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších právních předpisů (dále 

v této diplomové práci jen „zákoník práce“), který zní následovně: „Dohodnou-li se 

zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr 

sjednaným dnem. Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná. Každá 

smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního 

poměru.“1 

Dohodu, která ukončuje pracovní poměr, můžeme v návaznosti na předchozí odstavec 

definovat jako právní jednání ve formě konsensu zaměstnance a zaměstnavatele ohledně 

rozvázání pracovního poměru k určitému dni, jehož obligatorní náležitostí je písemná 

forma. 

V této definici můžeme vidět mnohé právní pojmy, které je třeba pro úplné pochopení 

tohoto právního institutu vysvětlit a dále je rozebrat ve světle tohoto právního institutu. 

 

1.2. Vztah občanského zákoníku a zákoníku práce 

Ve své diplomové práci bych ráda vysvětlila pojem dohody jakožto právního jednání, 

jehož zákonnou úpravu nalezneme také v občanském zákoníku. Pro ucelené pochopení 

celé zákonné úpravy je nejprve třeba vysvětlit vztah mezi zákoníkem práce a 

občanským zákoníkem. Tento vztah se dlouhodobě vyvíjel a měnil. Prvotně byl 

zákonodárcem ukotven princip delegace v ustanovení § 4 zákoníku práce, a to v tomto 

znění „Občanský zákoník se na pracovněprávní vztahy podle tohoto zákona použije jen 

tehdy, jestliže to tento zákon výslovně stanoví“ 2, tedy zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále v této diplomové práci jen „občanský zákoník“) se použil pouze tehdy, 

                                                 
1 Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné 

1.10.2018-30.6.2019. 

2 Zákon č. 262/2006 ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné do 

13. 4. 2008. 
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jestliže to tak výslovně stanovil zákoník práce. Zákoník práce pak odkazoval na úpravu 

občanského zákoníku v ustanoveních § 325 a § 326, kde stanovoval, na která právní 

jednání se občanský zákoník použije, případně která ustanovení občanského zákoníku 

vylučuje.  

Princip delegace byl však s účinností k 13.4.2008 zrušen nálezem Ústavního soudu, 

který mimo jiné zrušil právě i ustanovení § 4 zákoníku práce. Tímto nálezem byla 

založena subsidiární aplikace občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy. 

Odůvodnění nálezu bylo tak základem pro aplikaci výše uvedeného principu, „Ústavní 

soud neshledal princip delegace, jak byl zakotven v § 4 zákoníku práce ve vztahu 

k občanskému zákoníku, za souladný s principy právního státu. Zásadně platí, že 

občanské právo je obecným soukromým právem subsidiárně platným vůči ostatním 

soukromoprávním odvětvím. … To také odpovídá i historickému vývoji soukromého 

práva, které bylo původně nediferencované, až postupně se od něj začalo oddělovat 

právo obchodní, pracovní a rodinné. … Metoda delegace použitá v § 4 zákoníku práce 

subsidiární uplatnění občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích podstatně 

omezila, čímž do jistě míry zpřetrhala základní funkční vazby k obecnému soukromému 

právu, a současně vnesla do pracovněprávních vztahů značnou míru nejistoty.“3 Podle 

Ústavního soudu nebylo možné, aby odkazy na občanský zákoník pokryly veškeré 

situace, které mohly nastat, a vznikala tak nejistota, jakým právním předpisem se řídit, 

v situacích, které zákoník práce nepředvídal. Proto Ústavní soud výše uvedené 

ustanovení zákoníku práce zrušil. 

Od 1. 1. 2012 došlo k výslovné úpravě vztahu zákoníku práce a občanského zákoníku 

přímo v zákoníku práce, nově v ustanovení § 4 zákoníku práce, které zní: 

„Pracovněprávní vztahy se řídí tímto zákonem; nelze-li použít tento zákon, řídí se 

občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních 

vztahů.“ 4 Toto ustanovení tak nově ukotvilo subsidiaritu občanského zákoníku přímo 

v zákoníku práce, tedy nejsou-li některé otázky upraveny zákoníkem práce, je třeba 

                                                 
3 Nález Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06, č. 116/2008 Sb. In Sbírka zákonů České republiky.  ISSN 1211-

1244. 

Dostupný také z WWW: https://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=116/2008&typeLaw=zakon&what=Cislo_zak

ona_smlouvy. [cit. 2019-06-01]. 

4 Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné 

1.10.2018-30.6.2019. 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=116/2008&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=116/2008&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
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nahlédnout do občanského zákoníku, zároveň je však třeba všechna takto aplikovaná 

ustanovení občanského zákoníku vykládat v souladu se základními zásadami 

pracovního práva, které jsou upraveny zejména v ustanovení §1a zákoníku práce. Není 

tedy možné aplikovat ta ustanovení občanského zákoníku, která by byla v rozporu 

s těmito základními zásadami pracovního práva, ani s dalšími ustanoveními zákoníku 

práce, jakožto speciálního právního předpisu. 
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2. Vymezení základních pracovněprávních pojmů 

 

2.1. Pracovněprávní vztah 

Jako první bych ráda definovala základní pojmy pracovního práva, které se objevují 

v definici dohody o rozvázání pracovního poměru. 

Základním pojmem je pracovněprávní vztah. Tento pojem zahrnuje veškeré obligace, 

které jsou regulovány pracovním právem a splňují základní znaky takového 

pracovněprávního vztahu, jimiž jsou výkon závislé práce, organizační funkce na straně 

zaměstnavatele, ochranná funkce na straně zaměstnance, osobní výkon práce 

zaměstnance za odměnu a omezená smluvní volnost z důvodu ochrany zaměstnance 

jakožto slabší strany. Každý závazek je vymezen třemi prvky, a to subjekty, předmětem 

a obsahem.5 

Pracovněprávní vztahy pak můžeme dělit na individuální pracovněprávní vztahy, 

vznikající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, a kolektivní pracovněprávní vztahy, 

které naplňují znaky kolektivní povahy.6 

 

2.1.1. Subjekty 

Subjekty pracovněprávního vztahu jsou zaměstnanec a zaměstnavatel.  

Zaměstnavatel je podle ustanovení § 7 zákoníku práce „osoba, pro kterou se fyzická 

osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu“7, tedy 

osoba, která si jiného najímá k výkonu závislé práce a zavazuje se mu poskytnout za 

tuto práci odměnu. Může jím být jak osoba fyzická, tak osoba právnická; jak občan 

České republiky, tak cizinec, tj. fyzická osoba cizí státní příslušnosti nebo osoba bez 

                                                 
5 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s. 69-71. ISBN 978-80-7380-540-1. 

6 PICHRT, J. in PICHRT, J. a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2017, s. 4, ISBN 978-80-7552-609-0. 

7 Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné 

1.10.2018-30.6.2019. 
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státní příslušnosti; jak česká právnická osoba, tak zahraniční právnická osoba.8 Právní 

osobnost zaměstnavatele neboli způsobilost mít v mezích právního řádu práva a 

povinnosti, je shodná s obecnou úpravou právní osobnosti v občanském právu, tedy 

právní osobnost vzniká narozením (fyzická osoba), případně vznikem (právnická 

osoba). Svéprávnost u fyzických osob dle ustanovení § 30 občanského zákoníku nastává 

zletilostí, případně před nabytím zletilosti. Plné svéprávnosti lze nabýt uzavřením 

manželství či přiznáním svéprávnosti soudem, pokud nezletilý dosáhl věku šestnácti let. 

Je-li tedy osoba svéprávná podle obecného občanského práva, může vystupovat 

v pracovněprávních vztazích jako zaměstnavatel. Také za zaměstnavatele jakožto 

právnickou osobu může jednat pouze svéprávná fyzická osoba. Zpravidla jí bude 

zástupce právnické osoby, tedy člen statutárního orgánu, příp. osoba jednající na 

základě plné moci nebo zaměstnanec či člen v rozsahu obvyklém vzhledem k jeho 

pracovnímu zařazení nebo funkci. 

Zaměstnanec je dle ustanovení § 6 zákoníku práce „fyzická osoba, která se zavázala 

k výkonu závisle práce v základním pracovněprávním vztahu“9, tedy ten, kdo dluží 

jinému osobní výkon závislé práce. Ze zákonné definice můžeme vyčíst, že jím může 

být pouze fyzická osoba. Aby mohla být fyzická osoba zaměstnancem, musí naplňovat 

znaky právní osobnosti a svéprávnosti. Právní osobnost definuje ustanovení § 15 odst. 1 

občanského zákoníku jako způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti, 

fyzické osoby mají právní osobnost dle ustanovení § 23 občanského zákoníku „od 

narození až do smrti“.10 Takto lze právní osobnost chápat jako prosté „osoba je 

osobou“.11  

Komentář k zákoníku práce mluví o obecné úpravě právní osobnosti od narození až do 

smrti, která podle komentáře není pro účely pracovního práva rozhodující, nýbrž pro 

                                                 
8 BĚLINA, M. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 71-72. ISBN 

978-80-7400-290-8. 

9 Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné 

1.10.2018-30.6.2019. 

10 Zákon č. 89/2012 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné od 

1.12.2018. 

11 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 70. ISBN 

978-80-7400-653-1. 
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účely pracovního práva je stěžejní zaměstnancova svéprávnost.12 Jiní autoři zastávají 

názor, že zaměstnanec nabývá právní osobnost v rámci pracovněprávních vztahů ve 

stejnou chvíli, kdy dosáhne svéprávnosti nezbytné pro jeho způsobilost 

v pracovněprávním vztahu.13 Je možné, že tento názor navazuje ještě na znění 

ustanovení § 6 zákoníku práce účinného do 31. 12. 2013, které pojednávalo jak o právní 

osobnosti, tak o svéprávnosti zaměstnance14. Tyto odlišné náhledy však prakticky 

nezakládají žádné rozdíly.  

Svéprávností rozumíme dle ustanovení § 15 odst. 2 občanského zákoníku „způsobilost 

nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem, tedy 

právně jednat“. Pro zaměstnance platí zvláštní úprava dle ustanovení § 35 odst. 1 

občanského zákoníku, který do 27. 2. 2017 zněl: „Nezletilý, který dovršil patnáct let a 

ukončil povinnou školní docházku, se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného 

právního předpisu.“ 15 Toto znění právní úpravy bylo již od počátku kritizováno J. 

Morávkem, který ve svém článku „Skončení pracovního poměru v kontextu nového 

občanského zákoníku“ uvádí, že tato úprava měla být převzata ze staršího znění 

zákoníku práce, avšak zákonodárce převzatou úpravu poněkud nešťastně zjednodušil, 

když spojil obě podmínky, tj. dovršení patnácti let a ukončení povinné školní docházky, 

do jedné, a tu navázal na možnost zavázání se k výkonu závislé práce. V praxi pak 

docházelo k problematickým situacím, kdy zaměstnanec, který dovršil patnácti let 

nemohl uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, do doby než ukončil povinnou školní docházku. Tento problém vyřešil 

zákonodárce novelou účinnou ke dni 28. 2. 201716, od tohoto dne ustanovení § 35 odst. 

1 občanského zákoníku nově zní: „Nezletilý, který dovršil patnáct let, se může zavázat 

k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu. Jako den nástupu do práce 

                                                 
12 BĚLINA, M. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 64. ISBN 

978-80-7400-290-8. 
13 MORÁVEK, J., Skončení pracovního poměru v kontextu nového občanského zákoníku, in Barancová, H., Olšovská, A. a kol. 

Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru, Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 64 – 77. ISBN 978-80-7380-443-5. 

14 Zákon č. 262/2006 ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné do 

31.12.2013. 

15 Zákon č. 89/2012 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné do 

27.2.2017. 

16 Zákon č. 460/2016 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In Sbírka zákonů České 

republiky. ISSN 1211-1244. Dostupný také z WWW: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=61479. [cit. 

2019-06-01]. 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=61479
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nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní 

docházku.“17 Toto ustanovení ctí dikci dřívějšího § 6 zákoníku práce účinného do 31. 

12. 2013. Výše uvedenou novelou byl také vypuštěn § 35 odst. 2, který umožňoval 

zákonnému zástupci nezletilého, který nedosáhl věku šestnácti let, rozvázat za 

nezletilého jeho pracovněprávní vztah.18 

 

2.1.2. Předmět 

Předmětem pracovněprávního vztahu je výkon závislé práce. Výkonem závislé práce, 

jakožto jednoho ze základních znaků pracovněprávního vztahu, rozumíme výkon práce 

zaměstnance naplňující znaky podle ustanovení § 2 odst. 1 zákoníku práce19. Výkon 

závislé práce musí být nutně osobním výkonem zaměstnance, zaměstnanec jej provádí 

jménem zaměstnavatele, ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti 

zaměstnance a podle zaměstnavatelových pokynů.20 

 

2.1.3. Obsah 

Obsahem pracovněprávního vztahu jsou jednotlivá práva a povinnosti, která 

pracovněprávní vztah zakládá a upravuje.21 Je jimi například právo zaměstnance na 

odměnu za výkon práce, povinnost zaměstnance řídit se pokyny zaměstnavatele při 

výkonu své práce či povinnost zaměstnavatele vyplatit zaměstnanci odměnu za 

vykonanou práci či zajistit zaměstnanci vhodné pracovní podmínky pro výkon práce. 

 

                                                 
17 Zákon č. 89/2012 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné od 

1.12.2018. 
18 Zákon č. 460/2016 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In Sbírka zákonů České 

republiky. ISSN 1211-1244. Dostupný také z WWW: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=61479 [cit. 

2019-06-01]. 

19 Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné 

1.10.2018-30.6.2019. 

20 PICHRT, J. in PICHRT, J. a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2017, s. 12, ISBN 978-80-7552-609-0. 

21 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s. 74-75. ISBN 978-80-7380-540-1. 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=61479
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2.1.4. Pracovní poměr a další pracovněprávní vztahy 

Pracovněprávní vztahy mohou vzniknout pouze se souhlasem zaměstnance a 

zaměstnavatele, tedy uzavřením právního jednání. Až do okamžiku vzniku 

pracovněprávního vztahu můžeme hovořit o tom, že mezi smluvními stranami, tj. mezi 

budoucím zaměstnancem a budoucím zaměstnavatelem, existuje rovné postavení. 

Vznikem pracovněprávního vztahu vzniká vztah nadřízenosti zaměstnavatele a 

podřízenosti zaměstnance, což je jeden ze základních znaků závislé práce. Takovéto 

slabší postavení zaměstnance je důvodem pro zvýšenou zákonnou ochranu práv 

zaměstnance.22 

Pracovní poměr vzniká výhradně právním jednáním, a to buďto pracovní smlouvou dle 

ustanovení § 33 odst. 1 zákoníku práce nebo jmenováním dle ustanovení § 33 odst. 3 

zákoníku práce. Vznik pracovního poměru jmenováním je velmi výjimečný, užívá se 

pouze v případech taxativně stanovených zákonem. I pro jmenování však platí základní 

zásada, že pracovní poměr může vzniknout jen na základě svobodně projevené vůle 

zaměstnance a zaměstnavatele. 

Pro účely této diplomové práce se budu dále blíže zabývat pouze prvním typem vzniku 

pracovního poměru, a to pracovní smlouvou, jakožto způsobem vzniku pracovního 

poměru, který je v praxi užíván nejvíce. 

Pracovní smlouva je dvoustranné právní jednání, které spočívá v souhlasném projevu 

vůle zaměstnance a zaměstnavatele. Jejím uzavřením se zaměstnanec a zaměstnavatel 

zavazují plnit práva a povinnosti vyplývající z jejího obsahu i z pracovněprávních 

předpisů. 

Takové dvoustranné právní jednání, aby naplňovalo znaky pracovní smlouvy, musí 

obsahovat zákonem stanovené podstatné neboli esenciální náležitosti, které zakotvuje 

ustanovení § 34 odst. 1 zákoníku práce. Pracovní smlouva musí obsahovat druh práce, 

místo výkonu práce a den nástupu do práce. Druh práce vymezuje, jakou práci je 

zaměstnanec povinen vykonávat; místo práce vymezuje místo, kde je zaměstnanec 

povinen práci vykonávat; a den nástupu do práce vymezuje den, kterým vzniká pracovní 

                                                 
22 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 131 s. ISBN 978-80-7380-540-1. 
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poměr. Pokud se zaměstnanec se zaměstnavatel nedohodnou na některé z těchto 

esenciálních náležitostí, nedojde k platnému uzavření pracovní smlouvy.23 

Pracovní smlouva musí dále splňovat požadavek písemné formy, a to podle ustanovení 

§ 34 odst. 2 zákoníku práce.24 Tento požadavek je v souvislosti s ustanovením § 564 

občanského zákoníku důležitý i pro změnu pracovní smlouvy. Ustanovení § 564 

občanského zákoníku totiž stanovuje, že „vyžaduje-li zákon pro právní jednání určitou 

formu, lze obsah takového právního jednání změnit projevem vůle v téže nebo přísnější 

formě;…“25 Podle V. Berana se „změnou rozumí jiné vymezení práv a povinností nebo 

podmínek, včetně jejich zrušení“26. Budeme-li tak chtít pracovní smlouvu měnit či 

rozvázat, budeme muset vždy užít písemné formy. Jiní autoři zastávají k této 

problematice odlišný výklad. J. Handlar ve svém komentáři uvádí následující: „Jiná 

situace nastává u právních jednání, kterými se ruší právní vztahy založené na zákonné 

formě. Forma jednání, kterými se právní vztahy zakládají, se nepřenáší automaticky na 

jednání, kterými se takové vztahy ruší, proto ani zákon formu těchto jednání obecně 

nepředepisuje.“ Navazuje tak na H. Palma, který říká „zrušení úkonu, který vyžaduje 

formu, je platné v zásadě i bez dodržení formy, jelikož účely, pro které zákon formu 

stanovil, se zde neuplatní.“27 

Vedle pracovního poměru se nachází další množina základních pracovněprávních 

vztahů, a to právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní 

poměr. Tyto dohody upravují pracovněprávní vztahy, jejichž předmětem jsou práce 

menšího rozsahu či práce příležitostné. V těchto právních vztazích je zaměstnanec 

chráněn méně než v klasickém pracovním poměru. 

Jedná se o dohodu o provedení práce, u níž zákoník práce v ustanovení § 75 stanovuje 

maximální rozsah práce na 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele, a 

                                                 
23 VYSOKAJOVÁ, M. in VYSOKAJOVÁ, M.; KAHLE, B.; RANDLOVÁ, N.; HŮRKA, P.; DOLEŽÍLEK, J.  Zákoník práce. 

Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 49-50. ISBN 978-80-7478-955-7. 

24 Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné 

1.10.2018-30.6.2019. 

25 Zákon č. 89/2012 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné od 

1.12.2018. 

26 BERAN, V. § 564. In: PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017. s. 601. ISBN 978-80-7400-653-1. 

27 HANDLAR, J. § 564. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s 

2031. ISBN 978-80-7400-529-9. 
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dohodu o pracovní činnosti, u níž zákoník práce v ustanovení § 76 stanovuje maximální 

rozsah, který nesmí v průměru překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby.28 

Ustanovení § 77 zákoníku práce následně stanovuje povinnost uzavřít tyto dohody, tj. 

dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti, písemně.29 

Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je velmi stručná a 

poskytuje tak smluvním stranám široký prostor pro smluvní ujednání. Na dohody o 

pracích konaných mimo pracovní poměr se užije úprava zákoníku práce, avšak 

s taxativně stanovenými výjimkami uvedenými v ustanovení § 77 odst. 2 zákoníku 

práce.30 

                                                 
28 Zákon č. 89/2012 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné od 

1.12.2018. 

29 Tamtéž. 

30 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s. 436. ISBN 978-80-7380-540-1. 
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3. Skončení pracovního poměru 

Skončení pracovního poměru je právní institut, při kterém dochází k zániku pracovního 

poměru jakožto jednoho ze základních pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem. Při použití tohoto právního institutu je třeba mít na paměti 

respektování základních zásad pojících se se zásadami flexicurity, které tkví ve 

vyváženosti pružnosti a stability při rozvazování pracovního poměru. Základní zásady 

dávají pracovnímu právu jednotné pojetí a umožňují tak správný výklad jednotlivých 

ustanovení. První ze základních zásad pracovního práva je zvláštní zákonná ochrana 

postavení zaměstnance. Zaměstnanec jakožto slabší strana požívá právní ochranu 

stanovenou pracovním právem. Tato ochrana reguluje délku pracovní doby či 

bezpečnost a zdraví při práci a další instituty, které ve svém celku vytvářejí uspokojivé 

pracovní podmínky chránící život a zdraví zaměstnance. Navíc tuto zásadu můžeme 

spatřovat právě v institutu skončení pracovního poměru, a to zejména při jednostranném 

rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, které je přípustné jen ze 

zákonem taxativně vymezených důvodů, v právu zaměstnance na přiměřeně dlouhou 

výpovědní dobu nebo jinou odpovídající náhradu či v obráceném důkazním břemenu 

v řízení ohledně sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru před soudem. Dalšími 

zásadami jsou smluvní volnost spočívající v přípustnosti jakéhokoli důvodu či doby pro 

skončení pracovního poměru, dohodnou-li se na tom zaměstnanec se zaměstnavatelem, 

zásada volného rozvázání pracovního poměru ve zkušební době či rozvázání pracovního 

poměru zaměstnancem z jakéhokoli důvodu, avšak až po uplynutí výpovědní doby.31 

Výsledně se tak vytváří podmínky pro snadné rozvazování pracovního poměru, avšak 

stabilizované nástroji ochrany zaměstnance při skončení pracovního poměru, jimiž je 

zajištěna kompenzace zaměstnance za skončení pracovního poměru či případná 

přiměřená doba, ve které si zaměstnanec může hledat nové zaměstnání a je mu tak 

zajištěn příjem finančních prostředků důležitý pro jeho životní potřeby. 

 

                                                 
31 DRÁPAL, L.. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 283-284. 

ISBN 978-80-7400-290-8. 
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3.1. Forma skončení pracovního poměru 

Pracovní právo rozlišuje různé formy skončení pracovního poměru. Jedná se buďto o 

právní úkony, jakožto právní skutečnosti závislé na vůli subjektů pracovního poměru 

nebo o právní události, jakožto právní skutečnosti nezávislé na vůli subjektů pracovního 

poměru. Právní úkony můžeme dále rozdělit na jednostranné a dvoustranné. 

Mezi jednostranné právní úkony řadíme výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru 

a zrušení ve zkušební době. Mezi dvoustranné právní úkony řadíme dohodu o rozvázání 

pracovního poměru. Mezi právní události řadíme smrt, soudní rozhodnutí a čas. Dále 

bych krátce specifikovala tyto základní způsoby skončení pracovního poměru. 

 

3.1.1. Smrt 

Jedním z důvodů skončení pracovního poměru je smrt. Pracovní poměr zaniká smrtí 

zaměstnance, příp. může zaniknout i smrtí zaměstnavatele, pokud je fyzickou osobou. 

V případě smrti zaměstnance jsou řešeny jednotlivé peněžité pohledávky vzniklé 

z pracovního poměru odlišně od obecné občanskoprávní úpravy dědění.32 Tuto 

problematiku upravuje ustanovení § 328 zákoníku práce, které stanovuje, že: „(1) 

Peněžitá práva zaměstnance jeho smrtí nezanikají. Do výše odpovídající trojnásobku 

jeho průměrného měsíčního výdělku přecházejí mzdová a platová práva 

z pracovněprávního vztahu uvedené v ustanovení § 3 větě druhé postupně na jeho 

manžela, děti a rodiče, jestliže s ním žili v době smrti ve společné domácnosti; 

předmětem dědictví se stávají, není-li těchto osob. (2) Peněžitá práva zaměstnavatele 

zanikají smrtí zaměstnance, s výjimkou práv, o kterých bylo pravomocně rozhodnuto 

nebo která byla zaměstnancem před jeho smrtí písemně uznána co do důvodu i výše, a 

práv na náhradu škody způsobené úmyslně.“33 

V případě smrti zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, pracovní poměr zaniká též, 

avšak s výjimkou případů, kdy dochází k právnímu nástupnictví na straně 

zaměstnavatele. K takovému právnímu nástupnictví na straně zaměstnavatele, který je 

                                                 
32 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s. 188-189. ISBN 978-80-7380-540-1. 

33 Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné 

1.10.2018-30.6.2019. 
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fyzickou osobou, dochází pouze v případě pokračování v živnosti zemřelého podle 

ustanovení § 13 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů34. V tomto případě 

pracovní poměr zaniká pouze tehdy, jestliže nikdo z oprávněných osob neoznámí 

příslušnému živnostenskému úřadu pokračování v provozování živnosti do 3 měsíců od 

smrti zaměstnavatele. Dle ustanovení § 342 odst. 1 zákoníku práce tak „pracovní poměr 

zanikne marným uplynutím lhůty 3 měsíců ode dne smrti zaměstnavatele“.35 

 

3.1.2. Rozhodnutí 

Při skončení pracovního poměru rozhodnutím jde o pracovní poměr cizince nebo 

fyzické osoby bez státní příslušnosti. Cizinec či fyzická osoba bez státní příslušnosti 

může být přijat do zaměstnání pouze s platným povolením pobytu na území České 

republiky. Důvodem skončení pracovního poměru rozhodnutím je tak dle ustanovení § 

48 odst. 3 zákoníku práce právní skutečnost tkvící buďto ve zrušení povolení k pobytu, 

které může vydat Policie ČR nebo Ministerstvo vnitra, nebo v rozsudku soudu v rámci 

trestního soudnictví ukládajícím trest vyhoštění z území České republiky, nebo 

v uplynutí doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání.36 Pracovní poměr tak 

končí bez potřeby jej rozvazovat právním úkonem.37 

 

3.1.3. Uplynutí doby 

Dle ustanovení § 48 odst. 2 zákoníku práce uplynutím doby může skončit pouze 

pracovní poměr sjednaný na dobu určitou, avšak zákoník práce zde stanovuje výjimky 

z tohoto pravidla. První výjimka je vyjádřena v ustanovení § 65 odst. 2 zákoníku práce, 

které říká: „Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím 

zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu 

                                                 
34 Zákon č. 455/1991 ze dne 2. října 1991, zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). In Sbírka zákonů České 

republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné od 1.12.2018. 

35 Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné 

1.10.2018-30.6.2019. 

36 Tamtéž. 

37 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s. 189. ISBN 978-80-7380-540-1. 
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neurčitou.“38 Druhá výjimka je stanovena v ustanovení § 39 odst. 5 větě první zákoníku 

práce, a to: „Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na 

dobu určitou v rozporu s odstavci 2 až 4, a oznámí-li zaměstnanec před uplynutím 

sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, 

že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.“39 Základní pravidlo sjednání doby 

pracovního poměru na dobu určitou je uvedeno v ustanovení § 39 odst. 2 větě první 

zákoníku práce následovně: „Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi 

týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního 

pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát.“40, 

následující odstavce určují výjimky z tohoto základního pravidla. Je-li tedy délka doby 

pracovního poměru na dobu určitou sjednána v rozporu s tímto základním pravidlem, 

příp. s jeho výjimkami, zákoník práce stanovuje fikci, že je pracovní poměr sjednán na 

dobu neurčitou. Výše uvedené však nevylučuje, aby takto sjednaný pracovní poměr na 

dobu určitou skončil dříve než uplynutím doby. V této formě skončení pracovního 

poměru můžeme zároveň vidět prolínání právního úkonu a právní skutečnosti jakožto 

právního titulu skončení pracovního poměru. Uplynutí doby je samo o sobě právní 

skutečností, ovšem této právní skutečnosti by nebylo, pokud by neexistovalo ujednání 

smluvních stran ohledně délky doby, která má uplynout.41 

 

3.1.4. Výpověď 

Výpověď je „jednostranné právní jednání zaměstnance nebo zaměstnavatele 

adresované druhé straně pracovního poměru, které směřuje k rozvázání pracovního 

poměru s výpovědní dobou“.42 Zákoník práce upravuje výpověď v ustanovení § 50 an. 

zákoníku práce, kde stanovuje, že výpověď musí mít vždy písemnou formu, jinak se 

                                                 
38 Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné 

1.10.2018-30.6.2019. 

39 Tamtéž. 

40 Tamtéž. 

41 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s. 190. ISBN 978-80-7380-540-1. 

42 DRÁPAL, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 298. ISBN 

978-80-7400-290-8. 
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k ní nepřihlíží43, tedy takové právní jednání by bylo nicotné. Ustanovení § 50 odst. 3 

zákoníku práce stanovuje, že „zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď 

z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.“44 Pokud dává výpověď zaměstnavatel 

zaměstnanci, ustanovení § 50 odst. 2 zákoníku práce určuje, že tak může učinit „jen 

z důvodu výslovně stanoveného v ustanovení § 52.“45 Takový důvod musí podle 

ustanovení § 50 odst. 4 zákoníku práce „skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno 

zaměnit s jiným důvodem a takový důvod nesmí být dodatečně měněn.“46 

Ke skončení pracovního poměru na základě výpovědi dochází až uplynutím výpovědní 

doby, její délka je stanovena v ustanovení § 51 odst. 1 zákoníku práce jako nejméně 

2 měsíce s výjimkou vyplývající z ustanovení § 51a zákoníku práce, které upravuje 

výpověď ze strany zaměstnance v souvislosti s přechodem práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů. Běh výpovědní doby upravuje ustanovení § 51 odst. 2 

zákoníku práce, které říká: „Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného 

kalendářního měsíce.“47 

Jednotlivé skutkové podstaty neboli výpovědní důvody, na základě kterých může dát 

výpověď z pracovního poměru zaměstnavatel, můžeme dělit na důvody spočívající 

v organizačních změnách probíhajících u zaměstnavatele [§ 52 písm. a), b), c)], důvody 

týkající se zdravotního stavu zaměstnance a ochrany jeho zdraví [§ 52 písm. d), e)], 

důvody týkající se nesplňovaní předpokladů pro výkon práce ze strany zaměstnance 

(plnění povinností vyplývajících z pracovního závazku) [§ 52 písm. f)], důvody 

spočívající v jednání zaměstnance při plnění pracovního závazku [§ 52 písm. g)], a 

důvody spočívající v dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce [§ 52 

písm. h)].48 Ustanovení § 52 zákoníku práce tak taxativně vymezuje tyto důvody pro 

výpověď danou zaměstnanci jeho zaměstnavatelem, a to (a), (b) ruší-li se či 

přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, (c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným 

                                                 
43 Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné 

1.10.2018-30.6.2019. 

44 Tamtéž. 

45 Tamtéž. 

46 Tamtéž. 

47 Tamtéž. 

48 BĚLINA, M., PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 198. 

ISBN 978-80-7400-667-8. 
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na základě rozhodnutí zaměstnavatele, (d), (e) nesmí-li zaměstnanec dále konat 

dosavadní práci ze zdravotních důvodů, (f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady pro 

výkon sjednané práce, (g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním 

zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, (h) poruší-li zaměstnanec zvlášť 

hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v ustanovení § 301a.49 

Kromě takto taxativně vymezených důvodů pro výpověď zaměstnanci zaměstnavatelem 

zákoník práce navíc omezuje zaměstnavatele v možnosti výpovědi zaměstnanci 

v obtížné sociální situaci. Na takové zaměstnance se vztahuje tzv. ochranná doba, ve 

které se zaměstnavateli zakazuje dát zaměstnanci výpověď. Ochrannou dobu, a zároveň 

tak kategorizaci chráněných zaměstnanců, upravuje ustanovení § 53 zákoníku práce. 

 

3.1.5. Okamžité zrušení pracovního poměru 

Okamžité zrušení pracovního poměru je „jednostranným právním úkonem, jímž dochází 

ke skončení pracovního poměru již okamžikem doručení tohoto úkonu.“ 50 Jedná se o 

výjimečný institut, kterým se upravuje situace, kdy není možné spravedlivě požadovat 

po jedné ze stran pracovního poměru její setrvání v takovémto pracovním poměru. 

Zákoník práce stanovuje taxativní důvody pro okamžité zrušení zaměstnancem i 

zaměstnavatelem. 

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele můžeme být v souladu 

s ustanovením § 55 odst. 1 zákoníku práce učiněno pouze z těchto důvodů: „(a) byl-li 

zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný 

trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k 

nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců, (b) porušil-li 

zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané 

práci zvlášť hrubým způsobem.“51 Tímto způsobem však zaměstnavatel podle 

ustanovení § 55 odst. 2 „nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou 

                                                 
49 Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné 

1.10.2018-30.6.2019. 

50 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s. 200-203. ISBN 978-80-7380-540-1. 

51 Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné 

1.10.2018-30.6.2019. 
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zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo 

zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.“52 

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance může být v souladu 

s ustanovením § 56 odst. 1 zákoníku práce učiněno pouze z těchto důvodů: „(a) podle 

lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo 

rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže 

dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v 

době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, 

nebo (b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu 

anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (§ 141 odst. 1).“53 

V tomto případě zaměstnanci v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 zákoníku práce 

„přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za 

dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.“54 

 

3.1.6. Zrušení ve zkušební době 

Zákoník práce umožňuje pracovní poměr zrušit ve zkušební době v souladu 

s ustanovením § 48 odst. 1 písm. d) zákoníku práce. Jedná se o jednostranný právní 

úkon zaměstnance či zaměstnavatele, kterým dochází ke zrušení pracovního poměru, a 

to v den, který je v něm uveden. Institut zkušební doby slouží ke zvážení a posouzení 

vzájemného vztahu zaměstnance a zaměstnavatele a dává oběma stranám právo po 

dobu, kterou si smluvně ujednají, nejdéle však po dobu 3 měsíců, tento pracovní poměr 

jednostranně zrušit.55 Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se dle 

ustanovení § 66 odst. 2 zákoníku práce „vyžaduje písemná forma, jinak se k němu 

nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den 

pozdější.“56 Jediným omezením zrušení pracovního poměru ve zkušební době je zákaz 

stanovený ustanovením § 66 odst. 1 věta druhá zákoníku práce: „Zaměstnavatel nesmí 

                                                 
52 Tamtéž. 

53 Tamtéž. 
54 Tamtéž. 

55 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s. 202. ISBN 978-80-7380-540-1. 

56 Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné 

1.10.2018-30.6.2019. 
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ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 12 kalendářních dnů a v období 

od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání 

dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.“57 Toto ustanovení je však 

novelizováno, a tak s účinností od 1.7.2019 bude znít: „Zaměstnavatel nesmí ve 

zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání 

dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.“58 

                                                 
57 Tamtéž. 

58 Tamtéž. 
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4. Dohoda o rozvázání pracovního poměru 

 

4.1. Pojem právního jednání 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru naplňuje znaky právního jednání. Právním 

jednáním, jakožto jednu z občanskoprávních skutečností, rozumíme takové chování 

subjektu práva, které je schopno vyvolat právní následky, jimiž jsou vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností. Obecně lze za právní jednání považovat projev vůle jednajícího 

ve vnějším světě. Aby se jednalo o právní jednání, musí splňovat náležitosti takového 

právního jednání, mezi které řadíme subjekt, vůli, projev vůle, předmět a formu59.  

Nejčastějším právním jednáním je smlouva, jakožto konsenzuální projev vůle alespoň 

dvou stran. Strany projevují uzavřením smlouvy vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit 

se jeho obsahem. Literatura rozlišuje pojmy smlouva, dohoda a ujednání. Mezi těmito 

pojmy není žádný právní rozdíl, platí pro ně stejná ustanovení ohledně jejich vzniku i 

náležitostí, avšak v teorii dochází k jejich rozlišení. Smlouvou rozumíme právní 

jednání, kterým se práva a povinnosti zakládají, tedy vznikají. Dohodou rozumíme 

právní jednání, kterým se určitý závazek mění nebo ruší. Ujednání je pak shoda ohledně 

dílčí jednotlivosti v rámci smlouvy či dohody. 

Pro účely této diplomové práce je důležitý pojem dohoda. Z výše uvedeného plyne, že 

dohoda je konsenzuálním projevem vůle alespoň dvou stran, mezi kterými existuje 

určitý smluvní závazek, a na základě něhož se tento smluvní závazek buďto mění nebo 

ruší. 

Dohoda tak spadá do nauky smluvního práva a musí tak naplňovat jeho základní 

zásady, jimiž jsou konsenzualismus, smluvní autonomie a závaznost právního jednání.60 

 

                                                 
59 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 582. ISBN 

978-80-7400-653-1. 

60 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M., a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. 

aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 168-170. ISBN 978-80-7552-187-3. 
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4.2. Subjekt 

Subjektem se rozumí osoba v právním slova smyslu, tedy pokud mluvíme o fyzické 

osobě, je jím osoba, která má právní osobnost a je v dostatečné míře svéprávná61. Právní 

osobnost se nabývá narozením a svéprávnost obecně plnoletostí. Ovšem občanský 

zákoník práce stanovuje pro pracovněprávní vztahy speciální úpravu. Právní jednání lze 

třídit dle počtu subjektů, a to na právní jednání jednostranná, tedy taková, která vyžadují 

projev vůle pouze jediné osoby, například výpověď nebo odstoupení od smlouvy a 

právní jednání vícestranná, tedy právní jednání vyžadující projev vůle více osob, 

typicky jde o smlouvy, dohody či jiná ujednání. 

Subjekty pracovněprávního vztahu jsou zaměstnanec a zaměstnavatel jak jsou 

definováni výše v kapitole 2.1.1. této diplomové práce, kde je rozebrána i výše 

zmiňovaná speciální úprava svéprávnosti pro pracovněprávní subjekty. 

 

4.3. Vůle 

Vůlí rozumíme vnitřní psychický stav jednajícího k jeho jednání a zamýšlenému 

následku. Vůle musí být svobodná, vážná, prosta omylu a neovlivněna stavem tísně62.  

Svobodná vůle tkví v tom, že subjekt nelze k vůli donutit. Vůli tak zcela vylučuje 

fyzické násilí (vis absoluta), kdy se fyzickým nátlakem namísto vůle jednajícího 

prosazuje vůle donucujícího. Vůli však může vyloučit i násilí psychické (vis 

compulsiva), které se zpravidla označuje jako bezprávná výhružka.63 Dle ustanovení § 

587 občanského zákoníku, kdo byl k právnímu jednání takto přinucen, má právo 

namítnout neplatnost právního jednání64, takové jednání je tedy relativně neplatné, 

jednající se může dovolat neplatnosti takového jednání. Bezprávná výhružka 

představuje hrozbu tělesným nebo duševním násilím, které je protiprávní a vzbuzuje u 

                                                 
61 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M., a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. 

aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 156-158. ISBN 978-80-7552-187-3. 

62 Tamtéž 

63 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 583-589. 

ISBN 978-80-7400-653-1. 

64 Zákon č. 89/2012 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné od 

1.12.2018. 
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jednajícího důvodnou obavu. Jednající sice projevuje vlastní vůli, ale je tu vada 

v pohnutce, která k vytvoření této vůle vedla. 

Vážnost vůle představuje vnitřní vztah jednajícího k následkům jeho jednání. Jednající 

chce vyvolat právě tyto právní následky. Vážnost tak spočívá v tom, že vůle není 

učiněná při hře nebo v žertu, tedy v simulovaném jednání, kdy jednající nemá vůbec 

v úmyslu právně jednat.65 Oproti takovému jednání je třeba odlišovat jednání zastřené, 

tedy jednání, kdy jednající simuluje projev určité vůle, aby za ní skryl skutečnou 

podstatu projevované vůle. Na takovéto zastřené právní jednání se v souladu 

s ustanovením § 555 odst. 2 občanského zákoníku hledí podle jeho pravé povahy. 

Nad to je třeba uvést, že občanský zákoník předpokládá, že každé jednání bude 

naplňovat znaky poctivého jednání. Ustanovení § 7 občanského zákoníku tak zakotvuje 

vyvratitelnou domněnku presumpce poctivosti: „Má se za to, že ten, kdo jednal určitým 

způsobem, jednal poctivě a v dobré víře.“66 Každý má právo se domnívat, že osoba, 

s níž jedná, jedná poctivě.67 

Vůle musí být prosta omylu, ne každý omyl je však právně relevantní. Rozlišujeme dva 

druhy omylu, a to omyl podstatný (error essentialis) a omyl nepodstatný. Podstatný 

omyl se týká okolností rozhodných pro právní jednání, tedy takových, které mají 

zásadní význam a pokud by nastaly, k právnímu jednání by vůbec nedošlo. Může jít o 

omyl v předmětu plnění (in corpore), v jakosti plnění (in qualitate), v osobě 

spolukontahenta (in persona) či v jednání samém (in negotio). Nepodstatný omyl se 

týká pouze vedlejších okolností. Dále můžeme rozlišovat omyl prostý a omyl úmyslně 

vyvolaný, tj. lest. Právně relevantní je omyl podstatný a omyl úmyslně vyvolaný.68 

Vůle je důležitou, a mnohdy spornou, náležitostí v souvislosti s uzavřením dohody o 

rozvázání pracovního poměru. Tato náležitost je předmětem mnohým soudních sporů, a 

to zejména ve složce tzv. svobodné vůle. Zde je třeba si položit otázku, zda může 

                                                 
65 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. 589, s. 62. ISBN 

978-80-7400-653-1. 

66 Zákon č. 89/2012 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné od 

1.12.2018. 

67 MELZER, F., TÉGL, P., Povinnost jednat v právním styku poctivě, Bulletin-advokacie. Dostupný z WWW: http://www.bulletin-

advokacie.cz/povinnost-jednat-v-pravnim-styku-poctive?browser=mobi [cit. 2019-05-23]. 

68 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 621-623. 

ISBN 978-80-7400-653-1. 
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docházet k případům, kdy je zaměstnanec k dohodě přinucen. Neplatnost právního 

jednání zakládá zejména situace, kdy by zaměstnanec uzavřel dohodu pod psychickým 

či fyzickým nátlakem či bezprávnou výhružkou. O neplatnosti však nelze mluvit 

v případech, kdy zaměstnavatel nabídne zaměstnanci dohodu o rozvázání pracovního 

poměru a zároveň mu pohrozí výpovědí či okamžitým zrušením pracovního poměru, 

pokud je však zaměstnavatel na základě daných okolností k takovým krokům oprávněn. 

V takové situaci se nejedná o bezprávnou výhružku, jelikož zaměstnavatel je dle 

zákoníku práce oprávněn tak učinit.69 Nejvyšší soud tak rozhodl svým rozsudkem ze 

dne 11. dubna 2002, sp. zn. 21 Cdo 1332/2001.70 Žalobce se v daném sporu domáhal, 

aby bylo určeno jeho skončení pracovního poměru za neplatné, a to z důvodu donucení 

podepsat ho pod nátlakem, když mu bylo sděleno, že pokud neuzavře dohodu o 

rozvázání pracovního poměru, bude propuštěn pro zvlášť hrubé porušení pracovní 

kázně (dle zákoníku práce v platném znění „porušení povinnosti vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonané práci“). Nejvyšší soud v daném 

rozhodnutí stanovil, že „o bezprávnou výhružku, jíž je vůle jednajícího subjektu 

deformována, se však jedná pouze tehdy, jestliže osoba vykonávající psychický nátlak 

hrozí něčím, co není oprávněna učinit (např. hrozbou ublížení na zdraví, hrozbou 

značné škody na majetku apod.), nebo vyhrožuje tím, co by sice byla oprávněna učinit, 

avšak prostřednictvím výhružky si vynucuje něco, k čemu být použita nesmí (např. 

jednajícímu je vyhrožováno, že musí uzavřít určitou smlouvu, jinak že bude příslušným 

orgánům oznámen jako pachatel trestného činu, který skutečně spáchal).“ V citovaném 

rozhodnutí Nejvyšší soud nakonec konstatoval, že tím, že si zaměstnanec zvolil 

skončení pracovního poměru dohodou, oproti okamžitému zrušení pracovního poměru, 

zvolil si tak způsob pro něj výhodnější, nelze tedy dovozovat, že by jednal v důsledku 

tísně ke svému neprospěchu. Otázkou však zůstávají situace, kdy je záměrem 

zaměstnavatele ukončit pracovní poměr z jiných než zákonných předpokladů a 

zaměstnavatel tak hledá důvody, pro které by mohl pracovní poměr ukončit. Může tak 

                                                 
69 JOUZA, L., in Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních: vznik, změny a skončení pracovního poměru. 3. aktualizované a 

rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 89. ISBN: 978-80-7478-886-4. 

70 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.4.2002, sp. zn 21 Cdo 1332/2001, dostupný z WWW: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/CBA59FB91D7B8468C1257A4E006A45D0?openDocument&Highli

ght=0 [cit. 2019-05-23]. 
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dojít k situaci, kdy zaměstnavatel shledá jednání zaměstnance jako pochybení 

zakládající zákonný důvod pro jednostranné ukončení pracovního poměru, i když by za 

jiných okolností nebo vůči jinému zaměstnanci ve stejném jednání takové pochybení 

neshledal. Takové pochybení by možná ani nenaplňovalo důvody pro výpověď či 

zrušení pracovního poměru, avšak zaměstnanec by se i tak výše uvedeného obával, 

třeba i na základě neznalosti právních předpisů. V tomto případě by se tak jednalo o 

pohrůžku něčím, k čemu zaměstnavatel není oprávněn. Záleželo by pak jednotlivě na 

posouzení případu, zda by taková pohrůžka naplnila podstatné znaky bezprávné 

výhružky, a zda by tak shledal soud takovou dohodu o rozvázání pracovního poměru 

neplatnou. 

Je však třeba zvážit i situaci, kdy může dojít k prostému vzájemnému nepochopení se, 

čímž mám na mysli, že si zaměstnanec se zaměstnavatelem nevyhovují jako lidé. 

Zaměstnavatel tak hledá způsob, jak se zaměstnancem pracovněprávní vztah ukončit. 

Jediný možným řešením je tak pro něj se se zaměstnancem domluvit a uzavřít dohodu o 

rozvázání pracovního poměru, avšak pokud by zaměstnanec nesouhlasil, zákon mu 

žádný jiný způsob ukončení pracovní poměru nepovoluje, jelikož jakožto zaměstnavatel 

je silnější stranou a v rámci ukončení pracovního poměru je vždy ve výhodě 

zaměstnanec jakožto slabší strana. Tuto problematiku by mohla vyřešit de lege ferenda 

– nový způsob ukončení pracovního poměru, který zaměstnavateli dává možnost 

vypovědět zaměstnanci pracovní poměr s tomu odpovídajícím odstupným. Tuto 

myšlenku smysluplně rozvádí P. Hůrka ve své učebnici Pracovního práva, proto bych si 

ho dovolila doslovně citovat: „Pracovní poměr je v rámci závazkových vztahů jeden 

z nejpevnějších a nejkomplexnějších. Vztah, který má dimenzi řídící (služební), stejně 

jako osobní, fiskální a sociální, dochází svého naplnění pouze v případě, kdy všechny 

tyto složky proměnlivě a pokud možno ve vzájemném souladu fungují. V případě jeho 

narušení, resp. i jen v případě, kdy jedna smluvní strana nechce v tomto vztahu 

setrvávat, ztrácí tento vztah svůj účel a své naplnění a jeví se výhodnější pro obě strany 

připustit jeho ukončení, byť za adekvátní kompenzaci pro zaměstnance, jakožto stranu 

slabší.“71 Zaměstnavatel by si tak musel rozmyslet, zda jeho nespokojenost se 

zaměstnancem dosahuje takových rozměrů, aby raději zaplatil vysokou kompenzaci. 

Dle mého úsudku by taková kompenzace měla s jistotou odpovídat určitému násobku 

                                                 
71 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s. 187. ISBN 978-80-7380-540-1. 
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průměrného výdělku odpovídajícímu době, po kterou zaměstnanec může na daném trhu 

a v daném odvětví najít novou práci. Může být však problematické výše uvedené 

ukotvit do obecného právního předpisu, jelikož musí být zohledněna aktuální 

ekonomická situace globální ekonomiky a daného oboru, ze kterých pak vychází i 

situace na trhu práce. V některých oborech tak bude možné najít práci v horizontu 

několika týdnů, v jiných může jít o měsíce. Navíc by měla být výše kompenzace natolik 

vysoká, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto institutu. Je nutné zachovat určitou míru 

ochrany zaměstnance, u něhož mohou být při ukončení pracovního poměru zasaženy i 

jeho osobnostní práva, a u něhož ztráta možnosti výdělku sloužícího k uspokojování 

jeho základních životních potřeb, případně i základních životních potřeb jeho rodiny, 

může nepřiměřeně zasáhnout do jeho života. 

 

4.4. Projev vůle 

Projev vůle musí být dostatečně určitý a srozumitelný. Určitost spočívá v 

jednoznačnosti projevu, musí být bez pochybností, o co se jedná, o jaké jednání jde, 

čeho se týká, co je jeho předmětem a jaká práva a povinnosti z něj vyplývají. Neurčité 

je jen takové jednání, jehož obsah nelze zjistit ani výkladem. 

Chybí-li srozumitelnost, můžeme mluvit o nesrozumitelnosti absolutní, tedy takové 

jednání je nesrozumitelné pro každého či nesrozumitelnosti relativní, takové právní 

jednání je nesrozumitelné pouze pro někoho.72 Absolutní nesrozumitelnost má za 

následek zdánlivost právního jednání. Relativní nesrozumitelnost má za následek 

zdánlivost právního jednání pouze v případě, jedná-li se o adresované právní jednání, 

které je nesrozumitelné pro daného adresáta. V případě, že se nejedná o adresované 

právní jednání, relativní nesrozumitelnost zdánlivost právního jednání nezpůsobuje.73 

Pokud projev vůle trpí vadami, a to jak v určitosti, tak ve srozumitelnosti, je možné tyto 

vady zhojit tím, že je subjekt daného právního jednání vyjasní, tedy dojde k upřesnění 

                                                 
72 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M., a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. 

aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. s. 161. ISBN 978-80-7552-187-3. 

73 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 590. ISBN 

978-80-7400-653-1. 
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obsahu právního jednání v interakci obou subjektů tohoto právního jednání, a to 

k okamžiku původního jednání, tj. od počátku, tedy s účinky ex tunc. 

Projev vůle je tak další významnou náležitostí dohody o rozvázání pracovního poměru. 

Projev vůle musí být dle výše uvedeného dostatečně určitý a srozumitelný. Proto jsou 

problematická právní jednání, která jsou nazývána jako „výpověď pracovního poměru 

dohodou“ – toto spojení je jakýmsi právním oxymóronem, tedy absurdním spojením 

právních pojmů, jelikož výpověď je jednostranným právním jednáním, přičemž dohoda 

je právním jednáním dvoustranným. Oba tyto instituty navíc zakládají jiné právní 

důsledky. Dohoda je dvoustranným právním jednáním, tedy pokud by jedna ze 

smluvních stran podala výpověď dohodou, lze na takové právní jednání nahlížet z jedné 

strany jako na ofertu k uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru, kterou druhá 

smluvní strana musí přijmout, aby tak opravdu došlo k uzavření dohody o rozvázání 

pracovního poměru. Navíc je třeba dohodnout se na esenciálních náležitostech takové 

dohody, tedy na dni, ke kterému skončí pracovní poměr, případně i na dalších 

náležitostech, které mohou zakládat další povinnosti, jako je uvedení důvodu rozvázání 

pracovního poměru. Na druhou stranu můžeme na takové právní jednání pohlížet jako 

na výpověď, která je spjata se zákonnou výpovědní dobou, která počíná běžet v souladu 

s ustanovením § 51 odst. 2 zákoníku práce prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně a končí uplynutím posledního 

dne příslušného kalendářního měsíce. Dle důvodu, na základě kterého si smluvní strana 

přeje pracovní poměr ukončit, by také záleželo na výši odstupného. V neposlední řadě 

by určení, zda se jedná o výpověď či dohodu, bylo důležité také ve vztahu k určení výše 

podpory v nezaměstnanosti. Není tedy možné tyto dva právní instituty slučovat, jelikož 

poté nelze s dostatečnou určitostí stanovit, zda se jedná o dohodu či výpověď, a vyvodit 

z daného další právní důsledky. Nejvhodnějším způsobem řešení této situace je podle L. 

Jouzy74 vysvětlit si vzájemně v ústním jednáním, zda bylo úmyslem uzavřít dohodu 

nebo podat či udělit výpověď. Osobně bych raději zvolila zhojení takové vady 

písemnou formou, abychom tak předešli možným budoucím sporům v rámci daného 

pracovněprávního vztahu. 

                                                 
74 JOUZA, L. Dohoda o skončení pracovního poměru. Bulletin-advokacie.cz, 2016. Dostupné z: http://www.bulletin-

advokacie.cz/dohoda-o-skonceni-pracovniho-pomeru?browser=mobi [cit. 2019-05-01]. 
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Při projevu vůle musí u dohody o rozvázání pracovního poměru dojít zejména ke 

vzájemné shodě mezi subjekty takového právního jednání. Jak uvádí Nejvyšší soud ve 

svém rozsudku ze dne 10. 5. 2011, sp. zn. 21 Cdo 1306/2010 „Neexistuje-li shoda vůle 

ve vztahu k rozvázání pracovního poměru, nemůže k takovému rozvázání pracovního 

poměru dojít“75. V daném případě se jednalo o sepsání dohody o rozvázání pracovního 

poměru, na jejímž konci zaměstnanec ke svému podpisu doplnil slova „výpověď 

převzal“ – v takovém případě zaměstnanec vyjádřil svou vůli převzít výpověď, nikoli 

uzavřít dohodu a dohoda se tak stala neplatnou na základě neexistence prvku shodného 

projevu vůle. Podle Nejvyššího soudu nelze pomocí výkladu projevu vůle „nahrazovat“ 

nebo „doplňovat“ vůli, kterou jednající v rozhodné době neměl nebo kterou sice měl, 

ale kterou neprojevil. Jak Nejvyšší soud dále uvádí „Podstatné totiž je toliko to, co lze 

objektivními hledisky hodnotit, tedy to, jakou vůli účastník ve skutečnosti projevil.“ 

Nakonec Nejvyšší soud cituje ve svém rozhodnutí komentář k obecnému občanskému 

zákoníku, který říká „to, co si strana myslí, je zcela nerozhodné; k normotvornému 

procesu patří jedině projev vůle, ostatní je úplně nerozhodné. Jen to, co obsahuje projev 

vůle, je obsahem smlouvy…“76 I přes to, že se jedná o rozhodnutí, které bylo přijato za 

úpravy starého občanského zákoníku a vztahovalo se k úpravě starého zákoníku práce, 

toto vyhodnocení obstojí i v právní úpravě nového občanského zákoníku a nového 

zákoníku práce. 

Existují případy, kdy je dohoda o rozvázání pracovního poměru nepřesná na základě 

chybně uvedených dat. Ustanovení § 577 občanského zákoníku stanovuje, že je-li 

důvod neplatnosti pouze v nezákonném určení množstevního, časového, územního či 

jiného rozsahu, soud obsah změní tak, aby odpovídal spravedlivému uspořádání práv a 

povinností smluvních stran. Ustanovení § 578 občanského zákoníku pak doplňuje, že 

„chyby v psaní nebo v počtech nejsou právnímu jednání na újmu, je-li jeho význam 

nepochybný“. Jestliže je tedy mezi subjekty právního jednání význam a obsah takové 

                                                 
75 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10.5.2011, sp. zn 21 Cdo 1306/2010, dostupný z WWW: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/8C9ADE79C9A3FAE7C1257A4E0066F3C9?openDocument&Highl

ight=0 [cit. 2019-05-01]. 

76 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14.10.1996, sp. Zn. 3 Cdon 946/96, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 

roč. 1997, pod č. 29. 

srov. SEDLÁČEK, J., ROUČEK, F.: Komentář k čsl. obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v 

Podkarpatské Rusi, Praha 1936, díl IV., s. 78. 
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dohody o rozvázání pracovního poměru nepochybný a stranám jsou zřejmé její 

důsledky, je takové právní jednání platné, i přes písařské chyby. 

V souvislosti s projevem vůle při uzavírání dohody o rozvázání pracovního poměru je 

vhodné zmínit také rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 4. 2016, sp. zn. 21 Cdo 

2310/2015, který pojednává o „osudu“ pracovní smlouvy v situaci, kdy je stávající 

vedoucí zaměstnanec jmenován členem statutárního orgánu obchodní společnosti. 

Nejvyšší soud v daném rozhodnutí dovozuje, že kdyby ve výše nastíněné situaci 

nedošlo k výslovnému právnímu úkonu ohledně ukončení pracovní smlouvy takového 

vedoucího zaměstnance, došlo by současně se zvolením vedoucího zaměstnance členem 

statutárního orgánu ke sjednání konkludentní dohody o rozvázání pracovního poměru, a 

to ke dni jeho zvolení členem statutárního orgánu. Na základě této konkludentní dohody 

o rozvázání pracovního poměru by pracovní poměr skončil ke dni zvolení vedoucího 

zaměstnance členem představenstva.77 S výše uvedeným si dovoluji nesouhlasit, jelikož 

je nutné, aby byla vyjádřena vůle ke skončení takového pracovního poměru, neboť 

skončení není jedinou možností v této situaci. Rozumnějším řešením by byla například 

sistace takové pracovní smlouvy na dobu výkonu funkce člena statutárního orgánu, tedy 

pracovní smlouva by nebyla účinná po dobu výkonu funkce člena statutárního orgánu a 

po ukončení výkonu funkce by došlo k obnovení pracovní smlouvy. Výše uvedené 

rozhodnutí Nejvyššího soudu se mi nezdá příliš šťastné, a nedoporučovala bych podle 

něho postupovat. S ohledem na ochranu zaměstnance a také s ohledem na právní jistotu 

by bylo vhodnější uzavřít výslovnou dohodu ohledně osudu takové pracovní smlouvy 

při zvolení zaměstnance členem statutárního orgánu. 

 

4.5. Předmět dohody o rozvázání pracovního poměru 

Předmětem právního jednání se rozumí to, čeho se právní jednání týká. Mezi jeho 

náležitosti řadíme jeho možnost a jeho dovolenost. Předmět právního jednání musí být 

plnění, které je fyzicky objektivně možné za stavu dnešních technologií a vědeckých 

                                                 
77 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5.4.2016, sp. zn 21 Cdo 2310/2015, dostupný z WWW: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/BE633F53916FBEBBC1257FD10025D225?openDocument&Highli

ght=0 [cit. 2019-05-01]. 
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http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/BE633F53916FBEBBC1257FD10025D225?openDocument&Highlight=0


 

29 

 

poznatků. Rozlišujeme nemožnost počáteční a nemožnost následnou. Počáteční 

nemožnost je taková, která nastala před okamžikem účinnosti právního jednání a 

spočívá v objektivní a trvalé nesplnitelnosti závazku. Počáteční nemožnost zakládá 

absolutní neplatnost právního jednání. Nemožnost následná je taková, která nastala po 

vzniku závazku, a může tak vést k zániku tohoto závazku. Předmět právního jednání 

musí být také dovolený, tedy plnění nemůže být nemožné z určitého faktického 

právního důvodu, zejména vylučuje-li to zákon.78 

Předmětem dohody o rozvázání pracovního poměru tak bude samotné toto rozvázání, či 

chceme-li, ukončení pracovního poměru. Takovéto ukončení musí být možné a zejména 

dovolené. Obecně lze dovolenost dohody dle platného práva vyvozovat ze zásady 

legální licence, tedy každý může činit vše, co zákon nezakazuje, a nikdo nemusí činit to, 

co zákon neukládá. Tuto zásadu nalezneme v zákonném ustanovení § 1 odst. 2 

občanského zákoníku: „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva 

a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, 

veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu 

osobnosti.“ Toto zákonné ustanovení právní teorie nazývá „testem kogentnosti“. Na 

základě znění tohoto ustanovení je možné zjistit, zda je dané zákonné ustanovení tzv. 

kogentní (kogentní ustanovení jsou ta, od nichž se nelze odchýlit, kterými zákonodárce 

omezuje autonomii vůle, aby tak ochránil jiné hodnoty), nebo zda je dané zákonné 

ustanovení tzv. dispozitivní (dispozitivní ustanovení jsou ta, od nichž se strany mohou 

odchýlit a sjednat si danou problematiku jiným způsobem, než uvádí zákon). Dle 

důvodové zprávy k občanskému zákoníku je výslovný zákonný zákaz formulován buď 

slovy „zakazuje se“ nebo výslovným stanovením důsledku odklonu od kogentního 

ustanovení, např. poukazem na neplatnost ujednání nebo stanovením, že k závadnému 

ujednání se nepřihlíží.79 Tento výklad úpravu velmi zjednodušuje, jelikož kogentnost a 

dispozitivnost jednotlivých ustanovení nemůžeme posuzovat jen a pouze na základě 

jazykového výkladu zákona.  Nesmíme zapomínat, že nad tuto problematiku občanský 

zákoník uvádí ještě tři zpřísňující pravidla, chránící dále uvedené hodnoty, jimiž jsou: 

dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na 

                                                 
78 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M., a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. 

aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 164. ISBN 978-80-7552-187-3. 

79 Vláda ČR: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. 
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ochranu osobnosti. Na všechna ustanovení občanského zákoníku je tak třeba nahlížet i z 

hlediska jejich smyslu a účelu. Bude-li určitá právní norma vyžadovat z hlediska svého 

smyslu a účelu, aby se od ní nebylo možné odchýlit, půjde o právní normu kogentní. 

Takovým smyslem a účelem bude právě ochrana stěžejních hodnot. Jelikož však 

kogentnost omezuje autonomii vůle, musí být takový smysl a účel natolik významný, 

aby ospravedlňoval zásah do autonomie vůle.80 Posouzení kogentnosti právní normy dle 

jejího smyslu a účelu také dovozuje Nejvyšší soud ve svých usneseních ze dne 19. 9. 

2017, sp. zn. 29 Cdo 5719/201681 a ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. 29 Cdo 387/201682. Nad 

výše uvedené je třeba u posouzení toho, zda je právní norma kogentní, zohlednit také 

ustanovení § 580 občanského zákoníku, jelikož jakákoli právní norma, jejíž porušení má 

za následek absolutní neplatnost, je také kogentní. 

Závěrem tohoto odstavce tedy můžeme říci, že dohodu o ukončení pracovního poměru 

lze uzavřít, jelikož to zákon nezakazuje, naopak zákon takovou možnost předpokládá, 

avšak pouze v případě, kdy takové ujednání a jeho obsah neporuší dobré mravy, veřejný 

pořádek či právo týkající se postavení osob. Dále je třeba vzít v potaz ustanovení § 1725 

občanského zákoníků, které zní „Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její 

obsah. V mezích právního řádu je stranám ponecháno na vůli svobodně si smlouvu 

ujednat a určit její obsah.“ A ustanovení § 574, které říká, že „na právní jednání je 

třeba hledět spíše jako na platné než jako na neplatné.“ Účelem právní úpravy je tak 

respektovat vůli, kterou strany projevily ohledně všech náležitostí a obsahu takového 

právního jednání.83 

 

                                                 
80 ŠUK, P., Akciová společnost pod drobnohledem. Pokladový materiál k semináři Staré Splavy 16.-19. května 2019. 

81 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5719/2016, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, 

pod č. 152/2018, dostupné také z WWW: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/41AE07803EC5F9DFC12581F0002B851C?openDocument&Highlig

ht=0 [cit. 2019-05-01]. 

82 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31.10.2017, sp. zn. 387/2016, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, pod č. 

10/2019, dostupné také z WWW:  

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F3C6748BB9A2B40EC12581E7002BAFD7?openDocument&Highli

ght=0 [cit. 2019-05-01]. 

83 JOUZA, L. Dohoda o skončení pracovního poměru. Bulletin-advokacie.cz, 2016. Dostupné z: http://www.bulletin-

advokacie.cz/dohoda-o-skonceni-pracovniho-pomeru?browser=mobi [cit. 2019-05-01]. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/41AE07803EC5F9DFC12581F0002B851C?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/41AE07803EC5F9DFC12581F0002B851C?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F3C6748BB9A2B40EC12581E7002BAFD7?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F3C6748BB9A2B40EC12581E7002BAFD7?openDocument&Highlight=0
http://www.bulletin-advokacie.cz/dohoda-o-skonceni-pracovniho-pomeru?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/dohoda-o-skonceni-pracovniho-pomeru?browser=mobi


 

31 

 

4.6. Forma dohody o rozvázání pracovního poměru 

Forma je podoba projevu vůle. Právní jednání je možno třídit dle formy, a to na právní 

jednání formální, tedy taková, u kterých je vyžadována předepsaná forma, zpravidla se 

jedná o formu písemnou a právní jednání neformální, tedy taková, která mohou být 

učiněna jakoukoli formou. Občanský zákoník stanovuje zásadně bezformálnost 

právního jednání, tedy každý má právo zvolit si libovolnou formu svého právního 

jednání, nestanoví-li zákon či dohoda smluvních stran jinak. Pro právní jednání si tak 

můžeme zvolit buďto formu ústí nebo formu písemnou (psaná či jakákoli zrakem 

vnímatelná podoba), příp. tzv. přísnou písemnou formu, tedy formu veřejné listiny 

(listina vydaná orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci nebo listina, kterou za 

veřejnou prohlásí zákon).84 Pro dohodu o rozvázání pracovního poměru stanovuje 

zákoník práce formu písemnou, tedy zde se jedná o stanovení formy speciálním 

zákonem, jakým zákoník práce vůči občanskému zákoníku je. 

Za nedodržení požadavku písemné formy ustanovení § 582 odst. 1 věta první 

občanského zákoníku stanovuje sankci neplatnosti takového právního jednání, když říká 

„Není-li právní jednání učiněno ve formě ujednané stranami nebo stanovené zákonem, 

je neplatné,…“ V tomto případě se jedná o relativní neplatnost, to znamená, že 

neplatnost může namítnout jen ten, který je takovou neplatností dotčen, a to pouze 

v případě, že absenci písemné formy nezavinil. Soud tak k neplatnosti přihlédne jen na 

návrh. Platná tak může být i dohoda o rozvázání pracovního poměru uzavřená ústně, 

pokud žádná ze smluvních stran nenamítne její neplatnost. Výše uvedené zákonné 

ustanovení dále doplňuje „ledaže strany vadu dodatečně zhojí.“85 Z uvedeného tak 

vyplývá, že smluvní strany mohou nedostatek formy dodatečně zhojit, a to písemným 

vyhotovením takového právního jednání, a to s účinky ex tunc. Dále je třeba vzít 

v potaz také ustanovení § 20 zákoníku práce, které říká, že „nebylo-li právní jednání 

učiněno ve formě, kterou vyžaduje tento zákon, a bylo-li již započato s plněním, není 

možné se neplatnosti tohoto jednání dovolat u těch jednání, jimiž vzniká nebo s mění 

                                                 
84 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 591-597. 

ISBN 978-80-7400-653-1. 
85 Zákon č. 89/2012 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné od 

1.12.2018. 
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základní pracovněprávní vztah.“86 Z uvedeného tak vyplývá, že i když se jedná o 

neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení písemné formy takového právního 

jednání, není možné se takové neplatnosti dovolat, bylo-li již započato s plněním podle 

takového právního jednání. 

 

4.7. Proces uzavření dohody 

Výše byly blíže rozebrány jednotlivé náležitosti dohody o rozvázání pracovního 

poměru. Aby však taková dohoda mohla vzniknout, je nutné, aby proběhl proces jejího 

uzavření, který obecně upravuje ustanovení § 1731 an. občanského zákoníku. Dohoda o 

rozvázání pracovního poměru je uzavřena, jakmile se účastníci shodnou na celém jejím 

obsahu87. Aby však mohlo dojít ke shodě na obsahu dohody o rozvázání pracovního 

poměru, musí nejprve proběhnout proces, kterým si účastníci tento obsah stanoví. 

Mnohdy se zaměstnanec mylně domnívá, že doručí-li písemnost splňující náležitosti 

dohody o rozvázání pracovního poměru, zaniká tím pracovní poměr ke dni, který 

v dohodě určil. Ovšem vzhledem k tomu, že dohoda je dvoustranným právním 

jednáním, musí dojít ke shodnému projevu vůle obou stran. V tomto případě pouhé 

přijetí písemnosti nelze vnímat jako souhlasný projev vůle, naopak je třeba, aby proces 

splňoval níže uvedené náležitosti. 

Počátkem tohoto procesu je právní jednání jednoho z účastníků spočívající v podání 

návrhu na uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru druhému účastníkovi. Tento 

návrh nazýváme nabídkou nebo ofertou, jedná se o jednostranné adresované právní 

jednání. Takové adresované právní jednání je perfektní až ve chvíli, kdy dojde do 

dispoziční sféry adresáta, jde o tzv. teorii dojití, jejímž protipólem je teorie učinění. 

Smluvní stranu, která nabídku podává, nazýváme navrhovatelem (neboli oferentem) a 

smluvní stranu, vůči které návrh směřuje, nazýváme adresátem (neboli oblátem). 

Nabídka musí být adresována určitému adresátovi (oblátovi), dále musí obsahovat 

podstatné (esentiální) náležitosti dohody o rozvázání pracovního poměru, tak aby mohla 

                                                 
86 Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné 

1.10.2018-30.6.2019. 

87§ 1725 in Zákon č. 89/2012 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění 

účinné od 1.12.2018. 
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být dohoda o rozvázání pracovního poměru uzavřena jednoduchým a nepodmíněným 

přijetím oferty, a musí z ní být zřejmé, že navrhovatel má úmysl být nabídkou vázán 

v případě, že bude nabídka přijata88. Navrhovatel je vázán návrhem po celou dobu lhůty 

stanovené pro přijetí takového návrhu. Jestliže druhý účastník přijme návrh bez výhrad, 

dojde k uzavření dohody.89 Navrhovatel může svou nabídku zrušit, avšak pouze do 

doby, než je doručena adresátovi nebo alespoň současně s ní90. Byla-li nabídka 

doručena adresátovi, nemůže od ní navrhovatel odstoupit, ledaže by si takovou možnost 

odstoupení vyhradil přímo v nabídce. 

Pro vznik dohody je potřeba přijetí neboli akceptace nabídky adresátem. Pro takové 

přijetí je nutné, aby adresát přijal návrh bez jakýchkoli výhrad, ve lhůtě určené k přijetí 

a adresoval jej navrhovateli. Pokud adresát nabídku změní nebo ji přijme s výhradou, 

nabídku tím odmítá a stává se tak novým oferentem s novou nabídkou adresovanou 

předešlému oferentovi, nyní oblátovi. To neplatí, pozmění-li nabídku pouze 

nepodstatně. Lhůta pro přijetí nabídky se nazývá akceptační lhůta. Oferent ji může určit 

přímo v nabídce, neučiní-li tak, občanský zákoník v ustanovení § 1734 podpůrně 

stanoví, že „nabídka učiněná ústně musí být přijata bezodkladně“91. Je-li nabídka 

učiněna v písemné formě, ustanovení § 1735 občanského zákoníku stanoví, že „lze 

nabídku přijmout v době přiměřené povaze navrhované smlouvy a rychlosti prostředků, 

jež navrhovatel použil pro zaslání nabídky“92. V případě, že oferent odmítne nabídku 

nebo marně uplynu akceptační lhůta, nabídka zaniká. 

Návrh je přijat v okamžiku, kdy přijetí návrhu došlo do dispoziční sféry navrhovatele 

dle zákonných pravidel pro doručování. Opožděné přijetí návrhu je novým návrhem, to 

však neplatí, vyrozumí-li navrhovatel bez zbytečného odkladu oferenta o tom, že 

                                                 
88§ 1732 odst. 1 in Zákon č. 89/2012 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. 

Znění účinné od 1.12.2018. 

89§ 1740 in Zákon č. 89/2012 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění 

účinné od 1.12.2018. 

90§ 1737 in Zákon č. 89/2012 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění 

účinné od 1.12.2018. 

91 Zákon č. 89/2012 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné od 

1.12.2018. 

92 Tamtéž. 
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opožděné přijetí považuje za včasné nebo se začne chovat ve shodě s nabídkou93. Je-li 

splněno výše uvedené, dochází na základě shodného projevu vůle smluvních stran ke 

vzniku smluvního konsensu. 

V návaznosti na výše uvedené, je nutné popsat i pravidla pro doručování, jelikož ty se 

v našem případě řídí výhradně zákoníkem práce. Pravidla pro doručování upravuje 

ustanovení § 334 an. zakoníku práce, které stanoví speciální úpravu pro doručování 

zaměstnanci zaměstnavatelem, a to písemností týkajících se vzniku, změn a zániku 

pracovního poměru či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, případně 

dalších zákonem specifikovaných písemností.94 Do této kategorie tak lze zařadit i 

dohodu o rozvázání pracovního poměru, která se týká zániku pracovního poměru. 

Písemnosti týkající se výše uvedeného je třeba zaměstnanci doručit do vlastních rukou, 

a to osobně v místě výkonu práce, případně v bytě zaměstnance. Pokud se nepodaří 

doručit dle výše uvedeného, může být přistoupeno k doručování do vlastních rukou, 

kdekoli bude zastižen anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických 

komunikací. Prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací je možné 

doručovat pouze tehdy, vyslovil-li zaměstnanec s tímto způsobem doručování písemný 

souhlas a poskytl-li zaměstnavateli elektronickou adresu pro doručování. Písemnost 

takto doručovaná musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Není-li však 

možné takto písemnost doručit lze přistoupit k doručování prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb, a to na poslední známou adresu zaměstnance, která je 

zaměstnavateli známa. Doručení musí být doloženo písemným záznamem o doručení.95 

Nebyl-li zaměstnanec zastižen, uloží provozovatel poštovních služeb písemnost ve své 

provozovně nebo u obecního úřadu po 10 dní a vyzve zaměstnance, aby si uloženou 

písemnost vyzvedl. Zaměstnavateli zákon ukládá povinnost vybrat takovou poštovní 

službu, aby byla písemnost doručena za podmínek stanovených zákoníkem práce. 

Takové poštovní službě bude odpovídat služba České pošty doporučená zásilka 

                                                 
93 § 1743 in Zákon č. 89/2012 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění 

účinné od 1.12.2018. 
94 Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné 

1.10.2018-30.6.2019. 

95 Česká pošta. Doporučené psaní. Dostupné z WWW: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/psani/cr/doporucene-psani [cit. 2019-06-

09]. 

 

https://www.ceskaposta.cz/sluzby/psani/cr/doporucene-psani
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s dodejkou do vlastních rukou se zkrácením úložní doby pro vyzvednutí poštovní 

zásilky na 10 dní.  

Povinnost zaměstnavatele doručit písemnost je splněna ve chvíli, kdy si zaměstnanec 

písemnost převezme nebo i v případě, že zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne. 

Pokud byla písemnost uložena, je doručena uplynutím 10denní lhůty k jejímu 

vyzvednutí.96 

Dále zákoník práce stanoví pravidla pro doručování písemnosti určené zaměstnavateli 

zaměstnancem, a to ve svém ustanovení § 337. Zákon tak určuje, že zaměstnanec 

doručuje zaměstnavateli písemnost zpravidla osobním předáním v místě sídla 

zaměstnavatele. Zaměstnavatel je pak povinen přijetí písemnosti na žádost zaměstnance 

písemně potvrdit. Jestliže s tím zaměstnavatel souhlasí, může mu zaměstnanec doručit 

písemnost i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací na 

elektronickou adresu, kterou mu pro tyto účely oznámil.97 

 

4.8. Den skončení pracovního poměru dohodou 

Dle ustanovení § 49 odst. 1 zákoníku práce „dohodnou-li se zaměstnavatel a 

zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným 

dnem“98. Toto pravidlo upřesnila soudní judikatura, kdy soudy ve své rozhodovací praxi 

stanovily, že čas skončení pracovního poměru dohodou o rozvázání pracovního poměru 

nemusí být pouhé označení kalendářním dnem, ale mohou být použity i jiné formy 

určení jako například čas skončení odvedené práce99 nebo dnem nástupu jiné 

zaměstnankyně do práce po mateřské dovolené100. Vždy však musí takové určení 

naplňovat podmínku určitosti tak, aby nevznikla pochybnost o dni, kterým má pracovní 

                                                 
96 §§ 334-336 in Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. 

Znění účinné 1.10.2018-30.6.2019. 

97 § 337 in Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění 

účinné 1.10.2018-30.6.2019. 

98 Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné 

1.10.2018-30.6.2019. 

99 JOUZA, Ladislav. Dohoda o skončení pracovního poměru. Bulletin-advokacie.cz, 2016. Dostupné z: http://www.bulletin-

advokacie.cz/dohoda-o-skonceni-pracovniho-pomeru?browser=mobi [cit. 2019-05-01]. 

100 ŠTANGOVÁ, V. Dohoda o rozvázání pracovního poměru. Právo a zaměstnání. 2005, s. 2-3. ISNN 1211-1139. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/dohoda-o-skonceni-pracovniho-pomeru?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/dohoda-o-skonceni-pracovniho-pomeru?browser=mobi
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poměr skončit101. Je-li takový den určen na den, který předchází uzavření dohody, dle 

judikatury končí pracovní poměr dnem uzavření dohody o rozvázání pracovního 

poměru.  

Dle výše uvedeného rozhodnutí je smlouva uzavřena okamžikem přijetí návrhu, tedy 

kdy včasné vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde navrhovateli.102 Jsou-li 

splněny všechny podstatné náležitosti smlouvy, smlouva nabývá platnosti. Od platnosti 

je však třeba odlišovat okamžik nabytí účinnosti, tj. chvíle, kdy nastávají právní účinky 

a subjekt je povinen se danou smlouvou řídit. Je vyloučeno, aby účinky smlouvy nastaly 

dříve, než byla smlouva uzavřena. Proto sjednají-li si účastníci rozvázání pracovního 

poměru dnem, který předchází uzavření dohody, nemohou právní účinky takového 

ujednání nastat zpětně. V takovém případě právní poměr zaniká dnem uzavření dohody 

o rozvázání pracovního poměru.103 

 

4.9. Důvody rozvázání pracovního poměru dohodou 

Dohodu o rozvázání pracovního poměru lze uzavřít z jakéhokoli důvodu, i bez uvedení 

důvodu.104 

Důvod sice není zákonnou náležitostí dohody o rozvázání pracovního poměru, avšak 

jsou na něj navázané právní důsledky ohledně nároků zaměstnance po skončení 

pracovního poměru. Nejprve je třeba uvést, že dle soudní judikatury je třeba vycházet 

z důvodů, které byly skutečnou příčinou skončení pracovního poměru, nikoli pouze 

z důvodů uvedených v dohodě o rozvázání pracovního poměru. Pokud důvody uvedené 

v dohodě o rozvázání pracovního poměru neodpovídají skutečnému stavu, nezakládá to 

                                                 
101 Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 27.2.1973, sp. Zn. 3 Cz 25/1972, uveřejněného ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek 

Nejvyššího soudu, pod. č. 5/74. 
102 § 570 a § 1745 in Zákon č. 89/2012 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-

1244. Znění účinné od 1.12.2018. 
103 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6.3.2013, sp. Zn. 21 Cdo 2039/2012, dostupný z WWW: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/E50B390FEC37B5F9C1257B2E00328E0F?openDocument&Highlig

ht=0 [cit. 2019-05-01]. 

104 PLÁNIČKOVÁ, Z. Dohoda o rozvázání pracovního poměru versus výpověď z pracovního poměru. Odborový svaz zdravotnictví 

a sociální péče ČR, 2015. Dostupné z: http://www.zdravotnickeodbory.cz/cz/clanky/dohoda-versus-vypoved-pravo.aspx [cit. 2019-

05-23].   

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/E50B390FEC37B5F9C1257B2E00328E0F?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/E50B390FEC37B5F9C1257B2E00328E0F?openDocument&Highlight=0
http://www.zdravotnickeodbory.cz/cz/clanky/dohoda-versus-vypoved-pravo.aspx
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neplatnost takové dohody.105 Soudní rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 

4. 1995, sp. zn. PR 9/1995 říká, že dochází-li k dohodě o rozvázání pracovního poměru 

mezi účastníky z důvodů organizačních změn na straně zaměstnavatele, nečiní ta 

skutečnost, že důvod skončení pracovního poměru není uveden přímo v písemné 

dohodě, tuto dohodu neplatnou. Není ani vyloučen nárok zaměstnance na odstupné. 

V takovém případě je ovšem na zaměstnanci, aby prokázal, že organizační změny u 

zaměstnavatele byly skutečně důvodem rozvázání pracovního poměru dohodou, a že 

mezi těmito organizačními změnami a rozvázáním pracovního poměru dohodou existuje 

příčinná souvislost.106 

Důvod rozvázání je vhodné v dohodě uvést zejména tehdy, když pracovní poměr končí 

z organizačních důvodů, jimiž jsou, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část; přemísťuje-

li se zaměstnavatel nebo jeho část; stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem 

k rozhodnutí zaměstnavatele o snížení stavu zaměstnanců za účelem efektivnosti práce, 

případně o jiných organizačních změnách107, a to proto, že na základě takového důvodu 

zaměstnanci náleží zákonné odstupné. 

Podle ustanovení § 49 odst. 2 dřívějšího znění zákoníku práce, tedy před koncepční 

novelou zákoníku práce z roku 2011108, musel být v dohodě o rozvázání pracovního 

poměru uveden důvod jeho rozvázání, požadoval-li to zaměstnanec. Koncepční novela 

zákoníku práce s účinností od 1.1.2012 tuto náležitost vypustila. Do 31.12.2011 znělo 

ustanovení § 49 odst. 2 následovně „Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají 

zaměstnavatel a zaměstnanec písemně. V dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání 

pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec.“ Od 1.1.2012 výše uvedené ustanovení 

zní „Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná.“ Důvodová zpráva ke 

                                                 
105 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14.7.2011, sp. zn. 21 Cdo 1779/2010 in Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních: 

vznik, změny a skončení pracovního poměru. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 90. ISBN: 978-

80-7478-886-4. Dostupný také z WWW: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/43CFAC7F261FC140C1257A4E0067A242?openDocument&Highlig

ht=0 [cit. 2019-05-01]. 

 

106 JOUZA, L. Jak se vyvarovat chybné výpovědi z pracovního poměru. Epravo.cz, 2016. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-se-vyvarovat-chybne-vypovedi-z-pracovniho-pomeru-103837.html [cit. 2019-05-23].  

107 ŠTANGOVÁ, V. Dohoda o rozvázání pracovního poměru. Právo a zaměstnání. 2005, s. 2-3. ISNN 1211-1139. 

108 Zákon č. 365/2011 ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Dostupný také z WWW: 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=23461  [cit. 2019-06-01]. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/43CFAC7F261FC140C1257A4E0067A242?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/43CFAC7F261FC140C1257A4E0067A242?openDocument&Highlight=0
https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-se-vyvarovat-chybne-vypovedi-z-pracovniho-pomeru-103837.html
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=23461
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koncepční novele zákoníku práce109 zmiňuje pouze navržení úpravy formulace 

požadavku písemné formy a možnost případného zhojení nedostatku formy smluvními 

stranami, nemluví však již o důvodech vypuštění druhé věty výše uvedeného 

ustanovení. Dále koncepční novela změnila dikci ustanovení § 49 odst. 3., které do 

31.12.2011 znělo následovně: „Jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního 

poměru vydá zaměstnavatel zaměstnanci.“ Od 1.1.2012 výše uvedené ustanovení zní: 

„Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního 

poměru.“ Dle výše uvedené důvodové zprávy má tato změna zdůraznit skutečnost, že 

rozvázání pracovního poměru dohodou je konsensuální právní úkon mezi suverénními 

smluvními stranami, tudíž zaměstnavatel zaměstnanci stejnopis nevydává, nýbrž by obě 

smluvní strany měly obdržet vlastní výtisk takového dokumentu. Jak již bylo řečeno 

výše, důvodová zpráva neuvádí žádný důvod, z jakého by mělo dojít k vypuštění druhé 

věty ustanovení § 49 odst. 2 zákoníku práce ve znění účinném do 31.12.2011. 

V návaznosti na odůvodnění změny ustanovení § 49 odst. 3 zákoníku práce se 

domnívám, že druhá věta ustanovení § 49 odst. 2 zákoníku práce byla odstraněna ze 

stejného důvodu, tedy toto odstranění mělo zdůraznit, že jde o konsensuální projev vůle 

dvou subjektů, na základě kterého musí dojít ke shodě. Vše je tak ponecháno na 

autonomii vůle a z ní vycházející smluvní volnosti smluvních stran, které si samy 

sjednají, zda důvod rozvázání pracovního poměru do dohody o rozvázání pracovního 

poměru uvedenou či nikoli. Otázkou zůstává, zda vypuštěním věty nebyla ponížena 

ochrana zaměstnance jako slabší strany v pracovněprávním poměru. Vypuštění věty má 

totiž za následek, že si zaměstnanec nemůže uvedení důvodu v dohodě o rozvázání 

pracovního poměru nijak vymanit. S odkazem na výše uvedenou soudní judikaturu sice 

nemusí být důvod v dohodě o rozvázání pracovního poměru uveden, avšak pro 

zaměstnance může být značně obtížné takový důvod prokázat. 

 

4.9.1. Odstupné a odchodné 

Odstupné a odchodné jsou zcela odlišné právní pojmy, které není možné zaměňovat, 

jelikož každý z nich vyvolává odlišné právní a jiné důsledky. 

                                                 
109 Vláda, Důvodová zpráva k zákonu č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony, č. 365/2011 Dz, bod 50. 
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Odstupné je upraveno v ustanovení § 67 zákoníku práce. Na odstupné má zaměstnanec 

právo vždy, je-li jeho pracovní poměr ukončen výpovědí nebo dohodou o rozvázání 

pracovního poměru z organizačních důvodů.110 Jedná se o zákonnou finanční 

kompenzaci ztráty zaměstnání z podnětu zaměstnavatele. 

Před koncepční novelou zákoníku práce, tedy do 31.12.2011, činila výše odstupného při 

rozvázání pracovního poměru z důvodu organizačních změn jednotně minimálně 

trojnásobek průměrného měsíčního výdělku. Koncepční novela upravila výši dle počtu 

odpracovaných let u zaměstnavatele, a to následovně: do jednoho roku jednonásobek 

jeho průměrného výdělku, od jednoho roku do dvou let dvojnásobek jeho průměrného 

výdělku, nad dva roky trojnásobek jeho průměrného výdělku.111 Jedná se o tzv. 

věrnostní princip, který je v souladu se zásadou rovného zacházení.112 

Odstupné se od ostatních institutů liší v tom, že je jeho výše upravena zákonem, a tak 

podle platné právní úpravy113 se odstupné poskytované na základě zvláštního právního 

předpisu, jímž je v tomto případě zákoník práce, nezahrnuje do vyměřovacího základu 

pro pojistné na důchodové pojištění a podléhá tak pouze odvodu daně z příjmů.  

Oproti tomu odchodné neboli tzv. zlaté padáky je taková peněžitá náhrada, na kterou 

zaměstnanec nemá nárok ze zákona a tento nárok mu přizná jeho zaměstnavatel bez 

zákonného podkladu. Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 26. března 

2014, sp. zn. Ads 90/2013, nemůže být za odstupné nezahrnované do vyměřovacího 

základu považován každý příjem, který jako odstupné účastníci pracovněprávních 

vztahů označí. Za takové odstupné může být považováno pouze takové peněžité plnění, 

které naplňuje znaky právního pojmu „odstupné“, které je odškodněním zaměstnance za 

ztrátu zaměstnání bez jeho zavinění.  V návaznosti na výše uvedené se tak na odchodné 

vztahují všechny odvodové a daňové povinnosti. V právním institutu odchodného 

můžeme vidět prvky smluvní volnosti, z čehož je zjevné, že tento právní institut bude 

mnohdy spojován s dohodou o rozvázání pracovního poměru, a to zejména v situacích, 

                                                 
110 Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné 

1.10.2018-30.6.2019. 

111 Tamtéž. 

112 Vláda, Důvodová zpráva k zákonu č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony, č. 365/2011 Dz, bod 68. 
113 § 5 odst. 2 písm. B) in Zákon České národní rady č. 589/1992 ze dne 17. prosince 1992, o pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné 1.1.2019-30.6.2019. 
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kdy důvodem pro rozvázání takového pracovního poměru budou jiné než organizační 

důvody. V souladu s principem autonomie vůle smluvních stran je tak také možné 

sjednat si formu odchodného jakýmkoli způsobem, zejména tak půjde o určitou částku, 

násobek či procenta. 

Nad výše uvedené je třeba zmínit i institut vrácení odstupného, který je upraven 

v ustanovení § 68 zákoníku práce a uplatní se pouze ve vztahu k zákonnému 

odstupnému podle ustanovení § 67 zákoníku práce. Zaměstnanec je podle výše 

uvedeného zákonného ustanovení povinen „vrátit zaměstnavateli odstupné nebo jeho 

poměrnou část, bude-li po skončení pracovního poměru konat práci u dosavadního 

zaměstnavatele v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti před 

uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla odvozena 

výše odstupného.“114 Judikatura upřesnila daný požadavek, když Nejvyšší soud svým 

rozhodnutím ze dne 29. 5. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1858/97 stanovil, že zaměstnanec je tak 

povinen učinit pouze v případě, jestliže mu „podle smlouvy, příp. dohody, náleží za 

vykonanou práci odměna, která činí nejméně částku rovnající se minimální mzdě, a to 

bez ohledu na rozsah jeho pracovního úvazku.“115 Účelem odstupného je překonání 

obtížné sociální situace při ztrátě zaměstnání116, a tudíž i pravidelného výdělku 

k zabezpečení základních životních potřeb zaměstnanec, a to po dobu přiměřenou 

k vyhledání nové pracovní pozice a započetí nové výdělečné činnosti. Nastoupí-li 

zaměstnanec znovu do práce ke stejnému zaměstnavateli, výše uvedený důvod tím 

odpadá, jelikož by nebylo možné po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby nadále 

vyplácel jak odstupné, tak odměnu za práci na nové pracovní pozici. Proto je 

zaměstnanec povinen svému dřívějšímu a zároveň novému zaměstnavateli odstupné 

vrátit. Podle znění zákoníku práce účinného do 31.12.2007 byl zaměstnanec povinen 

vrátit odstupné i v případě, že u stejného zaměstnavatele uzavřel dohodu o provedení 

                                                 
114 Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné 

1.10.2018-30.6.2019. 
115 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.5.1998, sp. zn. 2 Cdon 1858/97, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, 

pod č. 46/99. Dostupný také z WWW: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0CB42530FC986ADEC1257BD6003A2E39?openDocument&Highli

ght=0 [cit. 2019-06-01]. 

116 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23.11.2010, sp. Zn. 21 Cdo 3429/2009, dostupný z WWW: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/54F082625954B105C1257A4E0065F117?openDocument&Highlight

=0 [cit. 2019-06-01]. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0CB42530FC986ADEC1257BD6003A2E39?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0CB42530FC986ADEC1257BD6003A2E39?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/54F082625954B105C1257A4E0065F117?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/54F082625954B105C1257A4E0065F117?openDocument&Highlight=0
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práce. S účinností od 1.1.2008 byla tato povinnost novelou zrušena117 a zákon již ukládá 

vrátit odstupné, pouze uzavře-li zaměstnanec pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní 

činnosti. 

 

4.9.2. Dohoda o rozvázání pracovního poměru a podpora v nezaměstnanosti 

Forma ukončení a důvod rozvázání pracovního poměru hraje roli i při určování výše 

podpory v nezaměstnanosti. Při rozvazování pracovního poměru dohodou budeme proto 

muset vzpomenout i na tyto důsledky takového právního jednání.118  

Sazba podpory v nezaměstnanosti činí první dva měsíce podpůrčí doby 65%, další dva 

měsíce 50% a zbývající dobu podpůrčí doby činí 45% průměrného měsíčního čistého 

výdělku uchazeče o zaměstnání.119 V roce 2011 došlo k novelizaci zákona č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti (dále v této diplomové práci jen „zákon o zaměstnanosti“)120, jehož 

ustanovení § 50 odst. 3 nově stanovilo, že procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 

se snižuje, pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o 

zaměstnání ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, a to 

bez vážného důvodu. Podpora v nezaměstnanosti v tomto případě činí 45 % průměrného 

měsíčního výdělku, tj. o 20% méně než v případě ostatních uchazečů o zaměstnání. 

Vážné důvody pak vymezuje ustanovení § 5 zákona o zaměstnanosti a stanoví jimi a) 

nezbytnou osobní péči o dítě ve věku do 4 let, b) nezbytnou osobní péči o fyzickou 

osobu závislou, c) docházku dítěte do předškolního zařízení a povinnou školní 

docházku dítěte, d) místo výkonu nebo povahu zaměstnání druhého manžela, e) 

okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle ustanovení § 56 zákoníku 

práce, f) zdravotní důvody bránící vykonávat zaměstnání, g) jiné vážné osobní důvody. 

                                                 
117 Zákon č. 362/2007 ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Dostupný také z WWW: 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5203 [cit. 2019-06-01]. 

118 FETTER, R. Nárok na podporu v nezaměstnanosti a její výše v závislosti na formě a důvodu ukončení pracovního poměru. 

Epravo.cz, 2017. Dostupné také z WWW: https://www.epravo.cz/top/clanky/narok-na-podporu-v-nezamestnanosti-a-jeji-vyse-v-

zavislosti-na-forme-a-duvodu-ukonceni-pracovniho-pomeru-104924.html [cit. 2019-05-01]. 

119 NEŠČÁKOVÁ, L., Jak skončit pracovní poměr: z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance, GRADA Publishing, 2013, s. 140, 

ISBN 978-80-247-4038-6. 

120 Zákon č. 435/2004 ze dne 13. května 2004, o zaměstnanosti. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění účinné 

od 1.1.2018. 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5203
https://www.epravo.cz/top/clanky/narok-na-podporu-v-nezamestnanosti-a-jeji-vyse-v-zavislosti-na-forme-a-duvodu-ukonceni-pracovniho-pomeru-104924.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/narok-na-podporu-v-nezamestnanosti-a-jeji-vyse-v-zavislosti-na-forme-a-duvodu-ukonceni-pracovniho-pomeru-104924.html
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Tyto vážné důvody tak představují korektiv pro možnost rozvázání pracovního poměru 

dohodou, aniž by došlo ke snížení podpory v nezaměstnanosti podle ustanovení § 50 

odst. 3 věty druhé zákona o zaměstnanosti. 

 

4.10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru 

Po výše uvedeném můžeme dohodu o rozvázání pracovního poměru definovat jako 

projev svobodné, vážné a omylu prosté vůle dvou subjektů právního jednání, jimiž jsou 

zaměstnanec a zaměstnavatel, kteří si konsenzuálně sjednávají rozvázání pracovního 

poměru k určitému datu, a to písemnou formou.  

Takovouto dohodou o rozvázání pracovního poměru tak zanikají k dohodnutému dni 

práva a povinnosti, která existovala mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem na základě 

pracovního poměru. Na straně zaměstnavatele tak zaniká právo požadovat po 

zaměstnanci výkon závislé práce či jeho povinnost platit za takový výkon závislé práce 

zaměstnanci odměnu. Na straně zaměstnance zaniká povinnost vykonávat závislou práci 

pro zaměstnavatele a právo na výplatu náležité odměny zaměstnavatelem. 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je jedním z nejčastějších způsobů ukončení 

pracovního poměru. Důvodem pro její časté užívání je zejména to, že se oproti ostatním 

způsobům ukončení pracovního poměru jedná o oboustranné právní jednání, tedy musí 

zde dojít ke shodnému projevu vůle zaměstnance a zaměstnavatele, při kterém si strany 

sjednají vše, co uznají za vhodné. Je tak jediným způsobem ukončení pracovního 

poměru, kde je možné využít principu smluvní volnosti, jelikož u ostatních způsobů 

ukončení pracovního poměru, stanovuje zákoník práce přesná pravidla, která nedávají 

stranám prostor ke sjednání svých vlastních ujednání, jelikož se jedná o kogentní 

ustanovení sloužící k ochraně zaměstnance jakožto slabší strany. Se smluvní volností je 

úzce spjata autonomie vůle, ze které smluvní volnost vychází. Autonomie vůle je 

základním kamenem pro další výhodu právního institutu dohody o rozvázání 

pracovního poměru spočívajícím ve skutečnosti, že oproti jiným způsobům ukončení 

pracovního poměru je možné dohodou rozvázat pracovní poměr kdykoli121, bez 

jakýchkoli zákonných omezení a strany tak mohou ukončit pracovní poměr na základě 

                                                 
121 ŠTANGOVÁ, V. Dohoda o rozvázání pracovního poměru. Právo a zaměstnání. 2005, s. 2-3. ISNN 1211-1139. 
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společného konsensu, zejména se tak na tento institut nepoužijí ustanovení o zákazu 

výpovědi dané zaměstnavatelem. Dohodu o rozvázání pracovního poměru tak lze 

uzavřít i s těhotnou zaměstnankyní (NS SSR 7 Cz 28/1984, R 4/86) či v době pracovní 

neschopnosti zaměstnance. Na tento právní institut můžeme pohlížet jako na jeden 

z prvků flexibility v pracovním právu, která vyvažuje securitu neboli ochranu, na kterou 

se klade důraz zejména při jednostranném skončení pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele, například výpovědí či jednostranným ukončením. 

Oproti výše uvedenému uvádí J. Pichrt ve svém článku „Konec dohod o rozvázání 

pracovního poměru v Čechách?“, že dohody jsou v České republice na ústupu, a 

zaměstnanci a zaměstnavatelé se jim čím dál častěji vyhýbají. Důvodem je podle 

J. Pichrta fakt, že pokud zaměstnanec ukončí svůj pracovní poměr dohodou, náleží mu 

nižší podpora v nezaměstnanosti, jak uvádím výše v této diplomové práci v kapitole 

4.9.2. Dohoda o rozvázání pracovního poměru a podpora v nezaměstnanosti. Podle 

J. Pichrta v praxi dochází k obcházení tohoto ustanovení, a to tím, že zaměstnanci a 

zaměstnavatelé, než aby uzavřeli dohodu o ukončení pracovního poměru, domluví se na 

změně pracovní smlouvy. Touto změnou si sjednají pracovní poměr na dobu určitou a 

jejich pracovní poměr tak skončí v krátkém časovém horizontu uplynutím doby, nikoli 

dohodou o rozvázání pracovního poměru.  

Prozatím jsem k dané problematice nezaznamenala žádnou judikaturu, důvodem bude 

nejspíš to, že zaměstnavatel takto vychází zaměstnanci vstříc, aby ho ochránil před 

nízkou podporou v nezaměstnanosti, a tudíž je velmi nepravděpodobné, že by 

zaměstnanec později namítal neplatnost takové dohody. Uplatní se zde princip „kde 

není žalobce, není soudce“. V případném sporu by soud dle mého názoru musel na 

takové ujednání nahlížet jako na zastřené právní jednání, kterému by měl v souladu 

s ustanovením § 555 odst. 2 občanského zákoníku přiznat obsah, jaký dané právní 

jednání ve skutečnosti má. Tudíž by se v takovém případě jednalo o dohodu o skončení 

pracovního poměru, nikoli o dodatek k pracovní smlouvě. Jak jsem však uvedla výše, 

nedokážu si představit situaci, kdy by zaměstnanec takové ujednání rozporoval, jelikož 

by byl v takové případě sám proti sobě. 
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5. Neplatné rozvázání pracovního poměru 

 

5.1. Neplatnost (nulita) podle občanského zákoníku 

Pro účely této kapitoly je nutné nejprve stanovit, co je to neplatnost právního jednání, 

jakožto sankce vady právního jednání122, a jaké jsou její hlavní důvody. Neplatné je 

takové právní jednání, které v okamžiku jeho učinění nevyvolává zamýšlené právní 

následky s takovým právním jednáním spojené, a to v důsledku vady právního 

jednání.123  

Hlavní důvody neplatnosti stanovuje ustanovení § 580 a následující. Jsou jimi rozpor 

s dobrými mravy, rozpor se zákonem, nemožnost plnění, nezpůsobilost osoby k danému 

právnímu jednání v souvislosti s rozsahem její svéprávnosti či v důsledku duševní 

poruchy, nedostatek formy právního jednání a omyl. Tyto důvody jsou pouze hlavními 

důvody neplatnosti, tedy občanský zákoník zná i další důvody, pro které může být 

právní jednání neplatné.124 

Z hlediska následků neplatnosti právního jednání rozlišujeme neplatnost absolutní a 

neplatnost relativní. K absolutní neplatnosti soud přihlédne i bez návrhu, je tedy nutné ji 

zohlednit, i když se jí nikdo nedovolá.125 Důvody absolutní neplatnosti jsou taxativně 

stanoveny v ustanovení § 588 občanského zákoníku, a to zjevný rozpor s dobrými 

mravy; rozpor se zákonem, který zjevně narušuje veřejný pořádek; nebo plnění od 

počátku nemožného. Veškeré ostatní důvody neplatnosti založí neplatnost relativní, 

která je prostředkem k ochraně zájmu určité osoby, dovolávat se jí tak může pouze tato 

dotčená osoba.126 

                                                 
122 ZUKLÍNOVÁ, M. Neplatnost právních jednání. Právní prostor, 2015. Dostupné z WWW: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/komentar-k-noz-neplatnost-pravnich-jednani [cit. 2019-05-01]. 

123 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 610. ISBN 

978-80-7400-653-1. 

124 ZUKLÍNOVÁ, M. Hlavní důvody neplatnosti. Právní prostor, 2015. Dostupné z WWW: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/hlavni-duvody-neplatnosti-pravniho-jednani-i [cit. 2019-05-01]. 

125 § 588 in Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. 

Znění účinné 1.10.2018-30.6.2019. 

126 § 586 in Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. 

Znění účinné 1.10.2018-30.6.2019. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/komentar-k-noz-neplatnost-pravnich-jednani
https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/hlavni-duvody-neplatnosti-pravniho-jednani-i
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Termín dobré mravy můžeme shledávat jako velmi abstraktní, proto ho také v průběhu 

své rozhodovací praxe nadefinovala konstantní judikatura, a to následovně: „dobré 

mravy jsou souhrnem etických, obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž 

dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo 

v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti.“127 Právní jednání 

odporující dobrým mravům tak bude odporovat některé z výše stanovených hodnot. 

Rozpor s dobrými mravy může mít za následek i absolutní neplatnost právního jednání, 

musí se však jednat o rozpor zjevný, tak jak ho vyžaduje ustanovení § 588 občanského 

zákoníku. 

Posuzujeme-li, zda je právní jednání v souladu se zákonem, posuzujeme jeho soulad 

s objektivním právem.128 Rozpor se zákonem může mít za následek jak neplatnost 

absolutní, tak neplatnost relativní. O absolutní neplatnost půjde tehdy, bude-li právní 

jednání v rozporu se zákonem, a navíc bude zjevně narušovat veřejný pořádek.129 

O relativní neplatnost půjde tehdy, vyžaduje-li to smysl a účel zákona, jak stanoví 

ustanovení § 580 odst. 1 in fine občanského zákoníku. Při výkladu výše uvedeného 

ustanovení je tak dovozováno, že ne vždy, je-li právní jednání v rozporu se zákonem, je 

nutně neplatné. Neplatné je pouze tehdy, vyžaduje-li to smysl a účel daného zákonného 

ustanovení, případně naplňuje-li vada takového právního jednání znaky pro absolutní 

neplatnost. Naproti tomu je však nutno říci, že určité právní jednání může být neplatné i 

když je v souladu s objektivním právem, takovou neplatnost by pak mohl zakládat 

rozpor s dobrými mravy, které jsou takto postaveny nad rámec zákona jako stimulující 

hodnota. 

Důležitým důvodem neplatnosti pro téma této diplomové práce je také nedostatek formy 

právního jednání. Právní jednání je neplatné, nebylo-li učiněno v předepsané formě, 

která je buďto stanovena zákonem nebo dohodou stran. Strany tuto vadu mohou 

dodatečně zhojit, tedy využít takzvané konvalidace právního jednání, to znamená, že 

zjednají nápravu takové vady s účinky ex tunc. Tuto neplatnost však nelze namítat, 

                                                 
127 Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. II. ÚS 249/97, č. 116/2008 Sb. In Sbírka zákonů České republiky. 

Dostupný také z WWW: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=29792&pos=96&cnt=97&typ=result [cit. 2019-06-01]. 

128 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 616. ISBN 

978-80-7400-653-1. 

129 § 588 in Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. 

Znění účinné 1.10.2018-30.6.2019. 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=29792&pos=96&cnt=97&typ=result
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bylo-li již dle daného právního jednání plněno. Takováto vada právního jednání by 

mohla mít za následek jak neplatnost absolutní, tak neplatnost relativní. O absolutní 

neplatnost tak půjde tehdy, kdy je forma stanovena zákonem a v důsledku jejího 

nedodržení by nebylo možné dosáhnout účelu, pro který byla stanovena, nebo by takové 

nedodržení narušovalo veřejný pořádek. Relativní neplatnost bude následkem 

nedodržení formy ujednané stranami a formy stanovené zákonem, v případě, že tato 

forma je tu pro ochranu zájmu určité osoby.130 

V neposlední řadě zákon předpokládá jako jeden z hlavních důvodů neplatnosti omyl. 

Zákon předpokládá, že neplatné bude jen takové právní jednání, při kterém osoba jedná 

v omylu o rozhodující okolnosti, tedy omylu podstatném. Omyl tak spočívá ve vadě 

vůle, kterou projevuje osoba, jež právně jedná. Jednající má tak nesprávnou nebo 

nedostatečnou představu o právních účincích svého právního jednání.131 Můžeme ho 

shledat v tvorbě vůle či při jejím projevu. 

 

5.2. Zdánlivost 

Toliko k obecnému vymezení pojmu neplatnosti právního jednání, které je stěžejní pro 

tuto kapitolu, kde se budu zabývat institutem neplatnosti při rozvázání pracovního 

poměru dohodou. Dříve je však nutné uvést ještě krátkou poznámku k dalšímu následku 

vad právního jednání, a to zdánlivosti právního jednání. 

Zdánlivost (případně nicotnost či putativnost) právního jednání upravuje § 551 až 554 

občanského zákoníku. Ke zdánlivému právnímu jednání se nepřihlíží,132 hledí se na něj 

jakoby nikdy nevzniklo, jak uvádí důvodová zpráva k občanskému zákoníku „nemá 

právní relevanci“. Na takové jednání tedy nemůžeme pohlížet jako na právní jednání. 

Jedná se o případy, kdy chybí vůle jednající osoby nebo vůle nebyla zjevně projevena 

vážně či nelze-li pro neurčitost nebo nesrozumitelnost zjistit ani výkladem obsah 

                                                 
130 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 620. ISBN 

978-80-7400-653-1. 

131 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.4.2011, sp. zn. 30 Cdo 1467/2010. Dostupný také z WWW: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4E6BD82DDC0B296BC1257A4E00677E54?openDocument&Highli

ght=0 [cit. 2019-05-01]. 

132 § 554 in Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. 

Znění účinné 1.10.2018-30.6.2019. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4E6BD82DDC0B296BC1257A4E00677E54?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4E6BD82DDC0B296BC1257A4E00677E54?openDocument&Highlight=0
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takového jednání.133 Soud ke zdánlivosti přihlédne z úřední povinnosti, i bez návrhu, 

jakmile zdánlivost právního jednání vyjde najevo. V pracovněprávních vztazích se bude 

jednat zejména o situace, kdy jednostranné právní úkony jednoho z účastníků 

rozvazující pracovněprávní poměr nebyly řádně doručeny druhému účastníku daného 

pracovněprávního vztahu. Před rokem 2012 bylo však takovéto nedoručení bráno pouze 

za důvod neplatnosti, o které musel rozhodnout soud.134 

 

5.3. Neplatnost podle zákoníku práce 

Nad obecnou úpravu neplatnosti právního jednání v občanském zákoníku upravuje 

problematiku speciálně také zákoník práce, a to v hlavě V. Některá ustanovení o 

právním jednání. Ustanovení § 20 tak upravuje problematiku dovolání se neplatnosti, 

když stanoví, „nebylo-li právní jednání učiněno ve formě, kterou vyžaduje zákon, a 

bylo-li již započato v plněním, není možné se neplatnosti tohoto jednání dovolat u těch 

jednání, jimiž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah“. Je-li vyžadována 

určitá forma právního jednání a toto právní jednání není v dané formě učiněno, později 

ani konvalidováno, může být takové jednání zdánlivé, avšak pouze v případech, 

spojuje-li s takovým nedostatkem tento následek zákon. V opačném případě půjde o 

neplatnost právního jednání. V těchto případech půjde o relativní neplatnost, nebude-li 

důvod neplatnosti spočívat v důvodech podle ustanovení § 588 občanského zákoníku. 

 

5.4. Spory o neplatnost podle občanského zákoníku 

Pokud by vady postihující právní jednání zakládaly jeden z důvodů předpokládaných 

ustanovením § 588 občanského jednání, jednalo by se o neplatnost absolutní a soud by 

k ní tak musel přihlédnout i bez návrhu. V ostatních případech se bude jednat o 

neplatnost relativní, jelikož je zde splněn požadavek ochrany zájmů určité osoby. Podle 

obecné úpravy občanského zákoníku se takové neplatnosti může dovolávat pouze strana 

daného právního jednání, a to hmotněprávním úkonem adresovaným druhé straně 

                                                 
133 §§ 551-553 in Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. 

Znění účinné 1.10.2018-30.6.2019. 
134 DRÁPAL, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 71-72. ISBN 

978-80-7400-290-8. 
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takového právního jednání.135 Není-li v souvislosti s tímto úkonem druhou stranou 

vyslyšena, může se obrátit na soud, který na základě její námitky neplatnost vysloví. 

Ohledně tohoto výkladu byly však vedeny spory v akademické obci. M. Hendrychová 

(dříve Zuklínová) v učebnici občanského práva tvrdí, že z dikce ustanovení § 586 

vyplývá, že relativní neplatnost je možné namítnout jen v soudním řízení a jedině soud 

ji tak může vyslovit, v tomto případě by se tak jednalo o nepřímou relativní neplatnost. 

Dle M. Hendrychové je totiž dikce ustanovení § 586 procesněprávní, nikoli 

hmotněprávní, když zní „může vznést námitku neplatnosti“. P. Čech však uvádí, že na 

tuto dikci je třeba nahlížet v širších souvislostech, podle něj důvodová zpráva ani 

diskuze v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku nenaznačují záměr měnit 

koncepci uplatnění neplatnosti. Pouhá změna dikce z „dovolání se“ na „vznesení 

námitky“ podle něj neznamená, že je neplatnost vždy nutné uplatnit jako námitku před 

soudem. P. Čech zastává názor, že koncepce se nezměnila a stále zůstává koncepce 

přímé relativní neplatnosti, tedy že pro uplatnění neplatnosti je námitku třeba doručit 

pouze druhé straně, na soud je možné se obrátit, až v případě sporu o neplatnost, kdy 

jedna strana tvrdí, že je právní jednání platné, ačkoli druhá strana má za to, že platné 

není.136 Tento názor zastává ve svém článku i J. Spáčil, který dodává, že pokud by 

uvedený ‚nový‘ výklad převládl, pak by bylo patrně třeba paradoxně konstatovat, že 

občanský zákoník 1964 v této věci plnil uvedené cíle lépe než občanský zákoník 

nový.137 Osobně se přikláním k názoru P. Čecha a J. Spáčila, jelikož mi výklad M. 

Hendrychové nepřijde praktický, už jen z pohledu zahlcení soudního aparátu v případě, 

kdy by bylo nutné každou neplatnost právního jednání uplatnit před soudem. Zároveň, i 

dle argumentace P. Čecha, by tím byl popřen hlavní princip občanského zákoníku, tedy 

princip autonomie vůle. 

                                                 
135 ČECH, P. Jak relativní je neplatnost v novém občanském zákoníku?. Glazova & Co. Legal News, 2014. Dostupné z WWW: 

http://www.glatzova.com/files/download/glatzova-newsletter-legal-news-jak-relativni-je-neplatnost-v-novem-obcanskem-

zakoniku.pdf [cit. 2019-06-12]. 
136 Tamtéž. 

137 SPÁČIL, J. Některé sporné otázky relativní neplatnosti v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy, 5/2014. s. 172 – 177. 

ISSN 1210-6410. 

http://www.glatzova.com/files/download/glatzova-newsletter-legal-news-jak-relativni-je-neplatnost-v-novem-obcanskem-zakoniku.pdf
http://www.glatzova.com/files/download/glatzova-newsletter-legal-news-jak-relativni-je-neplatnost-v-novem-obcanskem-zakoniku.pdf
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Z koncepce občanského zákoníku tak vyplývá, že dokud se neplatnosti strana nedovolá 

(nenamítne ji), jedná se o platné právní jednání, i když je stiženo vadami138. V tomto 

institutu tak můžeme opět shledat výrazné prvky autonomie vůle, která je základním 

prvkem občanského zákoníku, a principu favor negotii, tedy na právní jednání se hledí 

spíše jako na platné než jako na neplatné.  

 

5.5. Spory o neplatnost při rozvázání pracovního poměru dohodou 

Zákoník práce nad obecnou koncepci občanského zákoníku upravuje v ustanovení § 69 

a násl. zákoníku práce speciální postup při uplatnění neplatnosti rozvázání pracovního 

poměru, které se použije i na neplatné rozvázání pracovního poměru dohodou.  

Rozvázání pracovního poměru dohodou je neplatné pouze v případě, byla-li neplatnost 

takového právního jednání určena pravomocným soudním rozhodnutím. Abychom tedy 

mohli mluvit o neplatném rozvázání pracovněprávního poměru a právech a 

povinnostech založených z takového neplatného rozvázání, musí být takové rozvázání 

vždy jako neplatné určeno soudem, jinak se jedná o platně rozvázáný pracovní poměr. 

Pouhé uplatnění námitky neplatnosti u soudu, tedy podání žaloby o určení, že rozvázání 

pracovního poměru dohodou je neplatné, však nestačí k tomu, aby soud určil 

zaměstnanci právo na náhradu ušlé mzdy nebo platu. Strana, která tuto neplatnost 

namítá, se také musí dovolat této neplatnosti vůči druhé straně dohody a také jí písemně 

oznámit bez zbytečného odkladu, že trvá na tom, aby pracovněprávní vztah trval i 

nadále. Komentář k zákoníku práce předpokládá, že strana, která má za to, že byl 

pracovněprávní vztah rozvázán neplatně, musí podat žalobu u soudu i dovolat se vůči 

druhé straně dohody neplatnosti takového rozvázání pracovního poměru, a to v případě, 

že nejde o absolutní neplatnost. Tím se podle mého názoru i autoři komentáře 

k zákoníku práce přiklánějí ke koncepci přímé relativní neplatnosti, stejně jako P. Čech 

a J. Spáčil, jelikož neopomíjí nutnost dovolat se relativní neplatnosti vůči druhé straně 

neplatného právního jednání. 

                                                 
138 ČECH, P. Jak relativní je neplatnost v novém občanském zákoníku?. Glazova & Co. Legal News, 2014. Dostupné z WWW: 

http://www.glatzova.com/files/download/glatzova-newsletter-legal-news-jak-relativni-je-neplatnost-v-novem-obcanskem-

zakoniku.pdf [cit. 2019-06-12]. 

http://www.glatzova.com/files/download/glatzova-newsletter-legal-news-jak-relativni-je-neplatnost-v-novem-obcanskem-zakoniku.pdf
http://www.glatzova.com/files/download/glatzova-newsletter-legal-news-jak-relativni-je-neplatnost-v-novem-obcanskem-zakoniku.pdf
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Uplatňuje-li neplatnost dohody o rozvázání pracovního poměru zaměstnanec, postupuje 

se při posuzování práva zaměstnance na náhradu ušlé mzdy nebo platu při neplatném 

rozvázání pracovního poměru dohodou v souladu s dikcí ustanovení § 71 zákoníku 

práce jako při neplatné výpovědi dané zaměstnanci zaměstnavatelem, tedy obdobně 

podle ustanovení § 69 zákoníku práce. Nejprve je třeba, aby zaměstnanec zvážil, zda 

chce nadále pokračovat v pracovněprávním vztahu, poté je třeba, aby oznámil svému 

zaměstnavateli, že dohodu o rozvázání pracovního poměru považuje za neplatnou a 

dovolal se takto neplatnosti dohody, zároveň však musí zaměstnavateli oznámit, že trvá 

na tom, aby ho zaměstnavatel i nadále zaměstnával. Oznámí-li toto zaměstnanec 

zaměstnavateli, platí, že pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen 

poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu. V souvislosti s výše uvedeným také 

zaměstnanec musí podat žalobu na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru 

dohodou. Pouze na základě této žaloby a za předpokladu splnění výše uvedeného, může 

soud určit rozvázání pracovního poměru za neplatné a případně přiznat zaměstnanci 

právo na náhradu ušlé mzdy nebo platu. Taková náhrada mzdy (platu) náleží 

zaměstnanci ve výši průměrného výdělku ode dne doručení písemného oznámení 

zaměstnavateli (ohledně jeho trvání na pokračování ve výkonu práce) až do dne, kdy 

zaměstnavatel umožní zaměstnanci pokračovat v práci nebo do dne, kterým dojde 

k platnému skončení pracovního poměru jinak, nejpozději však do dne, kterým bylo 

pravomocně rozhodnuto o neplatnosti dohody o rozvázání pracovního poměru. 

Uplatňuje-li neplatnost dohody o rozvázání pracovního poměru zaměstnavatel, bude se 

postupovat obdobně podle ustanovení § 70 zákoníku práce. Zaměstnavatel musí 

oznámit zaměstnanci, že trvá na tom, aby dále konal svou práci, jelikož považuje 

dohodu o rozvázání pracovního poměru za neplatnou. Dále je třeba, aby zaměstnavatel 

podal žalobu o určení neplatnosti dohody o rozvázání pracovního poměru u věcně a 

místně příslušného soudu. Věcně příslušným soudem je okresní soud (v Praze obvodní, 

v Brně městský) a místně příslušným soudem je obecný soud žalovaného139. Dikce 

ustanovení § 71 však vylučuje možnost zaměstnavatele požadovat po zaměstnanci 

náhradu škody vzniklé pro neplatnost dohody o rozvázání pracovního poměru. 

                                                 
139 Zákon č. 99/1963, občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. Znění 

účinné od 30.9.2017. 
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Neplatnost rozvázání pracovního poměru dohodou je třeba uplatnit u soudu nejpozději 

ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto neplatným 

rozvázáním.140 Jak uvádím výše, před tímto uplatněním u soudu však musí být splněny 

podmínky předpokládané zákoníkem práce, tedy musí být písemně oznámeno druhé 

smluvní straně dohody o rozvázání pracovního poměru trvání na dalším trváním tohoto 

pracovněprávního vztahu. V případě, že nedojde k výše uvedenému oznámení, avšak 

soud určí rozvázání pracovního poměru dohodou za neplatné, předpokládá zákon, že na 

základě právní fikce skončí pracovní poměr dohodou, a to dnem, v němž došlo k 

uplynutí výpovědní doby, kdyby namísto dohody došlo k rozvázání pracovního poměru 

výpovědí.141 

                                                 
140 § 72 in Zákon č. 262/2006 Sb. Ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 1211-1244. 

Znění účinné 1.10.2018-30.6.2019. 
141 § 70 odst. 2 písm. a) in Zákon č. 262/2006 Sb. Ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky. ISSN 

1211-1244. Znění účinné 1.10.2018-30.6.2019. 
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6. Dohoda o rozvázání pracovního poměru v anglickém 

právu (Mutual Agreement) 

Dohodu o rozvázání pracovního poměru můžeme najít i v právní úpravě anglické jako 

tzv. Mutual Agreement neboli vzájemná dohoda smluvních stran, tedy zaměstnance a 

zaměstnavatele, ohledně ukončení pracovního poměru. Některé učebnice uvádí i 

termíny jako Termination by agreement.142 Velká Británie patří do angloamerického 

právního systému, pramenem práva je tak kromě zákonů také obyčejové právo 

(common law). Obyčejové právo vytváří v tomto právním systému zejména konstantní 

rozhodovací soudní praxe v rámci svých precedentních rozhodnutí, je tedy potřeba vzít 

při výkladu tohoto institutu v úvahu také stěžejní soudní rozhodnutí. 

Základním právním předpisem v oblasti pracovního práva je Zákon o právech 

vyplývajících ze zaměstnání (Employment Rights Act 1996 - ERA). Tento právní 

předpis upravuje ukončení pracovního poměru a jeho následky ve své části deváté až 

jedenácté (Part IX – Termination of employment, Part X – Unfair dismissal, Part XI - 

Redundancy payments etc.). Výše uvedený zákon neupravuje výslovně dohodu o 

rozvázání pracovního poměru, avšak zakotvuje některé základní předpoklady, které je 

třeba při uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru dodržet. Jeden z těchto 

předpokladů ukotvuje ustanovení 203 ERA, které říká, že jakékoli ustanovení v dohodě 

je neplatné, pokud vylučuje nebo omezuje uplatnění některého ustanovení ERA nebo 

vylučuje, aby osoba podala žalobu podle ERA před pracovním tribunálem. Pracovní 

tribunály (Employment tribunals) můžeme nalézt v Zákoně o pracovních tribunálech 

(Employment Tribunals Act 1996), jsou to nižší orgány soudní moci. Pracovní tribunál 

se skládá ze soudce praktikujícího pracovní právo a dvou laiků.143 

Mezi stěžejní soudní rozhodnutí týkající se dohody o rozvázání pracovního poměru 

řadíme Strange Ltd v Mann144, které říká, že existuje-li dohoda mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem, nedochází v tom případě k žádnému propouštění ze strany 

                                                 
142 HONEYBALL, S. Honeyball & Bowers’textbook on employment law. 12th ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. 93 s., 

ISBN 978-0-19-963985-4.  

143 EMIR, Astra a Norman M. SELWYN. Selwyn’s law of employment. 18th ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. 8 s. ISBN 

978-0-19-968155-6. 

144 WLR 629 (1965) 



 

53 

 

zaměstnavatele (dismissal), ani ke skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance 

(resignation), a to ať už podle common law nebo podle zákona.145 Hlavní problém 

soudy shledávají v určení, co je dohoda a co je již nutné shledat jako nátlak 

zaměstnavatele vedoucí k uzavření dohody. Ani fakt, že určité propuštění by bylo ve 

prospěch obou stran nelze shledat jako naplnění znaků dohody o ukončení pracovního 

poměru (Harman v Flexible Lamps Ltd (1980)146. 

Dalším stěžejním rozhodnutím anglické rozhodovací praxe je případ McAlwane 

v Boughton Estates Ltd (1973)147, ve kterém soud řekl, že před tím, než uzná dohodu o 

skončení pracovního poměru, mělo by být prokázáno, že zaměstnanec souhlasil 

s podmínkami takové dohody a byl s nimi plně srozuměn.148  

Jak české právo, tak právo Velké Británie počítá s možností rozvázat pracovní poměr 

dohodou. České právo problematiku rozvázání pracovního poměru upravuje přímo ve 

speciálním zákoně, zákoníku práce. Anglické právo výslovnou úpravu v právním 

předpise nemá, ovšem i tak ERA upravuje základní předpoklady chování subjektu 

pracovněprávního vztahu v rámci ujednání takové dohody, a to tak, že takové ujednání 

stran nesmí vylučovat žádné ustanovení výše uvedeného zákona. Anglická právní 

úprava je pak doplněna soudními precedenty a společně tak utváří rámec, ve kterém 

může účastník pracovněprávního vztahu nalézt právní jistotu. Dle mého názoru však 

české právo za anglickým právem nezaostává, jelikož dohoda o rozvázání pracovního 

poměru je dostatečně upravena přímo v právním předpise, kdy navíc dokážeme 

subsidiárně k této úpravě stanovit další pravidla v rámci obecného občanského práva, 

dle kterých bude takové uzavírání dohod posuzováno. Nad to i v českém právu 

nalezneme propracovanou soudní judikatura, která sice není precedentní, tak jako 

v právu anglickém, ovšem stanoví nám alespoň základní představu o tom, jak budou 

soudy v rámci sporů rozhodovat. 

                                                 
145 HONEYBALL, S. Honeyball & Bowers’textbook on employment law. 12th ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. 93 s., 

ISBN 978-0-19-963985-4. 

146 IRLR 418 (1980) 

147 ICR 470 (1973) 
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Závěr 

 

Na počátku psaní této diplomové práce jsem si stanovila za cíl detailně rozebrat právní 

úpravu dohody o ukončení pracovního poměru. Proto jsem v psaní své diplomové práce 

postupovala systematicky od vysvětlení základních pojmů až po rozebrání jednotlivých 

náležitostí tohoto právního institutu. 

Úvodem své práce jsem ve zkratce vymezila dohodu o rozvázání pracovního poměru, 

aby byl čtenář této diplomové práce uveden do problematiky, kterou se budu zabývat. 

Následně jsem vysvětlila subsidiární vztah občanského zákoníku k zákoníku práce a 

uvedla i historický exkurs do této problematiky. 

Dále jsem vymezila základní pojmy pracovního práva, jimiž je pracovněprávní vztah, 

zaměstnanec a zaměstnavatel jako subjekty pracovněprávního vztahu, jeho předmět a 

obsah a nakonec základní formy pracovněprávních vztahů, pracovní poměr a dohody o 

pracích konaných mimo pracovní poměr. 

Pro ucelené pochopení celkové problematiky jsem jako další kapitolu uvedla skončení 

pracovního poměru, kde se obecně zabývám skončením pracovního poměru a jeho 

jednotlivými formami, které jsem se snažila pouze jednoduše vymezit, aby měl čtenář 

srovnání jednotlivých forem skončení oproti dohodě o rozvázání pracovního poměru.  

Po úvodním vymezení obecné problematiky je další kapitola mé diplomové práce 

věnována přímo dohodě o rozvázání pracovního poměru, ve které jsem uvedla 

jednotlivé náležitosti tohoto právního institutu. Prvním bodem je vysvětlení pojmu 

právního jednání, které musí naplňovat zákonem stanovené znaky jako subjekt, vůle, 

projev vůle, předmět a forma. Jednotlivé náležitosti jsem rozebrala v následujících 

podkapitolách, kdy jsem každý pojem vymezila obecně ve světle obecné 

občanskoprávní úpravy a poté jej uvedla ve světle dohody o rozvázání pracovního 

poměru. Do tohoto vysvětlení jsem zakomponovala zejména platnou právní úpravu a 

rozhodnutí soudní judikatury, které čtenáři mohou přiblížit, jakým způsobem lze 

jednotlivá ustanovení vykládat v případové praxi. 

Následně jsem chronologicky popsala proces uzavření dohody podle obecné úpravy 

občanského práva.  

V zákonné definici dohody o rozvázání pracovního poměru, můžeme vidět dva základní 

kameny vyžadované zákoníkem práce, jednak formu takového právního jednání, a 
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následně den skončení pracovního poměru, ve kterém si účastníci sjednají ukončení 

pracovního poměru. Proto jsem těmto věnovala také zvláštní podkapitolu. 

V případě, že již máme ukončen pracovní poměr, nastává otázka, zda takové ukončení 

lze rozporovat, a proto se další kapitola věnuje neplatnému rozvázání pracovního 

poměru a sporů o tuto neplatnost. 

Má diplomová práce je zakončena srovnáním dohody o rozvázání pracovního poměru 

v rámci českého a v rámci anglického právního řádu. 

Cílem mé diplomové práce bylo rozebrat základní náležitosti dohody o rozvázání 

pracovního poměru a vysvětlit uceleně problematiku i s úskalími, která přináší výklad 

jednotlivých ustanovení, nedodržení náležitostí dohody a následky, které se s uzavřením 

dohody, případně s nedodržením jejích náležitostí pojí.  

Výše uvedené jsem splnila. Tato diplomová práce tak může sloužit jako materiál 

vysvětlující právní úpravu dohody o rozvázání pracovního poměru pro personalisty, ale 

i souhrn všech úskalí dohody o rozvázání pracovního poměru pro právníky aplikující 

pracovní právo. 
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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou dohody o rozvázání pracovního 

poměru. Tato práce se zaměřuje na vymezení základních pojmů občanského a 

pracovního práva, které souvisejí s právním institutem dohody o rozvázání pracovního 

poměru, vymezuje základní náležitosti dohody o rozvázání pracovního poměru v rámci 

české právní úpravy a vykládá stěžejní soudní rozhodnutí české judikatury týkající se 

předmětu této práce. Dále je část této práce věnována porovnání české právní úpravy 

dohody o rozvázání pracovního poměru s právní úpravou Velké Británie. 

 

Abstract 

This diploma thesis provides the legal regulation of termination of employment by 

agreement in the Czech Republic. This diploma thesis focuses on the definition of the 

basic concepts of civil and labor law in the Czech Republic, which are related to the 

legal institute of Mutual agreement of termination of employment and interprets the 

fundamental judicial decisions of the Czech case law concerning the subject of this 

diploma thesis. This diploma thesis also analyses the comparison of the Czech 

legislation and the legislation of Great Britain. 
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