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Úvod 

Pracovní právo je právní odvětví, s jehož dopady se během svého života setká téměř 

každý, neboť většina z nás v rámci ekonomické stránky svého života vystupuje v pozici 

zaměstnance či zaměstnavatele. Důležitým okamžikem každého pracovního poměru je vedle 

jeho vzniku a samotné realizace i jeho skončení. Skončení pracovního poměru s sebou nese 

určitá rizika, a proto je nezbytné, aby jej pracovní právo rozumným způsobem regulovalo. 

K samotnému rozvázání pracovního poměru nabízí pracovní právo několik alternativ, jejichž 

využití závisí mimo jiné na vůli obou účastníků pracovní poměr skončit. Výpověď z pracovního 

poměru je nástroj, kterým lze jednostranně pracovní poměr rozvázat, a to bez ohledu na to, zda 

s tím druhý účastník souhlasí, či nikoli. 

Problematika rozvázání pracovního poměru výpovědí však s sebou nese další dílčí 

otázky, kterými je nutné se v rámci pracovního práva zabývat, a to zejména otázky týkající se 

odstupného či neplatnosti výpovědi z pracovního poměru. S výpovědí z pracovního poměru dále 

souvisí povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci v souvislosti se skončením pracovního 

poměru potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek. Ani tyto jednotlivé dílčí právní úpravy 

nemohou být v mé diplomové práci opomenuty. 

Výpověď z pracovního poměru má velký dopad zejména na život zaměstnance, který 

zpravidla musí hledat nový zdroj obživy prostřednictvím nového zaměstnání či jiné výdělečné 

činnosti. Z tohoto důvodu musí být právní úprava výpovědi z pracovního poměru koncipována 

tak, aby poskytla zaměstnanci dostatečnou ochranu před libovůlí zaměstnavatele. Zároveň však 

musí právní úprava poskytovat zaměstnavateli v oblasti zaměstnávání dostatečnou volnost, která 

mu umožní vykonávat jeho činnost. Ochrana zaměstnance tak nesmí být na úkor pružnosti 

zaměstnávání a naopak. 

Diplomová práce je členěna do devíti kapitol. 

V samotném úvodu se věnuji postavení pracovního práva v systému práva, kdy se po 

vymezení pojmu pracovního práva zabývám jeho charakteristickými rysy a specifiky, závislou 

prací jakožto předmětem pracovního práva a postavením pracovního práva v rámci právního 

řádu, kde zkoumám jeho vztah k ostatním právním odvětvím. 

Ve druhé kapitole popisuji vývoj pracovního práva, který vyvrcholil přijetím dnes 

účinného zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. I v rámci vývoje pracovního práva se ve své 

diplomové práci dotýkám otázek skončení pracovního poměru a výpovědi. 

Třetí kapitola obsahuje výklad k mezinárodnímu pracovnímu právu, kde se zabývám 

z hlediska pracovního práva relevantními mezinárodními organizacemi a úmluvami, které byly 



 

8 

 

 

těmito mezinárodními organizacemi přijaty. Samostatně se zabývám Úmluvou Mezinárodní 

organizace práce č. 158 o skončení pracovního poměru z podnětu zaměstnavatele ze dne 22. 6. 

1982. 

Ve čtvrté kapitole se zabývám základními zásadami pracovněprávních vztahů a jejich 

postupným vývojem v zákoníku práce, kde rozebírám jak zásady zakotvené přímo v zákoníku 

práce, tak obecné zásady soukromého práva jako celku. 

Pátá kapitola se zaobírá problematikou skončení pracovního poměru jako celku. V této 

kapitole nejdříve vymezím pojem pracovního poměru, poté se zabývám otázkou skončení 

pracovního poměru v obecné rovině a poté rozeberu jednotlivé způsoby skončení pracovního 

poměru. 

V šesté kapitole se dostávám k samotnému jádru své diplomové práce, tedy k institutu 

výpovědi z pracovního poměru. Od vymezení pojmu výpovědi z pracovního poměru se přes její 

jednotlivé dílčí aspekty, jako je její forma, výpovědní doba či otázky jejího doručování, 

dostávám k odlišnostem výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnance a zaměstnavatele. 

V souvislosti s výpovědí z pracovního poměru danou zaměstnavatelem postupně rozeberu 

podrobným způsobem jednotlivé výpovědní důvody a důvody ochranné doby. Opomenuta nesmí 

být ani problematika hromadného propouštění. Jednotlivé dílčí otázky spadající pod 

problematiku výpovědi z pracovního poměru budou doprovázeny relevantní judikaturou se 

zaměřením na judikaturu, která pochází z posledních několika let. 

Sedmá kapitola se zabývá úpravou odstupného v pracovním právu a dalšími 

povinnostmi zaměstnavatele spojenými se skončením pracovního poměru. Mezi tyto povinnosti 

patří povinnost zaměstnavatele vydat potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek. 

V osmé kapitole se věnuji otázce neplatnosti výpovědi z pracovního poměru dané 

zaměstnancem i zaměstnavatelem a otázce její zdánlivosti. 

V poslední deváté kapitole se zabývám institutem výpovědi z pracovního poměru ve 

smyslu de lege ferenda a snažím se přijít s náměty na změnu její současné právní úpravy. 

Předmětné náměty se dotýkají právní úpravy výpovědní doby, výpovědních důvodů a také 

potenciálně nového institutu vykoupení se z pracovního poměru. 

Téma diplomové práce jsem zvolil právě z důvodu četnosti praktického užití tohoto 

instititu pracovního práva v životě běžného občana. Dalším důvodem byl vzájemný konflikt 

konceptů ochrany zaměstnance a pružnosti zaměstnávání, které na sebe v pracovním právu, a 

zejména v souvislosti s problematikou výpovědi z pracovního poměru, narážejí. Tento konflikt 

se snažím reflektovat zejména v poslední kapitole v rámci úvah de lege ferenda. 
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Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený pohled na současnou právní úpravu 

výpovědi z pracovního poměru v českém právním řádu s důrazem na judikaturu z posledních let. 

Získané poznatky budou podkladem pro úvahy a náměty de lege ferenda v souvislosti 

s institutem výpovědi z pracovního poměru v závěrečné části mé práce. 
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1. Postavení pracovního práva v systému práva 

1.1. Pojem a charakteristika pracovního práva 

Pracovní právo je právním odvětvím, které upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnanci při výkonu práce.
1
 Lze jej dělit na tři dílčí oblasti – individuální pracovní právo, 

kolektivní pracovní právo a oblast zaměstnanosti. Do předmětu pracovního práva lze dále 

zahrnout i některé dílčí otázky spadající do oblasti práva sociálního zabezpečení, resp. do 

nemocenského pojištění. Zároveň bývá pracovní právo v kontextu práva EU zařazováno do 

oblasti tzv. sociálního práva.
2
 

Vraťme se k vymezení tří základních oblastí, které pracovní právo tvoří. Individuální 

pracovní právo chápeme jako soubor právních vztahů, v jejichž rámci užívá zaměstnavatel za 

odměnu pracovní sílu zaměstnance. Kolektivní pracovní právo zahrnuje právní vztahy subjektů 

zastupující kolektivy zaměstnanců (zejm. odborových organizací a rad zaměstnanců) a 

zaměstnavatelů, resp. jejich sdružení, přičemž jeho úpravu nalezneme částečně v zákoníku práce 

a částečně v zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. Právní úprava zaměstnanosti je 

oblast, která reguluje právní vztahy vznikající při realizaci práva občana získávat prostředky pro 

své životní potřeby prací ve smyslu čl. 26 LZPS. Její úprava je zakotvena v zák. č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti.
3
 

V oblasti soukromého práva má zvláštní povahu pracovněprávní vztah, v jehož rámci je 

zaměstnanec organizačně podřízen zaměstnavateli. Dochází zde ke střetu požadavku na 

autonomii vůle, smluvní volnost a rovnost stran na straně jedné a veřejného zájmu na sociální 

rovnováze ve společnosti na straně druhé. Atribut rovnosti je však v oblasti pracovního práva 

problematický, alespoň z hlediska řízení a organizace práce, neboť podstatou závislé práce je 

mimo jiné organizační podřízenost zaměstnance vůči zaměstnavateli, což je s atributem rovnosti 

těžko slučitelné. Z tohoto důvodu konstruuje pracovní právo za účelem dosažení rovnováhy proti 

této organizační nerovnosti na straně druhé nerovnost právní, kdy ukládá zaměstnavateli 

                                                 

1
 HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. s. 19. 

ISBN 978-80-7380-540-1. 

2
 GALVAS, Milan a kol. Pracovní právo – 2. doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 

s. 15-16. ISBN 978-80-210-8021-8. 

3
 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017. s. 3-4. ISBN 978-80-

7400-667-8. 
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povinnosti a přiznává práva zaměstnanci.
4
 

1.2. Předmět pracovního práva 

Předmětem pracovního práva je závislá práce.
5
 Tu definuje zákoník práce ve svém § 2 

jako práci vykonávanou ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, 

jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, vykonávanou zaměstnancem osobně, a 

to za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele a v pracovní 

době na pracovišti zaměstnavatele, popř. na jiném dohodnutém místě. 

Zákoník práce ve svém § 3 dále stanoví, že závislá práce může být vykonávána výlučně 

v základním pracovněprávním vztahu, kromě případů, kdy je upravena zvláštními právnimi 

předpisy. Stejné ustanovení dále upravuje, co je základním pracovněprávním vztahem; jsou jím 

pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.  

Charakteristickým znakem závislé práce je závislost a nesamostatnost takové práce, kdy 

se zaměstnanec ocitá v podřízeném postavení vůči nadřízenému zaměstnavateli a při výkonu 

práce postupuje podle jeho pokynů a vystupuje jeho jménem. Osobní výkon práce spočívá 

v nemožnosti zastoupení zaměstnance jinou osobou. Zásadním atributem je dále úplatnost 

výkonu práce, kdy se zaměstnanec nemůže nároku na odměnu za vykonanou práci vzdát. 

Podmínku výkonu práce v pracovní době a na pracovišti zaměstnavatele chápeme i vzhledem 

k výslovné možnosti dohody jiného místa výkonu práce volněji. Od práce vykonávané pro 

zaměstnavatele důsledně rozlišujme samostatnou výdělečnou činnost, kterou vykonává fyzická 

osoba za účelem dosažení zisku.
6
  

Legální definice závislé práce však není v rámci EU standardem, jelikož ve většině zemí 

EU v zákonné úpravě zakotvená není a je třeba ji nalézat v rámci tamní judikatury či právní 

nauky. Mezi tyto země patří např. Francie či Německo. Legálně zakotvenou ji naopak nalezneme 

vedle České republiky například v Belgii, Maďarsku či Slovinsku.
7
 

V zákoně zakotvenou definici závislé práce nalezneme i na Slovensku, a to v § 1 odst. 2 

                                                 

4
 HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. s. 20-

21. ISBN 978-80-7380-540-1. 

5
 HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. s. 22. 

ISBN 978-80-7380-540-1. 

6
 GALVAS, Milan a kol. Pracovní právo – 2. doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 

s. 19-20. ISBN 978-80-210-8021-8. 

7
 HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. s. 24. 

ISBN 978-80-7380-540-1. 
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zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce: „Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu 

nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre 

zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom 

zamestnávateľom.“ 

Komparací české a slovenské definice závislé práce dojdeme k závěru, že se vzájemně 

částečně překrývají. Slovenská definice se plně překrývá se zněním § 2 odst. 1 ZP, z druhého 

odstavce však zahrnuje pouze podmínku výkonu práce v pracovní době (pracovnom čase), 

naopak zde absentuje atribut výkonu práce za odměnu, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele 

a výkon práce na pracovišti zaměstnavatele či jiném dohodnutém místě zaměstnavatele. Definice 

závislé práce uvedená v českém zákoníku práce je tak podrobnější než v zákoníku práce 

slovenském. Český zákoník práce na rozdíl od toho slovenského navíc rozlišuje znaky závislé 

práce uvedené v § 2 odst. 1 ZP od jejich průvodních projevů v § 2 odst. 2 ZP.
8
  

Pod závislou práci spadá v souladu s § 307a ZP též situace, kdy zaměstnavatel na 

základě povolení dle zvláštního právního předpisu (agentura práce) za splnění dalších zákonných 

podmínek dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli. 

1.3. Postavení pracovního práva v rámci právního řádu 

V České republice je pracovní právo stejně jako ve většině ostatních zemích 

samostatným právním odvětvím, přičemž individuální pracovní právo a převážná část 

kolektivního pracovního práva spadá do oblasti práva soukromého. Přestože je pracovní právo 

odvětvím samostatným, jsou ustanovení občanského zákoníku aplikovatelná na pracovněprávní 

vztahy na principu subsidiarity. V rámci pracovního práva však dochází k výraznému omezení 

smluvní svobody prostřednictvím veřejnoprávních zásahů do smluvních vztahů, což činí 

významný rozdíl mezi pracovním a občanským právem; toto omezení spočívá zejména ve 

stanovení minimálních pracovních podmínek kogentní povahy, které musejí být zaměstnanci ze 

strany zaměstnavatele zajištěny nebo v zakotvení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci. Smluvní svobodu dále omezují zejména ustanovení na ochranu zaměstnanců před 

jednostranným rozvázáním pracovního poměru.
9
 

Co se týká vzájemného vztahu pracovního a občanského práva, došlo s účinností zák. 

                                                 

8
 SUCHÁ, Barbora, Michal VRAJÍK a Tomáš ČERMÁK. Srovnání českého a slovenského zákoníku práce. 

Olomouc: ANAG, 2018. s. 19. ISBN 978-80-7554-157-4. 

9
 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017. s. 4-6. ISBN 978-80-

7400-667-8. 
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č. 262/2006, zákoník práce, k jeho výraznému přiblížení se právu občanskému, neboť předchozí 

právní úprava (zák. č. 65/1965 Sb., zákoník práce) neumožňovala užití ustanovení občanského 

zákoníku na pracovněprávní vztahy. Přesto byl však „nový“ zákoník práce na počátku své 

existence postaven ve vztahu k občanskému zákoníku na principu delegace, kdy zákoník práce 

výslovně odkazoval na ustanovení občanského zákoníku, která měla být aplikována na 

pracovněprávní vztahy, což bylo považováno za návrat ke konceptu předchozí právní úpravy. 

Tento právní stav trval až do nálezu Ústavního soudu Pl. 83/08, kdy jej Ústavní soud označil za 

rozporný s principy právního státu obsaženými v čl. 1 odst. 1 Ú, neboť zakotvení principu 

delegace nedokáže zajistit, aby byly právní úpravou pokryty všechny situace, které mohou 

v souvislosti s pracovněprávními vztahy nastat, což je v rozporu s principem předvídatelnosti 

důsledků právního předpisu, který je součástí principů právního státu dle čl. 1 Ú. Z těchto 

důvodů Ústavní soud princip delegace zakotvený v § 4 ZP zrušil.
10

 

V dnešním § 4 ZP nalezneme zakotven princip subsidiarity. Úprava obsažená 

v občanském zákoníku nám tak pomáhá nalézt řešení v situacích, kdy nám jej zákoník práce a 

jiné pracovněprávní předpisy nenabízejí; tedy kdy v těchto předpisech chybí přímo použitelná 

úprava. V rámci pracovního práva může při aplikaci právních předpisů ostatně dojít ke třem 

rozdílným situacím. První z nich je případ, kdy při řešení právní otázky zcela postačí aplikace 

ustanovení zákoníku práce. Ve druhém případě je zapotřebí k vyřešení právního problému 

vzájemně propojit ustanovení obou právních předpisů – jak občanského zákoníku, tak zákoníku 

práce. A konečně třetí případ spočívá v naprosté absenci relevantních ustanovení zákoníku práce 

pro vyřešení dané právní situace; v takovém případě se užijí pouze ustanovení občanského 

zákoníku.
11

 

Užití některých ustanovení občanského zákoníku je v zákoníku práce vyloučeno. 

Podle § 28 odst. 1 ZP není možné nahradit kolektivní smlouvu jinou smlouvou, což 

znamená, že zákoník práce zakazuje ve vztahu ke kolektivní smlouvě uplatnění inominátní 

smlouvy.
12

 Ustanovení § 28 odst. 2 a 3 ZP dále zakazují domáhání se relativní neúčinnosti 

kolektivní smlouvy a její zrušení odstoupením jedné ze stran; k ujednání o možnosti odstoupit od 

                                                 

10
 HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. s. 25, 

28-29. ISBN 978-80-7380-540-1. 

11
 GALVAS, Milan a kol. Pracovní právo – 2. doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 

s. 53-54. ISBN 978-80-210-8021-8. 

12
 GALVAS, Milan a kol. Pracovní právo – 2. doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 

s. 55. ISBN 978-80-210-8021-8. 
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kolektivní smlouvy se nepřihlíží. 

V § 144a odst. 1 a 2 ZP nalezneme zaprvé zákaz postoupení práva na mzdu, plat, 

odměnu z dohody nebo její náhradu, zadruhé použití práva na mzdu, plat, odměnu z dohody 

nebo její části či náhrady k zajištění dluhu (kromě dohody o srážkách ze mzdy). Zákoník práce 

tak vylučuje užití § 1879 až § 1887 OZ, které upravují postoupení pohledávky a § 2018 až § 

2044 OZ, které upravují zajištění dluhu (kromě ustanovení upravujících dohodu o srážkách ze 

mzdy nebo jiných příjmů, neboť zákaz se na ni, jak je uvedeno výše, nevztahuje). Pokud se od 

výše uvedených zákazů smluvní strany odchýlí, pak se k takovému ujednání dle § 144a odst. 3 

ZP nepřihlíží. 

Zákaz užití dalších ustanovení občanského zákoníku nalezneme v § 346d ZP. 

V odstavci prvním uvedeného ustanovení zákoník práce zakazuje zajištění budoucího dluhu 

zaměstnance vůči zaměstnavateli ze základního pracovněprávního vztahu zástavním právem; 

stejně tak je zde zakázáno zřízení zástavního práva k věci, k níž vznikne zaměstnanci vlastnické 

právo v budoucnu. Právní úpravu zástavního práva můžeme nalézt v § 1309 až § 1394 OZ. 

Zákoník práce dále v § 346d odst. 2 ZP zakazuje účastníkům pracovního poměru 

zadržet movitou věc druhého za účelem zajištění dluhu vzniklého ze základního 

pracovněprávního vztahu. Zadržovací právo je upraveno v § 1395 až § 1399 OZ. 

Podle § 346d odst. 3 ZP je dále vyloučen závazek zaměstnance či zaměstnavatele 

k uzavření smlouvy se třetí osobou, jestliže mají být jejím obsahem jejich práva a povinnosti. 

Smlouva ve prospěch třetí osoby je upravena v § 1767 až § 1768 OZ. 

Pohledávka ze základního pracovněprávního vztahu, kterou má zaměstnanec nebo 

zaměstnavatel vůči druhému, nesmí být podle § 346d odst. 4 ZP předmětem postoupení na jinou 

osobu; stejně nelze postoupit ani pracovní smlouvu nebo dohodu o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. Právní úpravu postoupení pohledávky nalezneme v § 1879 až § 1887 OZ, 

úpravu postoupení smlouvy v § 1895 až § 1900 OZ. 

Dále zákoník práce v § 346d odst. 5 ZP zakazuje převzetí dluhu, který má zaměstnanec 

či zaměstnavatel vůči druhému, jinou osobou. Převzetí dluhu upravuje § 1888 až § 1891 OZ. 

V § 346d odst. 6 ZP je dále zakázáno, aby se zaměstnanci k plnění povinnosti 

zavazovali společně a nerozdílně. Případ, kdy jsou dlužníci zavázání k povinnosti společně a 

nerozdílně, upravuje § 1872 až § 1876 OZ. 

V § 346d odst. 7 ZP konečně nalezneme zákaz sjednání smluvní pokuty v jiném 

případě, než stanoví zákoník práce. Právní úpravu smluvní pokuty nalezneme v § 2048 až § 2052 

OZ. 
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Pokud se strany od uvedené úpravy odchýlí, pak se k takovému ujednání v souladu s 

§ 346e ZP nepřihlíží. 

Pracovní právo má blízký vztah i k jiným právním odvětvím, a to jak z oblasti 

soukromoprávní, tak z oblasti veřejnoprávní. Mezi tato odvětví patří zejména právo sociálního 

zabezpečení, které společně s pracovním právem tvoří tzv. sociální zákonodárství a navzájem se 

svým obsahem doplňují. Základní principy pracovního práva zároveň vyvěrají z práva ústavního, 

zejména z Listiny základních práv a svobod, kde je ukotveno např. právo na práci či právo na 

svobodnou volbu povolání. Blízkým vztahem je též vztah pracovního práva ke správnímu právu, 

kdy pod něj můžeme podřadit vztahy zaměstnanosti a vztahy vznikající při kontrole dodržování 

povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů. Z hlediska otázky daní je pracovní právo 

spojeno s právem finančním a např. v souvislosti se spoluúčastí zaměstnanců v orgánech 

obchodních společností je pracovní právo blízké právu obchodnímu.
13

  

                                                 

13
 GALVAS, Milan a kol. Pracovní právo – 2. doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 

s. 57-59. ISBN 978-80-210-8021-8. 
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2. Vývoj pracovního práva 

2.1. Vývoj pracovního práva do konce 18. století 

Prvním pracovněprávním dokumentem na našem území byl Ius regale montanorum 

z roku 1300 (tedy z doby vlády Václava II.), který reguloval těžbu a zpracování stříbra 

v kutnohorských dolech. Dokument klasifikoval jednotlivé hornické profese, upravoval otázky 

bezpečnosti při práci, pracovní dobu a odměňování a zakazoval horníkům či kovářům sdružovat 

se ve spolcích. Jednalo se v dané době o moderní předpis, přičemž jeho autorství lze 

pravděpodobně přisoudit Gozziovi o Orvieta. Na našem území platil prakticky až do 19. století.
14

 

Přibližně od 13. století můžeme sledovat koncentraci řemeslné činnosti v tehdejších 

městech, kde vznikaly tzv. cechy, jejichž účelem bylo chránit řemeslné živnosti. Jejich činnost 

tehdy regulovaly cechovní řády, a to zejména otázky odměňování, pracovní dobu učňů či 

tovaryšů, případně podmínky mistrovských zkoušek. Současně byly stále více využívány 

námezdní pracovní síly v rámci venkova, přičemž jejich práce byla realizována prostřednictvím 

čeledních smluv, které byly uzavírány na dobu určitou, přičemž odměna za vykonanou práci 

bývala vyplácena až poté, co období pro výkon práce skončilo. Zemské sněmy za účelem 

regulace práce čeledínů vydávaly čelední řády, kterými byly upravovány vztahy mezi 

zaměstnavateli a čeledíny buď jako krátkodobé, nebo dlouhodobé a bylo jimi zároveň 

regulováno odměňování, nikoli však pracovní doba ani dovolená, jejíž funkci nahrazovaly 

církevní svátky. Za vlády Josefa II. v roce 1782 byly vydány dva čelední řády, a to pro čeleď 

městskou a čeleď venkovskou, kde byla vyzdvihnuta smluvní povaha čeledního poměru. 

Cechovní řády existovaly až do přelomu 18. a 19. století, kdy vzhledem k rozmachu strojové a 

průmyslové výroby pozbyly svůj význam. Díky zrušení roboty a nevolnictví navíc došlo 

k liberalizaci pohybu pracovních sil mezi venkovem a městy.
15 

2.2. Vývoj pracovního práva od 19. století do roku 1918 

V roce 1811 došlo k vyhlášení Všeobecného zákoníku občanského (ABGB), který 

poskytoval obecnou úpravu tehdejšího občanského práva a mimo jiné též upravoval námezdní 

                                                 

14
 HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. s. 41-

42. ISBN 978-80-7380-540-1. 

15
 HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. s. 42-

43. ISBN 978-80-7380-540-1. 
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smlouvu. Odměna za vykonanou námezdní práci byla tehdy splatná až po jejím dokončení. 

Zároveň bylo možné právní úpravu námezdní smlouvy aplikovat na případy úplatného provedení 

nebo zhotovení díla pro jiného. V roce 1916 došlo k novelizaci ABGB, kterou byly zavedeny 

dva oddělené smluvní typy, a to služební smlouva pro výkon práce pro jiného a smlouva o dílo. 

V souvislosti se služební smlouvou upravoval ABGB pro služební poměr na dobu neurčitou 

výpovědní dobu, která byla pro obě strany stejně dlouhá. Zaměstnaný měl zároveň v případě 

běhu výpovědní doby právo na vyhledání nové práce a v souvislostí se skončením svého 

služebního poměru mohl požádat o vydání písemného vysvědčení o době a druhu své služby, 

jehož obsah mu nesměl působit obtíže při získání nové práce.
16

 

V souvislosti s rozvojem průmyslové a tovární výroby se u nás v 19. století výrazně 

prosazovalo tzv. ochranné zákonodárství, které regulovalo pracovní podmínky v oblasti 

průmyslu, čímž došlo k omezení do té doby nedotčené smluvní volnosti. V roce 1842 byl vydán 

dekret o ochraně dětí, který reguloval pracovní dobu dětí v závislosti na jejich věku a věk, od 

jehož dovršení mohly pracovat. Následně byl v roce 1859 vydán živnostenský řád, který 

zakazoval práci dětí do 10 let. Bezpečnost práce upravoval horní zákon z roku 1854. Jak 

živnostenský řád, tak horní zákon stanovovaly zaměstnavatelům povinnost zřídit pro své 

zaměstnance nemocenské a starobní pojištění. Prosincová ústava z roku 1867 zakotvila koaliční 

svobodu, čímž došlo k zavedení základů kolektivního vyjednávání. Postupný vývoj ochranného 

zákonodárství vedl k čím dál rozsáhlejší ochraně zaměstnanců.
17

 

2.3. Vývoj pracovního práva od roku 1918 do roku 1945 

V souvislosti se vznikem samostatné Československé republiky došlo k recepci většiny 

právního řádu Rakouska-Uherska, a to včetně ABGB. Zákonem č. 91/1918 byla zakotvena pro 

určité podniky maximální osmihodinová pracovní doba a minimální 15 minutová povinná 

přestávka v práci nejdéle po pěti hodinách nepřetržité práce, pro mladistvé mladší 18 let nejdéle 

po čtyřech hodinách. Zaměstnancům dále náležel jednou týdně nepřerušený odpočinek trvající 

minimálně 32 hodin. Noční práce byla ženám až na výjimky zakázána. Od roku 1921 byla pro 

horníky zavedena placená dovolená v délce trvání pěti až deseti dnů za kalendářní rok, 

zaměstnanci v pracovním a služebním poměru toto právo získali až v roce 1925 v délce trvání 

                                                 

16
 HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. s. 44. 

ISBN 978-80-7380-540-1. 

17
 HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. s. 45-

46. ISBN 978-80-7380-540-1. 
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šesti až osmi dnů. Mezi lety 1918 a 1921 došlo k přijetí zákonů, které zavedly podporu 

v nezaměstnanosti. Během německé okupace platila dřívější pracovněprávní úprava, byla však 

doplněna o některé totalitní prvky jako nucená práce či rasová a politická perzekuce.
18

 

2.4. Vývoj pracovního práva od roku 1945 až do roku 1989 

Po druhé světové válce u nás setrvaly v platnosti v rámci pracovního práva dřívější 

právní předpisy, které nebyly v rozporu s ústavou nebo s ústavními principy. K nim následně 

přibyly další zákony, upravující např. dovolenou či pracovní dobu v hornictví. Po převratu v roce 

1948 nastala tzv. právní dvouletka, kdy došlo k implementaci socialistických principů do 

tehdejšího právního řádu. Cílem bylo sjednocení tehdejší roztříštěné pracovněprávní úpravy, 

jehož výsledkem byl zákoník práce z roku 1965.
19

 

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, nabyl účinnosti dne 1. 1. 1966 a měl poskytovat 

jednotnou, samostatnou a komplexní úpravu pracovněprávních vztahů. Signifikantním atributem 

tohoto pracovněprávního kodexu byla jeho kogentnost, kdy nebylo možné se smluvně od 

zákonného znění odchýlit, což nutilo zákonodárce k výrazné kazuistice v prováděcích 

předpisech. Zákoník práce se dále vyznačoval vysokou ochranou zaměstnance, kdy organizace 

mohla skončit pracovní poměr zaměstnance výpovědí pouze z taxativně vymezených důvodů; to 

stejné však platilo i pro zaměstnance; ten však mohl podat výpověď i z jiných vážných důvodů a 

výpovědní doba se v takovém případě prodloužila o šest měsíců. Výpovědní doba byla jinak pro 

obě strany stejná a její délka závisela na věku zaměstnance. Úprava dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr byla v zákoníku práce zamýšlena k výjimečnému užití.
20

 

2.5. Vývoj pracovního práva po roce 1989 

Po roce 1989 došlo k výrazným společenským změnám, které byly doprovázeny též 

změnami legislativními. Mezi zákony přijaté na poli pracovního práva patřily zejm. zák. č. 

105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, zák. č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 

2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, či zákony novelizující zákoník práce č. 3/1991 Sb. a č. 

                                                 

18
 HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. s. 46-

47. ISBN 978-80-7380-540-1. 
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 HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. s. 48. 

ISBN 978-80-7380-540-1. 
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 HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. s. 49-

51. ISBN 978-80-7380-540-1. 
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74/1994 Sb. V souvislosti s plánováním přistoupení České republiky do Evropské unie bylo 

potřeba sladit český právní řád s právem Evropských společenství, a bylo tedy potřeba v určitém 

rozsahu novelizovat i zákoník práce. K tomu také došlo prostřednictvím zákona č. 155/2000 Sb., 

účinného ode dne 1. 1. 2001, kterým došlo k zapracování několika směrnic ES. Dále došlo 

k přijetí zák. č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, 

a zák. č. 74/2004 Sb., kterým došlo k další novelizaci zákoníku práce. Díky uvedeným 

předpisům lze konstatovat, že bylo dosaženo plné slučitelnosti české právní úpravy s právem 

ES.
21

 

Od počátku 90. let však rezonovala potřeba přijetí nového zákoníku práce, a to zejména 

vzhledem ke kogentnosti tehdejší úpravy. Jelikož prvotní práce na novém pracovněprávním 

kodexu, započaté již v době federace, nebyly předmětem pokračování, byly nové práce zahájeny 

v polovině 90. let. Na jejich základě bylo konstatováno, že přednější je prostřednictvím 

harmonizace dosáhnout plné slučitelnosti pracovněprávní úpravy s právem ES a až následně 

vypracovat zcela nový zákoník práce. V souvislosti s rekodifikací občanského zákoníku byly 

diskutovány otázky týkající se nového zákoníku práce a vzájemný vztah těchto dvou 

soukromoprávních kodexů. Přípravě nového zákoníku práce dala zelenou vláda v roce 2004 

v souvislosti s přípravou nového občanského zákoníku. Podle věcného záměru z roku 2003 měl 

být nový zákoník práce založen na liberálním principu „co není zakázáno, je dovoleno“. Co se 

týče vztahu mezi občanským zákoníkem a zákoníkem práce, došlo nakonec v důsledku 

politických (a nikoli odborných) rozhodnutí k zakotvení principu delegace, který považovala 

tehdejší vláda oproti např. Legislativní radě vlády za příznivější z hlediska ochrany zaměstnanců. 

Návrh zákona byl vládou schválen dne 21. 9. 2005 a ke schválení Poslaneckou sněmovnou došlo 

23. 5. 2006, účinnost zákona byla stanovena ke dni 1. 1. 2017.
22

 

Ke konci roku 2006 podaly skupina poslanců a skupina senátorů Ústavnímu soudu 

návrh na zrušení některých ustanovení nového zákoníku práce, mezi které patřil právě vztah 

občanského zákoníku a zákoníku práce založený na principu delegace. Ustanovení upravující 

tento vztah bylo následně společně s několika dalšími ustanoveními Ústavním soudem zrušeno 

nálezem Pl. ÚS 82/06 ze dne 12. března 2008, čímž došlo ke zvratu od principu delegace 
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k principu subsidiarity ve vztahu k občanskému zákoníku.
23
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3. Mezinárodní pracovní právo 

Mezinárodní pracovní právo je založeno na systému mezinárodních smluv, jejichž 

přijetí je výsledkem působení mezinárodních organizací založených státy jako suverénními 

subjekty mezinárodního práva za účelem ochrany lidských práv popřípadě za účelem úpravy 

minimálních standardů pracovních podmínek.
24

 Podle čl. 10 Ú jsou vyhlášené mezinárodní 

smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, součástí 

českého právního řádu. Pokud mezinárodní smlouva stanoví něco jiného než zákon, má přednost 

mezinárodní smlouva. 

3.1. Organizace spojených národů (OSN) 

Organizace spojených národů je globální mezinárodní organizace, zabývající se téměř 

všemi aspekty lidského života; z tohoto důvodu se na její činnosti podílí celá řada orgánů 

s rozmanitou působností. Hlavní orgány OSN tvoří Valné shromáždění, Rada Bezpečnosti, 

Hospodářská a sociální rada, Poručenská rada, Mezinárodní soudní dvůr a Sekretariát.
25

 

Valné shromáždění OSN schválilo dne 10. 12. 1948 Všeobecnou deklaraci lidských 

práv, upravující některá sociální práva, a to zejména právo na práci, právo na svobodnou volbu 

zaměstnání, právo na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky či právo na zabezpečení 

v nemoci, nezpůsobilosti k práci a ve stáří. Přestože Všeobecná deklarace lidských práv není 

právně závazným mezinárodním dokumentem, může se pyšnit vysokou morální prestiží jak na 

úrovni vlád, tak před širou veřejností.
26

 

Dalšími mezinárodními dokumenty přijatými v oblasti pracovního práva na půdě OSN 

jsou Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech z roku 1966, přičemž se v tomto případě jedná o dokumenty 

právně závazné. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech zakotvuje zákaz otroctví 

a nucené práce a právo na sdružování včetně sdružování odborového. Druhý jmenovaný 

dokument v sobě zahrnuje zejména právo na svobodnou volbu povolání, právo na uspokojivé a 
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spravedlivé pracovní podmínky zajišťující minimální odměnu, právo na odborové sdružování a 

právo na stávku, právo na ochranu těhotných žen a pracujících matek či právo na ochranu dětí a 

mladistvých při práci.
27

 

3.2. Mezinárodní organizace práce (MOP) 

Mezinárodní organizace práce je organizace přidružená k OSN, plnící klíčovou roli 

v oblasti mezinárodního pracovního práva. Byla založena v rámci Versailleské mírové smlouvy a 

stala se součástí tehdejší Společnosti národů. Teprve 14. 10. 1946 došlo na základě souhlasu 

Generálního sekretariátu OSN k připojení MOP k OSN. Agenda současné MOP je zaměřena na 

důstojnost práce, jejíž koncepce byla vytvořena již v roce 1999. MOP v rámci pracovněprávní 

normotvorné činnosti přijímá mezinárodní standardy a kontroluje dodržování závazků 

vyplývající z členství v MOP. Prostřednictvím Generální konference práce přijímá úmluvy, 

jejichž ratifikace je následně plně v rukou členských států. Rozdílným instrumentem jsou 

doporučení, která vydává Generální konference práce jako právně nezávazná a členským státům 

nevzniká povinnost jejich ratifikace.
28

 

V souvislosti s vazbou MOP k OSN platí tzv. zásada přináležitosti k OSN, kdy platí, že 

se každý člen OSN může stát na základě sdělení generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce 

členem MOP; členem MOP se však mohou stát i jiné státy než jsou členské státy OSN. MOP je 

dále založena na principu univerzality, kdy jsou jejími členy státy ze všech částí světa a na 

principu funkcionální reprezentace, kdy jsou její orgány složeny na základě tripartity, přičemž 

delegace jednotlivých států jsou rozděleny do jednotlivých autonomních skupin za účelem hájení 

zájmů států, zaměstnanců či zaměstnavatelů.
29

 

Stálou organizaci MOP tvoří Generální konference práce, Správní rada a Mezinárodní 

úřad práce. Generální konference práce je nejvýznamnější orgán MOP, který zasedá jednou 

ročně v Ženevě. Delegace jednotlivých států tvoří dva zástupci vlády, jeden zástupce 

zaměstnanců a jeden zástupce zaměstnavatelů, přičemž každý z nich může hlasovat nezávisle na 

vůli ostatních zástupců daného členského státu. Generální konference práce zejména přijímá 
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úmluvy a doporučení a vykonává dohled nad jejich prováděním. Mezinárodní úřad práce je 

orgán nezávislý na vládách členských států. Jeho úkolem je příprava podkladů pro Generální 

konferenci práce a poskytování pomoci v rámci národní legislativy. Správní rada je výkonný 

orgán MOP volený Generální konferencí práce s tříletým volebním obdobím. Jejím úkolem je 

přijímání rozhodnutí týkající se politiky MOP a příprava projednání rozpočtu na Generální 

konferenci práce.
30

 

V souvislosti se skončením pracovního poměru bych rád zmínil Úmluvu Mezinárodní 

organizace práce č. 158 o skončení pracovního poměru z podnětu zaměstnavatele ze dne 22. 6. 

1982, kterou však Česká republika dosud neratifikovala. Uvedená Úmluva ve svých jednotlivých 

oddílech obsahuje pravidla spojená s rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. 

Jedná se o: 

- výpověď z pracovního poměru jen na základě platného důvodu týkající se 

schopností a chování zaměstnance nebo podniku, závodu či služby (část II., 

oddíl A) 

- možnost obrany zaměstnance při skončení pracovního poměru z důvodu jeho 

chování či výkonnosti (část II., oddíl B) 

- možnost napadení bezdůvodného skončení pracovního poměru u nestranného 

orgánu (část II., oddíl C) 

- zakotvení výpovědní doby kromě případu vážného porušení povinností (část II., 

oddíl D) 

- právo na odstupné a dávky sociálního zabezpečení (část II., oddíl E) 

- konzultace se zástupci zaměstnanců v souvislosti se skončením pracovního 

poměru z hospodářských, technologických, strukturálních nebo obdobných 

důvodů (část III., oddíl A) 

- oznámení adresované příslušnému úřadu v souvislosti se skončením pracovního 

poměru z hospodářských, technologických, strukturálních nebo obdobných 

důvodů (část III., oddíl B) 

 

Podstatu těchto obecně formulovaných pravidel zákoník práce již nyní naplňuje, ačkoli 

k ratifikaci úmluvy zatím nedošlo. Uvedená pravidla jsou dále v jednotlivých oddílech 

konkretizována do podrobnějších ustanovení. 
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3.3. Rada Evropy 

Rada Evropy je organizace regionální povahy tvořena státy Evropy se sídlem ve 

Štrasburku, která byla založena v roce 1949 v Londýně. Podmínkou členství v Radě Evropy je 

uznání zásad právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod. Orgány Rady 

Evropy jsou Výbor ministrů, který tvoří ministři zahraničí jednotlivých členských států, 

Parlamentní shromáždění, jehož členy jsou zástupci členských států, Kongres místních a 

regionálních úřadů Evropy, který zastupuje místní a regionální orgány členských států a konečně 

Sekretariát, do jehož čela je Parlamentním shromážděním volen generální tajemník s pětiletým 

funkčním obdobím.
31

 

Ačkoli se nejdříve Rada Evropy v rámci své činnosti zabývala spíše ochranou 

občanských a politických práv, došlo v roce 1950 k přijetí Evropské úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod, která zahrnuje zákaz nucené práce a právo odborově se sdružovat. 

Následně byla v roce 1961 přijata Evropská sociální charta, obsahující minimální standardy 

sociálních práv, kterých se však na rozdíl od Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod nelze přímo dovolat u Evropského soudu pro lidská práva. Jedná se například 

o právo na práci, právo na spravedlivé, bezpečné a zdravé pracovní podmínky, právo na 

spravedlivou odměnu za práci či právo na přípravu k výkonu povolání. V roce 1988 byl přijat 

Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě, který do tohoto mezinárodního dokumentu 

připojil právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace či právo zaměstnanců na informace a 

projednání. Další dodatek byl přijat v roce 1991 v Turíně. Konečně v roce 1996 byla přijata 

Revidovaná Evropská sociální charta, díky které došlo nově k zakotvení např. práva na ochranu 

při skončení zaměstnání. Česká republika ji však dosud neratifikovala.
32
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4. Základní zásady pracovněprávních vztahů 

Právní zásady jsou obecné vůdčí zásady, na kterých stojí právní systém v celku, jakož i 

jednotlivá právní odvětví. Na rozdíl od právních norem se vyznačují vyšší mírou abstraktnosti a 

konečným recipientům právních norem z nich bezprostředně nevyplývají práva a povinnosti. 

Zároveň je pro právní zásady charakteristický jejich velmi hojně vyskytovaný kontradiktorní 

charakter, kdy jednotlivé zásady, jež jsou spjaty s určitými hodnotami, nejsou vždy zcela 

navzájem slučitelné. Uplatní se jak v rámci tvorby práva, tak v rámci jeho interpretace a aplikace 

v souvislosti se soudní činností.
33

  

4.1. Vývoj právní úpravy základních zásad pracovněprávních 

vztahů v rámci zákoníku práce 

Do 31. 12. 2012 byly základní zásady pracovněprávních vztahů upraveny v § 13 až § 15 

ZP. Tento způsob úpravy byl však podroben kritice odborné veřejnosti, a to jak pro 

nesystematické zařazení v rámci zákona
34

, tak pro výraznou asymetričnost ve vztahu k postavení 

jednotlivých subjektů pracovněprávního vztahu, neboť tento výčet základních zásad působil 

přehnaně asymetricky ve prospěch zaměstnanců.
35

 Celý výčet v § 13 ZP byl navíc kritizován 

proto, že vůbec neobsahoval vymezení žádných základních zásad (byť byl tak označen), ale šlo o 

konkrétní povinnosti zaměstnavatele.
36

 

Z těchto důvodů proběhla snaha o vytvoření nové podoby výčtu základních zásad 

pracovněprávních vztahů, která rezultovala v zák. č. 365/2011 Sb., novelizující zákoník práce.
37

 

Tento zákon, účinný od 1. 1. 2012, vložil do zákoníku práce nové ustanovení § 1a, jenž 

obsahoval výčet základních zásad, který v dnešní právní úpravě setrval. Od 1. 1. 2014 přibyl 

díky zák. č. 303/2013 Sb. v rámci § 1a ZP druhý odstavec, který spojil většinu výše uvedených 

základních zásad s ochranou veřejného pořádku. 
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4.2. Současná právní úprava základních zásad 

pracovněprávních vztahů 

V § 1a ZP nalezneme výčet základních zásad pracovněprávních vztahů. Jelikož text 

prvního odstavce uvedeného ustanovení obsahuje slovo „zejména“, jedná se bezpochyby o výčet 

demonstrativní. Ustanovení § 1a ZP tedy nepodává vyčerpávající výčet všech zásad 

aplikovatelných v rámci pracovního práva; v potaz je třeba brát zásady vyplývající z dalších 

ustanovení zákoníku práce a zásady společné pro celou oblast soukromého práva i pro celý 

právní řád.
38

 

Od 1. 1. 2014 byly na základě zákona č. 303/2013 Sb. nejdříve tři z pěti (zvláštní zákonná 

ochrana postavení zaměstnance, uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, rovné 

zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace) a od 1. 10. 2015 na základě zákona č. 

205/2015 Sb. čtyři z pěti výše uvedených základních zásad (doplněna zásada spravedlivého 

odměňování zaměstnance) spojeny s ochranou veřejného pořádku. Dle druhého odstavce § 1a ZP 

totiž tyto čtyři zásady vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek. Tato úprava je významná 

s ohledem na zákaz ujednání v rozporu s veřejným pořádkem uvedený v ustanovení § 1 odst. 2 

OZ a institut absolutní neplatnosti upravený v § 588 OZ, kdy soud přihlédne i bez návrhu 

k neplatnosti právního jednání, které zjevně narušuje veřejný pořádek. Bez významu není ani 

uvozující část textu zmíněného ustanovení § 1a ZP. Pojmy „smysl a účel ustanovení zákona“, 

které byly do zákoníku práce doplněny zákonem č. 303/2013 Sb. s účinností od 1. 1. 2014, jsou 

spojeny s ustanovením § 580 OZ, který upravuje institut relativní neplatnosti. 

Do oblasti pracovního práva se vedle základních zásad pracovněprávních vztahů 

promítají i obecné soukromoprávní zásady na základě subsidiarity občanského zákoníku, 

vyplývající z ustanovení § 4 ZP, které jsou specifickou povahou základních zásad 

pracovněprávních vztahů zároveň modifikovány. Mezi tyto zásady patří zejména zásada pacta 

sunt servanda (smlouvy musejí být zachovány) nebo zásada ochrany dobré víry.
39

 

Základní zásady pracovněprávních vztahů se uplatní i v rámci aplikace práva, kdy se na 

pracovněprávní vztahy aplikuje subsidiárně občanský zákoník, ovšem vždy se tak musí dít 
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v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.
40

 

 

4.2.1. Obecné zásady soukromého práva 

1.2.1.1.  Zásada autonomie vůle 

Zásada autonomie vůle je jednou z nejvýznamnějších zásad soukromého práva. Vychází 

z předpokladu, že účastníci mohou vstupovat svobodně ze své vůle do soukromoprávních vztahů 

a sjednat si svá vzájemná práva a povinnosti, nejsou-li v tom omezeni zákonem, přičemž je tato 

zásada reprezentována dispozitivními normami.
41

 Autonomie vůle se výrazně projevuje při 

uzavírání smluv, které smluvní strany uzavírají za účelem uspokojování svých potřeb – jednotliví 

účastníci smluvního vztahu vědí nejlépe, jakým způsobem uspořádat své záležitosti, proto je 

vhodné způsob takového uspořádání ponechat na nich namísto toho, aby za ně jejich záležitosti 

uspořádával někdo jiný.
42

 

1.2.1.2.  Zásada „co není zakázáno, je dovoleno“ 

Uvedená zásada vycházející ze zásady autonomie vůle je typická pro soukromé právo a 

výrazně posiluje smluvní volnost v pracovněprávních vztazích a flexibilitu při zaměstnávání 

vůbec.
43

 Vychází z § 1 odst. 2 OZ, podle kterého si osoby v případě, že to zákon výslovně 

nezakazuje, mohou ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona, přičemž jsou zakázána 

ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně 

práva na ochranu osobnosti. Ohledně možnosti odchýlit se od zákona však v rámci pracovního 

práva platí, že od určitých ustanovení je možné se v souladu s § 4 odst. 3 ZP odchýlit jen ve 

prospěch zaměstnance - výčet těchto ustanovení nalezneme v § 363 ZP, kterým jsou do zákoníku 

práce zapracovány předpisy EU. 

Obě uvedené zásady považuji pro oblast soukromého práva za absolutně stěžejní, neboť 

díky nim mají jednotlivé subjekty možnost pružně reagovat na každodenní životní situace a 

                                                 

40
 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. 
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efektivně uspokojovat své potřeby. Pokud by se účastníci nemohli od zákonné úpravy odchýlit 

v souladu se svými preferencemi, byly by jejich zájmy naplňovány a jejich potřeby 

uspokojovány pouze v omezené míře. 

 

4.2.2. Základní zásady pracovněprávních vztahů v zákoníku práce 

4.2.2.1.  Zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance 

Ačkoli se subjekty pracovněprávních vztahů mohou odchýlit od zákonných ustanovení, 

jejich smluvní volnost je výrazně omezena prostřednictvím zákonné ochrany zaměstnance.
44

 

Pracovní právo vychází z toho, že svobodná vůle zaměstnance (například při uzavírání 

pracovního poměru) může být ekonomicky a sociálně determinována tlakem získat práci.
45

 

Zákoník práce usiluje o vyrovnání této nerovnosti poskytnutím právní ochrany nebo 

zvýhodněním zaměstnance.
46

 

Jedním ze znaků závislé práce upravené v § 2 odst. 1 ZP je její výkon ve vztahu 

nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance. Zaměstnavatel má v rámci 

pracovněprávního vztahu řadu nástrojů k řízení práce vykonávané zaměstnancem z titulu jeho 

nadřízeného postavení. Zákoník práce tak vyvažuje tuto nerovnost v postavení obou subjektů 

tím, že stanoví zaměstnavateli určité povinnosti a zaměstnanci přizná práva na jeho ochranu.  

4.2.2.2.  Uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky 

Tato základní zásada pracovněprávních vztahů je v zákoníku práce zakotvena 

kogentními normami, a to zejména v oblasti BOZP, pracovní doby, odměňování a péče o 

zaměstnance. Významným projevem této zásady je skutečnost, že zaměstnanec vykonává 

závislou práci jménem a na odpovědnost zaměstnavatele, důsledkem čehož je chráněn před 

negativními dopady ekonomické povahy. Zaměstnanec totiž nemá z důvodu podřízeného 

postavení možnost ovlivnit, co bude obsahem jeho práce.
47
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Jelikož je zaměstnanec v rámci pracovního poměru vůči zaměstnavateli v podřízeném 

postavení, je výrazně omezena jeho vůle a možnost chovat se určitým způsobem v souvislosti 

s výkonem práce. Je proto dle mého názoru naprosto nezbytné, aby byly zaměstnanci zajištěny 

bezpečné pracovní podmínky a aby zaměstnanec nebyl postižen případnými negativními dopady 

činnosti zaměstnavatele. 

4.2.2.3.  Spravedlivé odměňování 

Zaměstnanci za výkon práce souladu s § 109 odst. 1 ZP náleží mzda, plat nebo odměna 

z dohody. Podle § 109 odst. 4 ZP se mzda a plat poskytují podle složitosti, odpovědnosti a 

namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a 

dosahovaných pracovních výsledků. V souladu s touto zásadou a § 110 odst. 1 ZP musí 

zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytovat stejnou odměnu za stejnou práci nebo práci 

stejné hodnoty. Zároveň se tato zásada odráží v regulaci minimální a zaručené mzdy, zákonných 

příplatků za práci přesčas a v ochraně mzdy před srážkami a započtením.
48

 

Právo zaměstnance na spravedlivou odměnu za práci vyplývá z čl. 28 LZPS; z toho je 

možné dovodit, že nelze platně sjednat pracovněprávní vztah bez práva zaměstnance na 

odměnu.
49

 Zaměstnavatel je tedy podle § 38 odst. 1 písm. a) ZP povinen platit zaměstnanci za 

vykonanou práci mzdu nebo plat, přičemž se podle § 346c ZP nemůže ze strany zaměstnance 

této povinnost žádným způsobem zprostit. Pokud se tak stane, ex lege se k tomuto jednání podle 

§ 346e ZP nepřihlíží; stejný následek nastane podle § 4 odst. 4 ZP, pokud se zaměstnanec svého 

práva na mzdu nebo plat vzdá. 

Zásadu spravedlivého odměňování považuji za důležitou nejen z hlediska zajištění 

sociálního smíru, kdy by nedůvodné rozdílné poskytování odměny za vykonanou práci 

odporovalo spravedlnosti jako takové, ale i z hlediska naplňování hodnot ústavního pořádku, 

neboť by takový stav byl v rozporu se zákazem diskriminace zakotveným v čl. 3 LZPS. Úprava 

minimální a zaručené mzdy zase zaručuje, že úsilí vynaložené zaměstnancem bude řádně 

oceněno a snižuje riziko jeho podhodnocení, na druhou stranu zmenšuje manévrovací prostor pro 

účastníky pracovního poměru pro vyjednávání o výši mzdy. 
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4.2.2.4  Řádný výkon práce zaměstnance a jednání v souladu se zájmy zaměstnavatele  

Zaměstnanec je povinen v souladu s ustanoveními zákoníku práce povinen k řádnému 

výkonu práce. Řádný výkon práce vyplývá ze smluvního ujednání, interních pravidel 

zaměstnavatele a jeho pokynů ve vztahu k vykonávané práci. S tím souvisí zásada loajality, kdy 

je zaměstnanec povinen při výkonu práce jednat v souladu se zájmy zaměstnavatele.
50

 

4.2.2.5. Rovné zacházení a zákaz diskriminace 

Vedle mezinárodních smluv (např. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 111 o 

zákazu diskriminace v zaměstnání a povolání) jsou významným pramenem v souvislosti 

s uvedenými zásadami předpisy EU.
51

 Na ústavní úrovni nalezneme jejich základ v Listině 

základních práv a svobod (čl. 1 a čl. 3 odst. 1. LZPS). V rámci české legislativy na zákoník práce 

navazuje zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a opravných prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 

Zákoník práce ukládá ve svém § 16 odst. 1 zaměstnavateli zajišťovat rovné zacházení se 

všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky a odměňování, o poskytování jiných 

peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout 

funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. Diskriminaci můžeme dle antidiskriminačního 

zákona dělit na diskriminaci přímou, kterou se podle § 2 odst. 3 AZ rozumí jednání nebo 

opomenutí, kdy se s určitou osobou zachází méně příznivě než se zachází nebo by se zacházelo 

s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to na základě určitého diskriminačního znaku a 

diskriminací nepřímou, která je v § 3 odst. 1 AZ definována jako jednání či opomenutí, kdy na 

základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je osoba znevýhodněna oproti 

ostatním z důvodu určitého diskriminačního znaku. Za diskriminaci se dle § 2 odst. 2 AZ 

zároveň považuje i obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a 

navádění k diskriminaci. Zákoník práce však v § 16 odst. 4 stanoví výjimky, kdy se o 

diskriminaci nejedná; v takovém případě musí být rozdílné zacházení nezbytným požadavkem 

pro výkon práce nebo se musí jednat o opatření, jehož účelem je odůvodněné předcházení nebo 

vyrovnávání určitých nevýhod.  
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5. Skončení pracovního poměru 

5.1. Pracovní poměr 

Pracovní poměr je v souladu s § 3 ZP jedním ze základních pracovněprávních vztahů. 

Jeho subjekty jsou zaměstnavatel a zaměstnanec.
52

 

Zaměstnancem je podle § 6 ZP fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v 

základním pracovněprávním vztahu; z uvedeného a contrario vyplývá, že zaměstnancem nemůže 

být právnická osoba. 

Zaměstnavatelem je dle § 7 ZP osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu 

závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Zaměstnavatelem na rozdíl od zaměstnance 

může být jak fyzická osoba, tak osoba právnická, jelikož zákoník práce užívá v tomto případě 

obecně pojem „osoba“, čímž občanský zákoník v souladu v něm uvedeném § 18 rozumí osobu 

fyzickou a právnickou. 

Objektem pracovního poměru je osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele za 

mzdu.
53

 Jeho obsah tvoří vzájemná práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele.
54

 

Z hlediska vzájemných povinností zaměstnance a zaměstnavatele zmiňme § 38 odst. 1 ZP, 

stanovující základní povinnosti obou subjektů pracovního poměru, které též označujeme jako 

pracovní závazek. Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele dále nalezeme jak v ostatních 

ustanoveních zákoníku práce, tak v jiných zvláštních předpisech. V souladu se zásadou „co není 

zakázáno, je dovoleno“ si mohou subjekty ujednat další práva a povinnosti v pracovní smlouvě i 

mimo ni.
55

 

5.2. Skončení pracovního poměru v obecné rovině 

V  § 48 ZP nalezneme výčet způsobů, kterými lze pracovní poměr skončit. Jsou jimi 

dohoda, výpověď, okamžité zrušení a zrušení ve zkušební době. Jedná se však pouze o způsoby 
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skončení pracovního poměru, které jsou spojeny s pracovněprávním jednáním jednotlivých 

účastníků pracovního poměru; vedle nich dále české právo rozlišuje skončení pracovního 

poměru na základě právní události56, někteří autoři dále navíc odděleně zmiňují skončení na 

základě úředního rozhodnutí.57 

Právní úprava skončení pracovního poměru nevylučuje možnost rozvázání pracovního 

poměru několika pracovněprávními jednáními zároveň. Tato jednotlivá pracovněprávní jednání 

se posuzují samostatně a samostatně také nastávají jejich právní účinky.58 Pracovní poměr v 

takovém případě skončí na základě toho pracovněprávního jednání, které není jen zdánlivé, které 

je platné (…) a jehož účinky nastaly nejdříve.59 

Zároveň neplatí, že každé jednání či úkon je hodnocen zcela samostatně. Ústavní soud 

takový přístup, kdy se každé právní jednání vedoucí k ukončení pracovního poměru posuzuje a 

případně žalobou napadá samostatně, uznává, každopádně vždy to podle Ústavního soudu bude 

až soud, kdo posoudí, zda se jedná o několik takových jednání či úkonů.60 

V souvislosti se skončením pracovního poměru mohou nastat pochybnosti o tom, 

kterým způsobem účastník pracovní poměr rozvázal. V takovém případě je třeba užít ustanovení 

pro výklad právního jednání, a to jak v rámci občanského zákoníku (§ 555 až § 556 OZ), tak 

v rámci zákoníku práce (§ 18 ZP). Výkladem projevu vůle dojde k vyjasnění jeho obsahu. Při 

výkladu projevu vůle nelze ulpívat pouze na doslovném významu použitých výrazů, nýbrž 

současně je třeba pečlivě přihlížet ke všem okolnostem, za kterých bylo slovní nebo jiné 

vyjádření učiněno; rozhodné jsou přitom jen okolnosti existující v době, v níž byl projev vůle 

učiněn, a významné je i to, jak bylo vyjádření pochopeno tím, komu byl projev vůle určen.61  

Pokud se však v souladu s § 553 odst. 1 OZ nepodaří zjistit obsah právního jednání pro 

jeho neurčitost či nesrozumitelnost ani výkladem, půjde o zdánlivé právní jednání, ke kterému se 

dle § 554 OZ nepřihlíží. V případě, že byl pracovní poměr rozvázán jednostranným právním 
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jednáním, nelze vadu projevu vůle spočívající v jeho neurčitosti nebo nesrozumitelnosti odstranit 

dodatečným vyjasněním projevu vůle62, neboť s takovým dodatečným odstraněním vady jsou 

spojeny zpětné účinky, které by v případě jednostranných právních jednání zakládaly trvalou 

nejistotu druhé strany týkající se jejího právního postavení a v mnoha případech i přímé 

poškození jejích práv.63 

5.3. Dohoda o rozvázání pracovního poměru 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je výsledkem dvoustranných právních jednání, 

jejichž důsledkem je skončení pracovního poměru.64 Podstatnou náležitostí této dohody je 

ujednání mezi účastníky pracovního poměru o tom, že jejich pracovní poměr zaniká a kterým 

dnem končí; o určení tohoto dne nesmějí být žádné pochybnosti.65 Není-li den skončení 

pracovního poměru určen jinak, platí, že pracovní poměr končí dnem uzavření dohody.66 

Zákoník práce ve svém § 49 odst. 2 pro rozvázání pracovního poměru dohodou 

obligatorně vyžaduje písemnou formu. Následkem nedostatku spočívajícího v absenci písemné 

formy je neplatnost, ledaže strany vadu dodatečně zhojí, a to pomocí ratihabice, tedy tím, že 

smlouvu nebo dohodu původně učiněnou jen ústně nebo konkludentně, vyhotoví v písemné 

podobě; tím nedostatek písemné formy odpadne.67 Dohoda se uzavírá v souladu s ustanoveními 

upravujícími uzavření smlouvy dle § 1731 a násl. OZ. 

Od 1. 1. 2012 právní úprava dohody o rozvázání pracovního poměru vypustila 

povinnost uvést na žádost zaměstnance důvody rozvázání pracovního poměru. To však nebrání 

účastníkům právního poměru, aby takové důvody v uzavřené dohodě uvedli. Uvedení těchto 

důvodů je přirozeně podmíněno vzájemným konsensem obou účastníků, jelikož samotná dohoda 
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je výsledkem dvoustranného právního jednání. Možnost zařadit do dohody důvody rozvázání 

pracovního poměru je významná v rámci pracovního práva zejména v souvislosti s právem 

zaměstnance na odstupné podle § 67 až § 68 ZP. 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru se dle mého názoru nabízí jako vhodné řešení 

v případě, kdy mají o ukončení pracovněprávního vztahu zájem oba účastníci pracovního 

poměru, např. v situaci, kdy nebyla sjednána zkušební doba a pracovněprávní vztah nenaplňoval 

představy obou účastníků nebo kdy je v zájmu obou účastníků rozvázat pracovní poměr dříve 

než uplynutím výpovědní doby v případě rozvázání pracovního poměru výpovědí. Zároveň je 

účelné ze strany zaměstnavatele uzavřít se zaměstnancem dohodu o rozvázání pracovního 

poměru v případě, kdy by se jednostranným rozvázáním pracovního poměru (např. podáním 

výpovědi) vystavoval eventuálnímu riziku uplatnění neplatnosti takového právního jednání u 

soudu. Zaměstnanec může být v takovém případě motivován k uzavření takové dohody 

poskytnutím smluvní kompenzace, přičemž se tyto výdaje mohou ve světle případného 

neúspěchu v soudním řízení jevit jako ekonomicky výhodné. 

5.4. Okamžité zrušení pracovního poměru 

Okamžité zrušení pracovního poměru je jednostranným právním jednáním směřujícím 

ke skončení pracovního poměru okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhému 

účastníku.
68

 Jeho úpravu nalezneme v § 55 a násl. ZP. Můžeme jej dělit na okamžité zrušení 

pracovního poměru zaměstnavatelem a okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem. Pro 

oba typy je dle § 60 ZP společná obligatorní písemná forma a povinnost uvést důvod okamžitého 

zrušení, přičemž důvod nesmí být dodatečně měněn. V případě, že není okamžité zrušení 

pracovního poměru v písemné formě, v souladu s § 60 ZP se k němu nepřihlíží. 

 

5.4.1. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem 

Jak již vyplývá ze samotného ustanovení upravujícího okamžité zrušení pracovního 

poměru zaměstnavatelem (§ 55 odst. 1 ZP), jedná se doslova o výjimečný způsob rozvázání 

pracovního poměru. Výjimečný charakter je dán tím, že k jeho naplnění je třeba existence tak 

závažného porušení povinností zaměstnance, že po zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, 

aby zaměstnance zaměstnával až do uplynutí výpovědní doby, neboť zaměstnavatel jinak může 
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ze stejných důvodů skončit pracovní poměr rovněž výpovědí podle § 52 písm. g).
69

 

Okamžitým zrušením pracovního poměru je možné rozvázat pracovní poměr bez ohledu 

na to, kterým způsobem pracovní poměr vznikl. Pracovní poměr skončí dnem, kdy bylo 

okamžité zrušení pracovního poměru doručeno zaměstnanci, a to bez ohledu na případný jiný 

časový údaj v okamžitém zrušení pracovního poměru uvedený.
70

 

Zákoník práce taxativně vymezuje dva důvody, pro něž je zaměstnavatel oprávněn 

okamžitě pracovní poměr zrušit. 

Prvním důvodem je pravomocné odsouzení zaměstnance za úmyslný trestný čin. 

Zákoník práce výše uvedený důvod pro okamžité zrušení dělí dle § 55 odst. 1 písm. a) ZP 

alternativně na pravomocné odsouzení pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody na dobu delší než 1 rok a pravomocné odsouzení pro úmyslný trestný čin spáchaný při 

plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 

na dobu nejméně šesti měsíců. V obou případech nepostačí nedbalost, zákoník práce výslovně 

vyžaduje úmyslnou formu zavinění. 

 Druhým důvodem, pro který lze v souladu se zákoníkem práce okamžitě zrušit pracovní 

poměr, je dle § 55 odst. 1 písm. b) ZP porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Terminologicky 

došlo s účinností „nového“ zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) v souvislosti 

druhým důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru ke změně, neboť termín „povinnost 

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci“ nahradil 

dřívější pojem „pracovní kázeň“. Pro uplatnění zmíněného druhého důvodu je tedy třeba 

naplnění dvou základních podmínek. 

 Povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů se rozumí zejména povinnosti vyplývající 

ze zákoníku práce. Další relevantní povinnosti zaměstnance stanoví předpisy z oblasti 

občanského či správního práva, pracovní smlouva, pracovní řád či pokyn nadřízeného vedoucího 

zaměstnance.
71

 

 Jelikož zákon nedefinuje pojem porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů 
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vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, je třeba při 

posuzování naplnění jednotlivých podmínek přihlížet k různorodým aspektům vyplývajícím 

obecně z chování zaměstnance, jeho osoby a povahy jím vykonávané činnosti, např. k funkci, 

kterou zaměstnanec zastává, k dosavadnímu postoji k plnění pracovních úkolů nebo ke způsobu 

a intenzitě porušení povinností.
72

 

 Zákoník práce pro určité případy stanoví zákaz okamžitého zrušení pracovního poměru. 

Tyto případy jsou uvedeny v  § 55 odst. 2 ZP, kdy zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní 

poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené a zaměstnancem nebo 

zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou. 

 Zaměstnavatel je dle § 58 odst. 1 ZP oprávněn se zaměstnancem zrušit pracovní poměr 

pouze do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru 

dověděl, nejpozději však vždy do jednoho roku ode dne, kdy důvod k okamžitému zrušení 

pracovního poměru vznikl. V případě, že došlo k porušení povinnosti vyplývající z pracovního 

poměru v cizině, počíná dle stejného ustanovení dvouměsíční lhůta běžet po návratu 

zaměstnance z ciziny. 

Pokud se v průběhů těchto dvou měsíců (bez ohledu na to, kde k porušení povinnosti 

došlo) stane takové jednání zaměstnance předmětem šetření jiného orgánu, je možné podle § 58 

odst. 2 ZP se zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr ještě do dvou měsíců ode dne, kdy 

se zaměstnavatel dověděl o výsledku tohoto šetření. 

Zákoník práce tedy pro zaměstnavatele v souvislosti s okamžitým zrušením pracovního 

poměru stanoví dvouměsíční subjektivní a roční objektivní lhůtu. V § 330 ZP je stanoven výčet 

ustanovení, v jejichž rámci dochází v případě nevykonání práva ve stanovené lhůtě k jeho 

zániku. Mezi těmito ustanoveními nalezneme i § 58 ZP, který upravuje okamžité zrušení 

pracovního poměru zaměstnavatelem. Jelikož se v souladu s § 4 ZP pracovněprávní vztahy řídí 

subsidiárně občanským zákoníkem, uplatní se zde v tomto případě § 654 odst. 1 OZ, přičemž 

můžeme dojít k závěru, že výše uvedené lhůty v souvislosti s okamžitým zrušením pracovního 

poměru zaměstnavatelem jsou prekluzivní povahy.
73
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5.4.2. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem 

Stejně jako pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem platí, že ze 

strany zaměstnance lze okamžitým zrušením skončit každý pracovní poměr bez ohledu na to, 

jakým způsobem byl založen. Pracovní poměr končí v důsledku jeho okamžitého zrušení dnem, 

kdy bylo toto jednostranné právní jednání doručeno zaměstnavateli, a to bez ohledu na případný 

jiný údaj uvedený v okamžitém zrušení pracovního poměru.
74

 

Stejně jako v souvislosti s okamžitým zrušením pracovního poměru zaměstnavatelem 

stanoví zákoník práce dva důvody, pro které je zaměstnanec oprávněn pracovní poměr skončit 

tímto způsobem. Prvním důvodem je nepříznivý zdravotní stav zaměstnance. Zaměstnanec je 

oprávněn dle § 56 odst. 1 písm. a) pracovní poměr okamžitě zrušit, jestliže 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. Zákoník práce tedy v první řadě vyžaduje zjištění 

příslušných orgánů ohledně skutečnosti, zda je zaměstnanec způsobilý k výkonu práce bez 

vážného ohrožení zdraví. Toto zjištění rezultuje ve vydání lékařského posudku, případně ve 

vydání rozhodnutí o jeho přezkumu.
75

 

Lékařský posudek může vydat poskytovatel pracovnělékařských služeb na základě 

smluvního vztahu se zaměstnavatelem.
76

 Zaměstnanec i zaměstnavatel (resp. posuzovaná osoba 

a osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti) jsou oprávněni 

v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, do 10 

pracovních dnů ode dne prokazatelného předání lékařského posudku podat návrh na jeho 

přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. Pokud poskytovatel návrhu na přezkoumání 

lékařského posudku v plném rozsahu nevyhoví, postoupí spis s návrhem, včetně dalších 

podkladů pro přezkoumání lékařského posudku podle § 46 odst. 5 ZSZS příslušnému správnímu 

orgánu do 10 pracovních dnů ode dne doručení návrhu na přezkoumání. 

Aby mohl zaměstnanec okamžitým zrušením pracovní poměr skončit, je nezbytné, aby 
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z příslušného znaleckého posudku vyplývala skutečnost, že v důsledku nepříznivého zdravotního 

stavu zaměstnanec nemůže dále vykonávat dosavadní práci a aby byl zaměstnavateli předložen 

lékařský posudek. Zároveň musí být naplněn předpoklad, že zaměstnavatel zaměstnanci 

neumožnil ve lhůtě 15 dnů výkon jiné vhodné práce. V případě, že zaměstnavatel zaměstnanci 

v této lhůtě vhodnou práci nabídne, je zaměstnanci zabráněno okamžitým zrušením pracovní 

poměr skončit. Ten má právo takovou vhodnou práci buď přijmout, nebo odmítnout. Pokud 

zaměstnanec nabízenou práci odmítne, má zaměstnavatel povinnost zaměstnance převést na 

jinou vhodnou práci, přičemž budou naplněny předpoklady výpovědního důvodu dle § 52 e) 

ZP.
77

 

Druhým důvodem, pro který je zaměstnanec oprávněn okamžitě zrušit pracovní poměr, 

je nevyplacení finančního plnění spočívající v odměně za práci. Dle § 56 odst. 1 písm. b) ZP tak 

může učinit zaměstnanec, kterému zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy 

nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. 

Závislá práce v rámci pracovního poměru je vykonávána dle § 2 odst. 2 ZP mimo jiné 

za mzdu. V souvislosti se mzdou můžeme rozlišovat její funkci stimulační, regulační, 

kompenzační a alimentační (sociální), přičemž alimentační funkce mzdy je významná zejména 

z hlediska životní úrovně zaměstnance a jeho rodiny.
78

 V případě, že není naplňován 

hospodářský účel uzavření pracovního poměru, tedy zajištění finančních prostředků zaměstnanci, 

je zaměstnanec oprávněn pracovní poměr okamžitě skončit bez ohledu na to, zda zaměstnavatel 

dokáže svým finančním závazkům dostát, neboť zaměstnavatel, který nevyplácí mzdu nebo plat, 

porušuje svoji základní povinnost stanovenou v § 38 odst. 1 písm. a) ZP.
79

 

V souvislosti s výše uvedeným důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru je 

třeba naplnění základního předpokladu, že dané finanční plnění bylo splatné a od okamžiku 

splatnosti uplynulo 15 dnů. Zákoník práce rozlišuje mezi splatností mzdy nebo platu uvedenou v 

§ 141 odst. 1 ZP a pravidelným termínem výplaty v § 141 odst. 3 ZP. Splatnost mzdy nebo platu 

nastává dle § 141 odst. 1 ZP po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci 

následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat; logicky je tedy 
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dnem splatnosti poslední den měsíce. Zato pravidelný termín výplaty musí být dle § 141 odst. 1 a 

3 ZP sjednán v pracovní nebo kolektivní smlouvě, stanoven vnitřním předpisem nebo určen 

mzdovým nebo platovým výměrem, a to v rámci období splatnosti mzdy nebo platu, nejpozději 

tedy do posledního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo 

na mzdu nebo plat. V tomto případě však zákoník práce s okamžitým zrušením pracovního 

poměru zaměstnancem spojuje první případ, tedy splatnost mzdy nebo platu. 

V případě, že zaměstnanec okamžitě zruší pracovní poměr z výše uvedeného důvodu, 

má dle § 56 odst. 2 ZP nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, 

která odpovídá délce výpovědní doby. Výpovědní doba činí dle § 51 odst. 1 ZP nejméně dva 

měsíce, přičemž může být prodloužena pouze písemnou smlouvou mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem. Výjimkou je ustanovení § 51a ZP, kdy může být výpovědní doba kratší než dva 

měsíce. Průměrným výdělkem se v rozumí průměrný měsíční výdělek (srov. § 56 odst. 2 a 67 

odst. 3 ZP). 

Zaměstnanec je dle § 59 ZP oprávněn okamžitě zrušit pracovní poměr do dvou měsíců 

ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru, nejpozději tak 

však může učinit do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. Zákoník práce tak pro 

zaměstnance v souvislosti s okamžitým zrušením pracovního poměru stanoví dvouměsíční 

subjektivní a roční objektivní lhůtu. Obě lhůty jsou tak svou povahou opět prekluzivní a jejich 

uplynutím právo na rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením podle § 56 ZP zaniká.
80

 

5.5. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době je jednostranným právním jednáním 

směřujícím ke skončení pracovního poměru.
81

 

Předpokladem tohoto způsobu skončení pracovního poměru je existence sjednané 

zkušební doby. Zkušební doba je institut pracovního práva, jehož účelem je poskytnout 

zaměstnanci i zaměstnavateli možnost, aby svou účast na pracovním poměru vyzkoušeli a 

zjistili, zda vyhovuje jejich představám.
82

 Zkušební dobu je v souladu s § 35 odst. 6 ZP nutné 
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sjednat v písemné formě, přičemž podle § 35 odst. 1 písm. a) ZP nesmí být delší než tři měsíce 

po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru; u vedoucího zaměstnance dle § 35 odst. 1 

písm. b) ZP než šest měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru. Zákoník práce 

stanoví zákaz jejího dodatečného prodlužování, automaticky se však prodlužuje o dobu 

celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby a o 

dobu celodenní dovolené – to vyplývá z § 35 odst. 4 ZP. Ohledně délky zkušební doby dále 

podle § 35 odst. 5 ZP platí, že nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání 

pracovního poměru a zároveň lze zkušební dobu sjednat dle § 35 odst. 3 ZP nejpozději v den, 

který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den uvedený jako den jmenování na 

pracovní místo vedoucího zaměstnance. Účastníci pracovního poměru mohou tímto způsobem 

pracovní poměr ve zkušební době skončit nejdříve v den následující po dni, který byl sjednán 

jako den nástupu do práce nebo stanoven jako den jmenování na vedoucí pracovní místo a 

nejpozději v poslední den jejího trvání.
83

 Zároveň mohou ve zrušení uvést den, kterým má 

pracovní poměr skončit. Pokud takového určení není, pracovní poměr skončí dnem doručení 

zrušení v souladu s § 66 odst. 2 ZP. 

Pracovní poměr mohou oba účastníci pracovního poměru tímto způsobem rozvázat 

podle § 66 odst. 1 ZP z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodu. Výjimkou je podle § 66 

odst. 1 ZP období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 

nařízené karantény, kdy zaměstnavatel pracovní poměr ve zkušební době zrušit nesmí.  

Zákoník práce v § 66 odst. 2 ZP pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

stanoví obligatorní písemnou formu. V případě, že není dodržena, se k němu dle § 66 odst. 2 ZP 

nepřihlíží a jedná se o zdánlivé právní jednání.  

5.6. Odstoupení od pracovní smlouvy 

Ustanovení § 4 ZP stanoví pro pracovněprávní vztahy subsidiární užití občanského 

zákoníku. V souladu se subsidiárním užitím § 2001 OZ v rámci pracovněprávních vztahů a 

v souladu s § 34 odst. 3 a 4 ZP je možné od pracovní smlouvy odstoupit.
84

 

Podle § 2001 OZ je možné od smlouvy odstoupit tehdy, jestliže si tuto možnost strany 

ujednají, nebo pokud tak stanoví zákon. Zaměstnavatel je ze zákona, konkrétně podle § 34 odst. 
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3 ZP, oprávněn odstoupit od pracovní smlouvy v případě, kdy zaměstnanec nenastoupí ve 

sjednaný den do práce navzdory tomu, že mu v tom nebrání žádná překážka v práci, nebo když 

se zaměstnavatel do týdne o takové překážce nedozví. Možnost odstoupit od pracovní smlouvy 

je však limitována prostřednictvím § 34 odst. 4 ZP, podle kterého je od pracovní smlouvy možné 

odstoupit, jen pokud zaměstnanec nenastoupil do práce. 

Zákoník práce stanoví v § 34 odst. 4 pro odstoupení od pracovní smlouvy obligatorní 

písemnou formu. V případě, že není obligatorní forma dodržena, se k odstoupení od pracovní 

smlouvy podle ustanovení § 34 odst. 4 ZP nepřihlíží, a jedná se tedy o zdánlivé právní jednání. 

5.7. Uplynutí sjednané doby trvání pracovního poměru 

Pokud je pracovní poměr sjednán na dobu určitou, uplynutím sjednané doby končí, 

ledaže se z něho v souladu s § 39 odst. 5 nebo § 65 odst. 2 ZP ex lege stane pracovní poměr na 

dobu neurčitou nebo ledaže nastane jiná právní skutečnost, která má za následek skončení 

pracovního poměru
85

. Doba trvání pracovního poměru může být stanovena na dobu konání 

určitých prací, v takovém případě je zaměstnavatel povinen podle § 65 odst. 1 ZP upozornit 

zaměstnance na skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň 3 dny předem. Pracovní poměr na 

dobu určitou končí bez ohledu na to, v jaké sociální situaci se zaměstnanec nachází (např. 

pracovní neschopnost, těhotenství apod.).
86

 

5.8. Zánik pracovního poměru smrtí zaměstnance a 

zaměstnavatele 

Smrt je právní skutečnost, na jejímž základě dochází ke skončení většiny právních 

vztahů, neboť zaniká samotný subjekt.
87

 Zákoník práce v souvislosti se skončením pracovního 

poměru rozlišuje zánik pracovního poměru smrtí zaměstnance a zánik pracovního poměru smrtí 

zaměstnavatele. 
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5.8.1. Zánik pracovního poměru smrtí zaměstnance 

V případě smrti zaměstnance dochází k zániku pracovního poměru v souladu s § 48 

odst. 4 ZP. Mzdová a platová práva zaměstnance z pracovního poměru (a právních vztahů 

založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr) dle § 328 odst. 1 ZP postupně 

přecházejí na manžela, děti a rodiče, jestliže s ním žili v době smrti ve společné domácnosti, a to 

do výše trojnásobku jeho měsíčního výdělku; pokud takových osob není, stávají se předmětem 

dědictví. 

 

5.8.2. Zánik pracovního poměru smrtí zaměstnavatele 

V souvislosti se smrtí zaměstnavatele je důležité rozlišovat, zda se jedná o 

zaměstnavatele jakožto fyzickou osobu, nebo zda je zaměstnavatelem osoba právnická. Podle 

§ 20 odst. 1 OZ je právnická osoba organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní 

osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Na rozdíl od fyzických osob jsou právnické 

osoby umělými konstrukcemi, odvozenými od fyzických osob a vybavenými (samy či osoby, 

jejichž právní jednání či protiprávní činy se právnickým osobám přičítají) způsobilostmi 

propůjčujícími jim podstatné právně relevantní vlastnosti, kterými jsou vybaveny osoby fyzické a 

které jsou nutné pro účast na právních vztazích.
88

 Smrtí může zaniknout pouze existence fyzické 

osoby, neboť právnická osoba jakožto právem reflektovaný konstrukt ze své podstaty zemřít 

nemůže. Z hlediska pracovního práva se tedy zabývejme smrtí zaměstnavatele, který je fyzickou 

osobou. 

V případě smrti zaměstnavatele – fyzické osoby pracovní poměr podle § 342 odst. 1 ZP 

skončí, ledaže oprávněná osoba pokračuje v živnosti. Pokud oprávněná osoba nehodlá v souladu 

s těmito právními předpisy v živnosti pokračovat, pracovní poměr skončí marným uplynutím 

tříměsíční lhůty ode dne, kdy zaměstnavatel zemřel. Pokračování v živnosti se řídí zákonem č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), pokračování v poskytování 

zdravotních služeb zákonem č. 327/2011 Sb., o zdravotních službách. 

Výše jsme došli k závěru, že skončení pracovního poměru smrtí zaměstnavatele nelze 

vztahovat na zaměstnavatele, který je právnickou osobou. V souvislosti se skončením 

pracovního poměru však nelze opomenout situaci, kdy dojde k zániku zaměstnavatele – 

právnické osoby. Pokud právnická osoba, která je v rámci pracovněprávního vztahu 
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zaměstnancem, v souladu se zákonem zanikne a zároveň nedojde k přechodu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů, dojde ke skončení pracovního poměru.
89

 

5.9. Skončení pracovního poměru cizince nebo fyzické osoby bez 

státní příslušnosti 

Pro cizince a fyzické osoby bez státní příslušnosti podle § 48 odst. 3 ZP platí, že jejich 

pracovní poměr končí dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle 

vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu, dnem, kterým nabyl právní moci 

rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z České republiky nebo uplynutím doby, na 

kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému 

pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci, ledaže ke skončení 

pracovního poměru došlo již jiným způsobem. 

 Rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu vydává ministerstvo vnitra na 

základě § 46a až § 46f a § 77 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. 

V rozhodnutí ministerstvo určí lhůtu k vycestování, v níž je cizinec povinen vycestovat z území 

České republiky a cizinci udělí výjezdní příkaz; posledním dnem lhůty k vycestování pracovní 

poměr končí.
90

 

 V rámci trestního práva lze pachateli, který není občanem České republiky, uložit trest 

vyhoštění dle § 80 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Pracovní poměr skončí dnem, kdy 

odsuzující rozsudek nabyl právní moci v souladu s § 48 odst. 3 písm. b) ZP. 

Cizinec nebo fyzická osoba bez státní příslušnosti mohou být zaměstnáváni jen tehdy, 

pokud jsou držiteli platného povolení k zaměstnání a platného povolení k pobytu na území České 

republiky nebo pokud jsou držiteli zaměstnanecké anebo držiteli tzv. modré karty, ledaže zákon 

k zaměstnávání cizince povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu nebo tzv. modrou kartu 

nevyžaduje.
91

 

Úpravu povolení k zaměstnání cizince nalezneme v § 89 až § 101 zák. č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti. Povolení k zaměstnání vydává cizinci krajská pobočka Úřadu práce na základě 
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předchozí žádosti, a to nejdéle na dobu dvou let, přičemž je možné platnost povolení opakovaně 

prodloužit – dvouletý limit však musí zůstat zachován. Pokud však cizinci již byla vydána 

zaměstnanecká nebo modrá karta, nelze až na výjimky cizinci povolení k zaměstnání vydat nebo 

prodloužit. Po uplynutí doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, pracovní poměr 

podle § 48 odst. 3 písm. c) ZP končí, ledaže neskončil jiným způsobem již dříve. 

Zaměstnanecká karta je podle § 42g ost. 1 ZoPC povolení k dlouhodobému pobytu, 

které cizince opravňuje k přechodnému pobytu na území pro období delší než tři měsíce a k 

výkonu určitého zaměstnání. Žádost o vydání zaměstnanecké karty cizinec podává v souladu s § 

42g odst. 5 ZoPC na zastupitelském úřadu, ve specifických případech může žádost podat 

ministerstvu
92

. Jednou z náležitostí k žádosti o vydání zaměstnanecké karty v souladu s § 42h 

odst. 1 ZoPC je předložení pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti či smlouvy o smlouvě 

budoucí, v níž se strany zavazují uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. 

Stejně jako v předchozím případě v souladu s § 48 odst. 3 písm. c) ZP platí, že po uplynutí doby, 

na kterou byla zaměstnanecká karta vydána, pracovní poměr končí, ledaže neskončil jiným 

způsobem již dříve. 

O vydání tzv. modré karty v souladu s § 42i odst. 1 ZoPC může žádat cizinec, pokud na 

území hodlá pobývat přechodně po dobu delší než tři měsíce a bude zaměstnán na pracovní 

pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, která podle zákona o zaměstnanosti může být obsazena 

cizincem, který není občanem Evropské unie, přičemž zákon stanoví výjimky, kdy cizinec o 

modrou kartu oprávněn žádat není. Modrá karta opravňuje cizince podle § 42i odst. 4 ZoPC k 

pobytu na území a k výkonu zaměstnání po dobu v kartě uvedenou. Stejně jako v případě 

zaměstnanecké karty se žádost o vydání modré karty podává na zastupitelském úřadu a 

v určitých případech je cizinec oprávněn žádost o její vydání podat ministerstvu.
93

 K žádosti o 

vydání modré karty musí cizinec mimo jiné přiložit podle § 42j odst. 1 písm. b) ZoPC pracovní 

smlouvu pro výkon zaměstnání na dobu nejméně jednoho roku. Stejně jako ve výše uvedených 

případech platí, že po uplynutí doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, pracovní 

poměr podle § 48 odst. 3 ZP končí, ledaže neskončil jiným způsobem již dříve. 

V určitých případech zákon povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou ani modrou kartu 

k zaměstnání cizince nevyžaduje. Výčet těchto případů nalezneme v § 98 ZoZ. 
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6. Výpověď z pracovního poměru 

Výpověď je jednostranné pracovněprávní jednání učiněné v písemné formě, směřující ke 

skončení pracovního poměru s výpovědní dobou.
94

 Skončení pracovního poměru výpovědí je 

zcela nezávislé na vůli druhé strany
95

; k rozvázání pracovního poměru tímto způsobem tedy není 

třeba konsensu obou účastníků. Charakteristickým atributem výpovědi z pracovního poměru je 

skutečnost, že pracovní poměr nekončí podáním výpovědi, ale až uplynutím určitého časového 

úseku, který označujeme jako výpovědní dobu.
96

 

6.1. Forma výpovědi z pracovního poměru  

Zákoník práce stanoví pro výpověď z pracovního poměru v § 50 odst. 1 obligatorní 

písemnou formu. V případě, že není obligatorní písemná forma dodržena, se k výpovědi podle 

§ 50 odst. 1 ZP nepřihlíží, a jedná se tedy o zdánlivé právní jednání. Důvod stanovení obligatorní 

písemné formy výpovědi je zřejmý; pokud by byla dána výpověď v ústní formě, byla by obtížně 

soudně přezkoumatelná.
97

 

6.2. Výpovědní doba 

Právo zaměstnance na přiměřenou výpovědní dobu vyplývá již z čl. 4 odst. 4 Evropské 

sociální charty. Mezi podáním výpovědi a samotným skončením pracovního poměru je tedy 

obligatorní časový úsek, jehož minimální dobu trvání stanoví zákoník práce. 

Podle Drápala skončení pracovního poměru spojené s uplynutím výpovědní doby 

stranám poskytuje časový prostor k tomu, aby své poměry přizpůsobily změněné právní situaci a 

aby mohly s dostatečným předstihem své záležitosti obstarat prostřednictvím nových právních 

vztahů.
98

 Pokud se obě strany shodně chtějí tomuto časovému úseku mezi učiněním právního 
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jednání a skončením pracovního poměru vyhnout, mohou pracovní poměr rozvázat dohodou. 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je však jiným způsobem skončení pracovního poměru 

v souladu s § 48 ZP. 

Během výpovědní doby má zaměstnavatel možnost vyhledat za zaměstnance, s nímž má 

být pracovní poměr rozvázán, náhradu. Zaměstnanci je na druhou stranu umožněno nalézt jiné 

zaměstnání nebo vhodnou výdělečnou činnost, neboť okamžité ukončení pracovního poměru by 

mohlo mít velice negativní vliv na životní poměry zaměstnance a jeho rodiny.
99

 V souvislosti s 

tím v nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých 

osobních překážek v práci, nalezneme úpravu pracovního volna v souvislosti s vyhledáním 

nového zaměstnání. Zaměstnanci mají v takovém případě právo na pracovní volno na nezbytně 

dlouhou dobu bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru, nejvýše však 

na jeden půlden v týdnu, a to po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. 

V případě výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele či dohody o rozvázání 

pracovního poměru z důvodů podle § 52 písm. a) až e) ZP má zaměstnanec právo na poskytnutí 

pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru, a to ve 

stejném rozsahu. Zároveň platí, že lze takové pracovní volno slučovat, ovšem jen se souhlasem 

zaměstnavatele.
100

 

 

6.2.1. Délka výpovědní doby 

Délka výpovědní doby činí podle § 51 odst. 1 ZP nejméně dva měsíce, a to jak pro 

výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele. Ustanovení 

o délce výpovědní doby je však relativně kogentním ustanovením, účastníci pracovního poměru 

si tedy mohou sjednat výpovědní dobu delší než je zákonná dvouměsíční.
101

 Za každých 

okolností musí být výpovědní doba podle § 51 odst. 1 ZP stejně dlouhá pro zaměstnavatele i 

zaměstnance. 

Pro případ ujednání výpovědní doby delší než dva měsíce stanoví zákoník práce ve 

svém § 51 odst. 1 povinnost jejího sjednání ve smlouvě s obligatorní písemnou formou, přičemž 
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i v takovém případě musí být výpovědní doba v rámci pracovního poměru pro zaměstnance i 

zaměstnavatele stejně dlouhá. Takovou delší výpovědní dobu si mohou zaměstnanec se 

zaměstnavatelem sjednat nejpozději dnem předcházejícímu dni, kterým počala výpovědní doba 

běžet.
102

 Při nedodržení obligatorní písemné formy v souvislosti se sjednáním delší výpovědní 

doby je třeba na takto uzavřenou smlouvu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pohlížet jako 

na relativně neplatnou, neboť se nejedná o zjevný rozpor s veřejným pořádkem.
103

 

Ohledně sjednání výpovědní doby, která je kratší než dva měsíce, uvádí Ptáček 

následující: „Sjednají-li zaměstnavatel se zaměstnancem kratší než zákonnou, dvouměsíční lhůtu, 

jde o ujednání absolutně neplatné, odporující zákonu, neboť smysl a účel zákona vyžaduje 

poskytnutí lhůty, která je přiměřená oběma uvedeným kritériím“ (požadavku ochrany 

zaměstnanců při ztrátě zaměstnání a požadavku pracovního zapojení zaměstnanců).
104

 Ptáček zde 

patrně naráží na skutečnost, že institut výpovědní doby mimo jiné poskytuje zaměstnanci 

ochranu v případě ztráty zaměstnání a případné narušení takové jeho ochrany by mohlo vést ke 

kolizi s veřejným pořádkem v souladu s § 1a ZP. Kratší výpovědní doba než dvouměsíční je tedy 

nepřípustná, přičemž výjimku nalezneme v § 51a ZP. 

Horní hranici délky výpovědní doby v zákonné úpravě nenalezneme. V každém případě 

by však měla být délka výpovědní doby přiměřená jak zajištění požadavku ochrany zaměstnanců 

při ztrátě zaměstnání, tak zajištění požadavku flexibility pracovního zapojení zaměstnanců na 

straně zaměstnavatele.
105

 Zohledněn musí být zejména věk zaměstnance, délka trvání 

pracovního poměru, povaha vykonávané práce a význam práce konané zaměstnancem pro 

zaměstnavatele, přičemž délka výpovědní doby nesmí být příliš dlouhá, aby v jejím důsledku 

nebylo trvání pracovního poměru v rozporu s dobrými mravy.
106

 

V případě, že není délka výpovědní doby ve výpovědi nebo není-li délka výpovědní 

doby uvedena správně, není tato absence důvodem neplatnosti, neboť výpovědní doba je 
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zákonným důsledkem výpovědi.
107

 

 

6.2.2. Počítání a běh výpovědní doby 

Při počítání výpovědní doby se neuplatní obecná úprava pro počítání času v § 605 až § 

608 OZ a § 333 ZP, nýbrž úprava zvláštní. Tu nalezneme v § 51 odst. 2 ZP, podle kterého začíná 

výpovědní doba běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí až na 

výjimky uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, neboť zákon stanoví 

případy, kdy výpovědní doba končí dříve a kdy později. I kdyby poslední den příslušného 

kalendářního měsíce připadl na sobotu, neděli nebo svátek, výpovědní doba skončí tímto 

posledním dnem.
108

 

 

6.2.3. Zkrácení výpovědní doby 

Zákoník práce v § 51a ZP stanoví, že v případě podání výpovědi z pracovního poměru 

zaměstnancem v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo 

přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, skončí pracovní poměr dříve, a 

to nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z 

pracovněprávních vztahů nebo dni nabytí účinnosti přechodu výkonu práv a povinností z 

pracovněprávních vztahů. Výpovědní doba se tak zkrátí jak v případě zákonem stanovené 

výpovědní doby, tak v případě prodloužené výpovědní doby, která byla mezi účastníky 

pracovního poměru písemně sjednána, ledaže pracovní poměr skončil již uplynutím výpovědní 

doby řádné (zákonné dvouměsíční i sjednané prodloužené).
109

 

Zaměstnanec v případě přechodu práv a povinností z pracovněprávního vztahu nebo 

přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávního vztahu je nadále povinen vykonávat pro 

přejímajícího zaměstnavatele práci, a to bez ohledu na jeho případný nesouhlas se změnou 

v osobě zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec s takovou změnou nesouhlasí, je výpověď v 

souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávního vztahu nebo přechodem výkonu 

práv a povinností z pracovněprávního vztahu nástrojem, kterým se může zprostit povinnosti pro 
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tohoto zaměstnavatele pracovat.
110

 Aby mohla být v takovém případě výpověď z pracovního 

poměru považována za výpověď danou zaměstnancem v souvislosti s přechodem práv a 

povinností z pracovněprávního vztahu nebo přechodem výkonu práv a povinností 

z pracovněprávního vztahu, musí být výpověď podána před nabytím účinnosti takového 

přechodu a zároveň musí být takový přechod práv a povinností podle obsahu výpovědi důvodem 

nebo aspoň pohnutkou k rozvázání pracovního poměru
111

. 

Za účelem včasného zpravení zaměstnance o budoucím přechodu práv a povinností 

stanoví zákoník práce v § 339 odst. 1 a 2 ZP povinnost dosavadního a přejímajícího 

zaměstnavatele v dostatečném časovém předstihu, nejpozději 30 dnů před přechodem práv a 

povinností k jinému zaměstnavateli, informovat odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců o 

takovém přechodu práv a povinností. Pokud u zaměstnavatele odborová organizace ani rada 

zaměstnanců nepůsobí, je dosavadní a přejímající zaměstnavatel povinen o takové skutečnosti 

podle § 339 odst. 2 ZP předem informovat ve stejné lhůtě přímo dotčené zaměstnance. 

 

6.2.4. Prodloužení výpovědní doby 

V zákoníku práce zároveň nalezneme upraveny případy, kdy výpovědní doba končí 

ex lege později. Takové případy nalezneme v zákoníku práce celkem tři. 

Výpovědní doba končí později zaprvé podle § 54 písm. c) ZP tehdy, jestliže 

zaměstnankyně před nástupem mateřské dovolené nebo zaměstnanec před nástupem rodičovské 

dovolené obdrží výpověď z takového důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit 

pracovní poměr (tedy výpovědní důvod uvedený v § 52 písm. g) ZP) a zároveň by výpovědní 

doba uplynula během doby této mateřské nebo rodičovské dovolené. Výpovědní doba se 

v takovém případě prodlouží a skončí současně s mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. 

Druhým případem je situace upravena v § 53 odst. 2 ZP, kdy je dána zaměstnanci 

výpověď před začátkem ochranné doby, přičemž poslední den výpovědní doby nastane 

během ochranné doby. Při naplnění těchto podmínek se do výpovědní doby ochranná doba 

nezapočítává a pracovní poměr skončí uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení 

ochranné doby. Pokud však zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního 

poměru netrvá, výpovědní doba později neskončí. Zaměstnanec může takové sdělení učinit vůči 
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zaměstnavateli v jakékoli formě, a to i dodatečně po uplynutí posledního dne příslušného 

kalendářního měsíce.
112

 

A konečně třetím případem je skončení pracovního poměru zaměstnance v rámci 

hromadného propouštění. V takovém případě pracovní poměr podle § 63 ZP skončí nejdříve 30 

dnů od doručení písemné zprávy o rozhodnutí o hromadném propuštění a výsledcích jednání 

s odborovou organizací nebo radou zaměstnanců příslušné krajské pobočce Úřadu práce. Pokud 

bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zaměstnavatele, k prodloužení výpovědní doby nedojde. 

Výpovědní doba neskončí později také tehdy, jestliže zaměstnanec prohlásí, že na prodloužení 

pracovního poměru netrvá. 

6.3. Výpovědní důvody 

Zaměstnavatel je podle § 50 odst. 2 ZP oprávněn rozvázat pracovní poměr výpovědí 

pouze z taxativně vymezených důvodů v § 52 ZP. Zákoník práce tak zjevně poskytuje 

zaměstnanci jakožto slabšímu účastníkovi pracovního poměru ochranu před zaměstnavatelovou 

libovůlí. Tento stanovený okruh výpovědních důvodů nelze smluvně ani jinak rozšiřovat, neboť 

se jedná o kogentní úpravu.
113

 V případě, že zaměstnavatel ve výpovědi uvede jiný důvod než 

důvod uvedený v § 52 ZP, bude se bez dalšího jednat o případ absolutní neplatnosti.
114

 

Dává-li výpověď zaměstnavatel, musí být výpovědní důvod ve výpovědi uveden tak, aby 

bylo zřejmé, jaké jsou skutečné důvody, které ho vedou k tomu, že rozvazuje pracovní poměr, aby 

nevznikaly pochybnosti o tom, co chtěl zaměstnavatel projevit (tj. který zákonný výpovědní důvod 

uplatňuje), a aby bylo zajištěno, že uplatněný výpovědní důvod nebude moci být dodatečně 

měněn
115

, neboť výpovědní důvod dodatečně měněn podle § 50 odst. 4 ZP být nesmí. Změnou 

výpovědního důvodu se rozumí situace, kdy zaměstnavatel poté, co byla výpověď z pracovního 

poměru doručena zaměstnanci, změní skutečnosti, v nichž spatřuje výpovědní důvod nebo 

uplatňuje za důvod výpovědi něco jiného.
116

 Za účelem jasného vymezení výpovědního důvodu 
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zpravidla postačí zcela stručné vylíčení skutečností zakládajících zákonný důvod k rozvázání 

pracovního poměru, jež je v podstatě shodné s jeho uvedením v zákoníku práce, nicméně 

výpovědní důvod je ve výpovědi skutkově vymezen nezaměnitelným způsobem pouze tehdy, 

jestliže jsou skutkové okolnosti ve výpovědi uvedeny tak, že ve svém souhrnu tvoří skutek 

nezaměnitelný s jinými skutky podřaditelnými pod tutéž hypotézu právní normy
117

. Podle 

Nejvyššího soudu zaměstnavatel splní svoji povinnost skutkově vymezit výpovědní důvod již 

tehdy, jestliže jasně, určitě a nezaměnitelně uvede, v jakém jednání zaměstnance porušení 

pracovní povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané 

práci spatřuje.
118

 

V souvislosti s platností výpovědi z pracovního poměru je rozhodné, zda výpovědní 

důvod existoval v okamžiku podání výpovědi; otázku neplatnosti rozvázání pracovního poměru 

soud posuzuje k okamžiku a se zřetelem na okolnosti, které tu byly v době, kdy k napadenému 

právnímu jednání došlo.
119

 Odpadnutí výpovědního důvodu po doručení výpovědi druhému 

účastníkovi pracovního poměru nezakládá její neplatnost.
120

 

Pokud nastane pochybnost ohledně obsahu pracovněprávního jednání (a tedy i 

vymezení výpovědního důvodu), bude potřeba právní jednání směřující ke skončení pracovního 

poměru vyložit v souladu s pravidly pro výklad právních jednání v občanském zákoníku a 

§ 18 ZP. Výkladem výpovědi z pracovního poměru však není možné vůli účastníka doplňovat, 

nahrazovat.
121

 

Pravidla pro výklad právního jednání nalezneme v § 555 až § 557 OZ. Podle nich se 

každé právní jednání posuzuje podle svého obsahu. Výpovědní důvod vymezený ve výpovědi 

z pracovního poměru se vyloží se podle úmyslu jednajícího, byl-li takový úmysl druhé straně 

znám, anebo musela-li o něm vědět; pokud nelze takový úmysl jednajícího zjistit, přisuzuje se 

projevu vůle význam, jaký by mu zpravidla přikládala osoba v postavení toho, jemuž je projev 
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vůle určen. Zároveň se při výkladu projevu vůle přihlédne k praxi zavedené mezi stranami v 

právním styku, k tomu, co právnímu jednání předcházelo, i k tomu, jak strany následně daly 

najevo, jaký obsah a význam právnímu jednání přikládají. Pokud použitý výraz obecně připouští 

různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první; v režimu 

zákoníku práce má však přednost z důvodu speciality vykládací pravidlo v § 18 ZP, podle 

kterého se v takové situaci použije výklad pro zaměstnance nejpříznivější. Doslovný výklad 

projevu vůle není sám o sobě rozhodující, neboť smyslem výkladu je zjištění skutečného záměru 

zaměstnavatele v projevu vůle, a opomenuto nemůže být ani to, jak byl projev pochopen 

zaměstnancem.
122

 

Jestliže se nepodaří odstranit vady spočívající v zaměnitelném skutkovém vymezení dle 

§ 50 odst. 4 ZP nebo spočívající v neurčitosti a nesrozumitelnosti právního jednání, bude se 

v takovém případě v souvislosti s vymezením výpovědního důvodu ve výpovědi z pracovního 

poměru jednat o zdánlivé pracovněprávní jednání, ke kterému se nepřihlíží.
123

 Pokud není ve 

výpovědi z pracovního poměru výpovědní důvod uveden, je výpověď absolutně neplatným 

právním jednáním, neboť absence důvodu rozvázání pracovního poměru ve výpovědi – zejména s 

přihlédnutím k základní zásadě pracovněprávních vztahů uvedené v § 1a odst. 1 písm. a) – zjevně 

narušuje veřejný pořádek.
124

 

Na rozdíl od zaměstnavatele může zaměstnanec dát výpověď podle § 50 odst. 3 ZP z 

jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu; postačuje proto, je-li z jeho projevu vůle 

nepochybné aspoň to, že jím sleduje výpověď (a nikoli okamžité zrušení nebo zrušení ve zkušební 

době), tedy rozvázání pracovního poměru s výpovědní dobou.
125

 

6.4. Podání výpovědi z pracovního poměru 

Výpověď z pracovního poměru může dát jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel, a to bez 

ohledu na to, zda se jedná o pracovní poměr na dobu určitou, nebo neurčitou. Pracovní poměr, 

který byl uzavřen na dobu určitou, však výpovědí neskončí, pokud již skončil uplynutím 
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sjednané doby.
126

 

Zaměstnanec může podat výpověď z pracovního poměru osobně nebo na základě 

zastoupení podle občanského zákoníku. Zaměstnavatel – fyzická osoba může výpověď 

z pracovního poměru shodně jako zaměstnanec podat osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. 

Pokud je zaměstnavatel právnickou osobou, podávají za něj výpověď z pracovního poměru 

osoby oprávněné za zaměstnavatele právně jednat (např. statutárního orgánu či zaměstnanec), 

případně zaměstnavatelovi zmocněnci. V případě, že je zaměstnavatelem stát, podávají za něho 

výpověď z pracovního poměru osoby, které jsou oprávněny právně jednat jménem organizační 

složky státu, která za Českou republiku vykonává práva a povinnosti z pracovněprávních 

vztahů.
127

 

6.5. Odvolání výpovědi z pracovního poměru a souhlas 

s odvoláním výpovědi z pracovního poměru 

Účastník pracovního poměru je vždy oprávněn odvolat jím podanou výpověď 

z pracovního poměru za předpokladu, že odvolání výpovědi dojde druhé straně nejpozději ve 

stejný okamžik jako samotná výpověď. Pokud však již byla výpověď z pracovního poměru 

druhému účastníkovi pracovního poměru doručena, lze ji odvolat jen s jeho souhlasem.
128

 

Odvolání výpovědi z pracovního poměru i souhlas s jejím odvoláním musejí být podle 

§ 50 odst. 5 ZP v písemné formě. V případě, že není písemná forma dodržena, je následkem 

takové vady odvolání výpovědi z pracovního poměru nebo souhlasu s jejím odvoláním relativní 

neplatnost, neboť se v takovém případě nejedná o zjevný rozpor s veřejným pořádkem – na 

rozdíl od nedodržení obligatorní písemné formy výpovědi z pracovního poměru, kdy se k podané 

výpovědi nepřihlíží.
129

 

Okamžik, kdy nejpozději je účastník pracovního poměru oprávněn výpověď odvolat, 

nastává uplynutím výpovědní doby; pokud bylo zahájeno řízení o určení neplatnosti výpovědi, 

                                                 

126
 PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce: Zákon o kolektivním vyjednávání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický 

komentář. s. 152. ISBN 978-80-7552-609-0. 

127
 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 298-

299. ISBN 978-80-7400-290-8. 

128
 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 301-

302. ISBN 978-80-7400-290-8. 

129
 PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce: Zákon o kolektivním vyjednávání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický 

komentář. s. 154. ISBN 978-80-7552-609-0. 



 

54 

 

 

pak je takovým okamžikem vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, příp. rozhodnutí 

odvolacího soudu, kterým bylo řízení pravomocně skončeno. Druhý účastník pracovního poměru 

je oprávněn do uplynutí výpovědí doby nebo do nabytí právní moci soudního rozhodnutí 

s odvoláním výpovědi vyslovit souhlas; v takovém případě výpověď pozbývá své právní účinky 

ex tunc.
130

 Účelem právní úpravy odvolání výpovědi z pracovního poměru je tedy bezpochyby 

reflektovat aktuální vůli účastníků pracovního poměru v rámci pracovněprávního vztahu, aniž by 

důsledky svého předchozího jednání museli korigovat jiným způsobem. 

6.6. Doručování výpovědi z pracovního poměru 

Skončení pracovního poměru uplynutím výpovědní doby se váže k jejímu doručení 

druhému účastníkovi pracovního poměru do vlastních rukou.
131

 V případě, že není výpověď 

z pracovního poměru odvoláním řádně doručena druhému účastníku pracovního poměru, 

nenastává její neplatnost (jak tomu bylo do 31. 12. 2011 dle tehdejší účinné právní úpravy), ale 

výpověď z pracovního poměru je zcela bez právních následků.
132

 Platí, že právní úkon, který 

nebyl druhé smluvní straně doručen, neexistuje.
133

 Pokud se tedy účastníci pracovního poměru 

domnívají, že výpověď z pracovního poměru nebyla řádně doručena, nemohou tuto okolnost 

úspěšně uplatňovat u soudu žalobou o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru.
134

 

 

6.6.1. Doručování výpovědi z pracovního poměru zaměstnancem 

Zaměstnanec doručuje zaměstnavateli výpověď z pracovního poměru podle § 337 odst. 

1 ZP zpravidla osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele, přičemž je zaměstnavatel na 

žádost zaměstnance povinen doručení výpovědi písemně potvrdit. Jelikož ustanovení § 337 ZP 

upravuje obecně doručování všech písemností zaměstnance zaměstnavateli, vztahuje se uvedená 

úprava shodně i na případné odvolání odpovědi a na souhlas s odvoláním odpovědi. 
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6.6.2. Doručování výpovědi z pracovního poměru zaměstnavatelem 

Výpověď z pracovního poměru doručovaná zaměstnavatelem musí být podle § 334 

odst. 1 ZP zaměstnanci doručena do vlastních rukou, neboť zákoník práce takovou povinnost 

stanoví obecně mimo jiné pro všechny písemnosti týkající se skončení pracovního poměru; do 

vlastních rukou se tedy budou shodně doručovat i odvolání odpovědi a souhlas s odvoláním 

odpovědi. Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci v souladu s § 334 odst. 2 ZP do 

vlastních rukou na pracovišti, popřípadě v jeho bytě nebo kdekoliv bude zaměstnanec zastižen. 

Doručování uvedených písemností prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací 

je přípustné podle § 335 odst. 1 ZP pouze tehdy, jestliže zaměstnanec s tímto způsobem 

doručování vyslovil souhlas v písemné formě. Není-li doručení těmito způsoby možné, může 

zaměstnavatel doručit písemnost prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v souladu s 

§ 334 odst. 2 ZP. V souvislosti s uvedeným zmiňme rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 11. 

2018, sp. zn. 21 Cdo 2036/2017: Pro posouzení, zda v konkrétním případě nebylo (bylo) možné, 

aby zaměstnavatel písemnost určenou do vlastních rukou doručil zaměstnanci sám, tak může 

soud přihlédnout například k tomu, zda zaměstnanec byl vůbec (objektivně) prostředky 

zaměstnavatele dosažitelný, zda zaměstnavatel takový pokus učinil, co bylo důvodem případně 

neúspěšného doručení, zda mělo nějaký smysl učinit další pokus o doručení, jak naléhavé bylo 

doručení písemnosti, zda bylo možné očekávat, že doručení prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb bude úspěšnější než opakované doručování zaměstnavatelem apod. Zejména 

nelze přehlédnout, že je to zaměstnavatel, na kterého zákon přenáší povinnost řádného doručení 

vyjmenovaných písemností zaměstnanci. Smyslem právní úpravy doručování písemností 

zaměstnanci totiž je, aby se písemnost skutečně dostala do dispozice zaměstnance, a nikoli jen 

naplnění formálních postupů, o nichž je předem zřejmé, že sledovaný cíl nemohou naplnit. 

Pokud však zaměstnanec podle § 336 odst. 4 ZP písemnost odmítne převzít nebo 

neposkytne nezbytnou součinnost a znemožní tím doručení písemnosti prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb, považuje se písemnost dnem, kdy došlo ke znemožnění jejího 

doručení, za doručenou.  

V případě, že zaměstnavatel doručuje písemnost jiným způsobem než prostřednictvím 

sítě nebo služby elektronických komunikací nebo prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb, je písemnost považována podle § 334 odst. 3 ZP za doručenou také tehdy, jestliže 

zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne.  
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6.7. Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem 

Ačkoli není Česká republika vázána Úmluvou Mezinárodní organizace práce 

č. 158/1982 o skončení pracovního poměru z podnětu zaměstnavatele, vychází česká právní 

úprava výpovědi z pracovního poměru danou zaměstnavatelem ze zásad v Úmluvě 

obsažených.
135

 Základním rozdílem mezi výpovědí z pracovního poměru ze strany zaměstnance 

a výpovědí z pracovního poměru danou zaměstnavatelem je ten, že ve druhém případě je 

zaměstnavatel při rozvázání pracovního poměru výpovědí výrazně limitován, protože je na rozdíl 

od zaměstnance oprávněn podat výpověď podle § 50 odst. 2 ZP pouze z taxativně vymezených 

výpovědních důvodů uvedených v § 52 ZP. Zákoník práce tak stanoví omezení pro rozvázání 

pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, kterými je zaměstnanec chráněn před 

neopodstatněným rozvázáním pracovního poměru, je chráněna stabilita pracovního poměru a 

právní a sociální jistota zaměstnance.
136

 Pokud výpověď podá osoba, která zaměstnavatelem 

není, bude taková výpověď bez právních účinků.
137

 

 

6.7.1. Klasifikace výpovědních důvodů 

Zákoník práce ve svém § 52 uvádí taxativní výčet důvodů, ze kterých je zaměstnavatel 

oprávněn pracovní poměr rozvázat výpovědí. Důvody výpovědi uvedené v písmenech a) až h) 

§ 52 ZP lze zařadit do čtyř následujících skupin: 

I. Důvody organizační povahy [§ 52 písm. a) až c) ZP] 

II. Důvody týkající se zdravotního stavu zaměstnance [§ 52 písm. d) a e) ZP] 

III. Důvod spočívající v nezpůsobilosti zaměstnance k plnění stanovených předpokladů nebo 

požadavků pro výkon práce [§ 52 písm. f) ZP] 

IV. Důvody týkající se jednání nebo chování zaměstnance v pracovněprávním vztahu [§ 52 

písm. g) a h) ZP] 
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6.7.2. Výpověď z důvodů organizační povahy                                                                                                                    

Za důvody organizační povahy můžeme považovat všechny okolnosti organizačně-

technické, technologické, ekonomické nebo jiné povahy, které mají vliv na provoz 

zaměstnavatelova obchodního závodu (podniku) nebo na výkon jiných jeho činností (úkolů), 

kvůli nimž zaměstnává fyzické osoby v základním pracovněprávním vztahu
138

. Tato kategorie 

důvodů, ze kterých je zaměstnavatel oprávněn rozvázat pracovní poměr výpovědí, zahrnuje 

případy, kdy se ruší zaměstnavatel nebo jeho část (§ 52 písm. a) ZP), kdy se přemisťuje 

zaměstnavatel nebo jeho část (§ 52 písm. b) ZP) a kdy se zaměstnanec stane nadbytečným (§ 52 

písm. c) ZP). Ve všech uvedených případech je nezbytné, aby o organizační změně bylo 

rozhodnuto ještě před dáním výpovědi a aby v důsledku této organizační změny už zaměstnavatel 

nemohl zaměstnance zaměstnávat nebo jeho práci, kterou dosud vykonával, přestal 

zaměstnavatel potřebovat.
139

 

6.7.2.1.  Zrušení zaměstnavatele nebo jeho části [§ 52 písm. a) ZP] 

Zákoník práce ve svém § 52 písm. a) uvádí jako první výpovědní důvod případ, kdy 

dochází ke zrušení zaměstnavatele, případě ke zrušení jeho části. Zaměstnavatel je podle § 7 ZP 

osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním 

pracovněprávním vztahu. Částí zaměstnavatele se rozumí organizační jednotka, útvar nebo jiná 

složka zaměstnavatele, která vyvíjí v rámci zaměstnavatele relativně samostatnou činnost, jíž se 

podílí na plnění úkolů (na předmětu činnosti) zaměstnavatele samotného; takováto složka 

zaměstnavatele má vyčleněny určité prostředky (například budovy, stroje, nářadí, zařízení apod.) 

a prostory k provozování této činnosti, zpravidla je uvedena ve vnitřním organizačním předpisu 

zaměstnavatele (např. v organizačním řádu) a v jejím čele zpravidla stojí vedoucí zaměstnanec 

zaměstnavatele.
140

 

V souvislosti s uplatněním výpovědního důvodu podle § 52 písm. a) ZP je třeba 

vyjasnit, čím konkrétně se rozumí „zrušení zaměstnavatele nebo jeho části“. Pojmem „zrušení 

zaměstnavatele nebo jeho části“ nelze rozumět zrušení právnické osoby, jehož následkem je 

ztráta její právní subjektivity, ale jedná se o určitou organizační změnu ve vztahu jak k fyzické, 
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tak právnické osobě, která spočívá v zastavení podnikání, resp. provozu obchodního závodu 

nebo výkonu jiných činností nebo úkolů bez současného přechodu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele, a to bez ohledu na důvod, na jehož základě 

k takovému stavu došlo. Konkrétně se může jednat například o rozhodnutí podnikatele – fyzické 

osoby ukončit své podnikání, rozhodnutí insolvenčního soudu o ukončení provozu závodu 

v rámci insolvenčního zákona, sankci zákazu činnosti nebo rozhodnutí o zrušení právnické osoby 

s likvidací. Pokud však k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na 

přejímajícího zaměstnavatele ve vztahu k rušené části zaměstnavatele došlo, není výpověď podle 

§ 52 písm. a) ZP přípustná. Zrušením zaměstnavatele nebo jeho části tedy rozumíme takový stav, 

kdy zaměstnavatel v důsledku organizační změny nemůže zaměstnance již dále zaměstnávat, 

protože ztratil možnost mu přidělovat práci, přičemž má taková organizační změna povahu 

jednání faktického, nikoli pracovněprávního a nemůže být dotčena důvody neplatnosti či 

nicotnosti.
141

 

6.7.2.2.  Přemístění zaměstnavatele nebo jeho části [§ 52 písm. b) ZP] 

Přemístěním zaměstnavatele nebo jeho části se rozumí situace, kdy zaměstnavatel (bez 

ohledu na to, zda jde o fyzickou nebo právnickou osobu) začne podnikat, resp. provozovat 

obchodní závod nebo vykonávat určité činnosti nebo úkoly zcela nebo zčásti na jiném než 

dosavadním místě, čímž ztrácí možnost zaměstnanci na tomto dosavadním místě přidělovat 

práci. Takovým případem nelze rozumět změnu sídla, neboť taková změna nemusí mít za 

následek změnu místa výkonu podnikání nebo činnosti. Stejně jako v případě zrušení 

zaměstnavatele nebo jeho části se jedná o organizační změnu, která je svou povahou jednáním 

faktickým, nikoli pracovněprávním a nemůže být dotčeno důvody neplatnosti či nicotnosti.
142

 

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2018, sp. zn. 21 Cdo 3551/2017 je 

uvedený výpovědní důvod naplněn, jen nemá-li zaměstnavatel možnost (vzhledem k ujednání o 

místu nebo místech výkonu práce obsaženého v pracovní smlouvě) přidělovat zaměstnanci práci 

nadále v dosavadním (sjednaném) místě výkonu práce nebo v místě, kam byl provoz jeho činnosti 

(činností) nebo úkolů přemístěn. Při přemístění jen části zaměstnavatele je možné dát výpověď 

podle ustanovení § 52 písm. b) zák. práce jen tomu zaměstnanci, který pracoval v přemístěné 
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části a kterému proto nelze přidělovat nadále práci na místě (v místech), sjednaném 

(sjednaných) v pracovní smlouvě. 

6.7.2.3.  Nadbytečnost zaměstnance [§ 52 písm. c) ZP] 

Pro výpovědní důvod uvedený v § 52 písm. c) ZP je třeba naplnění tří základních 

předpokladů: 

- rozhodnutí o změně úkolů zaměstnavatele, technického vybavení, snížení počtu 

zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních 

změnách (dále jen „rozhodnutí o organizačních změnách“) 

- nadbytečnost zaměstnance 

- příčinná souvislost mezi rozhodnutí o organizačních změnách a nadbytečností 

zaměstnance
143

 

 

Základním rozdílem, kterým se výpovědní důvod podle § 52 písm. c) ZP liší od 

předchozích výpovědních důvodů, je skutečnost, že zaměstnavatel v tomto případě nepozbyl 

možnost přidělovat zaměstnanci práci, ovšem zaměstnanec se pro něho stal v důsledku 

organizační změny nadbytečným, resp. práce zaměstnance se stala pro zaměstnavatele 

nepotřebná. Tento výpovědní důvod tedy zaměstnavateli umožňuje regulovat počet zaměstnanců 

tak, abych jejich složení odpovídalo jeho potřebám. Od uvedeného výpovědního důvodu je třeba 

odlišovat fikci tohoto výpovědního důvodu podle § 73a odst. 2 ZP, která nastává bez ohledu na 

to, zda se zaměstnanec stal na základě rozhodnutí o organizačních změnách skutečně 

nadbytečným.
144

 

Rozhodnutí o organizační změně činí zaměstnavatel, který je fyzickou osobou, buď 

osobně, nebo prostřednictvím svého zástupce na základě zastoupení podle občanského zákoníku, 

v případě omezení svéprávnosti takové rozhodnutí činí zaměstnavatelův opatrovník. V případě, 

že je zaměstnavatel právnická osoba, spadá takové rozhodnutí do působnosti toho, kdo za 

právnickou osobu právně jedná, případně jej činí zaměstnavatelovi zmocněnci. Pokud je 

zaměstnavatelem stát, činí za něj takové rozhodnutí osoba, která činí právní jednání za 

příslušnou organizační složku vykonávající práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů za 
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Českou republiku. Zákon nepředepisuje žádnou formu, která by v souvislosti s rozhodnutím o 

organizační změně musela být dodržena. Důsledkem takového rozhodnutí je však regulace počtu 

či profesního nebo kvalifikačního složení zaměstnanců. Jeho důsledkem naopak nemusí být 

nutně snížení absolutního počtu zaměstnanců; zaměstnavatel je oprávněn namísto propuštěných 

zaměstnanců přijmout zaměstnance nové, kteří se od propuštěných zaměstnanců liší právě svou 

profesí či kvalifikací. V žádném případě však zaměstnavatel rozhodnutím o organizační změně 

nesmí sledovat jiný cíl a tímto rozhodnutím zastřít svůj skutečný záměr; v takovém případě 

nebudou naplněny předpoklady výpovědního důvodu podle § 52 písm. c) ZP. Zároveň je 

rozhodnutí o organizační změně stejně jako v předchozích případech jednáním faktickým, nikoli 

pracovněprávním a nemůže být dotčeno důvody neplatnosti či nicotnosti.
145

 

Za nadbytečného zaměstnance se považuje takový zaměstnanec, jehož práce, kterou 

vykonává, není v důsledku rozhodnutí o organizační změně potřebná. Jestliže se organizační 

změna dotkne více než jednoho zaměstnance, záleží na zaměstnavateli, aby určil, který ze 

zaměstnanců je nadbytečný, jestliže jsou nadbyteční pouze někteří z nich, přičemž tato volba ze 

strany zaměstnavatele nemůže být předmětem soudního přezkumu.
146

 

Mezi rozhodnutím o organizační změně a nadbytečností zaměstnance musí být zároveň 

příčinná souvislost; rozhodnutí o organizační změně musí být bezprostřední příčinou 

nadbytečnosti zaměstnance.
147

 

Nejvyšší soud se v jednom ze svých případů zabýval otázkou, zda může být situace, kdy 

zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci z důvodu nezískání nebo pozbytí oprávnění 

k užívání nemovitých věcí či jiných prostor pro své podnikání či jinou činnost, považována za 

naplnění výpovědního důvodu podle § 52 písm. c) ZP, přičemž konstatoval, že výpověď dána 

zaměstnavatelem z tohoto důvodu je platná.
148

 

 

6.7.3. Výpověď z důvodů týkajících se zdravotního stavu zaměstnance 

Zákoník práce je založen na konceptu, kdy nepříznivý zdravotní stav není sám o sobě 
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důvodem pro skončení pracovního důvodem výpovědí, nýbrž musí být jako takový seznán 

příslušným orgánem v souladu s právními předpisy, aby se výpovědním důvodem stal. Zdravotní 

způsobilost zaměstnance k výkonu dosavadní práce posuzuje v souladu s § 52 písm. d) ZP 

poskytovatel pracovnělékařských služeb v lékařském posudku (lékařský posudek přezkoumává 

příslušný správní orgán, který o výsledku přezkumu vydá rozhodnutí). O uznání nemoci 

z povolání, případně o ohrožení nemocí z povolání vydává posudek poskytovatel 

pracovnělékařských služeb z oboru pracovního lékařství s příslušným povolením ministerstva 

zdravotnictví. Nejvyšší přípustnou expozici stanoví rozhodnutím krajské hygienické stanice 

jakožto orgány ochrany veřejného zdraví.
149

 

6.7.3.1.  Ztráta způsobilosti dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění 

nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí nebo pro dosažení nejvyšší přípustné 

expozice [§ 52 písm. d) ZP] 

Nastane-li situace, kdy je zaměstnanec nezpůsobilý konat dosavadní práci v důsledku 

pracovního úrazu, nemoci z povolání, nebo ohrožení takovou nemocí, je na zaměstnavateli, zda 

zaměstnance převede na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. b) ZP právě z důvodu ztráty 

způsobilosti dále konat dosavadní práci, nebo mu v souladu s § 52 písm. d) ZP dá ze stejného 

důvodu výpověď.
150

 

Pracovním úrazem je podle § 271k odst. 1 ZP poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, 

došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů 

při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Podle druhého odstavce téhož 

ustanovení je pracovním úrazem také úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních 

úkolů. Třetí odstavec naopak podává negativní vymezení pracovního úrazu, kdy pracovním 

úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. 

Nemoci z povolání nalezneme dle § 271k odst. 4 ZP ve zvláštním předpise, kterým 

je nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. 

Ohrožení nemocí z povolání jsou podle § 347 odst. 1 ZP takové změny zdravotního 

stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z 

povolání, avšak nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako 
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nemoc z povolání, a další výkon práce za stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání.  

Jak bylo uvedeno výše, krajská hygienická stanice stanoví svým rozhodnutím nejvyšší 

přípustnou expozici pro práce vykonávané na vybraných pracovištích u zaměstnanců, kteří jsou 

při výkonu práce vystaveni nepříznivým vlivům jejich pracovního prostředí; v případě dosažení 

této nejvyšší přípustné expozice takového zaměstnance zaměstnavatel v souladu s § 41 odst. 1 

písm. b) ZP stejně jako v případě pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo ohrožení touto 

nemocí převede na jinou práci, případně takovému zaměstnanci dá výpověď podle § 52 písm. d) 

ZP.
151

 

6.7.3.2.  Dlouhodobá ztráta způsobilosti konat dosavadní práci [§ 52 písm. e) ZP] 

Zaměstnavatel je oprávněn podle § 52 písm. e) ZP dát výpověď zaměstnanci, který 

podle posudku nebo správního rozhodnutí o jeho přezkumu pozbyl dlouhodobě zdravotní 

způsobilost. 

Nejedná se však o případy, kdy je nepříznivý zdravotní stav zapříčiněn pracovním 

úrazem, nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání, naopak se bezpodmínečně musí 

jednat o stav dlouhodobý.
152

 Podle § 43 odst. 4 ZSZS se dlouhodobým pozbytím zdravotní 

způsobilosti rozumí stav, který trvá nebo bude trvat déle než 180 dnů. 

 

6.7.4. Výpověď z důvodu spočívajícím v nezpůsobilosti zaměstnance 

k plnění stanovených předpokladů nebo požadavků pro výkon práce 

Uvedený výpovědní důvod umožňuje zaměstnavateli výpovědí rozvázat pracovní poměr 

se zaměstnancem, který není způsobilý k výkonu práce stanoveným způsobem a jehož pracovní 

výkon nedokáže naplnit zaměstnavatelem vyžadované požadavky. Zatímco předpoklady 

k výkonu práce vyplývají ze zákoníku práce a jiných pracovněprávních předpisů, požadavky na 

řádný výkon práce stanoví sám zaměstnavatel, přičemž zákon předpokládá požadavek 

zaměstnavatele na uspokojivé pracovní výsledky zaměstnance.
153

 

Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel může dle § 50 odst. 2 ZP dát zaměstnanci výpověď 
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pouze z taxativně vypočtených důvodů uvedených v § 52 ZP, musí takový výčet poskytnout 

zaměstnavateli dostatečný prostor reagovat na různé situace, ke kterým může v rámci pracovního 

poměru docházet. V případě, že předpoklady zaměstnance nebo jeho pracovní výkony 

neodpovídají právním předpisům nebo představám a potřebám zaměstnavatele, je naprosto 

legitimní zaměstnavateli umožnit pracovní poměr s takovým zaměstnancem rozvázat. Pokud by 

to umožněno nebylo, byli by zaměstnavatelé nuceni k zaměstnávání kvalifikačně nezpůsobilých 

nebo nedostatečně výkonných zaměstnanců, což by zcela jistě nebylo spravedlivé po nich 

požadovat.  

6.7.4.1.  Nesplňování požadavků nebo předpokladů pro výkon práce ze strany 

zaměstnance [§ 52 písm. f) ZP] 

Podle § 52 písm. f) ZP je zaměstnavatel oprávněn dát zaměstnanci výpověď, jestliže 

zaměstnanec nesplňuje předpoklady pro výkon práce podle právních předpisů nebo jestliže 

nesplňuje zaměstnavatelovy požadavky pro řádný výkon takové práce. V případě, že nesplňování 

těchto požadavků spočívá v neuspokojivých pracovních výsledcích, může zaměstnavatel dát 

z tohoto důvodu zaměstnanci výpověď pouze za podmínky, že v období posledních 12 měsíců 

zaměstnance písemně vyzval k jejich odstranění, přičemž ani přes tuto výzvu nedošlo 

k odstranění těchto neuspokojivých pracovních výsledků.  

Předpoklady pro výkon práce mohou spočívat např. v dosažení určitého vzdělání, 

kvalifikace, ovládání určitých dovedností nebo osvědčení určitých znalostí na základě složení 

zkoušky apod. Je zcela nerozhodné, zda vyžadovaný předpoklad pro výkon práce existoval na 

základě právního předpisu již v okamžiku vzniku pracovního poměru, nebo zda takový 

předpoklad vznikl až za jeho trvání.
154

 

Požadavky pro řádný výkon práce se váží k práci, která je mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem sjednána a kterou zaměstnavatel zaměstnanci přiděluje. Zvláštnímu režimu však 

podléhá požadavek zaměstnavatele na uspokojivé pracovní výsledky, kdy v případě, že 

zaměstnanec bez zavinění zaměstnavatele nesplňuje požadavky pro řádný výkon sjednané práce 

tím, že nedosahuje uspokojivých pracovních výsledků, je zaměstnavatel oprávněn s takovým 

zaměstnancem rozvázat pracovní poměr pouze za předpokladu, že v období posledních 12 

měsíců zaměstnance k odstranění těchto výsledků písemně vyzval a zaměstnanec tyto výsledky 

v přiměřené době neodstranil. V souvislosti s porušováním pracovněprávních povinností zákon 
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nevyžaduje zavinění; k založení uvedeného výpovědního důvodu postačí skutečnost objektivní 

povahy, kdy zaměstnavatel hodnotí výsledky dosahované zaměstnancem jako neuspokojivé. 

K tomu může dojít bez ohledu na to, zda zaměstnanec nesplňoval požadavky v důsledku 

neschopnosti, nezpůsobilosti, nedostatku odpovědnosti apod. Irelevantní je též posouzení, zda 

zaměstnanec řádně plní a dodržuje své pracovněprávní povinnosti; rozhodující je pouze to, jestli 

lze zaměstnavatelem vytýkané jednání zaměstnance považovat za nesplňování požadavků 

zaměstnavatele dle § 52 písm. f) ZP.
155

 

V praxi může nastat situace, kdy zaměstnanec pro svého zaměstnavatele vykonává 

v rámci pracovního poměru více druhů práce, přičemž předpoklady pro její výkon ztratí pouze ve 

vztahu k některému z nich. Lze klást otázku, zda může zaměstnavatel přikročit k výpovědi 

z pracovního poměru pouze v rozsahu tohoto druhu práce, pro jejíž výkon zaměstnanec ztratí 

předpoklady, případně zda je zaměstnavatel oprávněn rozvázat pracovní poměr výpovědí 

standardním způsobem jako celek. Dle názoru Nejvyššího soudu není možná ani jedna z těchto 

variant, neboť v případě sjednaných více druhů práce může zaměstnavatel přidělovat 

zaměstnanci práci, pro jejíž výkon má zaměstnanec nadále předpoklady; zaměstnavatel není 

povinen zaměstnanci přidělovat všechny druhy práce najednou. Jestliže tedy zaměstnanec 

splňuje předpoklady pro výkon alespoň jednoho ze sjednaných druhů práce, nemůže být naplněn 

výpovědní důvod podle § 52 odst. 1 písm. f) ZP.
156

 

Nejvyšší soud konstatoval ve svém rozsudku ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. 21 Cdo 

3795/2017, že k platnému rozvázání pracovního poměru výpovědí z důvodu uvedeného v 

ustanovení § 52 písm. f) části věty za středníkem zák. práce může zaměstnavatel přistoupit i před 

uplynutím přiměřené lhůty, kterou zaměstnanci stanovil k odstranění neuspokojivých pracovních 

výsledků v písemné výzvě učiněné v době posledních 12 měsíců, je-li s ohledem na povahu a 

množství nesplněných pracovních úkolů zaměstnance a stav jejich rozpracovanosti, způsob 

hodnocení pracovních výsledků zaměstnanců u zaměstnavatele, popřípadě též s přihlédnutím k 

dosavadnímu přístupu zaměstnance k plnění pracovních povinností nepochybné (zjevné), že v 

době, která zbývá do jejího uplynutí, k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků 

zaměstnance nedojde (nemůže dojít). V souvislosti s přiměřenou lhůtou k odstranění 

neuspokojivých pracovních výsledků uvedl Nejvyšší soud v totožném rozsudku, že délka této 

lhůty musí být přiměřená vytýkaným nedostatkům v práci zaměstnance a je-li lhůta pro 
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odstranění vytýkaných nedostatků nepřiměřená, nebo není-li stanovena vůbec, je výpověď z 

pracovního poměru již z tohoto důvodu neplatná. 

 

6.7.5. Výpověď z důvodů spočívajících v jednání zaměstnance při plnění 

pracovního závazku nebo v souvislosti s ním 

6.7.5.1.  Důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem a závažné 

porušení povinností [§ 52 písm. g) ZP] 

Podle § 52 písm. g) ZP je zaměstnavatel oprávněn rozvázat se zaměstnancem pracovní 

poměr, jestliže jsou u zaměstnance dány důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru. Výčet 

těchto důvodů nalezneme v § 55 odst. 1 ZP: 

1. pravomocné odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody na dobu delší než jeden rok 

2. pravomocné odsouzení zaměstnance 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 

3. porušení povinností z právních předpisů vztahující se k zaměstnancem vykonávané 

práci zvlášť hrubým způsobem 

 

Zaměstnavatel může dále v souladu s § 52 písm. g) ZP dát zaměstnanci výpověď tehdy, 

jestliže zaměstnanec: 

- porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané 

práci závažně nebo zvlášť hrubým způsobem. 

- soustavně porušoval povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k 

jím vykonávané práci méně závažným způsobem za předpokladu, že byl v době 

posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením této povinnosti na možnost výpovědi 

písemně upozorněn. 

 

Podle § 58 ZP je možné dát výpověď pro porušení povinnosti vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k vykonávané práci nebo z důvodu, pro který lze okamžitě zrušit 

pracovní poměr pouze do dvou měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel o důvodu k výpovědi 

dozvěděl (pro porušení povinností v rámci pracovního poměru v cizině do dvou měsíců po 

návratu z ciziny), nejpozději tak však musí zaměstnavatel učinit do jednoho roku ode dne, kdy 
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důvod k výpovědi vznikl. 

Zaměstnanec je povinen k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, 

pracovního řádu, vnitřních předpisů, pokynů vedoucích zaměstnanců a z pracovních a jiných 

smluv. Tyto povinnosti vyplývají z pracovního poměru a zaměstnanec je povinen je plnit již od 

jeho vzniku. V souvislosti s porušením zaměstnancových povinností je irelevantní, zda 

k porušení došlo v pracovní době nebo mimo ni. Předpokladem naplnění výpovědního důvodu 

podle § 52 písm. g) ZP je však oproti důvodu uvedenému pod písm. f) zaviněné porušení 

povinnosti, a to alespoň z nedbalosti nevědomé.
157

 

V rámci výpovědního důvodu podle § 52 písm. g) ZP rozlišujeme tři stupně intenzity 

porušení povinností vyplývajících z právních předpisů a vztahujících se k práci vykonávané 

zaměstnancem, a to zvlášť hrubé porušení povinnosti, závažné porušení povinnosti a méně 

závažné porušení povinnosti. Zákon však tyto stupně intenzity nedefinuje – právní normy 

obsahující tyto stupně intenzity považujeme za normy s relativně neurčitou hypotézou, a je tedy 

proto na uvážení soudu, aby v konkrétním případě tuto hypotézu sám vymezil. Pro posouzení 

intenzity porušení povinnosti soudem přitom není rozhodné, zda určité jednání zaměstnance 

zaměstnavatel považuje v rámci vnitřních předpisů, kolektivní nebo jiné smlouvy za porušení o 

určité výše uvedené intenzitě a soud takovým hodnocením není vázán. Soud při své úvaze 

ohledně posouzení intenzity porušení povinnosti přihlédne zejména k osobě zaměstnance, k jeho 

pracovnímu místu, k dosavadnímu plnění pracovních úkolů z jeho strany a k dalším okolnostem, 

za nichž k porušení povinnosti došlo včetně míry zavinění a případnému vzniku škody.
158

 

Co se týče méně závažného porušování povinností zaměstnance vyplývajícího 

z právních předpisů vztahujícího se k jím vykonávané práci, musí být takové porušení soustavné, 

aby mohlo být považováno za výpovědní důvod podle § 52 písm. g) ZP. O takové méně závažné 

porušování povinností půjde tehdy, jestliže zaměstnanec alespoň třikrát během plnění pracovního 

závazku poruší své povinnosti, aniž by však intenzita porušení jeho povinností dosáhla intenzity 

zvlášť hrubého nebo závažného porušení povinností, přičemž mezi jednotlivými porušeními 

povinností musí být zároveň časová souvislost. Pokud se tedy zaměstnavatel sice dopustí alespoň 

tří prohřešků spočívajících v méně závažném porušení povinností, ale z hlediska k dlouhému 

časovému rozpětí mezi nimi bude zřejmé, že se jednalo o porušení povinností ojedinělá, 
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výpovědní důvod podle § 52 písm. g) ZP naplněn nebude. Předpokladem výpovědi podle § 52 

písm. g) ZP pro soustavné méně závažné porušování povinnosti je písemné upozornění ze strany 

zaměstnavatele na možnost podání výpovědi v době posledních šesti měsíců před podáním 

výpovědi, které musí být zaměstnanci v souladu s § 334 odst. 1 ZP doručeno do vlastních rukou. 

Z dikce § 52 písm. g) ZP vyplývá, že k takovému upozornění musí dojít nejpozději při méně 

závažném porušení povinnosti předcházejícímu jinému méně závažnému porušení povinnosti, po 

němž následovalo podání výpovědi z výše uvedeného důvodu. Svou povahou je písemné 

upozornění faktickým jednáním, nikoli jednáním pracovněprávním a nemůže být dotčeno 

důvody neplatnosti či nicotnosti
159

. 

V souvislosti s výpovědním důvodem uvedeným v § 52 písm. g) ZP konstatoval 

Ústavní soud, že nedostatky v plnění pracovních úkolů nelze přičítat vedoucímu zaměstnanci, 

neboť za plnění pracovních úkolů je vždy odpovědný pouze zaměstnanec.
160

 

V souvislosti s povinností zaměstnance zdržet se požívání alkoholických nápojů a 

zneužívání jiných návykových látek, uvedenou v § 106 odst. 4 písm. e) ZP, judikoval Nejvyšší 

soud ve svém rozhodnutí, že vzhledem k relevanci tzv. fyziologické hladiny 0,20 ‰ v oblasti 

silničního provozu není překročení této fyziologické hladiny v malém rozsahu (např. o 0,03 ‰) 

takovým pochybením, které by zakládalo výpovědní důvod podle § 52 písm. g) ZP.
161

 

6.7.5.2. Porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce [§ 52 písm. h ZP] 

Podle § 52 písm. h) ZP je zaměstnavatel oprávněn rozvázat pracovní poměr se 

zaměstnancem, který poruší stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce upravený v 

§ 301a ZP zvlášť hrubým způsobem. 

Dle § 301a ZP jsou zaměstnanci v době prvních 14 kalendářních dnů (přičemž od 1. 

ledna 2011 do 31. prosince 2013 tomu tak bylo v době prvních 21 kalendářních dnů) trvání 

dočasné pracovní neschopnosti povinni dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného 

pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě 

pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění. 

Jedná se o režim dočasně práce neschopného zaměstnance, jehož rozsah vyplývá z § 56 odst. 2 

písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. 
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K naplnění výpovědního důvodu podle § 52 písm. h) ZP je zároveň třeba, aby došlo 

k porušení výše uvedené povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Co se rozumí zvlášť hrubým 

způsobem, zákoník práce nedefinuje; jde tak stejně jako u předchozího výpovědního důvodu 

podle § 52 písm. g) ZP o právní normu s relativně neurčitou hypotézou, a je tedy proto na 

uvážení soudu, aby v konkrétním případě tuto hypotézu sám vymezil. Pro posouzení intenzity 

porušení povinnosti soudem přitom není rozhodné, zda určité jednání zaměstnance 

zaměstnavatel považuje v rámci vnitřních předpisů, kolektivní nebo jiné smlouvy za porušení o 

určité výše uvedené intenzitě a soud takovým hodnocením není vázán. Soud při své úvaze 

ohledně posouzení intenzity porušení povinnosti přihlédne zejména k osobě zaměstnance, k jeho 

pracovnímu místu, k dosavadnímu plnění pracovních úkolů z jeho strany a k dalším okolnostem, 

za nichž k porušení povinnosti došlo včetně míry zavinění a případnému vzniku škody.
162

 

K podání výpovědi podle § 52 písm. h) ZP je v § 57 ZP stanovena lhůta jednoho 

měsíce, která počíná běžet dnem, kdy se zaměstnavatel o důvodu pro podání výpovědi dozvěděl, 

nejpozději však tak však musí učinit do jednoho roku od vzniku takového výpovědního důvodu. 

Jestliže se však během tohoto jednoho měsíce stane jednání zaměstnance, které může potenciálně 

spočívat v porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, předmětem šetření jiného 

orgánu (tedy orgánu odlišného od zaměstnavatele), je zaměstnavatel oprávněn dát zaměstnanci 

výpověď do jednoho měsíce ode dne, kdy se zaměstnavatel o výsledku tohoto šetření 

dozvěděl.
163

 

 

6.7.6. Ochranná doba 

Skončení pracovního poměru výpovědí může v určitých životních situacích 

zaměstnance být sociálně nežádoucí.
164

 V takových tíživých situacích se uplatní institut ochranné 

doby, která zaměstnavateli znemožňuje jednostranně rozvázat pracovní poměr. Ochranná doba 

však účastníkům pracovního poměru nebrání pracovní poměr rozvázat dohodou, zrušením ve 

zkušební době nebo jednostranně výpovědí ze strany zaměstnance. V případě nedovoleného 

rozvázání pracovního poměru v ochranné době ze strany zaměstnavatele je takové jednání 
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neúčinné, a to bez ohledu na to, zda účastníci pracovního poměru o běhu ochranné lhůty věděli, 

či nikoli. Pro posouzení platnost výpovědi v souvislosti s ochrannou dobou je rozhodující 

okamžik doručení výpovědi. Jestliže se tak stalo v souladu s § 53 odst. 2 ZP před tím, než počala 

ochranná lhůta běžet a poslední den výpovědní doby zároveň spadá do běžící ochranné doby, pak 

se do výpovědní doby ochranné doba nezapočítává a pracovní poměr skončí teprve uplynutím 

zbytku výpovědní doby poté, co ochranná doba skončí; hovoříme o stavení běhu výpovědní 

doby. To však neplatí, jestliže zaměstnanec zaměstnavateli sdělí, že na prodloužení pracovního 

poměru netrvá. Jiným případem je prodloužení výpovědní doby, které nastává v případě dle § 54 

písm. c) ZP. Pokud však počala běžet výpovědní doba až po podání výpovědi a skončila před 

uplynutím ochranné doby, pak stavení ani prodloužení výpovědní doby nenastává.
165

 

Zákoník práce uvádí v § 53 odst. 1 důvody, na jejichž základě nelze v ochranné době 

dát zaměstnanci výpověď. 

6.7.6.1.  Dočasná pracovní neschopnost [§ 53 odst. 1 písm. a) ZP] 

Prvním důvodem ochranné doby je dočasná pracovní neschopnost. Podle § 53 odst. 1 

písm. a) ZP se zakazuje dát výpověď zaměstnanci tehdy, kdy je uznán dočasně práce 

neschopným, aniž by si tuto neschopnost přivodil úmyslně nebo aniž by tato neschopnost vznikla 

bezprostředně následkem opilosti nebo zneužití návykových látek zaměstnancem. Dočasnou 

pracovní neschopností je podle § 55 odst. 1 ZNP stav, který z důvodu poruchy zdraví nebo 

jiného důvodu pojištěnci (zaměstnanci) neumožňuje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost či 

jinou činnost, pokud tato porucha zdraví trvá déle než 180 kalendářních dní, případně stav, který 

neumožňuje pojištěnci (zaměstnanci) plnit povinnosti uchazeče podle zákona o zaměstnanosti za 

splnění dalších podmínek. Naopak za dočasnou pracovní neschopnost se dle § 55 odst. 2 ZNP 

nepovažuje ošetřování pojištěnce (zaměstnance) v nočním sanatoriu, při detoxikaci po požití 

alkoholu, omamných a psychotropních látek kromě případů jejich požití bez vlastního zavinění a 

ošetřování pojištěnce při jím hrazeném poskytování zdravotní péče v osobním zájmu 

z kosmetických nebo estetických důvodů. Ochranná doba trvá ode dne, kdy bylo zjištěno, že je 

zaměstnanec práce neschopným, a to i když byla pracovní neschopnost osvědčena se zpětnou 

platností, a to až do ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Dočasnou pracovní neschopnost 

zjišťuje a o jejím ukončení rozhoduje v souladu s § 53 až § 60 ZNP ošetřující lékař.
166
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Podle Nejvyššího soudu je důvod ochranné doby spočívající v dočasné pracovní 

neschopnosti spojen s objektivní existencí určité situace, a to bez ohledu na jakékoliv subjektivní 

prvky, přičemž v případě, že tato situace skutečně objektivně nastane, není možné zákaz 

výpovědi v neprospěch zaměstnance obcházet tím, že ochrana zaměstnance spočívá v rozporu 

s dobrými mravy nebo zneužití práva.
167

  

6.7.6.2. Ústavní ošetřování a lázeňské léčení [§ 53 odst. 1 písm. a) ZP] 

Druhý důvod ochranné doby je uveden rovněž v § 53 odst. 1 písm. a) ZP a je jím podání 

návrhu na ústavní ošetřování, kdy ochranná doba běží od podání tohoto návrhu až do ukončení 

ústavního ošetřování, případně pokud zaměstnanec nastoupil do lázeňského léčení, tak ochranná 

doba běží od nástupu do takového léčení až do jeho ukončení. V případě onemocnění 

tuberkulózou se v souladu s uvedeným ustanovením ochranná doba prodlužuje o šest měsíců po 

propuštění zaměstnance z takového ústavního ošetřování. 

6.7.6.3. Výkon vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení [§ 53 odst. 1 písm. 

b) ZP] 

Třetím důvodem je dle § 53 odst. 1 písm. b) ZP výkon vojenského cvičení nebo služby 

v operačním nasazení, kdy ochranná doba běží ode dne doručení povolávacího rozkazu 

zaměstnanci, a to po dobu výkonu těchto druhů vojenské činné služby až do uplynutí dvou týdnů 

od propuštění zaměstnance z takové služby. K výkonu vojenského cvičení nebo služby 

v operačním nasazení povolává vojáka v záloze dle § 13 odst. 1 zák. 585/2004 Sb., branného 

zákona, krajské vojenské velitelství doručením povolávacího rozkazu do vlastních rukou, a to 

nejméně 30 dnů přede dnem nástupu výkonu takového cvičení nebo služby. 

6.7.6.4. Výkon veřejné funkce [§ 53 odst. 1 písm. c) ZP] 

Výkon veřejné funkce je čtvrtým důvodem ochranné doby skrývající se pod § 53 odst. 1 

písm. c) ZP, podle kterého se zakazuje dát výpověď zaměstnanci v době, kdy je dlouhodobě plně 

uvolněn pro výkon veřejné funkce. Veřejnou funkcí se podle § 201 odst. 1 ZP rozumí plnění 

povinností vyplývajících z funkce, která je vymezena funkčním nebo časovým obdobím a 

obsazovaná na základě přímé nebo nepřímé volby nebo jmenováním podle zvláštních právních 

předpisů. V § 201 odst. 2 zároveň zákoník práce nabízí demonstrativní výčet funkcí, jejichž 

výkonem se rozumí výkon veřejné funkce, přičemž takovou veřejnou funkcí je zejména funkce 
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poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu, senátora Senátu Parlamentu, člena zastupitelstva 

územního samosprávného celku nebo přísedícího. 

6.7.6.5. Těhotenství, mateřská a rodičovská dovolená [§ 53 odst. 1 písm. d) ZP] 

Zákoník práce dále poskytuje ochranu těhotné zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající 

mateřskou dovolenou a zaměstnanci či zaměstnankyni čerpající rodičovskou dovolenou; 

konkrétně tak činí v § 53 odst. 1 písm. d) ZP. 

Ochranná doba v případě těhotenství běží po celou jeho dobu bez ohledu na to, zda bylo 

zjištěno nebo zda o něm zaměstnankyně v okamžiku řádného doručení výpovědi věděla.
168

 

Mateřská dovolená přísluší podle § 195 odst. 1 ZP těhotné zaměstnankyni v souvislosti 

s porodem a péčí o narozené dítě po dobu 28 týdnů, v případě narození dvou a více dětí zároveň 

jí přísluší mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. V případě, že se dítě narodí mrtvé, stanoví § 195 

odst. 4 ZP dobu trvání mateřské dovolené zaměstnankyně na dobu 14 týdnů. Na mateřskou 

dovolenou má právo též v souladu s § 197 odst. 1 ZP zaměstnankyně, která převzala dítě do péče 

nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka 

zemřela. V takovém případě činí délka mateřské dovolené dle § 197 odst. 2 ZP 22 týdnů od 

převzetí dítěte, pokud však zaměstnankyně převzala dvě a více dětí, pak 31 týdnů, nejdéle však 

zaměstnankyni bude mateřská dovolená příslušet do jednoho roku věku dítěte. Mateřskou 

dovolenou zaměstnankyně v souladu s § 195 odst. 2 ZP nastupuje zpravidla od počátku šestého 

týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem. 

Rodičovskou dovolenou je podle § 196 ZP povinen zaměstnavatel poskytnout 

zaměstnankyni a na rozdíl od mateřské dovolené i zaměstnanci, a to na jejich žádost a 

k prohloubení péče o dítě; matce dítěte přísluší rodičovská dovolená po skončení mateřské 

dovolené a otci dítěte od jeho narození. Rozsah rodičovské dovolené je dle uvedeného 

ustanovení určen rozsahem, o který zaměstnankyně nebo zaměstnanec požádá, přičemž je 

omezen maximální délkou tří let. Stejně jako v případě mateřské dovolené má na rodičovskou 

dovolenou právo v souladu s § 197 odst. 1 ZP též zaměstnankyně, která převzala dítě do péče 

nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka 

zemřela. V takovém případě závisí délka rodičovské dovolené podle § 197 odst. 3 ZP na tom, 

zda došlo k převzetí dítěte před dosažením tří let věku dítěte, nebo po něm; nejkratší doba trvání 

rodičovské dovolené je však v tomto případě 22 týdnů. 
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Zaměstnankyně a zaměstnanec mohou mateřskou a rodičovskou dovolenou čerpat dle 

§ 198 odst. 1 ZP současně. Ochrana těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň čerpajících 

mateřskou dovolenou a zaměstnankyň a zaměstnanců čerpajících rodičovskou dovolenou spadá 

dle § 363 ZP mezi ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy EU, a tudíž se od této ochrany 

lze v souladu s § 4a odst. 3 ZP odchýlit pouze ve prospěch zaměstnance. 

6.7.6.6. Nezpůsobilost pro noční práci [§ 53 odst. 1 písm. e) ZP] 

Zákoník práce v § 53 odst. 1 písm. e) zakazuje zaměstnavateli dát zaměstnanci výpověď 

tehdy, jestliže je zaměstnanec pracující v noci uznán na základě lékařského posudku vydaného 

poskytovatelem pracovnělékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční práci. 

Zaměstnancem pracujícím v noci se dle § 78 odst. 1 písm. k) ZP rozumí zaměstnanec, který 

odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě 

jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období, uvedeném v § 94 odst. 1. Odkazované 

ustanovení upravuje nejdelší přípustnou délku směny zaměstnance. 

6.7.6.7.  Dlouhodobá péče a ošetřování dítěte mladšího deseti let nebo jiného člena 

domácnosti [§ 53 odst. 1 písm. f) ZP] 

Zákonem č. 310/2017 Sb. byl do zákoníku práce vložen nový důvod ochranné doby, 

který nalezneme v § 53 odst. 1 písm. f) ZP. Na základě tohoto ustanovení se zaměstnavateli 

zakazuje dát zaměstnanci výpověď tehdy, kdy zaměstnanec poskytuje dlouhodobou péči v 

případech podle § 41a a 41c ZNP se souhlasem zaměstnavatele podle § 191a ZP, kdy ošetřuje 

dítě mladší než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském 

pojištění a konečně tehdy, kdy pečuje o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o 

nemocenském pojištění. 

 

6.7.7. Výjimky ze zákazu výpovědi 

V § 54 ZP nalezneme výčet případů, kdy je zaměstnavatel oprávněn dát zaměstnanci 

výpověď i přes zákaz uvedený v § 53 odst. 1 ZP, jelikož po něm nelze v těchto případech 

spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával, a to i navzdory tíživé životní 

situaci, ve které se zaměstnanec nachází.
169

 

Podle § 54 písm. a) ZP se zákaz výpovědi nevztahuje na výpověď, kterou dal 
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zaměstnavatel zaměstnanci z důvodu organizačních změn uvedených v § 52 písm. a) ZP, tedy 

v situaci, kdy se ruší zaměstnavatel nebo jeho část. Pokud totiž ke zrušení zaměstnavatele nebo 

jeho části bez současného přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů dojde, ztrácí 

zaměstnavatel zásadně možnost přidělovat svému zaměstnanci práci.
170

 Stejně tak se zákaz 

výpovědi nevztahuje podle § 54 písm. a) a b) ZP na výpověď danou zaměstnanci z důvodu 

organizačních změn uvedených v § 52 písm. b) ZP, spočívajících v přemístění zaměstnavatele 

nebo jeho části. V těchto případech však zákoník práce v uvedeném ustanovení stanoví 

v souvislosti s tímto výpovědním důvodem dvě výjimky. První výjimkou je situace, kdy se 

zaměstnavatel přemisťuje v mezích místa nebo míst výkonu práce v souladu s pracovní 

smlouvou. Druhá výjimka se týká těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně v době čerpání 

mateřské dovolené a zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je 

žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. V obou těchto uvedených případech se zákaz 

výpovědi uvedený v § 53 ZP uplatní. 

Zákaz výpovědi danou zaměstnavatelem zaměstnanci se dále podle § 54 písm. c) ZP 

neuplatní u důvodů, pro které je zaměstnavatel oprávněn okamžitě zrušit pracovní poměr. 

Těmito důvody jsou podle § 55 odst. 1 ZP pravomocné odsouzení zaměstnance pro úmyslný 

trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok, případně 

pravomocné odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 

šest měsíců a porušení povinností zaměstnancem vyplývajících z právních předpisů vztahujících 

se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Pokud však dal zaměstnavatel výpověď 

zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo zaměstnanci v době čerpání rodičovské dovolené do 

doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, zákaz výpovědi se neuplatní. 

Výše uvedené ustanovení dále upravuje situaci, kdy je zaměstnankyni nebo zaměstnanci dána 

výpověď též z důvodu, pro který je zaměstnavatel oprávněn okamžitě zrušit pracovní poměr, a to 

před nástupem mateřské či rodičovské dovolené tak, že by výpovědní doba uplynula v době této 

mateřské nebo rodičovské dovolené. V takovém případě skončí výpovědní doba současně 

s mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. 

Posledním případem, se kterým je spojen zákaz výpovědi ze strany zaměstnavatele, je 

podle § 54 písm. d) ZP jiné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k 

vykonávané práci (výpovědní důvod podle § 52 písm. g) ZP) nebo porušení jiné povinnosti 
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zaměstnance stanovené v § 301a zvlášť hrubým způsobem (výpovědní důvod podle § 52 písm. 

g) ZP). Pokud je však takovým zaměstnancem, kterému dal zaměstnavatel výpověď, těhotná 

zaměstnankyně, zaměstnankyně čerpající mateřskou dovolenou nebo zaměstnankyně či 

zaměstnanec čerpající rodičovskou dovolenou, pak se zákaz výpovědi v souladu s § 54 písm. d) 

ZP uplatní. 

 

6.7.8. Projednání a předchozí souhlas s výpovědí s odborovou organizací 

Právo odborově se organizovat je u nás zakotveno v čl. 27 LZPS. Z hlediska 

mezinárodní úpravy zmiňme zejména Úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 87 o svobodě 

sdružování a ochraně práva organizovat se č. 489/1990 Sb. Odborovou organizací rozumíme 

sdružení alespoň tří osob nezávislé na státu. Mohou být vytvářeny buď na odvětvovém, nebo 

profesním principu. Odborové organizace založené na odborovém principu jsou odborové svazy, 

sdružující zaměstnance a odborové organizace, a to podle toho, v jakém výrobním odvětví 

působí a bez ohledu na to, jaké je pracovní zařazení zaměstnanců. Profesní princip odborových 

organizací spočívá ve sdružování zaměstnanců na základě stejného povolání či profese bez 

ohledu na dané výrobní odvětví. Odbory obecně jakožto zásadní subjekt kolektivního pracovního 

práva je výhradně oprávněn ke kolektivnímu vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv.
171

 

Je to právě odborová organizace, se kterou je zaměstnavatel podle § 61 odst. 1 ZP 

povinen předem projednat každou výpověď z pracovního poměru, případně každé okamžité 

zrušení pracovního poměru. Výrazem „projednat“ je třeba fakticky rozumět oznámení výpovědi 

z pracovního poměru nebo jeho okamžité zrušení odborové organizaci ze strany zaměstnavatele, 

ačkoli může uvedená formulace vzbudit dojem, že má v takovém případě dojít k vzájemnému 

jednání mezi zúčastněnými stranami. Po zmíněném oznámení má odborová organizace právo se 

k zamýšlené výpovědi či okamžitému zrušení pracovního poměru vyjádřit. K projednání má dle 

textu zákona dojít „předem“; lze tedy dovodit, že k rozvazovacímu právnímu jednání nemá dojít 

dříve, než bude záměr takové rozvazovací jednání učinit odborové organizaci oznámen, navíc 

musí být odborové organizaci poskytnuta přiměřené lhůta k tomu, aby mohla záležitost projednat 

a formulovat své stanovisko. Neprojednání, resp. neoznámení výpovědi či okamžitého zrušení 

pracovního poměru však nezakládá v souladu s § 19 odst. 2 ZP neplatnost takového 

rozvazovacího jednání. Pokud u zaměstnavatele působí více odborových organizací, pak se 

zaměstnavatel v souvislosti s výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru obrátí 
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podle § 286 odst. 6 ZP na odborovou organizaci, jejímž členem daný zaměstnanec je a pokud 

tento zaměstnanec není odborově organizován, pak na odborovou organizaci s největším počtem 

členů, kteří jsou u zaměstnavatele zaměstnáni. Výsledkem předchozího projednání však není 

zaměstnavatel v souvislosti s rozhodnutím, zda pracovní poměr rozváže, či nikoli, žádným 

způsobem vázán.
172

 

Jiným případem je podle § 61 odst. 2 ZP zákonná povinnost předchozího souhlasu 

s výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru zaměstnance působícího u 

zaměstnavatele, který je členem orgánu odborové organizace v době jeho funkčního období a 

v době jednoho roku po jeho skončení. Jedná se o vyšší formu součinnosti odborové organizace 

v souvislosti s rozvázáním pracovního poměru zaměstnavatelem. Stejně jako v případě 

projednání rozvazovacího právního jednání platí, že pokud podle § 286 odst. 6 ZP působí u 

zaměstnavatele více odborových organizací, pak se zaměstnavatel obrací na odborovou 

organizaci, jíž členem je zaměstnanec dotčený výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního 

poměru. Odborovým orgánem rozumíme v souladu s § 286 odst. 2 ZP orgán určený stanovami 

odborové organizace k jednání jejím jménem. Nesouhlasné stanovisko odborové organizace 

s rozvazovacím právním jednáním musí odborová organizace sdělit zaměstnavateli v písemné 

formě do 15 dnů ode dne, kdy o to byla zaměstnavatelem požádána, přičemž případné 

nedodržení písemné formy nemá vliv na platnost takového sdělení, jelikož se jedná o faktický 

úkon a nikoli právní jednání. Souhlasem lze rozumět jak odpověď odborové organizace v rámci 

patnáctidenní lhůty, tak marné uplynutí této lhůty bez toho aniž by odborová organizace své 

stanovisko sdělila. Zmíněného souhlasu může zaměstnavatel užít v souladu s § 61 odst. 3 ZP 

pouze do dvou měsíců od jeho udělení. Své stanovisko není odborová organizace povinna 

odůvodnit. V případě, že zaměstnavatel odborovou organizaci o udělení souhlasu nepožádá, má 

takový nedostatek za následek neplatnost výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního 

poměru. V souvislosti s neplatností rozvazovacího jednání v případě odmítnutí souhlasu ze 

strany odborové organizace však platí výjimka uvedená v § 61 odst. 4 ZP, umožňující soudu 

považovat takové rozvazovací jednání za platné, a to za předpokladu, že jsou v rámci řízení 

podle § 72 ZP dány všechny podmínky jednostranného rozvázání pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele, přičemž soud dojde k závěru, že nelze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, 

aby zaměstnance nadále zaměstnával.
173
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6.7.9. Hromadné propouštění 

Právní úprava obsažená v § 62 ZP se stala součástí pracovněprávního kodexu  

v důsledku harmonizace českého právního řádu s právem EU. Definice hromadného propouštění 

vychází ze směrnice ES 75/129/EEC, ve znění směrnice ES 92/56/EEC a rozumí se jím skončení 

pracovních poměrů v období 30 kalendářních dnů na základě výpovědí daných zaměstnavatelem 

z důvodu organizačních změn, které nalezneme v § 52 písm. a) až c) ZP.
174

 

Účelem úpravy hromadného propouštění je zejm. příprava státu i účastníků pracovního 

poměru na důsledky, které nastanou v souvislosti s propuštěním vyššího počtu zaměstnanců. 

Konkrétně právní úpravu hromadného propouštění aplikujeme podle § 62 ZP v případě, že 

během období 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů byl rozvázán pracovní poměr výpovědí 

v rámci jednoho zaměstnavatele u určitého počtu zaměstnanců ve vztahu k celkovému počtu 

zaměstnanců: 

a) 10 propuštěných zaměstnanců u zaměstnavatele s 20-100 zaměstnanci 

b) 30 propuštěných zaměstnanců u zaměstnavatele s více než 300 zaměstnanci 

c) 10 % propuštěných zaměstnanců u zaměstnavatele se 101-300 zaměstnanci
175

 

 

Úprava hromadného propouštění se zásadně neuplatní na výpověď danou z jiných než 

výše uvedených organizačních důvodů, a to ani na jiné způsoby skončení pracovního poměru.  

Výjimku představuje situace, kdy v uvedeném období došlo ke skončení pracovního poměru 

alespoň pěti zaměstnanců z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) ZP; tehdy se tito 

zaměstnanci započítávají do celkového počtu propuštěných zaměstnanců.
176

 

V souladu s § 62 odst. 2 ZP je zaměstnavatel povinen ještě před tím, než dá jednotlivým 

zaměstnancům výpověď, včas (nejpozději 30 dnů předem) o svém záměru písemně informovat 

odborovou organizaci a radu zaměstnanců. Zákoník práce v uvedeném ustanovení zároveň 

poskytuje výčet dalších informací, které musí zaměstnavatel poskytnout, a to zejména důvody 

hromadného propouštění, počet a profesní složení propouštěných zaměstnanců či odstupné. 
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Zaměstnavatel je dále dle § 62 ZP povinen s odborovou organizací a radou zaměstnanců 

jednat o dosažení shody v souvislosti s opatřeními směřujícími k předejití nebo omezení 

hromadného propouštění, případně zmírnění jeho nepříznivých důsledků pro zaměstnance, 

informovat o těchto opatřeních krajskou pobočku Úřadu práce a doručit jí písemnou zprávu o 

rozhodnutí o hromadném propouštění a výsledcích jednání s odborovou organizací a radou 

zaměstnanců. V případě, že u zaměstnavatele odborová organizace nebo rada zaměstnanců 

nepůsobí nebo není ustavena, plní zaměstnavatel v souladu s § 62 odst. 6 ZP výše uvedené 

povinnosti přímo vůči každému zaměstnanci. 

6.8. Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem 

Zaměstnanec je dle § 50 odst. 3 ZP oprávněn rozvázat pracovní poměr výpovědí 

z jakéhokoli důvodu, jakož i bez uvedení důvodu, což je ve srovnání s výpovědí danou 

zaměstnavatelem základním a podstatným rozdílem. Nezbytnost takového způsobu úpravy 

vysvětluje Hůrka následujícím způsobem: „Zaměstnanec koná závislou práci, je v organizační 

podřízenosti zaměstnavateli, je povinen plnit jeho pokyny, konat práci, kterou určí 

zaměstnavatel, v místě, čase a způsobem jím určenou, přičemž jím vykonávaná práce je určena 

pro zaměstnavatele. Z takového závazku, který vykazuje znaky jakéhosi služebního vztahu, je 

třeba umožnit jednoduché rozvázání, a to i bez udání důvodu.“
177

 

Aby byla výpověď platná, musí vyjadřovat vůli zaměstnance rozvázat pracovní poměr, 

musí být dána písemně a musí být doručena zaměstnavateli. Zaměstnanec zároveň musí ve 

výpovědi označit oba účastníky pracovního poměru, opatřit ji datem a svým podpisem.
178
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7. Plnění a jiné povinnosti zaměstnavatele spojené se 

skončením pracovního poměru výpovědí 

V souvislosti se skončením pracovního poměru ukládá zákoník práce zaměstnavateli 

povinnost poskytnout zaměstnanci určitá plnění a splnit jiné zákonem dané povinnosti. Účelem 

je poskytnout zaměstnanci kompenzaci za skončení pracovního poměru, na jehož skončení 

neměl zaměstnanec vinu a poskytnout zaměstnanci další informace související se skončeným 

pracovním poměrem.
179

 

7.1. Odstupné 

Odstupné je jednorázovým peněžitým plněním při skončení pracovního poměru 

z organizačních důvodů výpovědí nebo dohodou uzavřenou ze stejných důvodů, pro které byla 

zaměstnanci dána výpověď, nebo při skončení pracovního poměru výpovědí danou 

zaměstnavatelem z důvodu podle § 52 odst. 1 písm. d) ZPr nebo dohodou z téhož důvodu.
180

 

Účelem odstupného je umožnit zaměstnanci překonat obtížnou sociální situaci spočívající ve 

ztrátě zaměstnání a poskytnout mu kompenzaci v souvislosti s nepříznivými důsledky, které po 

této ztrátě nastaly. Právo na odstupné vzniká bez ohledu na případné nové zaměstnání nebo jinou 

výdělečnou činnost, které zaměstnavatel začal po skončení původního pracovního poměru 

vykonávat a v žádném případě se zaměstnavatel nemůže povinnosti odstupné poskytnout 

zprostit.
181

 

Zákoník práce v § 67 odst. 1 upravuje, jakou minimální výši odstupného je 

zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci při rozvázání pracovního poměru z důvodů 

uvedených v § 52 písm. a) až c) ZP nebo v případě uzavření dohody o rozvázání pracovního 

poměru z týchž důvodů, přičemž se tato výše odvíjí od délky trvání pracovního poměru u daného 

zaměstnavatele: 

a) v případě, že pracovní poměr trval méně než 1 rok, náleží zaměstnanci odstupné ve 
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výši jednonásobku jeho průměrného výdělku 

b) v případě, že pracovní poměr trval alespoň jeden a méně než dva roky, náleží 

zaměstnanci odstupné ve výši dvojnásobku jeho průměrného výdělku 

c) v případě, že pracovní poměr trval alespoň dva roky, náleží zaměstnanci odstupné 

ve výši trojnásobku jeho průměrného výdělku 

d) v případě, že se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 

odst. 4 ZP, náleží zaměstnanci odstupné ve výši trojnásobku jeho průměrného 

výdělku a částek uvedených výše 

 

Pro určení výše odstupného zároveň v souladu s § 67 odst. 1 ZP platí, že se za dobu 

trvání pracovního poměru považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož 

zaměstnance, jestliže od skončení původního pracovního poměru do vzniku nového neuběhlo 

více než šest měsíců. Nezáleží přitom, z jakého důvodu předchozí pracovní poměr skončil a zda 

bylo zaměstnanci poskytnuto odstupné.
182

 

V případě, že byla zaměstnanci dána výpověď z důvodu uvedeném v § 52 písm. d) ZP 

nebo byla mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena dohoda o rozvázání pracovního 

poměru z téhož důvodu, stanoví zákoník práce v § 67 odst. 2 zaměstnanci odstupné v minimální 

výši dvanáctinásobku jeho průměrného výdělku. Zaměstnanec na odstupné však nemá právo 

tehdy, jestliže došlo k rozvázání pracovního poměru proto, že zaměstnanec nesmí podle 

lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo pro onemocnění nemocí 

z povolání a zaměstnavatel se zcela zprostil své povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou 

újmu podle § 270 odst. 1 ZP. 

Pokud zákoník práce v souvislosti s odstupným hovoří o výdělku, pak jím má na mysli 

podle § 67 odst. 3 ZP průměrný měsíční výdělek zaměstnance. 

K výplatě odstupného má dojít v souladu s § 67 odst. 4 ZP v nejbližším výplatním 

termínu pro výplatu mzdy nebo platu u daného zaměstnavatele, pokud nedošlo písemně ke 

sjednání termínu pozdějšího. 

Odstupné nebo jeho poměrnou část je však zaměstnanec podle § 68 odst. 1 ZP povinen 

vrátit tehdy, jestliže po skončení pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele nadále koná 

práci v rámci pracovního poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti, a to před 

uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla výše odstupného 
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odvozena. Poměrná část odstupného, která má být vrácena, se určí v souladu s § 68 odst. 2 ZP 

podle počtu kalendářních dnů od nového nástupu do zaměstnání do uplynutí doby určené podle 

počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného. 

7.2. Potvrzení o zaměstnání 

Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) je dokumentem vydaným zaměstnavatelem při 

skončení pracovního poměru, v němž jsou uvedeny základní informace týkající se zaměstnání 

zaměstnance.
183

 V § 313 odst. 1 ZP nalezneme výčet těchto informací, které je zaměstnavatel 

povinen v potvrzení o zaměstnání uvést; patří mezi ně zejména skutečnost, zda se jednalo o 

pracovní poměr, nebo o dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, zda jsou ze 

zaměstnancovy mzdy prováděny srážky, druh konaných prací nebo dosažená kvalifikace. 

Odlišný režim nalezneme v § 313 odst. 2 ZP, kde jsou uvedeny informace, které je 

zaměstnavatel povinen uvést pouze na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení; jedná se např. 

o výši průměrného výdělku a jiné skutečnosti rozhodné pro posouzení nároku na podporu 

v nezaměstnanosti. 

Jestliže zaměstnavatel potvrzení o zaměstnání zaměstnanci po skončení pracovního 

poměru nevydá, může zaměstnanec své právo na jeho vydání uplatnit žalobou v tříleté lhůtě, 

která počíná běžet dnem, kdy mohlo být právo zaměstnance uplatněno poprvé. V případě smrti 

zaměstnance - fyzické osoby a nepokračování v živnosti oprávněnými osobami má povinnost 

k vydání potvrzení o zaměstnání příslušná krajská pobočka úřadu práce.
184

 

V případě, že zaměstnanec nesouhlasí s obsahem potvrzení o zaměstnání, může do tří 

měsíců ode dne, kdy se o obsahu potvrzení dozvěděl, podle § 315 ZP požadovat, aby soud 

zaměstnavateli uložil povinnost přiměřeně potvrzení upravit.  

7.3. Pracovní posudek 

Pracovním posudkem ve smyslu § 314 odst. 1 ZP jsou všechny písemnosti týkající se 

hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají 

k výkonu práce vztah. Zaměstnavatel je povinen na základě uvedeného ustanovení zákoníku 

                                                 

183
 HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. s. 209. 

ISBN 978-80-7380-540-1. 

184
 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015. s. 1231-

1232. ISBN 978-80-7400-290-8. 

 



 

81 

 

 

práce zaměstnanci pracovní posudek vydat do 15 dnů v případě, že o posudek zaměstnanec 

požádá; ne však dříve než v době dvou měsíců před skončením pracovního poměru. Tento 

postup je však možné realizovat jen jednou, ačkoli by zákonná úprava lhůt mohla nasvědčovat 

opaku; mnohočetné opakované uplatňování žádosti by vůči zaměstnavateli působilo šikanózním 

způsobem. Tato skutečnost však zaměstnanci nebrání podat žádost o poskytnutí pracovního 

posudku během trvání pracovního poměru (aniž by k jeho skončení mělo v souvislosti s žádostí 

dojít) s tím, že zaměstnavatel nemá povinnost jeho žádosti vyhovět; následně může žádost 

zaměstnanec podat v souvislosti se skončením pracovního poměru znovu, přičemž v takovém 

případě mu zaměstnavatel již vyhovět musí.
185

 Tento názor podpořil Nejvyšší soud i ve svém 

rozhodnutí, ze kterého vyplývá, že pracovním posudkem ve smyslu § 314 odst. 1 ZP nemohou 

být písemnosti, které sice obsahují hodnocení práce zaměstnance, ale nejsou vydány při skončení 

pracovního poměru za účelem informování budoucího zaměstnavatele.
186

 Pokud tedy 

zaměstnanec požádá o pracovní posudek během trvání pracovního poměru, jedná se o pracovní 

posudek pouze v materiálním smyslu. 

Jiné informace může zaměstnavatel do pracovního posudku zahrnout podle § 314 odst. 

2 ZP pouze v případě, že k tomu dal zaměstnanec souhlas, pokud nestanoví zvláštní zákon jinak. 

Není-li pracovní posudek zaměstnavatelem vydán v zákonné lhůtě, může se 

zaměstnanec domáhat svého práva na vydání posudku žalobou u soudu v tříleté lhůtě, která 

počíná běžet dnem, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé.
187

 

Obdobně jako u potvrzení o zaměstnání platí, že v případě, kdy zaměstnanec nesouhlasí 

s obsahem pracovního posudku, může do tří měsíců ode dne, kdy se o obsahu posudku dozvěděl, 

podle § 315 ZP požadovat, aby soud zaměstnavateli uložil povinnost přiměřeně posudek upravit. 

  

                                                 

185
 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015. s. 1234. 

ISBN 978-80-7400-290-8. 

186
 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2017, sp. zn. 21 Cdo 3151/2017. 

187
 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015. s. 1235. 

ISBN 978-80-7400-290-8. 



 

82 

 

 

8. Neplatnost a zdánlivost výpovědi z pracovního 

poměru 

Právní úpravu regulující neplatnost rozvázání pracovního poměru nalezneme v § 69 až 

§ 72 ZP. Uvedená úprava je založena na náhradě peněžité újmy a určení, že pracovní poměr dále 

pokračuje, to ovšem pouze za předpokladu souhlasu dotčené strany; zákoník práce tak bere na 

vědomí případnou vůli jedné ze stran v pracovním poměru nepokračovat.
188

 Pracovní poměr lze 

rozvázat podle § 48 odst. 1 ZP mimo jiné výpovědí z pracovního poměru, výše uvedená úprava 

na ni tedy v případě neplatnosti dopadá (zákoník práce jí v uvedených ustanoveních výslovně 

zmiňuje).  

8.1. Neplatnost výpovědi z pracovního poměru dané 

zaměstnavatelem 

V případě neplatné výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je 

zaměstnanec v souladu s § 69 odst. 1 ZP oprávněn zaměstnavateli písemně bez zbytečného 

odkladu oznámit, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával; v takovém případě 

pracovní poměr nadále trvá a zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout náhradu mzdy 

nebo platu. Náhrada zaměstnanci náleží podle totožného ustanovení ve výši průměrného výdělku 

ode dne, kdy učinil zaměstnavateli oznámení do doby, kdy mu zaměstnavatel umožnil 

pokračovat v práci nebo do platného skončení pracovního poměru. Pokud má být zaměstnanci 

poskytnuta náhrada mzdy nebo platu za období delší než šesti měsíců, může se zaměstnavatel dle 

§ 69 odst. 2 ZP svým návrhem domáhat u soudu snížení takové náhrady. 

Pokud byl takový pracovní poměr skutečně rozvázán výpovědí ze strany zaměstnavatele 

neplatně, ale zaměstnanec by v souladu s výše uvedeným neučinil zaměstnavateli oznámení, pak 

dle § 69 odst. 2 písm. a) ZP platí, že pracovní poměr skončil dohodou ke dni uplynutí výpovědní 

doby. 

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 16. 1. 2019, sp. zn. 21 Cdo 862/2018 

v souvislosti s neplatností výpovědi z pracovního poměru konstatoval, že dal-li zaměstnavatel 

zaměstnanci neplatnou výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. c) zák. práce, 

může zaměstnavatel zaměstnanci, který platnost rozvázání pracovního poměru neuznává a který 
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trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, podle ustanovení § 69 odst. 1 zák. práce (ještě před 

skončením sporu o neplatnost výpovědi) znovu začít přidělovat práci podle pracovní smlouvy, 

aniž by to bez dalšího znamenalo neopodstatněnost uplatněného výpovědního důvodu. 

 

8.2. Neplatnost výpovědi z pracovního poměru dané 

zaměstnancem 

Obdobně jako v předchozí situaci je zaměstnavatel v případě neplatné výpovědi 

z pracovního poměru ze strany zaměstnance oprávněn podle § 70 ZP zaměstnanci bez 

zbytečného odkladu písemně oznámit, že trvá na tom, aby dále konal svou práci; pracovní poměr 

pak nadále trvá. Pokud zaměstnanec tak neučiní, může po něm zaměstnavatel požadovat náhradu 

škody, která mu tím vznikla ode dne výše uvedeného oznámení. 

Zároveň se uplatní obdobné pravidlo i v případě, kdy zaměstnavatel výše uvedené 

oznámení vůči zaměstnanci neučinil, neboť dle § 70 odst. 2 písm. a) ZP platí, že pracovní poměr 

skončil dohodou ke dni uplynutí výpovědní doby; tehdy zaměstnavatel právo požadovat náhradu 

škody dle § 70 odst. 3 ZP nemá. 

8.3. Uplatnění neplatné výpovědi z pracovního poměru u soudu 

 Jestliže navzdory oznámení, které učinil jeden z účastníků pracovního poměru, 

zaměstnavatel trvá na skončení pracovního poměru nebo pokud zaměstnanec odmítá dále konat 

svoji práci, musejí neplatnost uplatit žalobou u soudu.
189

 Podle § 72 ZP jsou oprávněni tak učinit 

nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr v důsledku neplatné výpovědi 

skončit. Dvouměsíční lhůta je lhůta hmotněprávní, přičemž k jejímu dodržení je zapotřebí, aby 

byla v uvedené lhůtě žaloba soudu nejen odeslána, nýbrž i doručena. Pokud nebude určena 

neplatnost z pracovního poměru, dojde k jeho rozvázání navzdory vadě pracovněprávního 

jednání, jejímž důsledkem je neplatnost výpovědi. Neplatnost výpovědi ani jiného způsobu 

rozvázání pracovního poměru nesmí být zároveň posuzována jako předběžná otázka v rámci 

jiného soudního řízení. Soud žalobě vyhoví tehdy, jsou-li kumulativně naplněny následující 

podmínky: výpověď byla druhé straně řádně doručena, výpověď není zdánlivým právním 

jednáním, výpověď je zatížena vadou, která způsobuje její absolutní nebo relativní neplatnost a 
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žaloba byla podána včas. Neplatnost soud posuzuje k okamžiku výpovědi ex tunc. V případě 

zdánlivosti výpovědi z pracovního poměru soud rozhodne, že tu výpověď z pracovního poměru 

vůbec není a žalobu zamítne.
190

 

Rozsudkem ze dne 9. 10. 2017, sp. zn. 21 Cdo 2287/2017 Nejvyšší soud konstatoval, že 

neplatnost rozvázání pracovního poměru, které učinil (svým jménem) někdo jiný než účastník 

pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, nemůže být předmětem sporu 

podle ust. § 72 zákoníku práce. 

8.4. Zdánlivost výpovědi z pracovního poměru 

Jestliže je výpověď z pracovního poměru zatížena vadou zdánlivosti, pak se právní 

úprava neplatnosti uvedená v § 69 až § 72 ZP neužije.
191

 

Obecnou právní úpravu zdánlivosti nalezneme v § 551 až § 554 OZ, podle kterých je 

zdánlivé právní jednání takové, které postrádá vůli jednající osoby, vážnost její vůle nebo jehož 

obsah nelze pro neurčitost či nesrozumitelnost zjistit ani výkladem. Občanský zákoník v § 553 

odst. 2 umožňuje právně jednajícím subjektům si projev vůle dodatečně vyjasnit; pak se k vadě 

zdánlivosti nepřihlíží a hledí se, jako by tu právní jednání bylo od počátku. Zdánlivému 

právnímu jednání se podle § 554 OZ nepřihlíží, není právně relevantní, hledí se, jako by k němu 

nedošlo a považujeme jej za volní akt stojící mimo oblast práva; takovým jednáním nemůže 

k rozvázání pracovního poměru dojít.
192
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9. Úvahy de lege ferenda v souvislosti s právní úpravou 

výpovědi z pracovního poměru 

V závěrečné části své práce se budu věnovat institutu výpovědi z pracovního poměru 

z pohledu de lege ferenda. Na úvod této kapitoly považuji za nezbytné vyložit pojmy „de lege 

ferenda“ a „flexicurita“. 

9.1. Pojem de lege ferenda 

Podle Gerlocha právní vědomí de lege ferenda spočívá v hodnocení pozitivního práva 

z hledisek jeho správnosti a spravedlnosti. Z toho mohou vycházet představy o možných změnách 

v zákonech, jiných právních předpisech a pramenech práva a event. návrhy těchto změn 

v legislativním procesu.
193

 

V této kapitole se tak budu zabývat aktuální právní úpravou výpovědi z pracovního 

poměru v souvislosti s možnými změnami a úpravami, které by dle mého názoru tomuto institutu 

pracovního práva prospěly. Názory na to, jak by správně měla právní úprava vypadat, jsou však 

ve společnosti různé a mnohdy závisejí na tom, v jaké roli se jejich nositel ocitá. Vciťme se do 

pozice zaměstnavatele, který by jistě byl rád při výkonu své činnosti co nejméně svazován 

zákonnými omezeními a naopak by uvítal co největší volnost v rámci pracovněprávních vztahů; 

za to zaměstnanec je v postavení opačném, kdy předpokládáme, že je v jeho zájmu co nejširší 

míra ochrany v zaměstnání, která je právě v rozporu se zájmy zaměstnavatele. Z tohoto důvodu 

je na místě vymezení pojmu „flexicurita“. 

9.2. Princip flexicurity  

Flexicurita (flexijistota) je pojem kombinující protichůdné atributy ochrany a volnosti 

v kontextu postavení zaměstnance v zaměstnání. V pracovním právu je třeba zaměstnavateli 

umožnit realizovat jeho činnost pomocí práce vykonávané zaměstnancem, na druhou stranu je 

však potřeba zaměstnanci zajistit řádné pracovní podmínky. Oba účastníci pracovního poměru 

by měli mít možnost sjednat si vzájemná práva a povinnosti tak, aby co nejvíce reflektovaly 

jejich představy, přičemž musí být zároveň zajištěna ochrana zaměstnance a bezpečnost jím 
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vykonávané činnosti.
194

 

V rámci svým úvah de lege ferenda budu vycházet z výše uvedeného principu 

flexicurity, kdy se budu snažit dosáhnout rovnováhy mezi úrovní ochrany a mírou volnosti 

v souvislosti s postavením zaměstnance a kdy budu reflektovat jak zájmy zaměstnavatelů, tak 

zájmy zaměstnanců. 

Jednotlivé náměty budu uvažovat izolovaně od ostatních a budu je konfrontovat 

s aktuálně účinnou právní úpravou. 

9.3. Úvahy de lege ferenda v souvislosti s výpovědní dobou 

9.3.1. Délka výpovědní doby 

Podle § 51 odst. 1 ZP činí délka výpovědní doby pro oba účastníky pracovního poměru 

až na výjimku uvedenou v § 51a ZP shodně nejméně dva měsíce. Pokud nedojde vzájemnou 

písemnou dohodou zaměstnance a zaměstnavatele v souladu s § 51 odst. 1 ZP k prodloužení 

výpovědní doby, je úprava délky výpovědní doby v zákoníku práce až na výše uvedenou 

výjimku jednoduchá, nediferenciovaná a její určení nepředstavuje žádnou složitost. 

Pro komparaci uvedu dvě odlišné právní úpravy, které diferencovaly nebo diferencují 

délku výpovědní doby v závislosti na splnění dalších podmínek. 

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, stanovil v § 45 odst. 1 větě druhé délku výpovědní 

doby stejnou jako dnes, tedy dvouměsíční, ovšem ve větě třetí záhy stanovil její délku v případě 

výpovědi dané zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 písm. a) až c) StZP, tedy 

z důvodů organizační povahy, tříměsíční. Dochází tedy k odlišení délky výpovědní doby 

v závislosti na tom, z jakého důvodu byl pracovní poměr se zaměstnancem výpovědí rozvázán. 

Slovenský zákoník práce (zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce) stanoví v § 62 odst. 2 

standardní výpovědní dobu v délce jednoho měsíce. V § 62 odst. 3 SlZP však upravuje případ, 

kdy je zaměstnanci dána výpověď z důvodů uvedených v § 63 odst. 1 písm. a) a b) SlZP (důvody 

organizační povahy) a z důvodu dlouhodobé ztráty způsobilosti vykonávat dosavadní práci 

vzhledem ke zdravotnímu stavu zaměstnance na základě lékařského posudku; tehdy je 

výpovědní doba nejméně dvouměsíční, jestliže trval pracovní poměr u zaměstnavatele alespoň 

jeden rok a méně než pět let, případně nejméně tříměsíční, pokud pracovní poměr trval alespoň 

pět let. Pokud byla výpověď dána zaměstnanci z jiného než výše uvedeného důvodu, je 
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výpovědní doba v souladu s § 62 odst. 4 SlZP nejméně dvouměsíční, jestliže pracovní poměr u 

zaměstnavatele trval alespoň jeden rok. Výpovědní doba v případě výpovědi ze strany 

zaměstnance, jehož pracovní poměr trval u zaměstnavatele alespoň jeden rok, činí podle § 62 

odst. 6 SlZP nejméně dva měsíce. Stejně tak jako v případě zákoníku práce účinného do 31. 12. 

2006 zde dochází k diferenciaci délky výpovědní doby, nikoli však pouze v závislosti na 

výpovědním důvodu, ale i na délce trvání pracovního poměru u daného zaměstnavatele. 

Institut výpovědní doby má poskytnout ochranu vypovězenému účastníkovi, případně 

oběma účastníkům pracovního poměru.
195

 Jak vyplývá z výše uvedeného, existují i jiné účinné či 

dříve účinné právní úpravy, které upravují délku výpovědní doby odlišně než jako dvouměsíční 

v aktuálně účinném českém zákoníku práce. 

Ohledně délky výpovědní doby ve smyslu de lege ferenda se ztotožňuji s názorem 

Hůrky, podle kterého je třeba v souvislosti s flexibilitou zaměstnání zvážit zkrácení dvouměsíční 

výpovědní doby, a to zejména v případě výpovědi z důvodů, které spočívají v chování 

zaměstnance, ztrátě jeho předpokladů nebo požadavků pro výkon práce či v případě zdravotní 

nezpůsobilosti zaměstnance, kdy pracovní poměr nadále trvá, ale zaměstnanec dlouhodobě 

danou práci vykonávat nesmí.
196

 V takových případech podle mého názoru není zapotřebí, aby 

délka výpovědní doby dosahovala dvou měsíců a postačovala by délka kratší. Jestliže je dána 

zaměstnanci výpověď z důvodů spočívajících v chování či jednání zaměstnance (případy, kdy 

zaměstnanec porušoval své povinnosti nebo nedosahoval adekvátních pracovních výsledků), je 

možné logicky předpokládat, že je zde minimální zájem zaměstnavatele na tom zaměstnance 

dále zaměstnávat a zaměstnavatel je povinen běh výpovědní doby strpět, ledaže by došlo 

k uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru dle § 49 ZP či okamžitému zrušení 

pracovního poměru zaměstnavatelem dle § 55 ZP. 

U výpovědi z důvodu dlouhodobé zdravotní nezpůsobilosti dochází v praxi dle Hůrky k 

překlenutí výpovědí doby pomocí nuceného pracovního volna z důvodu nepřidělování práce, kdy 

zaměstnanci vzhledem v překážce v práci na straně zaměstnavatele náleží v souladu s § 208 ZP 

náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
197

 Dlouhodobě zdravotně nezpůsobilého 
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zaměstnance je jinak zaměstnavatel povinen dle § 41 odst. 1 písm. a) ZP převést na jinou práci. 

Opět tak může snadno dojít k situaci, kdy lze mít o zájmu zaměstnavatele na zaměstnávání 

zaměstnance určité pochyby. Uvedené problematické aspekty můžeme dle mého názoru 

vztáhnout i na výpovědní důvody podle § 52 písm. d) a h) ZP. 

Na základě důvodů zmíněných výše považuji za vhodné ve smyslu de lege ferenda 

stanovit výpovědní dobu v délce dvou měsíců pro případ výpovědi dané zaměstnavatelem 

z důvodů organizační povahy uvedených v § 52 písm. a) až c) ZP a pro případ výpovědi dané 

zaměstnavatelem z důvodů § 52 písm. d) až h) ZP výpovědní dobu v délce jednoho měsíce. 

K výpovědní době v délce jednoho měsíce se přiklání i Hůrka.
198

 Po vysvětlení důvodů úvahy de 

lege ferenda posoudím svou úvahu z hlediska principu flexicurity. 

Zkrácením délky výpovědní doby zcela jistě dojde ke zvýšení pružnosti zaměstnávání, 

na druhou stranu bude oslabena ochrana zaměstnance. Z hlediska ochrany a pružnosti v rámci 

pracovního poměru je však třeba dosáhnout vyváženosti, jelikož i přílišná ochrana zaměstnance 

může být kontraproduktivní tak, jako je tomu v námi uvedeném případě. Větší míru flexibility 

tedy považuji za pozitivní, přičemž ochrana zaměstnance bude zajištěna sice kratší, přesto 

zákonem zaručenou výpovědní dobou. Z hlediska ochrany zaměstnance nezapomínejme ani na 

oblast sociálního zabezpečení. 

Další otázkou je délka výpovědní doby v případě výpovědi ze strany zaměstnance. 

Podle § 50 odst. 3 ZP může zaměstnanec dát výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení 

důvodu. Lze tedy polemizovat nad tím, zda je současná dvouměsíční délka výpovědní doby 

adekvátní. Jestliže dává výpověď zaměstnanec, potřeba jeho ochrany v souvislosti se skončením 

pracovního poměru klesá oproti situaci, kdy se tak děje z vůle zaměstnavatele. Z tohoto důvodu 

mám za to, že délka výpovědní doby kratší než dva měsíce právní úpravě pracovního poměru 

prospěje z hlediska jeho flexibility, přičemž nedojde k výraznému ohrožení postavení 

zaměstnance. Z těchto důvodů považuji za vhodné ve smyslu de lege ferenda stanovit výpovědní 

dobu v délce jednoho měsíce pro případ výpovědi dané zaměstnancem. 

Diferenciaci délky výpovědní doby podle odpracovaných let u daného zaměstnavatele, 

kterou má v zákoníku práce zakotveno Slovensko, nepovažuji z hlediska české právní úpravy za 

zásadní či potřebnou. Podle mého názoru je vhodné, aby právní úprava byla pro své adresáty co 

nejjednodušší, a tedy jednotná, neboť právě taková právní úprava svým adresátům umožní činit 

správná rozhodnutí, a to i v souvislosti se skončením pracovního poměru. 
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9.3.2. Běh výpovědní doby 

Podle § 51 odst. 2 ZP počíná běžet výpovědní doba prvním dnem kalendářního měsíce, 

který následuje po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního kalendářního dne 

příslušného kalendářního měsíce; výjimkami jsou případy uvedené v § 51a, § 53 odst. 2, § 54 

písm. c) a § 63 ZP. Dochází tak situaci, kdy celková doba, kterou zaměstnanec v pracovním 

poměru do jeho skončení po podání výpovědi ještě setrvá, závisí na okamžiku doručení výpovědi 

druhému účastníku pracovního poměru. V případě, kdy se podaří výpověď doručit na samotném 

začátku kalendářního měsíce, setrvá zaměstnanec v pracovním poměru téměř další tři měsíce. 

Taková podoba současné právní úpravy dle mého názoru není správná, neboť 

v závislosti na okamžiku doručení výpovědi může dojít k situaci, kdy je jeden zaměstnanec 

zafixován v pracovním poměru na dobu téměř tří měsíců, přičemž zaměstnanec jiný v něm setrvá 

téměř o necelý měsíc méně. Odlišnost lze spatřovat ve skutečnosti, zda se jedná o výpověď 

danou zaměstnavatelem, či zaměstnancem. Pokud se jedná o výpověď ze strany zaměstnance, lze 

předpokládat, že takový zaměstnanec nemá zájem na déletrvajícím setrvání v pracovním 

poměru; téměř tříměsíční nezbytná účast v rámci pracovního poměru pro něho v takovém 

případě z hlediska jeho ochrany ztrácí význam a v případě, že je již domluven s jiným 

zaměstnavatelem na budoucím zaměstnání, mu může být dokonce na obtíž. Stejně tak 

vzpomeňme na výše uvedený případ, kdy je zaměstnanci dána výpověď z důvodů, které 

spočívají v jeho chování či ztrátě předpokladů nebo požadavků pro výkon práce; v takové situaci 

rapidně klesá zájem zaměstnavatele na dalším zaměstnávání zaměstnance, na základě čehož 

můžeme logicky odvodit, že je v zájmu zaměstnavatele, aby pracovní poměr skončil co nejdříve. 

Z uvedených důvodů považuji i s přihlédnutím k obecnému principu rovnosti za vhodné 

ve smyslu de lege ferenda stanovit začátek výpovědní ke dni, který následuje po dni doručení 

výpovědi. Ohledně konce výpovědní doby bychom aplikovaly obecnou úpravu pro konec lhůty 

nebo doby určené podle měsíců, kterou najdeme v § 605 odst. 2 OZ. 

O shodném konceptu právní úpravy polemizuje Hůrka.
199
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9.4. Úvahy de lege ferenda v souvislosti s vykoupením ze 

zaměstnání 

Institut vykoupení ze zaměstnání umožňuje účastníkovi pracovního poměru se za jistou 

kompenzaci zprostit povinností vyplývajících z pracovního poměru v případě jeho 

jednostranného skončení, a to bez nutnosti dodržet výpovědní dobu. O jeho zakotvení do našeho 

právního řádu se diskutuje v souvislostí se skutečností, že jediným prostředkem, kterým se lze 

takových povinností za současné právní úpravy zprostit, je možnost dohody o rozvázání 

pracovního poměru, která může být doprovázena v případě výpovědi dané zaměstnavatelem 

odstupným; možnost kompenzace za skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance však 

v rámci pracovního práva chybí.
200

 

Vykoupení z pracovního poměru tak poskytuje v souvislosti s výpovědí z pracovního 

poměru oběma jeho účastníkům možnost se jednostranně bez nutnosti souhlasu druhého 

účastníka vyvázat z povinností spojených s pracovním poměrem tak, že ke skončení pracovního 

poměru dojde dnem rozvazovacího pracovněprávního jednání, nikoli dnem uplynutí výpovědní 

doby. K tomuto okamžitému rozvázání dojde však pouze za předpokladu, že účastník pracovního 

poměru, který toto rozvazovací jednání činí, poskytne druhému účastníkovi příslušnou 

kompenzaci. V souvislosti s tím je nutné si položit otázku, jak vysoká by taková kompenzace 

měla být či jakým způsobem výši této kompenzace určit. 

Hůrka v souvislosti s výší kompenzace uvádí, že výše kompenzace má vyrovnávat 

újmu, kterou druhá strana utrpí v souvislosti s náhlým skončením pracovního poměru. V případě 

výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnavatelem se tak výše újmy, kterou utrpí 

zaměstnanec, odvíjí od výše odměny, která by mu za dále trvající pracovní poměr dále náležela, 

a zaměstnavatel by tak měl zaměstnanci poskytnout v případě vykoupení se ze zaměstnání 

kompenzaci odpovídající náhradě mzdy ve výši průměrného výdělku, který by jinak do uplynutí 

výpovědní doby obdržel. Pokud dává výpověď zaměstnanec, má poskytnout zaměstnavateli též 

kompenzaci ve výši odměny, kterou by do uplynutí výpovědní doby obdržel, neboť se jedná o 

částku ekvivalentní nákladům, které bude muset zaměstnavatel vynaložit na nového 

zaměstnance, zastávající práci vykoupivšího se zaměstnance.
201

 S tímto konceptem určování 
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výše kompenzace souhlasím, neboť je logický, spravedlivý a přesný. V případě výpovědi 

z pracovního poměru dané zaměstnavatelem bude vyplacením náhrady mzdy ve výše uvedeném 

rozsahu zajištěna ochrana zaměstnance, který může bezprostředně poté vstoupit do jiného 

pracovněprávního vztahu, uzavřít dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr či začít 

vykonávat jinou výdělečnou činnost, což mnozí zaměstnanci rádi přivítají a zaměstnavatel 

nebude muset daného zaměstnance, s nímž rozvázal pracovní poměr z kteréhokoliv důvodu, 

nadále zaměstnávat. Stejně tak se přikláním k tomu, že se má výše kompenzace v případě 

výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnancem odvíjet od výše odměny, kterou by jinak při 

dodržení výpovědní doby obdržel. Jelikož má však dojít k náhradě nákladů na pořízení nového 

zaměstnance, je třeba dle mého názoru zvážit zvýšení této částky o částku odpovídající výši 

sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele, neboť pouze tak dojde k pokrytí zmíněných 

nákladů. Nabízí se však otázka, zda je vhodné po zaměstnanci, jakožto slabší straně smluvního 

vztahu
202

, požadovat takto zvýšenou kompenzaci, než by bylo vyžadováno ve stejném případě od 

zaměstnavatele. 

V souvislosti s plněním kompenzace je třeba se zabývat otázkou její splatnosti. Jak bylo 

uvedeno výše, účelem kompenzace je nahradit újmu, kterou druhý účastník pracovního poměru 

skončením pracovního poměru bez výpovědní doby utrpí. Zaměstnanci je tak kompenzována 

náhrada mzdy, kterou by obdržel do uplynutí výpovědní doby, zaměstnavateli zase mzda, kterou 

by musel do její uplynutí poskytnout za danou práci jinému zaměstnanci. Z hlediska 

zaměstnance, kterému byla dána výpověď z pracovního poměru, z něhož se zaměstnavatel 

vykoupil, vezměme v potaz skutečnost, že za standardní situace by odměnu za vykonanou práci 

obdržel z hlediska její splatnosti nejpozději ke konci následujícího měsíce. Zaměstnavatel, který 

obdržel od zaměstnance výpověď spojenou s vykoupením se z pracovního poměru, nemusí 

svého zaměstnance nadále za výkon práce platit a dané prostředky může vynaložit na 

zaměstnance nového. Z tohoto důvodu je podle mě naprosto postačující a vhodné stanovit den 

splatnosti kompenzace za vykoupení se z pracovního poměru jako poslední den měsíce 

následujícího po měsíci doručení výpovědi druhému účastníkovi pracovního poměru. 

Z hlediska principu flexicurity by taková úprava byla podle mého názoru vyvážená, 

neboť by zvýšená pružnost zaměstnávání byla dorovnána zabezpečením v podobě kompenzace. 

Újma způsobená skončením pracovního poměru bez výpovědní doby by byla poskytnutím 

kompenzace zhojena. 
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Na základě výše uvedeného považuji za vhodné ve smyslu de lege ferenda umožnit 

oběma účastníkům pracovního poměru se z takového pracovního poměru jednostranným 

právním jednání vykoupit a zprostit se povinností vyplývajících z pracovního poměru ve 

výpovědní době. Výše kompenzace by v takovém případě byla rovna průměrnému měsíčnímu 

výdělku zaměstnance za jeden měsíc vykoupené výpovědní doby. Den splatnosti by byl dále 

stanoven k poslednímu dni měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi druhému 

účastníkovi pracovního poměru.  

Podle Hůrky by z hlediska praktického využití tento institut využívali zejména 

zaměstnavatelé, nikoli však zaměstnanci, u kterých není obvyklé, aby poskytovali s výjimkou 

náhrady škody jakákoli peněžitá plnění svému zaměstnavateli. Zároveň by Hůrka namísto 

okamžitého skončení pracovního poměru a stanovení splatnosti kompenzace zavedl nezbytnou 

dobu, po kterou by pracovní poměr ještě trval a během níž by došlo k realizaci vyrovnání 

vzájemných závazků plnění. Taková lhůta by mohla trvat např. jeden týden.
203

 

9.5. Úvahy de lege ferenda v souvislosti s výpovědními důvody 

Podle § 50 ZP je zaměstnavatel oprávněn dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů 

taxativně vymezených v § 52 ZP. 

Zabývejme se otázkou možnosti výpovědi danou zaměstnavatelem bez výpovědního 

důvodu z pohledu de lege ferenda. Taková právní úprava, která by umožňovala zaměstnavateli 

jednostranně rozvázat pracovní poměr, aniž by ve výpovědi vymezil některý z taxativně 

stanovených důvodů, by se naprosto vychýlila z rovnovážného stavu z hlediska principu 

flexicurity, neboť by se výrazně odvrátila od ochrany zaměstnance a ponechala jej libovůli 

zaměstnavatele. Aby zůstala právní úprava výpovědi z pracovního poměru z hlediska principu 

flexicurity vyvážená, bylo by nutné ji podpořit jiným sekuritním opatřením, a to např. adekvátní 

kompenzací ze strany zaměstnavatele. 

Podle čl. 30 LZPEU mají zaměstnanci právo na ochranu před neoprávněným 

propuštěním. Nabízí se otázka, zda by zákonné zakotvení možnosti výpovědi dané 

zaměstnavatelem bez uvedení důvodu za předpokladu poskytnutí adekvátní kompenzace nebylo 

v rozporu s uvedeným ustanoveném Listiny základních práv EU. 

Nejvyšší soud se ve svém rozsudku ze dne 8. 12. 2008, sp. zn. 21 Cdo 4196/2007 

zabýval otázkou, zda je aplikace práva cizího státu, které připouští možnost výpovědi pracovního 
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poměru zaměstnavatelem bez nutnosti vymezení důvodu výpovědi, v souladu s veřejným 

pořádkem z hlediska mezinárodního práva soukromého. Nejvyšší soud v tomto případě 

konstatoval, že taková úprava není v rozporu s veřejným pořádkem v takovém rozsahu, aby 

porušovala základní principy českého právního řádu. Uvedený závěr Nejvyšší soud v pozdější 

judikatuře potvrdil. 

Co se týče výše kompenzace za rozvázání pracovního poměru výpovědí danou 

zaměstnavatelem bez uvedení důvodu, muselo by se jednat o kompenzaci nadstandardní, neboť 

právě její mimořádná výše má vyvážit volnost zaměstnavatele při rozhodování o skončení 

pracovního poměru. Za předpokladu, že by po výpovědi následovala standardní dvouměsíční 

výpovědní doba v souladu s § 51 odst. 1 ZP, byl by po dobu jejího trvání zaměstnanec stále jejím 

prostřednictvím chráněn. Za adekvátní v tomto případě považuji kompenzaci ve výši 

šestinásobku průměrného měsíčního výdělku, tudíž bude zaměstnavatel chráněn dva měsíce 

v rámci výpovědní doby a šest měsíců v rámci navrhované kompenzace. Jedině takto přísným 

opatřením lze podle mého zabránit zaměstnavateli, aby v případě možnosti rozvázat pracovní 

poměr výpovědí bez vymezení taxativně stanoveného důvodu, zneužíval své libovůle. 

Hůrka navrhuje umožnit zaměstnavateli dát zaměstnanci výpověď, jestliže po něm 

nelze, vzhledem k osobě zaměstnance, spravedlivě požadovat, aby v pracovním poměru 

pokračoval. Jelikož taková právní úprava existuje v několika zemích EU, není se dle Hůrky třeba 

obávat jejího zneužívání.
204

 Podle mého názoru může taková právní úprava pozitivně přispět 

v řešení případů, kdy je pracovní poměr z nějakého důvodu již nefunkční či neefektivní a 

přestože by jej rád zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázal, nemůže tak z důvodu absence 

naplnění jednoho z výpovědních důvodů v aktuálně účinném § 52 ZP učinit, a proto bych 

považoval doplnění § 52 ZP o jeden, byť velmi obecně vymezený, výpovědní důvod za vhodné. 

Problematickou se může jevit právě obecná povaha takto vymezeného výpovědního důvodu, 

kterým by se výrazně odlišoval od ostatních výpovědních důvodů, které jsou již v aktuálně 

účinném zákoníku práce upraveny. Z důvodu větší obecnosti je zde tak mnohem větší 

pravděpodobnost, že zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, aniž by 

skutečně byl výpovědní důvod naplněn. V takovém případě se však zaměstnanec může domáhat 

určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru u soudu; navíc lze očekávat, že v případě 

zakotvení tohoto nového výpovědního důvodu bude jeho obecnost časem oslabena relevantní 

judikaturou.  
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo poskytnout ucelený pohled na současnou právní 

úpravu výpovědi z pracovního poměru v českém právním řádu. Získané poznatky jsem na závěr 

své práce využil v rámci svých úvah a námětů de lege ferenda, kdy jsem konfrontoval současnou 

právní úpravu s případnými změnami, které by dle mého právní úpravě výpovědi z pracovního 

poměru prospěly. Diplomová práce však vzhledem k rozsáhlosti a složitosti právní úpravy 

nemůže ze své podstaty podat její úplný a vyčerpávající výklad a analýzu. 

Úvod své diplomové práce jsem zasadil do teoretického vymezení pracovního práva a 

jeho zařazení v systému práva jako celku. V následujících kapitolách jsem zmínil historický 

vývoj pracovního práva a jeho mezinárodněprávní kontext. Následně jsem se již zabýval platnou 

právní úpravou pracovního práva od základních zásad pracovněprávních vztahů až právní právní 

úpravě samotné výpovědi z pracovního poměru. Závěrem jsem představil již zmíněné úvahy a 

náměty de lege ferenda. 

Při psaní své diplomové práce jsem vycházel zejména z odborné literatury, kterou jsem 

doplnil relevantní judikaturou. Mým záměrem bylo zaměřit se judikaturu, která vychází 

z rozhodnutí vydaných v posledních letech, tedy v letech 2017-2019, neboť starší judikatura 

bývá často uváděna a citována v již existujících kvalifikačních pracích a literatuře. 

V některých pasážích své práce jsem pro srovnání uvedl slovenskou právní úpravu a 

snažil se poukázat na vzájemné podobnosti a rozdíly. Stejně tak jsem se na některých místech 

nevyhnul komparaci současné právní úpravy se zákoníkem práce účinným do 31. 12. 2006. 

Poté, co jsem ve své diplomové práci nastínil právní úpravu výpovědi z pracovního 

poměru a v souladu s principem flexicurity uvedl své úvahy a náměty de lege ferenda, považuji 

současnou právní úpravu po jejím zhodnocení za velmi „ochranářskou“. Ustanovení zákoníku 

práce upravující institut výpovědi z pracovního poměru se dle mého názoru příliš přiklánějí na 

stranu ochrany zaměstnance, což může negativně ovlivnit nejen pružnost zaměstnávání 

z pohledu zaměstnavatele, ale být kontraproduktivní i vzhledem k zájmům zaměstnance, který 

může být často chráněn proti své vůli. 

Z uvedených důvodu se domnívám, že by současné právní úpravě prospěla liberalizace 

ve smyslu mírného odklonu od ochrany zaměstnance a současného posílení volnosti 

zaměstnavatele a pružnosti v zaměstnávání. Příklady prostředků, jak takového stavu dosáhnout, 

jsem nastínil v poslední kapitole své diplomové práce. Vhodným opatřením by tak podle mého 

názoru bylo zejména zkrácení výpovědní doby za současného stanovení počátku její běhu ke dni 

doručení výpovědi. Obecně by podle mého názoru k liberalizaci českého pracovněprávního 
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prostředí přispělo zakotvení možnosti peněžité kompenzace spojené s jednostranným rozvázáním 

pracovního poměru, kterou ve své diplomové práci práci zmiňuji v rámci úvah de lege ferenda 

v souvislosti s vykoupením se ze zaměstnání či výpovědí danou zaměstnavatelem bez uvedení 

důvodu. 

Zároveň však mějme na paměti, že případná liberalizace zákoníku práce musí mít 

racionální základ a nesmí dosáhnout takové úrovně, kdy dosáhneme nežádoucího stavu 

v opačném smyslu, tedy kdy bude úprava zaměstnávání velmi pružná, ovšem ochrana 

zaměstnance nedostatečná. Cílem právní úpravy by podle mého mělo být v každém případě 

nalézt rozumný kompromis mezi oběma póly a nastavit adekvátní podmínky zaměstnávání, které 

budou vyhovovat zaměstnancům i zaměstnavatelům a ve svém důsledku prospějí celému 

hospodářství. 
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Výpověď z pracovního poměru 

Abstrakt 

 

Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený pohled na současnou právní úpravu 

výpovědi z pracovního poměru a získané poznatky využít k úvahám a námětům de lege ferenda. 

 Práce se skládá z devíti kapitol, které zahrnují teoretické zařazení pracovního práva do 

systému práva, vývoj pracovního práva, jeho mezinárodní kontext a jádro diplomové práce 

týkající se současné právní úpravy výpovědi z pracovního poměru. Závěrečná část diplomové 

práce se zabývá úvahami de lege ferenda, jejichž cílem je nastínit případné legislativní změny, 

které by současné právní úpravě pracovního poměru prospěly. Navrhované změny jsou 

konfrontovány s principem flexijistoty.  

Klíčovým právním předpisem v souvislosti s výpovědí z pracovního poměru je zákoník 

práce. Relevantní ustanovení zákoníku práce jsou v diplomové práci podrobně rozebrány. Práce 

však zmiňuje i ostatní právní předpisy, které jsou z hlediska předmětu diplomové práce důležité. 

V určitých pasážích dochází ke srovnání účinné právní úpravy se zákoníkem práce z roku 1965 a 

slovenským zákoníkem práce. Z hlediska zdrojů vychází diplomová práce především z odborné 

literatury doplněné relevantní judikaturou. V rámci judikatury se autor zaměřuje na rozhodnutí 

Nejvyššího soudu a Ústavního soudu z poslední let, zejména na soudní rozhodnutí z let 2017-

2019. 

Autor v závěru své práce vyjadřuje názor, že současná právní úprava výpovědi 

z pracovního poměru poskytuje zaměstnanci takovou míru ochrany, která může být v určitých 

případech kontraproduktivní a naopak snižuje pružnost zaměstnávání. Z tohoto důvodu autor 

navrhuje české pracovní právo liberalizovat, a to zejména legislativními změnami, které v závěru 

své diplomové práce uvádí. Zároveň však autor varuje před způsobem liberalizace právní 

úpravy, jejímž nežádoucím následkem by byla nedostatečná úroveň ochrany zaměstnance. 

 

Klíčová slova: 

pracovní právo, skončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru 
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Notice of termination of employment 

Abstract 

 

The aim of this thesis is to present an integrated view of a current regulation of notice of 

termination of employment and to use the knowledge acquired for considerations and 

suggestions de lege ferenda. The thesis is divided into nine chapters covering a theoretical 

classification of labour law within the legal system, evolution of labour law, international context 

of labour law and the core of the thesis concerning the current regulation of notice of termination 

of employment. The final part of the thesis is concerning with considerations de lege ferenda, 

aiming to present possible legislative amendments able to enhance the current regulation. The 

proposed amendments are confronted with the principle of flexicurity. 

The key regulation in relation to notice of termination of employment is labour code. 

Relevant provisions of labour code are thoroughly analyzed in the thesis. However, the thesis 

also refers to other regulations which are important in connection with the thesis‘ subject. In 

certain passages, there is a comparison of the effective regulation with labour code of 1965 and 

Slovak labour code. Concerning the sources, the thesis is primarily based on literature 

complemented by relevant case-law. Within the case-law, the author is focused on the decisions 

of the Supreme Court and the Constitutional Court issued in the last few years, especially on 

decisions of 2017-2019. 

 In the conclusion, the author argues that the current regulation of notice of termination of 

employment provides the employee with such level of protection that may be even counter-

productive in certain cases and, on contrary, decrease the flexibility of employment. For these 

reasons, the author suggests to liberalize the Czech labour law, especially through amendmends 

presented in the conclusion. Simultaneously, the author warns about the way liberalization of the 

regulation that would unintentionally generate an insufficient level of protection of the 

employee. 
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