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Úvod 

Výše uvedené téma jsem si zvolil pro jeho přetrvávající aktuálnost a význam, nejen co se týče 

skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, ale nadčasová je i problematika skončení 

pracovního poměru obecně. Avšak takto vymezené téma by bylo příliš široké. 

Rozhodl jsem se tedy zaměřit se na otázku neplatnosti a zdánlivosti skončení pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele, neboť v této problematice mám ze své omezené praxe alespoň 

nějaké zkušenosti.  

Chtěl bych do své práce zahrnout nejen důvody pro neplatnost a zdánlivost, na které 

zákonodárce pamatoval výslovně přímo v textu zákona, ale i další důvody, které právní úprava 

implikuje a které mohou představovat pro zaměstnavatele komplikace spojené s pokračováním 

pracovního poměru, který již měl za skončený.  

Zajímavou oblastí je problematika vícerého skončení pracovního poměru, které Nejvyšší soud 

České republiky považuje za přípustné při splnění určitých podmínek, tedy za platný způsob 

skončení pracovního poměru.  

Pro řádné skončení pracovního poměru je nutné také písemnost týkající se zániku pracovního 

poměru řádně doručit, neboť právní jednání, které nebylo adresátu řádně doručeno, bude pouze 

zdánlivé. S ohledem na poměrně rychlou novelizaci v oblasti doručování, vstupující v účinnost již 

od 30. července roku 2020, se budu zabývat jak právní úpravou účinnou v době první poloviny 

tohoto roku, tak právní úpravou po novelizaci, pokusím se zhodnotit její vhodnost i to, co může 

přinést do praxe zaměstnavatelů. 

 Cílem této práce je shrnout obecným způsobem samotné instituty neplatnosti a zdánlivosti 

právního jednání, jejich specifika v pracovním právu, zejména při skončení pracovního poměru ze 

strany zaměstnavatele, uvést jednotlivé důvody, kdy může být právní jednání směřující ke 

skončení pracovního poměru neplatné či zdánlivé a zároveň zanalyzovat výše uvedené právní 

názory týkající se neplatnosti a zdánlivosti, uvést nosné důvody a kriticky se nad nimi zamyslet. 

Diplomová práce bude vycházet z právního stavu k 30. 7. 2020. 
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1 Vztah práva pracovního a občanského 

1.1 Historický vývoj 

Vzhledem k zaměření diplomové práce nebude tato pasáž zcela vyčerpávající a omezím se 

pouze na novodobou historii. Cílem této úvodní historické pasáže je upozornit na vývoj vztahu 

pracovního a občanského práva v době předchozího a současného tisíciletí, a poukázat na to, že 

v historickém kontextu není samozřejmostí, že se v pracovním právu použije subsidiárně právo 

občanské. Pro zvolené téma diplomové práce tudíž nelze v žádném případě opomenout tuto 

obecnou právní úpravu. 

O existenci moderního pracovního práva na území České republiky můžeme hovořit až 

v souvislosti se zrušením nevolnictví koncem 18. století, respektive počátkem 19. stolení, 

v souvislosti s rozvojem průmyslové výroby, více pracovními příležitostmi ve městech a přesunem 

obyvatelstva za těmito příležitostmi.1 Do té doby roztříštěnou právní úpravu spojil rakouský 

Obecný zákoník občanský (dále „ABGB“), který pracovněprávní vztah upravoval jako smlouvu 

námezdní v hlavě dvacáté šesté. Později došlo novelizací k rozdělení na dva samostatné smluvní 

typy, smlouvu o dílo a smlouvu služební. I na smlouvu služební se aplikovala obecná ustanovení 

ABGB, včetně úpravy právních jednání obecně – tedy i platnosti a neplatnosti, odpovědnosti za 

škodu atd.2 V tomto období tedy můžeme sotva hovořit o samostatnosti pracovního práva jako 

právního odvětví, právo pracovní bylo právem občanským. 

Později pozbývala právní úprava tehdejšího služebního poměru v přejatém ABGB (nově 

označovaném jako Obecný občanský zákoník, dále „OOZ“) na významu v souvislosti 

s charakteristickou prvorepublikovou fragmentarizací práva. Právní předpisy obsahovaly 

specifickou úpravu pro jednotlivé typy zaměstnání.3 

V období nesvobody, tedy letech 1938–1945, nedocházelo k významnějším změnám v oblasti 

pracovního práva, vyjma některých nacistických opatření, jako byla diskriminace určitých skupin 

obyvatelstva a nucená práce.4 

 

 

 

1 ŠTANGOVÁ, Věra. In BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, 464 s. ISBN 978-80-7400-283-0. s. 20; ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu 

občanského práva. Praha: Auditorium, 2012, 312 s. ISBN 978-80-87284-24-7. s. 74. 
2 ŠTEFKO, Martin. Tamtéž. s. 74, 75. 
3 Tamtéž s. 75, 76. 
4 ŠTANGOVÁ, Věra a Marie KALENSKÁ. In BĚLINA, Miroslav a kol. Tamtéž. s. 23. 
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V době poválečné ještě nedocházelo k žádným koncepčním změnám, naopak některá opatření 

z doby nacismus byla prodloužena a využita např. k omezení podnikání z důvodu nedostatku 

pracovních sil. Dále docházelo k přidělování osob k práci. U osob, které pozbyly československé 

státní občanství, se jednalo o veřejnoprávní poměr bez subsidiárního působení OOZ. Pro ostatní 

pracovní poměry vzniklé přidělením, které byly výslovně soukromoprávní povahy, se naopak 

OOZ podpůrně použil.5 

Na přelomu 40. a 50. let nově přijímané právní předpisy, judikatura i nauka počítaly 

s podpůrnou působností občanského práva. 

Nový občanský zákoník z roku 1950 plánovaně pracovněprávní úpravu neobsahoval, ta zůstala 

v „torzu“ OOZ. Objevily se již snahy po osamostatnění pracovního práva od práva občanského, 

jinými byla samostatnost zpochybňována, obecné soudy však princip samostatnosti akceptovaly. 

Jedná se o samostatnost pouze relativní a bývá vyzdvihována blízkost oborů.6 

Koncem 50. let pracovní právo tvořil roztříštěný a nepřehledný systém právních norem. V roce 

1960 bylo konečně rozhodnuto o jeho kodifikaci do nového zákoníku práce.7 

Zákoník práce přijatý v roce 1965 (dále „ZP 1965“), ovlivněn principem, že práce není zbožím, 

se zcela oprostil od svázanosti s občanským právem a pracovní právo bylo považováno za 

samostatné právní odvětví. V tomto zákoníku práce byly upraveny i obecné instituty a bylo 

vyloučeno podpůrné využití občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy.8 Nejednalo se o však 

o úplnou izolaci, soudy i odbornou literaturou bylo dovozeno, že za splnění určitých podmínek je 

přípustná analogická aplikace občanského práva.9 

Po roce 1989 nedošlo k významnému obratu a Nejvyšší soud i Ústavní soud akceptovaly 

samostatnost pracovního práva. Nejvyšší soud poukazoval na samostatnou úpravu obecných 

institutů, jako způsobilost k právním jednáním a úpravu právních jednání, včetně jejich 

neplatnosti, a dále na to, že právní předpisy nevymezovaly vztah mezi právem pracovním a 

občanským. Lze ovšem také nalézt rozhodnutí Nejvyššího soudu, která doktrínu samostatnosti 

pracovního práva zpochybňují.10 

 

 

 

5 ŠTEFKO, Martin. Tamtéž. s. 95–99. 
6 Tamtéž s. 99-103. 
7 ŠTANGOVÁ, Věra a Marie KALENSKÁ. Tamtéž. s. 24, 25. 
8 Tamtéž s. 5. 
9 ŠTEFKO, Martin. Tamtéž. s. 106. 
10 Tamtéž s. 106, 107. 
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Ústavní soud se k otázce samostatnosti pracovního práva dle ZP 1965 vyjádřil i v roce 2008, 

tedy dva roky po přijetí nového zákoníku práce, zákona č. 262/2006 Sb. (dále „zákoník práce“ či 

„ZP“). „V nálezu sp. zn. II. ÚS 531/06 Ústavní soud konstatoval, že nikdy neakceptoval doktrínu 

izolovanosti pracovního práva, resp. jeho nezávislosti na právu soukromém.“11 

1.2 Přijetí zákoníku práce z roku 2006 

Nové podmínky po roce 1989 přinesly nové požadavky. Ukázalo se, že pouhá novelizace 

starého kodexu nemůže být dostatečná. Mělo tedy dojít k přijetí nového zákoníku reflektujícího 

potřeby tržní ekonomiky, který by měl být založený na zásadě „co není zakázáno, je dovoleno“ 

(naproti tomu ZP 1965 obsahoval především kogentní ustanovení).12 

Co se týče vztahu práva občanského a pracovního, nový zákoník nejprve vycházel z principu 

delegace,13 tj. aby se v daném případě aplikoval občanský zákoník, muselo na něj být v zákoníku 

práce výslovně odkázáno. 

Princip delegace použitý v ZP byl krátce po přijetí zákona úspěšně napadnut u Ústavního 

soudu, který jej zrušil poukazuje na rozpor s principy demokratického právního státu (čl. 1 odst. 1 

Ústavy). Delegace dle Ústavního soudu nemůže pokrýt všechny situace, které mohou v pracovním 

právu nastat, a tímto by zavládla právní nejistota, která je v rozporu s principy právního státu.14 

Namísto delegace se tak uplatní princip subsidiarity. Zákoník práce je tedy speciálním právním 

předpisem vůči občanskému zákoníku: „Zásadně platí, že občanské právo je obecným soukromým 

právem (jinak řečeno: občanský zákoník je obecným soukromoprávním předpisem) subsidiárně 

platným vůči ostatním soukromoprávním odvětvím (ostatním soukromoprávním předpisům). 

Předpisy upravující tato odvětví (tyto ostatní soukromoprávní předpisy) mají zásadně přednost, 

avšak neupravují-li určitou otázku, nastupuje obecná občanskoprávní úprava.“15 

Zároveň je nutno poukázat na historický vývoj (viz výše), kdy z počátku pracovní právo (a 

další právní odvětví) původně nebylo samostatným oborem, ale postupně se z obecného 

občanského práva muselo vyčlenit.16 

 

 

 

11 Tamtéž s. 108. 
12 ŠTANGOVÁ, Věra a Marie KALENSKÁ. Tamtéž s. 28-31. 
13 Tamtéž. 
14 ŠTEFKO, Martin. Tamtéž. s. 176, 177. 
15 Bod 209 nálezu Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06. 
16 Tamtéž. 
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V současné právní úpravě je vztah subsidiarity upraven v § 4 ZP tak, že pokud nelze na 

pracovněprávní vztahy použít úpravu zákoníku práce, použije se zákoníku občanského, „a to vždy 

v souladu se základními zásadami pracovněprávním vztahů.“ Tyto jsou nevyčerpávajícím 

způsobem uvedeny v § 1a odst. 1 ZP. 

Na pracovněprávní vztahy se naopak výslovně nepoužijí ustanovení občanského zákoníku, 

která by byla v rozporu s § 346b až 346d ZP. Pokud by si smluvní strany v rozporu s tímto 

ustanovením ujednaly např. zástavní právo či smluvní pokutu, byla by tato ujednání dle § 346e ZP 

zdánlivá („nepřihlíží se“).17 

„Nový“ občanský zákoník, tedy zákon č. 89/2012 Sb., vztah zákoníku práce a občanského 

zákoníku (dále „OZ“), reflektuje v § 2401 odst. 1: „Pracovní poměr, jakož i práva a povinnosti 

zaměstnance a zaměstnavatele z pracovního poměru upravuje jiný zákon. ..“ Tímto jiným zákonem 

je právě zákoník práce. 

Vzhledem k tématu diplomové práce je vhodné upozornit, že zákoník práce18 až do počátku 

roku 2014 neobsahoval sankci zdánlivosti (nicotnosti), vady pracovněprávních jednání tedy mohly 

být stiženy pouze neplatností právního jednání.19 

 

 

 

17 ŠTANGOVÁ, Věra. In BĚLINA, Miroslav a kol. Tamtéž. s. 34. 
18 Tedy zákoník práce z roku 2006. 
19 DRÁPAL, Ljubomír a Zdeněk NOVOTNÝ. § 19 Neplatnost právního jednání. In: BĚLINA, Miroslav a kol. 

Zákoník práce. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 106. 
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2 Klíčové pojmy 

2.1 Pracovní poměr 

Pracovní poměr je společně s právními vztahy založenými dohodami o pracích konaných 

mimo pracovní poměr základním pracovněprávním vztahem. Pouze v nich může být konána 

závislá práce, nestanoví-li zvláštní předpisy jinak.20 

Znaky závislé práce dle § 2 odst. 1 ZP jsou: 

a) vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, 

b) výkon jménem zaměstnavatele, 

c) podle pokynů zaměstnavatele, 

d) osobní výkon práce zaměstnancem – tedy nepřenositelnost. 

Právní úprava ponechává smluvním stranám prostor pro volbu typu smluvního vztahu. Bude-

li se však jednat o činnost naplňující znaky závislé práce, bude se jednat o pracovněprávní vztah 

podléhající zákoníku práce,21 bez ohledu na označení dané smlouvy, případně i přes absenci 

zákonem požadované formy. Ta má být dle § 34 odst. 2 ZP písemná. Byla-li v rozporu s tímto 

ustanovením sjednána ústně a bylo-li již započato s plněním, bude se přesto jednat o platně 

uzavřený pracovní poměr: 

„Pracovní smlouva, resp. dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce, v níž už bylo 

započato s plněním, bude platná, i když byla sjednána ústně. Nedostatek formy lze postihnout 

pouze ve veřejnoprávní rovině sankcí ze strany inspektorátu práce.“22 

Pracovní poměr může být uzavřen také konkludentně, tedy mlčky. Od pracovního poměru 

uzavřeného konkludentně je třeba rozlišovat tzv. faktický pracovní poměr. Ten vznikne: „... tehdy, 

jestliže fyzická osoba započne pro zaměstnavatele vykonávat práci na základě právního jednání, 

ačkoliv na základě tohoto jednání nemohl pracovní poměr platně vzniknout, neboť nebylo úmyslem 

ani jedné ze smluvních stran tento pracovní poměr uzavřít.“23 Jedná se o právní vztah, který 

vznikne tím, že fyzická osoba koná pro zaměstnavatele s jeho vědomím závislou práci dle jeho 

 

 

 

20 § 3 zákoníku práce. 
21 HŮRKA, Petr. § 2 Vymezení závislé práce. In: VYSOKAJOVÁ, Margerita, a kol. Zákoník práce: Komentář 

[Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2020-3-3]. ASPI_ID KO262_2006CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 

2336-517X. 
22 Tamtéž § 20. 
23 JOUZA, Ladislav. Vznik pracovního poměru v aktuální judikatuře. In http://www.bulletin-advokacie.cz [online]. 

[cit. 2020-02-29]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/vznik-pracovniho-pomeru-v-aktualni-

judikature? 

http://www.bulletin-advokacie.cz/vznik-pracovniho-pomeru-v-aktualni-judikature?
http://www.bulletin-advokacie.cz/vznik-pracovniho-pomeru-v-aktualni-judikature?
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pokynů, avšak platný pracovněprávní vztah nevznikl,24 a to ani konkludentně. Rozdíl je podstatný, 

neboť v tomto případě nedojde k uzavření pracovního poměru, ale k specifickému, právem 

neupravenému faktickému vztahu, který může být ukončen také bezformálně.25 Příkladem může 

být situace, kdy se zaměstnavatel mylně domnívá, že pracovní poměr stále trvá a tedy (již bývalé) 

zaměstnankyni nadále přiděluje práci. V takovém případě nelze dovodit vůli uzavřít pracovní 

smlouvu, byť jen konkludentním způsobem.26 

2.2 Právní jednání 

Právní jednání tvoří společně s právními událostmi právní skutečnosti. Ty jsou skutečnostmi 

právně významnými, se kterými právo spojuje vznik, změnu nebo zánik subjektivních práv a 

povinností (tedy mají právní následky).27 Dle občanského zákoníku právní jednání vyvolává ty 

právní následky, „které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých 

mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran.“28 

Právní jednání je závislé na lidské vůli a je projevem zásady autonomie vůle. Nastává, protože 

jednající chce, aby následek nastal, tedy aby došlo ke vzniku, změně, nebo zániku právního 

poměru, práv a povinností. Projev vůle je tvořen jak svou vnitřní stránkou, vůlí, tak její vnější 

stránkou, projevem, musí tedy dojít k naplnění obou. Ne vždy postačí pouhý projev vůle, aby se 

jednalo o právní jednání. Ve většině případů zákon požaduje přistoupení dalších okolností, jako je 

další projev vůle nebo reálný akt.29 Jednat lze konáním i nekonáním (opomenutím), výslovně i 

konkludentně.30 

Právní jednání je třeba interpretovat v souladu se základními zásadami soukromého práva 

ukotvenými v občanském zákoníku v § 1 až 8, resp. skrze § 3 odst. 3 OZ i v souladu s dalšími 

 

 

 

24 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 8. 2017, sp. zn. Pl. I. ÚS 615/17. 
25 JOUZA, Ladislav. Tamtéž; rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2029/2009. 
26 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2029/2009. 
27 HENDRYCHOVÁ, Michaela. K právnímu jednání dle občanského zákoníku. In https://www.pravniprostor.cz/ 

[online]. [cit. 2020-03-18]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/k-pravnimu-

jednani-dle-obcanskeho-zakoniku. 
28 § 545 OZ 
29 TICHÝ, Luboš. § 545 Právní jednání a jeho následky. In: ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: Komentář, 

Svazek I, (§ 1-654) [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2020-3-18]. ASPI_ID KO89_a2012CZ. Dostupné v 

Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 
30 § 546 OZ 

https://www.pravniprostor.cz/
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/k-pravnimu-jednani-dle-obcanskeho-zakoniku
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/k-pravnimu-jednani-dle-obcanskeho-zakoniku
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„obecně uznávanými zásadami spravedlnosti a práva.“31 Právní jednání nemůže obsahem ani 

účelem odporovat dobrým mravům a zákonu (resp. jeho kogentním ustanovením).32 

2.2.1 Právní jednání v pracovněprávních vztazích 

Je nutné rozlišovat, která jednání jsou právními jednáními a která nejsou,33 neboť některá 

jednání mohou být pouhými faktickými úkony. Předchozí kapitolu můžeme shrnout tak, že právní 

jednání jsou jednání závislá na lidské vůli, která mají právní následky.  

Jako příklad pracovněprávního jednání, kterým zanikají subjektivní práva a povinnosti 

obsažená v pracovním poměru, můžeme uvést výpověď z pracovního poměru jako jednostranné 

právní jednání, nebo dohodu o skončení pracovního poměru jako příklad dvoustranného právního 

jednání. Naproti tomu nebude právním jednáním písemnost, která zaměstnance upozorňuje na 

určitou skutečnost, například na porušení některé povinnosti zaměstnance.34 Taková tedy z povahy 

věci nemůže být „neplatná.“ 

Pracovněprávní jednání není přímo vymezeno ani zákoníkem práce, ani občanským 

zákoníkem.35 S ohledem na zvláštní povahu pracovněprávního vztahu a zásadu zvláštní ochrany 

zaměstnance jsou však dovozovány některé odlišnosti.36 

U některých druhů právních jednání zákoník práce stanoví odchylky od obecné 

občanskoprávní úpravy (odstoupení od smlouvy37, postoupení práva a započtení38). 

Co se týče subjektů pracovněprávních jednání, může je činit pouze ten, kdo je způsobilý být 

smluvní stranou základních pracovněprávních vztahů39 nebo jiným způsobilým subjektem 

pracovněprávních vztahů. 

 

 

 

31 TICHÝ, Luboš. Tamtéž. 
32 § 547 OZ 
33 HŮRKA Petr a Petr BEZOUŠKA. 3.2.1.1 Pojem právního jednání. In: HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 2. vyd. 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 575 s. ISBN 978-80-7380-540-1. s. 79. 
34 Tamtéž. 
35 DRÁPAL, Ljubomír. §18 Výklad právního jednání. In: PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce: Praktický komentář 

[Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2020-3-23]. ASPI_ID KO262_p12006CZ. Dostupné v Systému ASPI. 

ISSN: 2336-517X. 
36 HŮRKA Petr a Petr BEZOUŠKA. Tamtéž. 
37 Např. § 34 odst. 4 ZP 
38 Viz § 144a ZP 
39 Tedy zaměstnanec (§6 ZP) a zaměstnavatel (§7 ZP). 
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Předmětem je zejména vznik, změna nebo zánik práv a povinností v pracovněprávních 

vztazích. Obsah nesmí být objektivně nemožný a nedovolený (v rozporu se zákonem nebo dobrými 

mravy) – zde tedy není rozdíl oproti obecné právní úpravě, viz. § 574 OZ. 

U právních jednání s předepsanou formou (zpravidla písemnou40) je třeba trvat na jejím 

dodržení. K požadavku vůle viz předchozí kapitola diplomové práce. 

Pokud výše uvedené náležitosti nejsou dodrženy, jedná se o „vady pracovněprávního jednání, 

jejichž následkem je zejména zdánlivost (nicotnost) nebo absolutní či relativní neplatnost právních 

jednání.“41 

I v pracovním právu může dojít k uplatnění občanskoprávního institutu konverze.42 Pokud by 

pracovněprávní jednání nesplňovalo všechny náležitosti a bylo by jinak neplatné, a pokud splňuje 

náležitosti jiného právního jednání (a je-li „z okolností zřejmé, že vyjadřuje vůli jednající osoby“), 

bude se jednat o toto platné právní jednání. Jako příklad komentář k zákoníku práce uvádí situaci, 

kdy je „pro překročení přípustného rozsahu výkonu prací neplatná dohoda o pracovní činnosti, 

obsahuje ujednání o druhu práce, o místu výkonu práce a o dni nástupu do práce, a může tak na 

jejím základě platně vzniknout pracovní poměr (jestliže by to bylo v souladu s vůlí stran a jestliže 

by byly splněny ostatní předpoklady vzniku pracovního poměru).“43 Stejný závěr také dlouhodobě 

zastává judikatura.44 

2.2.2 Výklad právních jednání v pracovněprávních vztazích 

Právní jednání je třeba interpretovat v souladu se základními zásadami soukromého práva 

ukotvenými v občanském zákoníku v § 1 až 8, resp. skrze § 3 odst. 3 OZ i v souladu s dalšími 

„obecně uznávanými zásadami spravedlnosti a práva.“45 Právní jednání nemůže obsahem i účelem 

odporovat dobrým mravům a zákonu (resp. jeho kogentním ustanovením).46 

„Právní jednání se posuzuje podle svého obsahu,“47 tedy nikoliv označení.  Právní jednání také 

vykládáme dle úmyslu jednajícího (§ 556 odst. 1 OZ) a je-li možné použitý výraz interpretovat 

 

 

 

40 Např. pracovní smlouva § 34 odst. 2, zkušební doba § 35 odst. 6, dohoda o rozvázání pracovního poměru § 49 odst. 

2 ZP. 
41 DRÁPAL, Ljubomír. Tamtéž. 
42 § 575 OZ 
43 DRÁPAL, Ljubomír. Tamtéž. 
44 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28. 3. 1975, sp. zn. 5 Cz 6/75, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 

2005, sp. zn. 21 Cdo 2163/2004. 
45 TICHÝ, Luboš. Tamtéž. 
46 § 547 OZ 
47 § 555 odst. 1 OZ 
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různým způsobem, interpretuje se k tíži toho, kdo jej použil jako první.48 Toto je však v pracovním 

právu modifikováno realizací zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance49 

v ustanovení § 18 ZP, které stanoví, že pokud lze „právní jednání vyložit různým způsobem, 

použije se výklad pro zaměstnance nejpříznivější,“ tedy bez ohledu na skutečnost, kdo daného 

výrazu jako první použil.  

Nejprve je tedy třeba interpretovat vůli osoby, která právně jedná, a pokud dojdeme 

k různým možnostem výkladu, vykládáme právní jednání tak, aby bylo pro zaměstnance co 

nejpříznivější.50 

2.3 Neplatnost 

Pojem neplatnosti právního jednání není jako takový právními předpisy definován. Občanský 

zákoník však s tímto pojmem dále pracuje a upravuje všeobecná ustanovení, hlavní důvody 

neplatnosti a následky neplatnosti.51 Dle komentářové literatury je neplatným „takové právní 

jednání, které není schopno vyvolat právní následky, tj. je trvale neúčinné, a to od svého vzniku.“ 

Právní jednání, které je vůči některým osobám účinné a vůči jiným nikoliv, označujeme jako 

relativně neúčinné. Neplatná či neúčinná může být také jen část právního jednání, takovou situaci 

poté označujeme za dílčí neplatnost, resp. neúčinnost.52 

Z hlediska účelu právní úpravy a následků neplatnosti rozlišujeme neplatnost relativní a 

absolutní.  

Účelem neplatnosti relativní je ochrana zájmů jednotlivce (či právnické osoby). Ten musí být 

dle římskoprávní zásady vigilantibus iura scripta sunt bdělý svých práv a sám musí namítat 

neplatnost, která je stanovena na ochranu jeho zájmů. Neučiní-li tak, na relativně neplatné právní 

jednání bude pohlíženo jako na od počátku platné.  

Naproti tomu účelem institutu absolutní neplatnosti je ochrana širšího okruhu osob, zpravidla 

celé společnosti. Absolutní neplatnost může namítat kdokoliv; může být také zjištěna soudem 

z úřední povinnosti, aniž by kdokoliv neplatnost namítal.53 Nastává již přímo ze zákona a 

 

 

 

48 § 557 OZ 
49 § 1a odst. 1 písm. a) ZP. 
50 HŮRKA, Petr. § 18 Neplatnost právních jednání. Tamtéž. 
51 §§ 574 a n. OZ. 
52 TICHÝ, Luboš. § 580 Hlavní důvody neplatnosti. Tamtéž. 
53 HENDRYCHOVÁ, Michaela. Následky neplatnosti. In https://www.pravniprostor.cz/ [online]. [cit. 2020-03-03]. 

Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nasledky-neplatnosti. 

https://www.pravniprostor.cz/
https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nasledky-neplatnosti
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rozhoduje-li o absolutní neplatnosti soud, má jeho rozhodnutí pouze deklaratorní povahu.54 

Typická je formulace „soud přihlédne i bez návrhu,“ která je obsažena v § 588 OZ. 

Platnost právního jednání posuzujeme vždy k okamžiku a se zřetelem na okolnosti, kdy je 

právní jednání učiněno,55 pozdější okolnosti nejsou vzhledem k platnosti relevantní. 

2.4 Zdánlivost 

Od neplatnosti je třeba odlišovat zdánlivost (neboli nicotnost), kdy se o právní jednání nejedná, 

a tedy se k němu vůbec nepřihlíží.56 Pouze se navenek může zdát, že osoba právně jedná, je to 

však jednání pouze zdánlivé, které nemá žádné právní následky. Jeho platnost tedy neposuzujeme, 

jelikož není, co posoudit.57 O zdánlivost se jedná, chybí-li jedna ze základních složek právního 

jednání, vůle, nebo její projev.58 

Povinnost soudu přihlížet ke zdánlivosti není výslovně upravena a „ .. uplatní [se] stejné 

závěry, které dříve zformulovala soudní praxe ve vztahu k absolutní neplatnosti.“59 

Tímto je tedy zdánlivost podobná absolutní neplatnosti. Rozdíl je však v rovině teoretické, kdy 

i absolutně neplatné právní jednání je považováno za právní jednání, které je však stiženo závažnou 

vadou. 

Existence kategorie zdánlivosti není všemi přijímána bez kritiky. Dle komentáře prof. Luboše 

Tichého k občanskému zákoníku by byly dostačující zbylé kategorie vad právního jednání a „o 

smysluplnosti kategorie zdánlivosti (nicotnosti) právního jednání lze pochybovat,“60 jelikož by 

institut zdánlivosti mohl být účinně nahrazen absolutní neplatností. 

S tímto závěrem se však alespoň v kontextu pracovního práva nemohu zcela ztotožnit, neboť 

je-li právní jednání směřující ke skončení pracovního poměru „pouze“ neplatné, ať už relativně či 

absolutně, pak má především zaměstnanec (jakožto zpravidla slabší strana v pracovním poměru) 

výrazně horší postavení s ohledem na speciální úpravu neplatnosti skončení pracovního poměru 

 

 

 

54 TICHÝ, Luboš. Tamtéž. 
55 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28. 12. 1986, sp. zn. 34/86, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 1. 2014, 

sp. zn. 21 Cdo 2955/2012. 
56 §§ 551 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
57 HENDRYCHOVÁ, Michaela. Zdánlivé právní jednání. In https://www.pravniprostor.cz [online]. [cit. 2020-03-

03]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/zdanlive-pravni-jednani. 
58 HŮRKA Petr a Petr BEZOUŠKA. Tamtéž. s. 78. 
59 HANDLAR, Jiří. § 554 Následky zdánlivého právního jednání. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. 

Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 2400. ISBN 978-80-7400-529-9. 

s. 1984. 
60 TICHÝ, Luboš. § 551 Absence vůle. Tamtéž. 

https://www.pravniprostor.cz/
https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/zdanlive-pravni-jednani
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v ust. § 69–72 zákoníku práce, neboť také absolutně neplatné skončení pracovního poměru může 

skončit fikcí, že pracovní poměr skončil platně uzavřenou dohodou. 

Může se zdát, že se jedná spíše o důsledek současné právní úpravy, který by mohl být řešitelný 

její změnou. Pokud bychom přistoupili na zrušení institutu zdánlivosti, a důvody, pro které by 

právní jednání bylo zdánlivým, by nově činily právní jednání absolutně neplatné, bylo by možné 

přepracovat devátý díl hlavy čtvrté druhé části zákoníku práce61 tak, že současná pravidla 

omezující uplatnění neplatnosti, resp. stanovící právní fikci skončení pracovního poměru dohodou, 

by byla omezena na neplatnost relativní. Společně se smíšením jednotlivých důvodů absolutní 

neplatnosti a zdánlivosti by však došlo k tomu, že současné důvody absolutní neplatnosti by 

výrazně povýšily nad důvody neplatnosti relativní, a absolutní neplatnost by bylo možno 

uplatňovat bez omezení uvedených v § 69 až 72 zákoníku práce.  

Vyvstává tedy další otázka, zda je žádoucí časové rozšíření možnosti namítat neplatnost 

skončení pracovního poměru o důvody, které za současného právního stavu tvoří důvody absolutní 

neplatnosti. 

Je nicméně představitelné, že bychom se, alespoň co se týče vad pracovněprávních jednání, 

vrátili k právnímu stavu před 1. 1. 2014, kdy byly všechny vady pracovněprávních jednání stiženy 

vadou pouhé neplatnosti. Pokud bychom však chtěli zachovat současný právní stav, a rozlišovat 

intenzitu vad právního jednání současným způsobem, pak se domnívám, že je nezbytné všechny 

tři kategorie vad právního jednání zachovat.  

Toto dělení má dle mého názoru smysl, jelikož umožňuje lépe rozlišovat intenzitu vad, kdy je 

nutno relativně neplatné právní jednání včas namítat. K absolutní neplatnosti právního jednání 

soud přihlédne i bez návrhu, bez aktivity protistrany však pracovní poměr skončí platným 

způsobem. Pokud je však vada nakolik závažná, že zapříčiní zdánlivost právního jednání, není její 

uplatnění omezeno.  

Domnívám se tedy, že existence institutu zdánlivosti je opodstatněná a pokud chceme zachovat 

dle mého názoru žádoucí dělení vad právních jednání na tři odlišné kategorie a odlišovat jejich 

následky odlišným způsobem, pak je existence zdánlivosti právního jednání nezbytná. 

 

 

 

 

61 tedy § 69 až 72 ZP 
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3 Neplatnost skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

3.1 Neplatnost v pracovním právu obecně 

Zákoník práce v části první, hlavě páté, obsahuje zvláštní úpravu právních jednání, včetně 

jejich neplatnosti, která se uplatní přednostně před obecnou soukromoprávní úpravou. Vzhledem 

k zaměření diplomové práce pominu právní úpravu související s kolektivním pracovním právem. 

Občanský zákoník, vycházeje z principu, že lidé právně jednají, aby jejich jednání způsobila 

sledované následky,62 v § 574 OZ zakotvuje pravidlo in favorem negotii, tedy že „Na právní 

jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné.“ Neplatnost je tedy třeba 

prokazovat.63 Prof. Tichý v komentáři k občanskému zákoníku dodává, že presumpce platnosti 

se nevztahuje na sankci zdánlivosti.64 

Odchylky od obecné právní úpravy můžeme nalézt v § 19 a § 20 ZP.  

První odstavec § 19 ZP stanoví jako sankci absolutní neplatnost právního jednání („soud 

přihlédne i bez návrhu k neplatnosti“), vyžaduje-li zákon souhlas příslušného orgánu (zejména 

odborové organizace) a tento souhlas nebyl udělen.  

Oproti tomu druhý odstavec stanoví, že bylo-li třeba právní jednání pouze s příslušným 

orgánem projednat, pak nebude mít takové neprojednání za následek neplatnost, ani relativní, ani 

absolutní.65  

Odstavec třetí chrání zaměstnance, pokud je právní jednání neplatné, ať už relativně či 

absolutně. Nejedná se tedy nutně o neplatnost vázanou na absenci nutného souhlasu kolektivního 

orgánu. Pokud je právní jednání neplatné, a zaměstnanec nezpůsobil neplatnost výlučně sám, pak 

mu neplatnost nemůže být na újmu. Právní jednání je neplatné, zaměstnanec je však chráněn 

před důsledky.  

Zde můžeme spatřit odraz zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance.66 Důsledkem 

této ochrany, specifikované v § 19 odst. 3 ZP je skutečnost, že zaměstnanec, který nezpůsobil 

výlučně sám neplatnost pracovněprávního jednání, je chráněn před újmou na svých právech a 

majetku. Není tedy povinen nahradit vzniklou škodu, stejně tak nemusí vracet bezdůvodné 

 

 

 

62 BEZOUŠKA, Petr a Petr HŮRKA. 3.2.1.5 Vady právního jednání. In: Petr HŮRKA Petr a kol. Pracovní právo. 2. 

vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 575 s. ISBN 978-80-7380-540-1. s. 83. 
63 HŮRKA, Petr. § 18 Neplatnost právních jednání. Tamtéž. 
64 TICHÝ, Luboš. § 574 Materiální výkladové pravidlo. Tamtéž. 
65 HŮRKA, Petr. § 19 Absolutní neplatnost právních úkonů. Tamtéž. 
66 Tedy základní zásady pracovněprávních vztahů uvedené v § 1a odst. 1 písm. a) ZP. 
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obohacení, které by přijal v důsledku neplatného právního jednání. Nemůže však požadovat 

vydání plnění, které mu mělo být na základě neplatného právního jednání dáno, avšak které 

dosud vydáno nebylo.67 

Z tohoto ustanovení je dovozována existence tzv. faktického pracovního poměru, který může 

vzniknout, pokud nebyla platným způsobem uzavřena pracovního smlouva (nebo je-li pracovní 

smlouva pouze zdánlivá).68 

Dle Procházky má zaměstnanec stižený nejen neplatným, ale i zdánlivým právním jednáním, 

nárok na náhradu újmy (škody). Jedná se tedy o speciální ustanovení vůči § 579 odst. 2 OZ.69 

Naopak „zlovolný“ zaměstnanec, který neplatnost pracovní smlouvy způsobil výlučně sám, 

například úmyslným vyvoláním omylu, před neplatností chráněn nebude, a bude mít nárok pouze 

na vydání bezdůvodného obohacení za práci, kterou pro zaměstnavatele odvedl.70 

Ustanovení § 20 ZP představuje odchylku vůči § 582 OZ. Dle prvního odstavce § 582 OZ je 

právní jednání neplatné, pokud není dodržena forma ujednaná mezi stranami či požadovaná 

zákonem, nedojde-li k dodatečné nápravě. V případě nápravy je právní jednání považováno za 

platné od počátku.71 

Dle odstavce druhého nelze při nedodržení formy ujednané mezi stranami, nebo vyžadované 

v části čtvrté OZ72 neplatnost namítat, bylo-li již plněno. Naproti tomu § 20 ZP odchylně stanoví, 

že pokud nebyla dodržena forma vyžadovaná zákonem (tedy písemná) a bylo již započato 

s plněním u těch jednání, jimiž vzniká, nebo se mění základní pracovněprávní vztah73 (tedy 

nikoliv končí), pak není možné se neplatnosti těchto jednání dovolávat. Vzhledem k možnosti 

 

 

 

67 DRÁPAL, Ljubomír. § 19 Neplatnost právního jednání. In: BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. 3. vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 106. 
68 DRÁPAL, Ljubomír. Tamtéž; BEZOUŠKA, Petr. Některá ustanovení o právním jednání. In: HŮRKA, Petr a kol. 

Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem. 4. aktualizované a 

rozšířené vydání. Praha: ANAG, 2018, 879 s. ISBN 978-80-7554-132-1. s. 85. 
69 PROCHÁZKA, Jan. § 19 Neplatnost právního jednání. In: VALENTOVÁ, Klára a kol. Zákoník práce. Komentář. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, 1162 s. ISBN 978-80-7400-534-3. s. 40. 
70 BEZOUŠKA, Petr. Některá ustanovení o právním jednání. In: HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související 

ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: ANAG, 

2018, 879 s. ISBN 978-80-7554-132-1. s. 85. 
71 TOMANDLOVÁ, Ludmila. § 20 Některá ustanovení o právním jednání. In: HLOUŠKOVÁ, Pavla a kol. Zákoník 

práce. Komentář. 12. aktualizované vydání. Praha: ANAG, 2019, 1304 s. ISBN 978-80-7554-190-1. s. 53. 
72 relativní majetková práva. 
73 Dle §3 ZP tedy pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
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udělení vysokých veřejnoprávních sankcí je však pro obě strany žádoucí vadu zhojit.74 

K samotným důvodům neplatnosti a zdánlivosti bude pojednáno dále. 

3.2 Neplatnost skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a její následky 

Neplatným skončením (rozvázáním) pracovního poměru ze strany zaměstnavatele rozumíme 

skončení neplatnou výpovědí, okamžitým zrušením a zrušením ve zkušební době,75 přičemž 

některá ustanovení se uplatní i na posuzování neplatné dohody o skočení pracovního poměru. 

Jednak ust. § 72 ZP časově omezuje možnost úspěšně uplatnit neplatnost skončení pracovního 

poměru jak dohodou, tak jednostranným jednáním zaměstnavatele a dále při neplatné dohodě o 

skončení pracovního poměru se pro účely posuzování práva zaměstnance na náhradu ušlé mzdy či 

platu postupuje obdobně.76  

Vzhledem k tomu, že právní úprava omezeně připouští i odstoupení od pracovní smlouvy ze 

strany zaměstnavatele77, nelze opominout ani možnost neplatného odstoupení od pracovní 

smlouvy jakožto možnosti skončení pracovního poměru od počátku.78 

Zákoník práce klade na zaměstnance, s nímž byl neplatně rozvázán pracovní poměr, 

požadavek na aktivní jednání. Došlo-li by jinak k neplatnému skončení pracovního poměru ze 

strany zaměstnavatele a zaměstnanec by zůstal zcela pasivní, tedy by netrval na dalším 

pokračování pracovního poměru, pak zákon stanoví právní fikcí skončení pracovního poměru 

dohodou, a to ke dni uplynutí výpovědní doby, nebo dnem, kdy by pracovní poměr neplatným 

okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době jinak skončil. To neplatí, pokud se strany 

dohodly na jiném dni skončení.79 Neplatnost tedy není dána existencí samotné vady (neplatností 

relativní či absolutní), ale až pravomocným soudním rozhodnutím, které určuje neplatnost.80 

Naproti tomu zaměstnanec, který si přeje pokračovat v pracovním poměru, musí bez 

zbytečného odkladu oznámit písemně zaměstnavateli, že trvá na pokračování. Poté pracovní 

 

 

 

74  TOMANDLOVÁ, Ludmila. Tamtéž. 
75 návětí věty první § 69 odst. 1 ZP; DRÁPAL, Ljubomír. §69 Následky neplatného rozvázání pracovního poměru 

zaměstnavatelem. In: PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce: Praktický komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer 

[cit. 2020-3-23]. ASPI_ID KO262_p12006CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 
76 § 71 ZP 
77 § 34 odst. 4 ZP 
78 § 2004 odst. 1 OZ 
79 § 69 odst. 3 ZP 
80 DRÁPAL, Ljubomír. §69 Následky neplatného rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem. In: PICHRT, Jan 

a kol. Zákoník práce: Praktický komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2020-3-23]. ASPI_ID 

KO262_p12006CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 
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poměr trvá nadále a neumožní-li zaměstnavatel zaměstnanci pokračovat v práci, náleží mu náhrada 

mzdy či platu ve výši průměrného výdělku,81 dle rozhodovací praxe českých soudů až ode dne 

následujícího po uplynutí výpovědní doby (pokud se jednalo o neplatnou výpověď). Pokud by 

zaměstnanec opominul písemně oznámit zaměstnavateli, že trvá na pokračování pracovního 

poměru, ale podal žalobu o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru a o náhradu mzdy, 

pak bude dle Jiřího Matznera absentující písemné oznámení tímto nahrazeno, a to ke dni doručení 

žaloby zaměstnavateli.82 Tímto tedy Matzner chápe podání žaloby jako svým způsobem písemné 

oznámení zaměstnavateli. Tento výklad však považuji za poněkud extenzivní a mířící proti smyslu 

zákona, který dle mého názoru požaduje nejprve mimosoudní postup. Zaměstnanec by tedy měl 

nejdříve upozornit zaměstnavatele, že pracovní poměr nepovažuje za platně skončený (§ 69 odst. 

1 ZP), neboť a contrario, pokud bez zbytečného odkladu propuštěný zaměstnanec neoznámí, že 

trvá na zaměstnávání, pak pracovní poměr skončí platně. Pokud mu zaměstnavatel neumožní 

návrat do zaměstnání, a vznikne tak spor ohledně platnosti skončení pracovního poměru, je 

možnost podat určovací žalobu omezenou dvouměsíční prekluzivní83 lhůtou (§ 72 ZP).  

Tato prekluzivní lhůta též omezuje možnost úspěšného uplatnění neplatnosti dohody o skočení 

pracovního poměru. 

 

 

 

81 § 69 odst. 1 ZP 
82 MAZTNER, Jiří. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho důsledky. In https://www.pravniprostor.cz/ 

[online]. [cit. 2020-03-24]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/neplatne-

rozvazani-pracovniho-pomeru-a-jeho-dusledky. 
83 DRÁPAL, Ljubomír. § 72 Uplatnění neplatného rozvázání pracovního poměru u soudu. Tamtéž. 

https://www.pravniprostor.cz/
https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/neplatne-rozvazani-pracovniho-pomeru-a-jeho-dusledky
https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/neplatne-rozvazani-pracovniho-pomeru-a-jeho-dusledky
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4 Důvody neplatnosti skončení pracovního poměru 

Důvodů neplatnosti skončení pracovního poměru je vícero. Některé jsou výslovně upraveny 

občanským zákoníkem a zákoníkem práce, jiné jsou z právních předpisů odvozeny. 

S ohledem na vztah občanského a pracovního práva je třeba zmínit jak právní úpravu prvého 

právního předpisu jako úpravu obecnou a tuto doplnit právní úpravou speciální. 

4.1 Neplatnost dle občanského zákoníku 

Můžeme shrnout obsah předchozích kapitol tak, že neplatností rozumíme vadu právního 

jednání, která není natolik závažná, že by zákonodárce stanovil jako sankci zdánlivost. Neplatné 

je takové právní jednání, které není schopno vyvolat právní následky. 

Sankce pouhé relativní neplatnosti dává adresátům práva prostor pro zvážení, zda chtějí 

neplatnost uplatňovat. Naproti tomu absolutní neplatnost může namítat kdokoliv, případně 

k takové neplatnosti přihlédne soud z moci úřední. 

Následovat bude shrnutí důvodů neplatnosti, které vyplývají přímo z občanského zákoníku. 

4.1.1 Nedodržení formy 

Pokud není právní jednání učiněno ve formě vyžadované zákonem nebo formě sjednané 

stranami, je neplatné.84 Následkem absence zákonné formy je v obecné občanskoprávní úpravě 

neplatnost absolutní.85 Co se týče nedodržení formy sjednané stranami, lze ji namítat, pouze 

nebylo-li již plněno. To platí zároveň pro vyžadování formy zákonem v části čtvrté občanského 

zákoníku, tedy v části relativních majetkových práv.86 

Zákon dává stranám možnost dodatečně vadu zhojit.87 V případě konvalidace zákonné formy 

bude právní jednání platné od počátku, naproti tomu v případě konvalidace smluvní formy mají 

smluvní strany prostor k volbě okamžiku zhojení, mohou se tedy mimo jiné dohodnout na zhojení 

ex nunc. Konvalidace nedostatku smluvní formy může proběhnout i konkludentním jednáním.88 

 

 

 

84 § 582 odst. 1 OZ 
85 TICHÝ, Luboš. § 582 Nedodržení formy. Tamtéž. 
86 §582 odst. 2 OZ 
87 § 582 odst. 1 OZ. Jedná se o analogii ke konvalidaci zdánlivosti dle § 553 odst. 2 OZ. 
88 TICHÝ, Luboš. Tamtéž. 
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Stejně jako u zdánlivosti připadá v úvahu pouze konvalidace neplatného dvoustranného právního 

jednání, srov. zákonná formulace „ … je neplatné, ledaže strany vadu dodatečně zhojí.“89 

Možnost zhojit případný nedostatek i zákonné formy představuje významné rozšíření 

působnosti autonomie stran, za současného zachování veřejného zájmu na fungování právního 

styku.90 

Pracovní právo pro některé případy nedodržení formy stanoví jako následek zdánlivost, viz 

pojednání k zdánlivosti. 

4.1.2 Rozpor s dobrými mravy 

„Neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům.“91 Prof. Tichý považuje toto 

ustanovení za zavedení etického minima, které je v čase proměnné, nelze tedy pevně zakotvit 

konkrétnější měřítka. Jedná se o neurčitý právní pojem, jehož obsah není dán jen normami 

právními, ale i mimoprávními, jako jsou etika, morálka a mravy. Pokud by tyto hodnoty nebyly 

dodržovány, nemohlo by existovat ani právní společenství.92  

Dobré mravy se jednak vyvíjejí v prostoru a čase v souvislosti s vývojem společnosti, současně 

je nutné je vykládat v kontextu konkrétního případu a vzhledem k vzájemnému jednání účastníků 

právního vztahu.93 

Dobré mravy jsou také jedním z principů občanského práva a mají i interpretační funkci.94  

Aby bylo právní jednání neplatné, musí být v rozporu s dobrými mravy k okamžiku jednání, 

pozdější změny v pojetí dobrých mravů nemohou působit zpětně. Naproti tomu není vyloučena 

zpětná působnost ve prospěch zachování platnosti.95 

Jedná-li se o právní jednání, které je s dobrými mravy v rozporu zjevně, pak se jedná o 

neplatnost absolutní, ke které soud přihlédne i bez návrhu.96 

Aplikace tohoto důvodu neplatnosti skončení pracovního poměru není pouze teoretickou 

možností a v některých případech je soudy dovozována. Příkladem může být rozsudek Krajského 

 

 

 

89 § 582 odst. 1 OZ. Obdobně k možnosti konvalidace zdánlivosti PTÁČEK, Lubomír. § 50 Výpověď z pracovního 

poměru.  In: PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce: Praktický komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2020-

04-07]. ASPI_ID KO262_p12006CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 
90 TICHÝ, Luboš. Tamtéž. 
91 § 580 odst. 1 OZ 
92 TICHÝ, Luboš. § 580 Hlavní důvody neplatnosti. Tamtéž. 
93 Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. II. ÚS 249/97, dostupné na nalus.usoud.cz. 
94 § 2 odst. 3 OZ: „Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy ..“ 
95 TICHÝ, Luboš. Tamtéž. 
96 § 588 OZ 
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soudu v Ostravě č.j. 16 Co 72/2016-122, kdy zaměstnanec přestal splňovat předpoklady stanovené 

právními předpisy pro výkon sjednané práce, konkrétně na pozici učitele, které vyžaduje zákon o 

pedagogických pracovnících. Zaměstnanec odmítl doplnit požadovanou kvalifikaci, načež 

zaměstnavatel přistoupil k podání výpovědi z pracovního poměru dle § 52 písm. f) ZP, přičemž ke 

skončení pracovního poměru mělo dojít 14 měsíců před vznikem nároku zaměstnance na starobní 

důchod. Právě na základě této skutečnosti bylo skončení pracovního poměru kvalifikováno jako 

v rozporu s dobrými mravy a jako takové neplatné dle § 580 odst. 1 OZ.97 

Tento závěr byl následně posouzen Nejvyšším soudem v usnesení 21 Cdo 5627/2016 jako 

souladný s ustálenou rozhodovací praxí Nejvyššího soudu.98 Při projednávání ústavní stížnosti 

v téže věci Ústavní soud sice přisvědčil stěžovatelce, že se jedná o extenzivní výklad tohoto 

neurčitého právního pojmu, nejedná se však o svévoli, neboť napadané rozhodnutí je řádně 

odůvodněno.99 

Výše uvedená soudní rozhodnutí jsou některými autory vnímána kriticky a výše uvedený 

výklad dobrých mravů považují za příliš extenzivní. Fetter soudům vytýká, že se nevypořádaly 

s požadavkem pro tento důvod neplatnosti, kterým je úmysl zaměstnavatele způsobit újmu 

zaměstnanci propuštěním pro nedostatečnou kvalifikaci. Tento požadavek pro neplatnost právního 

jednání vyplývá z dosavadní výkladové a rozhodovací soudní praxe, která za jednání v rozporu 

s dobrými mravy považuje „takové jednání, jehož cílem není dosažení účelu a smyslu sledovaného 

právní normou, nýbrž které je v rozporu s ustálenými dobrými mravy vedeno přímým úmyslem 

způsobit jinému účastníku újmu.“100 

Dále shodně s Randlovou považuje tento extenzivní výklad za problematický i v obecné 

rovině, kdy přinese adresátům práva další nejistotu ohledně analogické aplikace na obdobné 

situace jak z hlediska splnění jiných výpovědních důvodů, tak ochrany jiných zranitelných 

skupin.101 

 

 

 

97 RANDLOVÁ, Nataša. Nemorální výpověď z pracovního poměru aneb Nevykládají soudy „dobré mravy“ příliš 

extenzivně? In https://www.czela.cz/ [online]. [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: 

https://www.czela.cz/clanky/aktuality-z-praxe/nemoralni-vypoved-z-pracovniho-pomeru-aneb-nevykladaji-

soudy----dobre-mravy----prilis-extenzivne-.html. 
98 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2017, sp. zn. 21 Cdo 5627/2016, dostupné na www.nsoud.cz. 
99 Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2019, sp. zn. III. ÚS 968/17, dostupné na nalus.usoud.cz. 
100 FETTER, Richard. Zaměstnanec v předdůchodovém věku je nepropustitelný? Aneb Plnění zákonné povinnosti je 

v rozporu s dobrými mravy? In https://www.epravo.cz/ [online]. [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/zamestnanec-v-predduchodovem-veku-je-nepropustitelny-aneb-plneni-

zakonne-povinnosti-je-v-rozporu-s-dobrymi-mravy-110183.html. 
101 FETTER, Richard Tamtéž; RANDLOVÁ, Nataša. Tamtéž. 

https://www.czela.cz/
https://www.czela.cz/clanky/aktuality-z-praxe/nemoralni-vypoved-z-pracovniho-pomeru-aneb-nevykladaji-soudy----dobre-mravy----prilis-extenzivne-.html
https://www.czela.cz/clanky/aktuality-z-praxe/nemoralni-vypoved-z-pracovniho-pomeru-aneb-nevykladaji-soudy----dobre-mravy----prilis-extenzivne-.html
https://www.epravo.cz/
https://www.epravo.cz/top/clanky/zamestnanec-v-predduchodovem-veku-je-nepropustitelny-aneb-plneni-zakonne-povinnosti-je-v-rozporu-s-dobrymi-mravy-110183.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/zamestnanec-v-predduchodovem-veku-je-nepropustitelny-aneb-plneni-zakonne-povinnosti-je-v-rozporu-s-dobrymi-mravy-110183.html
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Randlová dále poukazuje na relativizování některých povinností zaměstnavatele, které 

vyplývají z dalších právních předpisů, kdy v posuzovaném případě je zaměstnavatel vystavován 

riziku veřejnoprávních sankcí ze strany školní inspekce pro nedodržování zákonných 

povinností.102 

S výše uvedenou kritikou se ztotožňuji. Nedomnívám se, že by provozovatel školského 

zařízení, případně obecně jakéhokoliv provozovatele, jehož zaměstnanci musí splňovat zvláštní 

kvalifikaci, mohl úspěšně namítat v tu chvíli hypotetickou situací, že by skončení pracovního 

poměru mohlo být soudem určeno jako jednání v rozporu s dobrými mravy, s poukázáním na výše 

uvedený judikát; tedy že by v daném případě zaměstnavatel nemohl z objektivních důvodů 

zaměstnavatel úspěšně skončit pracovní poměr, ač zaměstnanec nesplňoval zákonem požadovaná 

kritéria. Tímto by byl na adresáty práva kladen požadavek dostatečně posoudit uvažované 

skončení pracovního poměru z hlediska dobrých mravů, a pokud by zaměstnavatel došel k závěru, 

že skončení pracovního poměru by mohlo být s dobrými mravy v rozporu, musel by zvolit 

možnost udělení veřejnoprávní sankce, nebo určení neplatnosti skončení pracovního poměru 

soudem spolu se souvisejícími náklady, které zaměstnavateli mohou vzniknout. Domnívám se, že 

by zaměstnavatel neměl být tlačen do volby, který právní předpis poruší a jaká sankce mu může 

hrozit.  Zároveň by neměl být postihován za dodržování svých zákonných povinností, a to i pokud 

by takové dodržování mohlo být jinak shledáno za rozporné s dobrými mravy. 

4.1.3 Rozpor se zákonem 

Neplatné je také právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona 

vyžaduje.103 Zákonu může v tomto smyslu odporovat jak obsah, tedy požadovaný výsledek, 

kterého mělo být právním jedním dosaženo, stejně jako může být rozpor se zákonem daný 

zvláštními okolnostmi vzniku právního jednání. Jako příklad může posloužit nekalosoutěžní 

jednání. Posledně zmiňovaný rozpor se zákonem nemusí mít za důsledek neplatnost celého 

právního jednání, ale pouze neplatnost dílčí.104 

Pojem „rozpor se zákonem“ je třeba vnímat v materiálním slova smyslu, nemusí se tak jednat 

výhradně o rozpor se zákonem ve smyslu formálního označení pramene práva, ale i o jiný rozpor 

 

 

 

102 RANDLOVÁ, Nataša. Tamtéž. 
103 § 580 odst. 1 OZ 
104 TICHÝ, Luboš. § 580 Hlavní důvody neplatnosti. Tamtéž. 
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s každou abstraktně obecnou právní úpravou. Tou mohou být i vnitřní pravidla společnosti 

(stanovy), nebo dokonce i právo zvykové.105 

Pokud jde o smysl a účel zákona, je třeba zkoumat jak samotný zákaz, tak následek, který 

předvídá, jelikož ne každý zákon, který stanoví předpoklady či omezení právního jednání, je 

zákonem zákazovým, který by při porušení vyžadoval neplatnost. Při zjišťování, zda je dané právní 

jednání neplatné dle § 580 odst. 1 OZ, je nutné rozlišovat mezi stavem, kdy je dané právní jednání 

v rozporu se zákonem, a stavem, kdy z účelu a smyslu zákona vyplývá vůle zákonodárce takové 

právní jednání postihnout sankcí neplatnosti. Pokud dospějeme k závěru, že se jedná o první 

případ, jedná se o tzv. pořádkový předpis, a nikoliv o zákazovou normu.106 

Takto interpretuje prof. Tichý spojení „lze pouze“ či „nelze“ jako pouhou „pořádkovou 

normu,“ která nebude v případě rozporu se zákonem vyvolávat sankci neplatnosti. Na rozdíl od 

toho „... spojení "nesmí" obvykle předpokládá sankční následek,“ tedy sankci neplatnosti. 

Co se týče vztahu s prvým důvodem neplatnosti uvedeném v § 580 odst. 1 OZ, tedy rozporu 

s dobrými mravy, je třeba zmínit, že neplatnost pro rozpor se zákonem má přednost jako lex 

specialis vůči rozporu s dobrými mravy.107 

Pokud právní jednání odporuje zákonu, je stiženo sankcí absolutní neplatnosti,108 soud tedy 

k takovéto neplatnosti dle obecné občanskoprávní úpravy přihlédne i bez návrhu.109 Je však třeba 

upozornit na některá specifika pracovněprávní úpravy, jako jsou zásady pracovněprávních vztahů 

uvedené v § 1a zákoníku práce, výklad právního jednání ve prospěch zaměstnance, pokud je 

možné jej vyložit různými způsoby (§ 18 ZP), nebo ochrana zaměstnance dle § 19 odst. 3 ZP tím, 

že mu neplatnost právního jednání nemůže být na újmu, pokud neplatnost nezpůsobil výlučně sám. 

Specifika neplatnosti právního jednání v pracovním právu upravuje podrobněji kapitola 3.1 a 3.2. 

4.1.4 Nemožnost plnění 

„Neplatné je právní jednání, pokud má být podle něho plněno něco nemožného.“110  

 

 

 

105 Tamtéž. 
106 Tamtéž. 
107 Tamtéž. 
108 Tamtéž. 
109 § 588 OZ 
110 § 580 odst. 2 OZ 
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Nemožností plnění je zde myšlena nemožnost uskutečnění povinnosti, a to nemožnost 

počáteční.111 Ta může být dána důvody jak faktickými, tak právními. 

Plnění nemůže buď být poskytnuto pouze dlužníkem, ale mohlo by být poskytnuto jinou 

osobou (jedná se o subjektivní nemožnost), nebo se jedná o plnění, které nemůže být poskytnuto 

vůbec (objektivní nemožnost), přičemž není rozhodné, zda smluvní strany o nemožnosti věděly.112 

Subjektivní nemožnost sama o sobě není důvodem neplatnosti.113  

 Petr Bezouška jako příklad počáteční nemožnosti plnění v pracovním právu uvádí situaci, 

kdy osoba přijatá na pozici řidiče automobilu přijde před vznikem pracovního poměru trvale o 

schopnost řídit automobil v důsledku úrazu.114 

Neplatnost z důvodu nemožnosti plnění se nevztahuje na právní jednání, jehož platnost je 

podmíněná.115 Pokud však právní jednání zavazuje od počátku k nemožnému plnění, je takové 

jednání absolutně neplatné a soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu.116 

Je však třeba neopominout speciální pracovněprávní úpravu, která upravuje tzv. překážky 

v práci, jež činí plnění nemožným, zpravidla však po omezenou dobu. Bude-li se jednat o takovou 

překážku v práci dle zákoníku práce, pak se obecná úprava ohledně nemožnosti plnění 

neuplatní.117 Takovou dočasnou překážku v práci dovozuje Nejvyšší soud také například v situaci, 

kdy zaměstnavatel nezískal či pozbyl oprávnění k prostorám, kde měla být práce vykonávána;118 

taková dočasnost tedy může trvat i řadu měsíců a není vykládána restriktivně. 

Některé situace, kdy zaměstnanec není schopen plnit (vykonávat práci) také zakládají 

výpovědní důvody119 (viz kapitola 4.4.). 

4.1.5 Nedostatečná svéprávnost a duševní porucha 

„Není-li osoba plně svéprávná, je neplatné právní jednání, ke kterému není způsobilá. 

Neplatné je i právní jednání osoby jednající v duševní poruše, která ji činí neschopnou právně 

 

 

 

111 Nemožnost následnou upravuje § 2006 a n. OZ, následkem je zánik závazku, a nikoliv jeho neplatnost. 
112 TICHÝ, Luboš. Tamtéž. 
113 BEZOUŠKA, Petr. Počáteční nemožnost plnění. In: HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení 

občanského zákoníku s podrobným komentářem. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: ANAG, 2018, 879 

s. ISBN 978-80-7554-132-1. s. 108, 109. 
114 Tamtéž. 
115 TICHÝ, Luboš. Tamtéž. 
116 § 588 OZ 
117 BEZOUŠKA, Petr. Následná nemožnost plnění. Tamtéž. s. 748. 
118 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 11. 2018, sp. zn. 21 Cdo 1083/2017. 
119 BEZOUŠKA, Petr. Tamtéž.  
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jednat.“120 Již z označení komentáře k ustanovení § 581 OZ vyplývá, že účelem, pro který 

zákonodárce tento důvod neplatnosti zavedl, je zejména ochrana neplně svéprávného. Pokud osoba 

právně jedná tak, že přesahuje svou mentální způsobilost, pak je třeba chránit jak tuto osobu, tak 

další účastníky právního styku. Osoby, které jsou takto chráněny, jsou nezletilí, osoby neplně 

svéprávné z rozhodnutí soudu a dále osoby, které přechodně pozbyly způsobilost právně jednat 

v důsledku duševní choroby. 

Právní jednání osob, které k němu nejsou způsobilé, je absolutně neplatné. Tato zásada však 

neplatí bezvýjimečně, v některých případech činí zákonodárce výjimky ve prospěch chráněných 

osob.121 

Jedním z těchto případů je právní jednání opatrovance, který jednal samostatně, ač nemohl bez 

opatrovníka jednat.  Takové právní jednání lze prohlásit za neplatné, jen působí-li jednání 

opatrovanci újmu. Opatrovník má také možnost konvalidace neplatného jednání.122 

Dále může dát zákonný zástupce souhlas nezletilému k právnímu jednání ve vymezeném 

rozsahu.123 

Chráněna není dobrá víra druhé strany (tedy víra ve svéprávnost jednající osoby). Pokud ta 

nerozpozná nezpůsobilost nebo existenci duševní poruchy u jednající osoby, i tak je dané právní 

jednání absolutně neplatné. 

Pokud bylo plněno na základě neplatných právních jednání, dojde k vzájemnému vrácení 

plnění dle právní úpravy bezdůvodného obohacení.124 

Tyto důvody neplatnosti skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele jsou relevantní 

u zaměstnavatelů, kteří jsou fyzickými osobami. 

4.1.6 Omyl 

Dalším důvodem neplatnosti právního jednání dle občanského zákoníku je omyl. Občanské 

právo chápe omyl jako chybnou představu jednajícího o skutečnosti. Představa může být chybná 

ohledně právní kvalifikace, projevu vůle či samotného důvodu právního jednání.125 

 

 

 

120 § 581 OZ 
121 TICHÝ, Luboš. § 581 Ochrana neplně svéprávného. Tamtéž. 
122 § 65 odst. 1 a 2 OZ 
123 § 32 odst. 1 OZ  
124 TICHÝ, Luboš. Tamtéž. 
125 TICHÝ, Luboš. § 583 Omyl a neplatnost. Tamtéž. 
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„Jednal-li někdo v omylu o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl uveden druhou stranou, je 

právní jednání neplatné.“126 Týká-li se však omyl pouze vedlejší skutečnosti a strany danou 

skutečnost neprohlásily za rozhodující, je platnost právního jednání zachována, ale osoba uvedená 

omyl má nárok na přiměřenou náhradu.127 Byl-li omyl vyvolán lstí, je právní jednání neplatné 

vždy.128 

Co se týče sankce u tohoto důvodu neplatnosti, nepanuje mezi odbornými autory shoda, zda 

se jedná o neplatnost relativní, či absolutní. Dle Hendrychové je přítomnost omylu sankcionována 

vždy neplatností relativní,129 naproti tomu prof. Tichý je názoru, že zákonodárce postihuje omyl 

vždy neplatností absolutní jakožto závažnou vadu vůle.130 Autor diplomové práce se přiklání 

k neplatnosti relativní, neboť tento důvod neplatnosti je zřejmě stanoven na ochranu zájmu určité 

osoby,131 a zákon také nestanoví, že by k takovéto neplatnosti soud přihlédl i bez návrhu.  Tomuto 

závěru nasvědčuje také důvodová zpráva k občanskému zákoníku, která uvádí preferenci 

neplatnosti relativní před absolutní a výslovně zmiňuje zásadu etsi coactus tamen voluit (třebas 

donucen, přece jen to chtěl).132 Důvodová zpráva uvedenou zásadu pojí s donucením násilím, dá 

se však analogicky uplatnit i na uvedení v omyl a učinit obdobný závěr v tom smyslu, že ne každá 

osoba, která byla uvedena v omyl, musí být nutně uvedením v omyl poškozena a může preferovat 

zachování platnosti právního jednání. 

 Bezouška zmiňuje relevanci tohoto důvodu neplatnosti zejména před vznikem pracovního 

poměru, kdy může být jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec uveden v omyl ohledně rozhodných 

skutečností, jako jsou kvalifikace zaměstnance či pracovních podmínek na pracovišti daného 

zaměstnavatele.133 Pokud se zaměstnavatel (případně také zaměstnanec) dozví o existenci omylu 

předtím, než zaměstnanec nastoupí do práce, může též využít možnosti odstoupení od pracovní 

smlouvy.134 Stejně tak může obdobným situacím předcházet sjednáním zkušební doby, v průběhu 

 

 

 

126 § 583 OZ 
127 § 584 odst. 1 OZ 
128 § 584 odst. 2 OZ 
129 HENDRYCHOVÁ, Michaela. Hlavní důvody neplatnosti – II. Omyl. In https://www.pravniprostor.cz/ [online]. 

[cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/hlavni-duvody-neplatnosti-ii-

omyl. 
130 TICHÝ, Luboš. Tamtéž. 
131 Jedná se tedy o relativní neplatnost dle § 586 odst. 1 OZ 
132 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku. I. Obecná část. K § 586 až 588. In http://obcanskyzakonik.justice.cz/ 

[online]. [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-

konsolidovana-verze.pdf 
133 BEZOUŠKA, Petr. Tamtéž. s. 112. 
134 § 34 odst. 4 ZP 

https://www.pravniprostor.cz/
https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/hlavni-duvody-neplatnosti-ii-omyl
https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/hlavni-duvody-neplatnosti-ii-omyl
http://obcanskyzakonik.justice.cz/
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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které mohou obě strany pracovního poměru jednostranně ukončit pracovní poměr bez nutnosti 

uvedení důvodu.135 

 
4.1.7 Přinucení hrozbou násilí 

Posledním důvodem neplatnosti právního jednání může být přinucení hrozbou násilí. Dle 

občanského zákoníku: „Kdo byl k právnímu jednání přinucen hrozbou tělesného nebo duševního 

násilí vyvolávající vzhledem k významu a pravděpodobnosti hrozícího nebezpečí i k osobním 

vlastnostem toho, jemuž bylo vyhrožováno, jeho důvodnou obavu, má právo namítnout neplatnost 

právního jednání.“136  

Již z textu zákona je zřejmé, že se jedná o neplatnost relativní, které nemusí oprávněná 

jednající osoba využít. Důvodem, který zákonodárce vedl k této právní úpravě, je výše zmíněná 

zásada etsi coactus tamen voluit (třebas donucen, přece jen to chtěl).137 Stejně uvádí v komentáři 

k občanskému zákoníku také prof. Tichý.138 

Přinucení může být jak tělesné, tak duševní. Není rozhodné, která osoba přinucuje, tedy zda se 

jedná o druhou smluvní stranu, či třetí osobu (na rozdíl od omylu). Relevantní je hrozba (výhrůžka) 

protiprávní, naproti tomu omezení volní svobody prostředky, které jsou v souladu s právem, není 

důvodem neplatnosti právního jednání.139 Uzavření smlouvy pod nátlakem podání trestního 

oznámení ohledně trestného činu, který se skutečně stal, tak nebude sankcionováno neplatností 

právního jednání, ani v případě namítnutí donucení.140 

Dle prof. Tichého může být neplatností sankcionováno také právní jednání, jehož je dosaženo 

donucením, které je sice po právu, avšak je nepřiměřené.141 

Výhrůžka nemusí nutně směřovat pouze vůči jednající osobě, ale i například vůči jejím 

blízkým osobám. Výhružkou rozumíme „navození atmosféry strachu a v důsledku toho ovlivnění 

vůle jednajícího do té míry, že by bez tohoto vnějšího tlaku jednal jinak.“142 Musí tedy dosáhnout 

 

 

 

135 § 66 odst. 1 ZP 
136 § 587 odst. 1 OZ 
137 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku. Tamtéž.  
138 TICHÝ, Luboš. § 587 Hrozba. Tamtéž. 
139 Tamtéž. 
140 BEZOUŠKA, Petr. Tamtéž. 
141 TICHÝ, Luboš. Tamtéž. 
142 Tamtéž. 
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určité rozhodné intenzity. Jedná-li se o výhružku nízké intenzity, která přesto adresáta donutí konat 

jinak, než by jinak jednal, zůstane platnost právního jednání zachována.143 

 

 

  

 

 

 

143 BEZOUŠKA, Petr. Tamtéž. 
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4.2 Nedodržení formy dle zákoníku práce 

Kromě obecné občanskoprávní úpravy144 se v pracovním právu uplatní také speciální právní 

úprava nedodržení zákonem stanovené formy. 

Pokud není právní jednání, kterým vzniká, nebo se mění základní pracovněprávní vztah,145 

učiněno ve formě vyžadované zákonem, a bylo-li již započato s plněním, nelze se neplatnosti 

tohoto právního jednání dovolávat.146 

Smyslem ustanovení je ochrana platnosti výše zmíněných právních jednání, ať už 

jednostranných či dvoustranných, a to i pokud vada nebyla dodatečně zhojena.147 

Pojem „započatí s plněním“ je třeba chápat šířeji, například u vzniku pracovního poměru je 

rozhodný sjednaný den nástupu do práce148 a nikoliv faktické započetí výkonu práce.149 

Co se týče nedodržení zákonem vyžadované písemné formy právního jednání při skončení 

pracovního poměru, je tato sankciována při jednostranném skončení zdánlivostí (viz kap. 5.1). 

Písemná musí být také dohoda o skončení pracovního poměru,150 zákon však výslovně nestanoví, 

že při nesplnění formy se k takové dohodě nepřihlíží. Uplatní se tedy obecná občanskoprávní 

úprava, dle které je právní jednání neplatné, pokud není dodržena forma stanovená zákonem, 

nebude-li tato vada dodatečně zhojena.151 Jednat se bude o neplatnost absolutní, nedojde-li 

k dodatečnému zhojení.152 I zde je možnost uplatnit neplatnost časově omezena,153 viz pojednání 

k neplatnosti. 

 

 

 

144 Viz kap. 4.1.1. 
145 Základními pracovněprávními vztahy rozumíme dle § 3 ZP pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o 

pracích konaných mimo pracovní poměr. 
146 § 20 ZP 
147 PROCHÁZKA, Jan. § 20 Neplatnost právního jednání. Tamtéž. s. 41. 
148 Tedy okamžik vzniku pracovního poměru dle § 36 ZP 
149 PPROCHÁZKA, Jan. Tamtéž. 
150 § 49 odst. 2 ZP 
151 § 582 odst. 1 OZ 
152 shodně TICHÝ, Luboš. § 582 Nedodržení formy. Tamtéž; PTÁČEK, Lubomír. § 49 Dohoda o rozvázání 

pracovního poměru.  In: PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce: Praktický komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer 

[cit. 2020-04-04]. ASPI_ID KO262_p12006CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 
153 PTÁČEK, Lubomír. § 49 Dohoda o rozvázání pracovního poměru.  In: PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce: 

Praktický komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2020-04-04]. ASPI_ID KO262_p12006CZ. Dostupné 

v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 
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4.3 Neplatné zrušení ve zkušební době 

Byla-li v pracovní smlouvě sjednána zkušební doba, pak mohou jak zaměstnanec, tak 

zaměstnavatel, zrušit pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. 

Zákonodárce brání zaměstnance před tímto způsobem skončení pracovního poměru pouze 

v jednom případě, a to v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti 

(či karantény) zaměstnance.154 

Účelem existence tohoto institutu je umožnit zaměstnanci i zaměstnavateli ověřit si, zda 

pracovní poměr oboustranně vyhovuje. V případě nespokojenosti je oběma stranám dána 

k dispozici možnost pracovní poměr urychleně ukončit.155 

Zákon vyžaduje pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době dodržení písemné formy, 

v opačném případě je takové právní jednání stiženo sankcí zdánlivosti.156 Na rozdíl od současného 

stavu byla tato vada stižena do 31. 12. 2013 pouhou neplatností, která musela být jako taková 

uplatněna u soudu nejpozději ve dvouměsíční prekluzivní lhůtě.157 

Pokud není stanoven pozdější den skončení pracovního poměru, pak tento skončí dnem 

doručení právního jednání.158 Zrušení pracovního poměru musí být doručeno adresátu nejpozději 

poslední den zkušební doby, jinak se jedná o neplatné skončení pracovního poměru.159  

Existence platně sjednané zkušební doby nebrání účastníkům pracovního poměru ukončit 

pracovní poměr jiným způsobem. Z pouhé skutečnosti, že lze pracovní poměr zrušit ve zkušební 

době, a že je vůči smluvní straně činěno právní jednání směřující ke skončení pracovního poměru, 

nelze bez dalšího dovodit, že se jedná o zrušení ve zkušební době.160 

 

 

 

 

 

 

154 § 66 odst. 1 ZP 
155 JANŠOVÁ, Marie. § 66 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době. In: VALENTOVÁ, Klára a kol. Zákoník 

práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, 1162 s. ISBN 978-80-7400-534-3. s. 256. 
156 § 66 odst. 2 ZP, první věta. 
157 § JANŠOVÁ, Marie. Tamtéž. 
158 § 66 odst. 2 ZP, druhá věta. 
159 § JANŠOVÁ, Marie. Tamtéž. 
160 Tamtéž. 
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4.4 Nedodržení výpovědních důvodů zaměstnavatele 

Zaměstnavatel může vypovědět pracovní poměr se zaměstnancem pouze z důvodů taxativně 

vymezených v ust. § 52 zákoníku práce. Důvodem pro takovouto restrikci zaměstnavatele je 

princip, dle kterého by nemělo být možné jednostranně ze strany zaměstnavatele ukončit pracovní 

poměr, pokud je úspěšně naplňován.161 

Typy výpovědních důvodů odpovídají úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 158, o 

ukončení zaměstnání, byť Česká republika tuto úmluvu neratifikovala.162 

Těmito důvody dle zmíněné úmluvy jsou 

a) provozní potřeby (organizační důvody), 

b) způsobilost pracovníka (zdravotní důvody, požadavky právních předpisů, požadavky 

zaměstnavatele pro výkon práce), 

c) (závadné) chování pracovníka.163 

K rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů Schmied uvádí, že se jedná o 

nejčastěji aplikované důvody skončení pracovního poměru, které bývají často využívány 

v situacích, kdy by mohl a měl být aplikovaný jiný výpovědní důvod.164 

Výpověď může obsahovat i vícero výpovědních důvodů, přičemž naplnění každého 

výpovědního důvodu bude posuzováno zvlášť a tudíž postačí, bude-li naplněn alespoň jeden 

z uvedených důvodů.165 Výpověď bez uvedení důvodu, nebo z jiného důvodu, než který uznává 

zákoník práce, bude stižena neplatností. Výpovědní důvod a skutkové okolnosti, na základě 

kterých má zaměstnavatel za to, že výpovědní důvod byl naplněn, musí být dostatečně přesně 

vymezeny tak, aby nešly zaměnit s jiným výpovědním důvodem.166 Není však nezbytné, aby 

zaměstnavatel správně právně zhodnotil, který výpovědní důvod byl naplněn, rozhodné je pouze 

 

 

 

161 HŮRKA, Petr. 9.6 Výpověď. In: Petr HŮRKA Petr a kol. Pracovní právo. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, 575 s. 

ISBN 978-80-7380-540-1 s. 192. 
162 SCHMIED, Zdeněk. § 52 Výpověď daná zaměstnavatelem. In: HLOUŠKOVÁ, Pavla a kol. Zákoník práce. 

Komentář. 12. aktualizované vydání. Praha: ANAG, 2019, 1304 s. ISBN 978-80-7554-190-1. s. 125. 
163 Úmluvy Mezinárodní organizace práce neratifikované Českou republikou. In https://www.odbory.info/ [online]. 

[cit. 2020-05-21]. Dostupné z: 

https://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/ukony/21104/6/Neratifikovan%C3%A9%20%C3%BAmluvy%20%

C4%8CR%20MPO%20B5%202017web.pdf. s. 322. 
164 SCHMIED, Zdeněk. Tamtéž. 
165 JANŠOVÁ, Marie.  § 52 Výpovědní důvody. In: VALENTOVÁ, Klára a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2018, 1162 s. ISBN 978-80-7400-534-3. s. 185. 
166 JANŠOVÁ, Marie. Tamtéž. 

https://www.odbory.info/
https://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/ukony/21104/6/Neratifikovan%C3%A9%20%C3%BAmluvy%20%C4%8CR%20MPO%20B5%202017web.pdf
https://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/ukony/21104/6/Neratifikovan%C3%A9%20%C3%BAmluvy%20%C4%8CR%20MPO%20B5%202017web.pdf
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jeho skutkové vymezení. Otázku, který výpovědní důvod byl naplněn, posuzuje soud.167 Pro 

posouzení platnosti výpovědi je rozhodný stav v době jejího doručení, nikoliv v době posuzování 

platnosti soudem.168 Pokud není výpovědní doba uvedena, případně je uvedena chybně, není 

platnost podané výpovědi dotčena, i v těchto případech se uplatní výpovědní doba zákonná a 

platnost je zachována.169 

Pokud by výpovědní důvod ve výpovědi nebyl vůbec uvedený, nebo by zaměstnavatel 

přistoupil ke skončení pracovního poměru z jiného výpovědního důvodu, než jaký připouští 

zákoník práce, bude dle názoru Lubomíra Ptáčka takové skončení pracovního poměru neplatné 

absolutně, neboť s ohledem na základní zásadu pracovněprávních vztahů uvedenou v §1a odst. 1 

písm. a) ZP170 by uvedené právní jednání zjevně narušovalo veřejný pořádek.171 

4.4.1 § 52 písm. a) zákoníku práce  

 Prvním z důvodů, pro který může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, je „ruší-li se 

zaměstnavatel nebo jeho část,“ a to pokud práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů 

nepřecházejí na nového zaměstnavatele.172 

 O zrušení zaměstnavatele se jedná tehdy, když: „[Zaměstnavatel] přestává podnikat, resp. 

ukončil výkon činností, které dosud vykonával a pro které zaměstnával v pracovněprávních 

vztazích zaměstnance, a v důsledku toho nebude dále schopen tyto zaměstnance dále 

zaměstnávat.“ Takové jednání není jednáním právním, ale pouze faktickým, soud tedy jeho 

platnost nebude přezkoumávat. Zrušení zaměstnavatele nemusí spočívat pouze ve zrušení 

právnické osoby.173 

 Částí zaměstnavatele rozumíme jednotku vykonávající „relativně samostatnou činnost,“ 

která se podílí na výkonu předmětné činnosti zaměstnavatele. Charakteristickými rysy jsou zvlášť 

 

 

 

167 DOLEŽÍLEK, Jiří. 3. výpověď ze strany zaměstnavatele. In PICHRT, Jan a kol. Případové studie pracovněprávní. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 481 s. ISBN 978-80-7400-582-4. s. 80. 
168 DOLEŽÍLEK, Jiří. Tamtéž. s. 76. 
169 DOLEŽÍLEK, Jiří. Tamtéž. s. 87. 
170 Touto zásadou je zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance. 
171 PTÁČEK, Lubomír. § 50 Výpověď z pracovního poměru. In BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. 3. vydání. 

Praha:  C. H. Beck, 2019, 1536 s. ISBN 978-80-7400-759-0, s. 287. 
172 PTÁČEK, Lubomír. § 52 Výpověď daná zaměstnavatelem. Tamtéž. 
173 PTÁČEK, Lubomír. Důvody výpovědi. In BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2019, 1536 s. ISBN 978-80-7400-759-0, s. 304; JANŠOVÁ, Marie. Tamtéž. s. 186. 
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vyčleněné prostory a pracovní pomůcky, označení vnitřního dělení v rámci zaměstnavatele ve 

vnitřním předpisu a existence vedoucího pracovníka části zaměstnavatele.174 

 Tento výpovědní důvod nebude naplněn, pokud zaměstnavatel nepřestane zcela vykonávat 

dotčenou činnost, pro kterou zaměstnance zaměstnával, ale pokud pouze dojde k jiným 

organizačním opatřením sledující útlum činnosti. V takovém případě se může jednat o jiný 

výpovědní důvod, a to § 52 písm. c) ZP.175 

 Pro tento výpovědní důvod se neuplatní ochrana zaměstnance před výpovědí dle § 53 

zákoníku práce, viz kap. 4.5 diplomové práce. 

4.4.2 § 52 písm. b) zákoníku práce 

Druhým výpovědním důvodem je přemístění zaměstnavatele nebo jeho části. Klíčové je, jaké 

místo výkonu práce bylo v pracovní smlouvě sjednáno, neboť v jiném místě nemůže 

zaměstnavatel zaměstnanci práci přidělovat (nejedná-li se o pracovní cestu). Místo výkonu práce 

může být specifikováno velmi úzce, jako konkrétní pracoviště vymezené adresou, nebo velmi 

široce, např. jako „obvod provozního ředitelství podniku pro kraj Praha.“ Také je možné sjednání 

vícero míst výkonu práce. Bude-li však místo výkonu práce sjednáno obecným způsobem jako 

„sídlo zaměstnavatele,“ pak i v případě změny sídla bude tato změna posuzována jako přemístění 

zaměstnavatele z původně sjednaného místa výkonu práce,176 a může tudíž dojít k naplnění tohoto 

výpovědního důvodu. 

 Stejně jako v předchozím výpovědním důvodu je rozhodnutí zaměstnavatele o této změně 

faktickým jednáním177, jeho platnost tedy nemůže být posuzována, posuzováno může být pouze 

to, zda změna skutečně proběhla. 

 V případě uplatnění tohoto výpovědního důvodu není zaměstnancům poskytnuta ochrana 

před výpovědí dle § 53 zákoníku práce, vyjma „ .. těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která 

čerpá mateřskou dovolenou, nebo zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, 

po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou.“178 

 

 

 

174 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1053/1996; JANŠOVÁ, Marie. Tamtéž. s. 187. 
175 Tamtéž. 
176 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2001, sp. zn. 21 Cdo 730/2000; JANŠOVÁ, Marie. Tamtéž. s. 188. 
177 PTÁČEK, Lubomír. In: PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce: Praktický komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer 

[cit. 2020-04-04]. ASPI_ID KO262_p12006CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 
178 § 54 písm. b) zákoníku práce 
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4.4.3 § 52 písm. c) zákoníku práce 

 Třetím výpovědním důvodem je nadbytečnost zaměstnance způsobená „rozhodnutí[m] 

zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení 

stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.“ 

Předpokladem tedy je přijetí výše zmíněného organizačního opatření, nadbytečnost zaměstnance 

a příčinná souvislost mezi nimi, přičemž prokázání těchto předpokladů je povinností 

zaměstnavatele.179 

 Rozhodnutí o organizačních změnách není právním jednáním a jako takové není samo o 

sobě přezkoumatelné z hlediska své platnosti. Soud může toliko přezkoumávat, zda rozhodnutí o 

organizačních změnách bylo učiněno a zda bylo přijato osobou k tomu oprávněnou.180 

Není rozhodné, zda provedení rozhodnutí o organizační změně splnilo skutečně zamýšlený účel, 

tedy zejména zvýšení efektivity práce, rozhodné je, za jakým účelem bylo přijímáno. 

Rozhodnutí nemusí být nutně učiněno v písemné formě, ani s ním nemusí být zaměstnanci 

seznámeni. Postačí, aby s takovou změnou byl zaměstnanec seznámen společně s výpovědí.181 

Zaměstnavatel však musí zaměstnance s organizační změnou nebo obdobnými opatřeními 

seznámit, a to i v případě, jsou-li předmětem obchodního tajemství. 182 

 Soud nepřezkoumává volbu zaměstnavatele, který zaměstnanec je nadbytečný, 

zaměstnavatel ale při výběru nadbytečného zaměstnance nesmí postupovat diskriminačně. Soud 

pouze přezkoumává, zda byly splněny ostatní podmínky vymezující tento výpovědní důvod.183 

Pro výpověď z důvodu organizačních změn je nutné, aby bylo v okamžiku podání výpovědi již 

zřejmé, že k organizační změně dojde a že v jejím důsledku přijde zaměstnanec nepochybně o 

pracovní uplatnění a stane se u zaměstnavatele nadbytečný, a to v dohledné době, zpravidla totožné 

s výpovědní dobou.184 

Nadbytečností rozumíme skutečnost, kdy „práce zaměstnance již není pro zaměstnavatele zcela 

nebo zčásti potřebná.“ Postačí tedy, když zaměstnanci odpadne pouze část pracovní náplně a 

 

 

 

179 JANSOVÁ, Marie. Tamtéž. s. 189. 
180 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1105/2001. 
181 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 1998, sp.zn. 2 Cdon 1130/97, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 

2016, sp zn. 21 Cdo 2457/2015. 
182 DOLEŽÍLEK, Jiří. Tamtéž. s. 91-94. 
183 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 3. 1. 1967, sp. zn. 7 Co 612/1966; rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

19. 3. 2019, sp. zn. 21 Cdo 3713/2018; PTÁČEK, Lubomír. Tamtéž. 
184 DOLEŽÍLEK, Jiří. Tamtéž. 
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zaměstnanec již není plně vytížen. Zaměstnavatel přitom nemá povinnost zaměstnanci nabídnout 

výkon jiného druhu práce, nebo zaměstnanci nabídnout sjednání kratší pracovní doby. 

Nemusí také nutně dojít ke snížení celkového počtu zaměstnanců, může dojít dokonce ke zvýšení. 

Pouhý obecný záměr zaměstnavatele pouze snížit celkový počet zaměstnanců nebude dostatečným 

pro úspěšné uplatnění tohoto výpovědního důvodu.185 

 Příčinná souvislost není dána zpravidla tehdy, pokud zaměstnavatel po odchodu 

zaměstnance z tohoto výpovědního důvodu přijme zaměstnance nového na stejné pracovní 

místo.186 Při posuzování platnosti výpovědi z tohoto zákonného důvodu však není rozhodující, jak 

dlouhá doba uplyne od zrušení pracovního místa zaměstnance k jeho obnově, podstatné jsou 

objektivní okolnosti, které by k obnově vedly, jako je změna v poptávce po službách 

zaměstnavatele.187 

4.4.4 § 52 písm. d) zákoníku práce 

Čtvrtým výpovědním důvodem je existence lékařského posudku, nebo rozhodnutí příslušného 

správního orgánu přezkoumávajícího lékařský posudek, dle kterého zaměstnanec již nemůže práci 

vykonávat pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, přičemž tato 

zdravotní nezpůsobilost musí být dlouhodobá 188; anebo pokud zaměstnanec dosáhl na pracovišti, 

které bylo určeno rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, nejvyšší přípustné 

expozice.  

Lékařský posudek musí být vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb189 a jeho 

závěrem musí být, že zaměstnanec nemůže „konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění 

nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí.“ 

Řada autorů je názoru, že pro platné skončení pracovního poměru není nezbytně nutné, aby 

zaměstnavatel disponoval lékařským posudkem, z něhož by vyplývalo naplnění výpovědního 

důvodu. . Lubomír Ptáček se domnívá, že v případě absence lékařského posudku, respektive 

absence bezvadného lékařského posudku, může zaměstnavatel v řízení o neplatnosti rozvázání 

 

 

 

185 JANŠOVÁ, Marie. Tamtéž. s. 190, 191. 
186 Tamtéž. s. 192, 193. 
187 HŮRKA, Petr. 9.6.2.1 Organizační důvody. Tamtéž. s. 196. 
188 PTÁČEK, Lubomír. § 52 Důvody výpovědi. In BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. 3. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2019, 1536 s. ISBN 978-80-7400-759-0, s. 312. 
189 Poskytování pracovnělékařských služeb upravuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických lékařských službách v ust. 

§ 41 a n. 
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pracovního poměru prokázat existenci výpovědního důvodu i jiným způsobem, například 

prostřednictvím znaleckého posudku. Ptáček uvádí, že lékařský posudek je svou povahou pouze 

„dobrozdání“ lékaře a soud tedy není závěrem lékařského posudku vázán. Z toho tedy vyvozuje, 

že soud také může otázku zdravotní způsobilosti posoudit také jiným způsobem. 190 S obdobným 

závěrem poukazuje na aktuální judikaturu Nejvyššího soudu také Jakub Tomšej.191  

Ke stejnému závěru dochází také Neklová192, která poukazuje na ust. § 135 odst. 2 zákona č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále „OSŘ), dle kterého: „Jinak otázky, o nichž přísluší 

rozhodnout jinému orgánu [tedy kromě výjimek uvedených v předchozím odstavci § 135], může 

soud posoudit sám. Bylo-li však o takové otázce vydáno příslušným orgánem rozhodnutí, soud z 

něho vychází.“ 

Lékařský posudek, stejně jako rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský 

posudek přezkoumává, však nemají podle citované autorky dle § 47 odst. 4 zákona o specifických 

zdravotních službách193 (dále také „ZSZS“) povahu správního rozhodnutí, ale povahu vyjádření, 

osvědčení, nebo sdělení dle části čtvrté zákona č.  500/2004 Sb., správní řád. K tomu je nutno 

podotknout, že zákon do 1. 11. 2017 obsahoval konkrétní odkaz na část čtvrtou správního řádu, 

nicméně citovaná autorka, stejně jako Jakub Tomšej194 zastávají názor, že vypuštěním tohoto 

odkazu se na situaci nic nezměnilo a uvedený závěr je tedy stále aktuální.195 

Kromě citovaného ustanovení občanského soudního řádu také Neklová odkazuje na 

důvodovou zprávu k ZSZS, ze které patrně vycházel také Ptáček, a (zřejmě196) také soudy (viz 

dále). Dle důvodové zprávy: „Vydání lékařského posudku o zdravotním stavu nebo zdravotní 

způsobilosti není správním aktem, jde o „dobrozdání“ o zdravotním stavu posuzované osoby 

 

 

 

190 PTÁČEK, Lubomír. § 52 Výpověď daná zaměstnavatelem. In: PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce: Praktický 

komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2020-04-07]. ASPI_ID KO262_p12006CZ. Dostupné v Systému 

ASPI. ISSN: 2336-517X. 
191 TOMŠEJ, Jakub. Pracovnělékařské služby. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, 168 s. ISBN 978-80-7598-

646-7. s. 112. 
192 NEKLOVÁ ŠIMEČKOVÁ, Markéta. Lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb a 

skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. In PICHRT Jan a kol. Obrana pracovního 

práva. Pocta prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi, CSc. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, 601 s. ISBN 978-80-

7400-588-6. s. 211. 
193 zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 
194 TOMŠEJ, Jakub. Tamtéž. s. 96. 
195 Respektive Tomšej připouští teoretickou možnost změny judikatury, novelizaci však vnímá jako v tomto ohledu 

jako marginální a možnou změnu postoje Nejvyššího soudu jako nežádoucí zásah do právní jistoty. 
196 Důvodová zpráva není citována, je však použit stejný termín „dobrozdání.“ 
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vydané poskytovatelem zdravotních služeb. Nejde o úkon, kterým by se přímo zakládaly práva a 

povinnosti posuzované osoby.“197 

Výše uvedení autoři reagují na obsáhlou judikaturu na toto téma, jejíž podrobnější shrnutí by 

však přesahovalo rámec tématu této diplomové práce. Vývoj můžeme shrnout tak, že Nejvyšší 

soud se přiklonil k názoru, že lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských 

služeb je skutečně svou povahou pouhým dobrozdáním a vady posudku tudíž mohou být 

napraveny dalšími důkazními prostředky198, dokonce může být zcela chybějící posudek těmito 

jinými důkazními prostředky plně nahrazen: 

„Uvedené současně znamená, že výpověď zaměstnavatele z pracovního poměru daná 

zaměstnanci podle ustanovení § 52 písm. e) zák. práce199 není neplatným pracovněprávním 

úkonem jen proto, že zaměstnavatel přistoupil k výpovědi pro dlouhodobou zdravotní 

nezpůsobilost zaměstnance, aniž by měl rozvázání pracovního poměru podložené (řádným a 

účinným) lékařským posudkem, popřípadě rozhodnutím správního orgánu, který lékařský posudek 

přezkoumává; uplatní-li zaměstnanec žalobou u soudu neplatnost takového rozvázání pracovního 

poměru (§ 72 zák. práce), soud může shledat výpověď neplatnou, jen jestliže zaměstnavatel 

dokazováním (zejména znaleckými posudky) neprokáže, že zaměstnanec vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost.“200 

Můžeme tedy současnou právní úpravu, respektive její aktuální interpretaci Nejvyšším 

soudem, shrnout tak, že posudek o zdravotním stavu zaměstnance není nutným předpokladem pro 

platnost výpovědi z pracovního poměru. Pokud posudek nebyl vydán, může zaměstnavatel 

prokázat oprávněnost výpovědi jiným způsobem. Pokud by posudek vydán byl, soud jím není 

vázaný, posudek bude brán jako jakýkoliv jiný důkaz a soud se může vlivem dalších skutečností 

od závěru posudku odchýlit. 

Tuto právní úpravu Neklová kritizuje, jelikož výše uvedený výpovědní důvod (stejně tak 

výpovědní důvod dle písm. §52 písm. e) ZP) svou textací vyvolává dojem, že nutným 

předpokladem platnosti výpovědi je existence lékařského posudku. Řada adresátů práva si však 

 

 

 

197 Důvodová zpráva k návrhu zákona o specifických zdravotních službách. I. Obecná část. K § 47 až 49. In 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/ [online]. [cit. 2020-07-20]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=70658&pdf=1. 
198 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. 21 Cdo 983/2013. 
199 Domnívám se, že závěr ohledně povahy lékařského posudku se dá zobecnit a aplikovat jej i na výpovědní důvod 

dle § 52 písm. d) ZP. 
200 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1804/2015. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=70658&pdf=1
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není vědoma dalších souvislostí, ze kterých vyplývá, že tento dojem je mylný. Uvedená autorka 

volá k návratu k předchozí právní úpravě, která byla účinná před přijetím ZSZS, kdy byl jak 

zaměstnanec, tak zaměstnavatel vázán závěrem lékařského posudku, neboť dle současné právní 

úpravy panuje nejistota ohledně platnosti skončení pracovního poměru až do pravomocného 

soudního rozhodnutí. Soudy by tedy měly být povinny dle § 135 odst. 2 OSŘ vycházet 

z lékařského posudku.201 

Také Tomšej nevítá současný stav nastavený intepretací Nejvyššího soudu. Jedním z důsledků 

je, že účastníci pracovněprávních vztahů mohou být v právní nejistotě, neboť lékařský posudek 

sice může mít jasný závěr ohledně způsobilosti zaměstnance nebo existence pracovního úrazu, ten 

však může být soudem v případném pracovněprávním sporu posouzen rozdílně, což může mít 

nečekané dopady na majetkové poměry zúčastněných.  

Dále mohou nastat situace, kdy má zaměstnavatel vlivem zdravotního stavu zaměstnance 

některé povinnosti dle zákoníku práce, jako například neumožnit zaměstnanci další výkon práce. 

Pokud se posudkem řídit nebude, hrozí mu veřejnoprávní postih, pokud se jím řídit bude, hrozí mu 

zbytečné výdaje spojené s rozhodnutím soudu o neplatnosti skončení pracovního poměru. 

Také Tomšej upozorňuje na to, že tato koncepce může činit aplikační obtíže, neboť 

zaměstnanec i zaměstnavatel mohou jen s obtížemi posoudit sami zdravotní stav zaměstnance, 

stejně jako skutečnost, zda byl výpovědní důvod dle § 52 písm. d) nebo e) zákoníku práce 

naplněn.202 

Jako možné řešení navrhuje stav, kdy by byl lékařský posudek přezkoumatelný ve správním 

soudnictví, pro pracovněprávní spory by však jeho obsah byl závazný a samotným soudem by 

posudek přezkoumatelný nebyl.203 

Osobně také nepovažuji situaci za adekvátní. Negativně hodnotím to, že uvedená interpretace 

jde proti textu zákona, přičemž se nedomnívám, že po novelizaci jsou dostatečně silné důvody pro 

setrvání na této linii. Fakt, že z ust. § 47 odst. 4 ZSZS byla vypuštěna výslovná zmínka části čtvrté 

správního řádu, nepovažuji za pouhou vedlejší skutečnost, ale za vůli zákonodárce, která by tímto 

byla ignorována.  V důsledku toho je zákonné znění výpovědního důvodu zavádějící a někteří 

adresáti práva, kteří zvolí jazykovou intepretaci, mohou být nepříjemně překvapeni tím, že 

judikatura ustanovení vykládá jiným způsobem. Pokud je uvedená judikatorní interpretace dle 

 

 

 

201 NEKLOVÁ, ŠIMEČKOVÁ, Markéta. Tamtéž. s. 211. 
202 TOMŠEJ, Jakub. Tamtéž. s. 97, 98. 
203 TOMŠEJ, Jakub. Tamtéž. s. 98. 



37 

 

zákonodárce žádoucím právním stavem, pak se domnívám, že by mělo spíše dojít k novelizaci, 

která v právních předpisech postaví najisto, že výpovědní důvod může být naplněn i bez existence 

lékařského posudku. 

Preferoval bych stejně jako Tomšej204 právní stav, kdy by byl lékařský posudek 

přezkoumatelný ve správním soudnictví, v pracovněprávních sporech by však soud byl posudkem 

vázán. Tímto by došlo ke zvýšení právní jistoty, bylo by však možné se právně bránit proti věcně 

nesprávnému posudku. 

Výklad pojmu „dlouhodobá zdravotní nezpůsobilost“ prošel historickým vývojem. Až do 

novelizace zákona o specifických zdravotních službách205 s účinností od 1. 11. 2017 se vycházelo 

z vymezení „dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu“ v právních předpisech práva sociálního 

zabezpečení,206 tedy za dlouhodobý byl považován nepříznivý zdravotní stav, který trvá, nebo má 

trvat déle než 1 rok.207 

Po zmíněné novelizaci dlouhodobým pozbytím zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní 

práci rozumíme „stabilizovaný zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní 

schopnosti zaměstnance významné pro jeho schopnost vykonávat dosavadní práci, pokud tento 

zdravotní stav trvá déle než 180 dnů nebo lze předpokládat, že tento zdravotní stav bude trvat déle 

než 180 dnů, a výkon této práce by vážně ohrozil jeho zdraví. Tím není dotčeno vymezení 

dlouhodobého pozbytí způsobilosti vykonávat dosavadní službu podle zákona o státní službě.“208 

Pracovní úraz je 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 [nimi].“ Pracovním úrazem je také úraz, který zaměstnanec utrpěl pro 

plnění pracovních úkolů,209 nebo jím také může být úraz způsobený na teambuildingové akci 

pořádané zaměstnavatelem.210 Úraz utrpěný cestou do zaměstnání naopak pracovním úrazem 

není.211 

 

 

 

204 TOMŠEJ, Jakub. Tamtéž. 
205 zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 
206 § 26 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; § 3 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
207 JANŠOVÁ, Marie. Tamtéž. s. 199; DOLEŽÍLEK, Jiří. Tamtéž. s. 103. 
208 § 43 odst. 4 ZSZS 
209 JANŠOVÁ, Marie. Tamtéž. s. 197. 
210 JOUZA, Ladislav. Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz. In http://www.bulletin-advokacie.cz/ 

[online]. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/kdy-zamestnavatel-nehradi-skodu-za-

pracovni-uraz? 
211 JANŠOVÁ, Marie. Tamtéž. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/
http://www.bulletin-advokacie.cz/kdy-zamestnavatel-nehradi-skodu-za-pracovni-uraz?
http://www.bulletin-advokacie.cz/kdy-zamestnavatel-nehradi-skodu-za-pracovni-uraz?
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Nemocemi z povolání jsou „nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, 

fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v 

seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým 

působením chemických látek.“ Seznam nemocí z povolání je taxativně vymezen nařízením 

vlády.212 

Ohrožení nemocí z povolání rozumíme změnu zdravotního stavu, která vzniká vlivem 

nepříznivých podmínek při výkonu zaměstnání, avšak nedosahující intenzity nemoci z povolání, 

při déletrvající expozici nepříznivým podmínkám by nicméně ke vzniku nemoci z povolání 

došlo.213 

Nejvyšší přípustnou expozici stanovuje pro vybrané typy pracovišť krajská hygienická stanice. 

Důvodem existence těchto limitů je prevence nemocí souvisejících se zaměstnáním.214 O dosažení 

nejvyšší přípustné expozice nerozhoduje v konkrétních případech krajská hygienická stanice, 

nýbrž sám zaměstnavatel.215 

Oba výše uvedené výpovědní důvody jsou zároveň důvodem pro převedení zaměstnance na 

jinou práci, zaměstnavatel nicméně nemusí prioritně zaměstnance přeřazovat, pokud je přeřazení 

možné, ale má volný výběr.216 Při uplatnění tohoto výpovědního důvodu jsou zaměstnanci 

chráněni před výpovědí ochrannou dobou dle § 53 ZP.217 

4.4.5 § 52 písm. e) zákoníku práce 

 Pátým výpovědním důvodem je ztráta dlouhodobé zdravotní způsobilosti. Na rozdíl od 

předchozího výpovědního důvodu není způsobena pracovním úrazem, nemocí z povolání nebo 

ohrožením touto nemocí; zdravotní nezpůsobilost dokonce nemusí vůbec souviset s výkonem 

práce nebo pracovním prostředím.218 

Předpokladem výpovědi je stejně jako v předchozím případě vydání lékařského posudku 

poskytovatelem pracovnělékařských služeb, nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který 

 

 

 

212 Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 
213 § 347 odst. 1 ZP 
214 PTÁČEK, Lubomír. § 52 Výpověď daná zaměstnavatelem. In: PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce: Praktický 

komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2020-04-07]. ASPI_ID KO262_p12006CZ. Dostupné v Systému 

ASPI. ISSN: 2336-517X. 
215 Tamtéž. 
216 Tamtéž. 
217 § 54 ZP a contrario 
218 JANŠOVÁ, Marie. Tamtéž. s. 200. 
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lékařský posudek přezkoumal,219 a jehož závěrem je, že zaměstnanec není dlouhodobě způsobilý 

vykonávat dosavadní práci;220 k pojmu „dlouhodobé pracovní nezpůsobilosti vykonávat dosavadní 

práci“ viz předchozí kapitola 4.4.4. 

 Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, dle současné judikatury Nejvyššího soudu a 

názoru odborných autorů není nezbytné, aby lékařský posudek poskytovatele pracovnělékařských 

služeb byl bezchybný a uvedený závěr obsahoval, není dokonce vyloučeno, aby zaměstnavatel 

v případném sporu ohledně platnosti výpovědi prokázal naplnění výpovědního důvodu i jiným 

způsobem než lékařským posudkem.  

  

 

 

 

219 § 52 písm. e) ZP 
220 SCHMIED, Zdeněk. Tamtéž. s. 127. 
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4.4.6 § 52 písm. f) zákoníku práce 

Šestý výpovědní důvod v sobě skrývá dva odlišné výpovědní důvody. Prvním z nich je 

nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce ze strany 

zaměstnance, druhým důvodem pro výpověď ze strany zaměstnavatele je nesplňování požadavků 

pro řádný výkon práce stanovených zaměstnavatelem, aniž by toto nesplňování zavinil 

zaměstnavatel. 

Předpoklady pro výkon sjednané práce stanovují obecně závazné právní předpisy, které sledují 

naplnění rozličných zájmů, jako je zajištění kvality práce, ochrana zdraví nebo života, případně 

dalších požadavků, jejichž dodržení naplňuje zájmy nejen zaměstnavatelů, ale i širší společnosti. 

Pro naplnění výpovědního důvodu není rozhodné, zda ke stanovení předpokladů právním 

předpisem došlo již před vznikem pracovního poměru, nebo v jeho průběhu.221 

Pokud zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy, může zaměstnavatel 

z tohoto důvodu se zaměstnancem skončit pracovní poměr, a není nutné, aby tak učinil bez 

zbytečného odkladu, tento výpovědní důvod může existovat již delší dobu. Zaměstnavatel také 

nemá povinnost nabídnout zaměstnanci změnu sjednané práce, upozornit zaměstnance předem, 

nebo mu poskytnout lhůtu pro nápravu stavu,222 například doplněním vzdělání požadovaného 

právními předpisy. Není však vyloučeno, aby soud v některém případě rozhodl, že i v případě 

naplnění výpovědního důvodu by mohlo být skončení pracovního poměru v rozporu s dobrými 

mravy, viz kapitola 4.1.2. 

Požadavky pro řádný výkon konkrétní sjednané práce stanovuje zaměstnavatel. Může tak 

učinit v samotné pracovní smlouvě, ve vnitřních předpisech, nebo formou běžných pokynů 

vedoucího zaměstnance, relevantní jsou také obecně známé požadavky pro výkon určité práce. 

Požadavky mohou být v odůvodněných případech upravovány i v průběhu pracovního poměru, 

zejména za účelem dosahování lepších pracovních výsledků. V případě změny není zaměstnavatel 

povinen zaměstnancům poskytnout přiměřenou lhůtu k nápravě.223 

Při stanovení takových požadavků a kontrole jejich dodržování musí zaměstnavatel postupovat 

u každého zaměstnance stejně,224 zásada rovného zacházení musí být dodržována i v této 

 

 

 

221 PTÁČEK, Lubomír. Tamtéž; DOLEŽÍLEK, Jiří. Tamtéž. s. 109. 
222 JANŠOVÁ, Marie. Tamtéž. s. 201. 
223 Tamtéž. s. 202, 203. 
224 Tamtéž. s. 202. 
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oblasti.225 Zaměstnavatel nemůže při stanovování požadavků pro výkon sjednané práce jednat 

zcela libovolně, požadavky musí být přiměřené, relevantní k dané pracovní činnosti, a 

zaměstnavatel jimi nesmí zasahovat do oprávněných zájmů zaměstnanců, stejně tak nesmí být 

v rozporu s dobrými mravy.226 

Požadavky mohou být odborná způsobilost, určité vystupování a způsob chování, ale i morální 

kvality. Pro úspěšné uplatnění tohoto výpovědního důvodu musí požadované kvality zaměstnance 

chybět po delší dobu.227 

Zvláštní úprava platí pro požadavky zaměstnavatele na uspokojivé pracovní výsledky. Zde 

zákon stanoví povinnost zaměstnavatele před samotnou výpovědí zaměstnance písemně upozornit 

na nedostatky a vyzvat jej k jejich odstranění v přiměřené lhůtě. Zaměstnavatel může poté 

přistoupit k výpovědi pouze v případě, kdy byl zaměstnanec takto písemně upozorněn v době 

posledních 12 měsíců a vytýkané nedostatky přesto nenapravil.228 

Jelikož se písemnost týká skončení pracovního poměru, musí být jako taková doručena do 

vlastních rukou zaměstnance postupem stanoveným zákoníkem práce v ust. § 334 ZP a n. Písemná 

výzva musí obsahovat vymezení nedostatků zaměstnance, které mají být napraveny, a konkrétní 

lhůtu k jejich nápravě. Následně může být výpověď dána jen pro nenapravení těch nedostatků, 

které byly v písemné výzvě zmíněny.229 Nestanovení přesné lhůty k odstranění nedostatků 

v písemném upozornění má za následek neplatnost výpovědi.230 

Není rozhodné, z jakých důvodů dosahuje zaměstnanec neuspokojivých pracovních výsledků, 

rozhodný je pouze fakt, že k tomuto objektivně dochází, ať už se zaviněním zaměstnance či 

nikoliv. Zaměstnance také před možností výpovědi nezprostí dodržování všech povinností 

uložených právními předpisy nebo dodržování všech dalších pokynů zaměstnavatele.231  

  

 

 

 

225 § 1a odst. 1 písm. e) ZP, § 16 odst. 1 ZP 
226JANŠOVÁ, Marie. Tamtéž. 
227 Tamtéž. 
228 PTÁČEK, Lubomír. Tamtéž. 
229 JANŠOVÁ, Marie. Tamtéž. 
230 DOLEŽÍLEK, Jiří. Tamtéž. s. 110. 
231 PTÁČEK, Lubomír. Tamtéž. 
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4.4.7 § 52 písm. g) zákoníku práce 

Sedmý výpovědní důvod se obdobně jako předchozí skládá ze tří poměrně samostatných 

výpovědních důvodů. 

Prvním z nich je situace, ve které by zaměstnavatel mohl se zaměstnancem zrušit pracovní 

poměr okamžitě (viz kap. 4.6 diplomové práce), ale místo okamžitého zrušení se rozhodne pro 

zrušení pracovního poměru formou výpovědi s výpovědní dobou. 

Druhým důvodem pro úspěšné uplatnění výpovědi dle § 52 písm. g) ZP je závažné porušení 

povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci ze strany 

zaměstnance.  

Těmito povinnostmi rozumíme povinnosti stanovené jak samotnými právními předpisy, tak 

povinnosti stanovené pracovní smlouvou, vnitřním řádem zaměstnavatele nebo pokynem 

vedoucího zaměstnance.232 Jejich porušení musí být zaměstnancem zaviněné, nemusí být ale 

porušeny pouze v rámci pracovní doby, jelikož některé povinnosti dle zákoníku práce má 

zaměstnanec i mimo ni.233 

Pokud se jedná o třetí důvod, soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající 

z právních předpisů ze strany zaměstnance, může zaměstnavatel přistoupit k výpovědi jen v tom 

případě, pokud zaměstnanec byl v posledních 6 měsících písemně upozorněn na možnost výpovědi 

v souvislosti s porušením povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím 

vykonávané práci. 

Pro naplnění požadavku soustavnosti požaduje judikatura dlouhodobě alespoň 3 porušení 

povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, 

které nedosahují intenzity zvlášť hrubého nebo závažného porušení povinností, mezi nimiž je 

dodržena přiměřená časová souvislost. 234 

Hodnocení intenzity porušení je u všech 3 stupňů závažnosti porušení povinností předmětem 

tzv. relativně neurčité hypotézy právní normy,235 která je jako taková hodnocena soudem 

individuálně vzhledem k okolnostem případu. 

 

 

 

232 PTÁČEK, Lubomír. Tamtéž. 
233 JANŠOVÁ, Marie. Tamtéž. s 206. 
234 DOLEŽÍLEK, Jiří. Tamtéž. s. 114. 
235 Tamtéž. 
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Písemné upozornění musí být jakožto písemnost, která se týká skončení pracovního poměru, 

doručeno zvláštním postupem dle zákoníku práce.236 Toto upozornění je faktickým jednáním, 

nemůže tedy být zkoumána jeho platnost,237 ale pouze účinnost doručení. Upozornění musí být 

vůči zaměstnanci učiněno tak, aby předcházelo méně závažnému porušení, po kterém následuje 

výpověď z pracovního poměru.238  

Zaměstnavatel může výpovědní důvod dle § 52 písm. g) ZP uplatnit pouze do 2 měsíců ode 

dne, kdy se o důvodu výpovědi dozvěděl.239 

4.4.8 § 52 písm. h) zákoníku práce 

Posledním výpovědním důvodem je porušení „jiné povinnosti“ uvedené v § 301a zákoníku 

práce zvlášť hrubým způsobem. Touto jinou povinností je dle § 301a ZP povinnost zaměstnanců 

v prvních 14 kalendářních dnech „trvání dočasné pracovní neschopnosti 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.“ 

Tato povinnost je označena za „jinou,“ aby byla odlišena od povinností zaměstnance 

vyplývajících z pracovního poměru nebo dohod o konání práce mimo pracovní poměr. 

Zaměstnanec poruší svou povinnost tehdy, když se nezdržuje v místě sděleném ošetřujícímu 

lékaři, nebo nedodržuje-li rozsah stanovených vycházek. Musí se však jednat o porušení 

povinnosti „zvlášť hrubým způsobem.“240 Tento pojem je relativně neurčitou hypotézou a soudům 

je dán široký prostor pro posouzení závažnosti porušení jiné povinnosti zaměstnance, a tedy 

platnosti výpovědi. Relevantní jsou především „osoba zaměstnance, funkce, kterou zastává, jeho 

dosavadní postoj k plnění pracovních úkolů, doba a situace, v níž došlo k porušení povinnosti.“241 

Tento výpovědní důvod obstál přezkum Ústavním soudem, který zamítl poslanecký návrh na 

zrušení tohoto výpovědního důvodu s odůvodněním: „Porušuje-li zaměstnanec své povinnosti v 

době dočasné pracovní neschopnosti, poškozuje tím svého zaměstnavatele. Nepracuje, neléčí se, a 

 

 

 

236 § 334 a n. ZP; DOLEŽÍLEK, Jiří. Tamtéž. s. 115. 
237 JANŠOVÁ, Marie. Tamtéž. s. 210. 
238 Tamtéž. 
239 § 58 odst. 1 ZP. Speciální režim platí pro porušení povinností v cizině, kdy je stanovena lhůta 2 měsíce po návratu, 

nejpozději však 1 rok ode dne vzniku důvodu. 
240 PTÁČEK, Lubomír. Tamtéž. 
241 JANŠOVÁ, Marie. Tamtéž. s. 211. 
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přesto požaduje od svého zaměstnavatele náhradu mzdy. Svého zaměstnavatele tak de facto 

„podvádí“. Navíc může zaměstnavateli svou nedůvodnou nepřítomností způsobit i vážné 

hospodářské potíže. Zvlášť hrubé porušení povinnosti dočasně práce neschopného zaměstnance 

(§ 301a zákoníku práce) tak může vést k zásadnímu narušení důvěry mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem. Dle Ústavního soudu proto nelze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby 

nadále zaměstnával člověka, který jej „podvedl“, snažil se jej připravit o peníze nebo jej jinak 

vážně poškodil. Proto Ústavní soud považuje možnost výpovědi z pracovního poměru za 

rozumnou.“242 

Možnost zaměstnavatele uplatnit tento výpovědní důvod je omezena v § 57 odst. 1 zákoníku 

práce dobou 1 měsíce ode dne, kdy se zaměstnavatel o porušení jiné povinnosti zvlášť hrubým 

způsobem dozvěděl, nejpozději však musí být výpověď uplatněna do 1 roku ode dne, kdy tento 

důvod k výpovědi vznikl. Takto krátká lhůta a skutečnost, že výše uvedená relativně neurčitá 

hypotéza nebyla dostatečně určitě judikaturou vymezena, má za následek, že tento výpovědní 

důvod je uplatňován pouze zřídka.243 

  

 

 

 

242 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 10/12, dostupné na nalus.usoud.cz. 
243 JANŠOVÁ, Marie. Tamtéž. s 212. 



45 

 

4.5 Porušení zákazu výpovědi dané zaměstnavatelem 

Zákoník práce stanoví v některých životních situacích tzv. ochrannou dobu, v průběhu které 

se zakazuje dát zaměstnanci výpověď, i pokud by byl jinak některý z výpovědních důvodů 

naplněn. Těmito životními situacemi dle § 53 ZP jsou: 

a) dočasná pracovní neschopnost, 

b) výkon vojenské služby nebo operační nasazení, 

c) dlouhodobé plné uvolnění pro výkon veřejné funkce, 

d) doba těhotenství, čerpání mateřské dovolené, nebo rodičovské dovolené, 

e) dočasná pracovní nezpůsobilost k noční práci, pracuje-li zaměstnanec v noci, 

f) některé případy ošetřování člena rodiny. 

Zákon stanoví v navazujícím ustanovení ze zákazu výpovědi některé výjimky, a to pro některé 

výpovědní důvody,244 dále jedná-li se o důvod, pro který může zaměstnavatel zrušit pracovní 

poměr okamžitě.245 Výjimky se však neuplatní vždy, v některých případech zákonodárce 

upřednostní ochranu těhotné zaměstnankyně nebo zaměstnankyně čerpající mateřskou dovolenou. 

Účelem existence tohoto institutu je ochrana zaměstnance před výpovědí, která by pro něj byla 

v dané životní situaci příliš tvrdá.246 

Rozhodná je existence ochranného důvodu v okamžiku doručení výpovědi, bez ohledu na 

vědomost zaměstnavatele o existenci takového důvodu. Stejně tak nemusí o existenci ochranného 

důvodu nutně vědět ani zaměstnanec.247 Zpětné uznání pracovní neschopnosti má však toliko vliv 

na posouzení oprávněnosti absence zaměstnance na pracovišti.248 

Následkem porušení zákazu výpovědi je její neplatnost. Této je třeba se dovolat 

ve dvouměsíční prekluzivní lhůtě dle § 72 ZP.249 

  

 

 

 

244 Těmi jsou organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b) ZP; jiné porušení povinnosti vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k vykonávané práci (výpovědní důvod § 52 písm. g) ZP) a porušení jiné povinnosti 

uvedené v § 301a ZP zvlášť hrubých způsobem (výpovědní důvod § 52 písm. h) ZP). 
245 Jedná se tedy o situaci, kdy se zaměstnavatel rozhodl pro skončení pracovního poměru výpovědí. 
246 SCHMIED, Zdeněk. § 53 Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem. In: HLOUŠKOVÁ, Pavla a kol. Zákoník práce. 

Komentář. 12. aktualizované vydání. Praha: ANAG, 2019, 1304 s. ISBN 978-80-7554-190-1. s. 130. 
247 Tak rozhodl KS v Bratislavě ohledně těhotenství zaměstnankyně v 8 Co 730/66. 
248 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 8. 2011 sp. zn. 21 Cdo 1954/2000. 
249 JANŠOVÁ, Marie. § 53 Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem. Tamtéž. s. 213, 214. 
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4.6 Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru 

Okamžité zrušení je výjimečným prostředkem ke skončení pracovního poměru. Požadavek 

výjimečnosti „bude naplněn zejména v případech tak závažného porušení povinnosti 

zaměstnancem, že po zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance zaměstnával 

až do uplynutí výpovědní doby.“ 

Zaměstnavatel může přistoupit k okamžitému skončení pracovního poměru i v situaci, kdy již 

učinil jiné právní kroky směřující ke skončení pracovního poměru a pracovní poměr dosud trvá, 

tedy například běží-li již výpovědní doba.250 

Zaměstnavatel může se zaměstnancem zrušit pracovní poměr okamžitě pouze ze dvou důvodů 

vymezených v § 55 odst. 1 ZP, a to jednak při pravomocném odsouzení za některé druhy 

úmyslných trestných činů251 a dále při porušení povinností vyplývajících z právních předpisů 

vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. 

Platnost okamžitého zrušení pracovního poměru se posuzuje k okamžiku, kdy bylo právní 

jednání učiněno. Pozdějším zrušení pravomocného odsuzujícího rozsudku tak nebude dotčena 

platnost tohoto právního jednání. 

Co se týče pojmu porušení povinností „zvlášť hrubým způsobem“, jedná se o tzv. relativně 

abstraktní hypotézu, kterou je nutno posuzovat individuálně vzhledem ke konkrétní situaci. 

Komentář k zákoníku práce jej vymezuje obecným způsobem jako porušení povinnosti „... která 

ve svém důsledku způsobila nebo mohla způsobit škodu na majetku zaměstnavatele, porušení jeho 

dobrého jména či pověsti, či v jejím důsledku došlo nebo mohlo dojít k poškození života či zdraví 

zaměstnanců zaměstnavatele či třetích osob či jiných právních statků požívajících zvýšené ochrany 

(například životního prostředí).“ Jako judikaturní příklady jsou uváděny neomluvená absence 

v délce trvání alespoň 5 dnů, dále situace, kdy lékař při ošetřování pacienta jedná hrubě nedbalým 

způsobem, nebo vulgární útok vůči zákazníkovi zaměstnavatele. Při posuzování intenzity je 

pokládán silný důraz na ochranu majetku zaměstnavatele, kratší absence na pracovišti spojená 

 

 

 

250 PUTNA, Mojmír. § 55 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem. In: PICHRT, Jan a kol. Zákoník 

práce: Praktický komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2020-05-16]. ASPI_ID KO262_p12006CZ. 

Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 
251 Jedná se o úmyslný trestný čin s nepodmíněným trestem odnětí svobody delší než 1 rok, nebo úmyslný trestný čin 

spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi s nepodmíněným trestem odnětí svobody 

alespoň 6 měsíců. 
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s falšováním docházky je tak brána jako intenzivnější porušení povinností zaměstnance než delší 

absence přiznaná. 252 

Druhý odstavec § 55 stanoví obdobně jako § 53253 zákaz okamžitého zrušení pracovního 

poměru pro určité skupiny znevýhodněných zaměstnanců. Takto zákonodárce ochraňuje těhotnou 

zaměstnankyni, zaměstnankyni na mateřské dovolené a zaměstnance čerpající rodičovskou 

dovolenou. 

Zruší-li zaměstnavatel pracovní poměr z jiných důvodů než těch, které jsou vymezené 

zákonem, či bez uvedení důvodů, popř. zruší-li pracovní poměr v rozporu s ochrannou některých 

zaměstnanců dle § 55 odst. 2 ZP, je takové skončení pracovního poměru neplatné.254 Neplatné 

bude také skončení pracovního poměru při překročení prekluzivní lhůty uvedené v § 58 ZP.255 Ta 

činí 2 měsíce od okamžiku, kdy se zaměstnavatel dozvěděl o důvodu opravňujícím pracovní poměr 

okamžitě zrušit, nejpozději však do 1 roku od ode dne, kdy tento důvod nastal.256 

  

 

 

 

252 JANŠOVÁ, Marie. § 55 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem. Tamtéž.  s. 218–220. 
253 Toto ustanovení se týká zákazu výpovědi dané zaměstnavatelem v některých situacích. 
254 SCHMIED, Zdeněk. § 55 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem. Tamtéž. s. 137. 
255 PUTNA, Mojmír. §58 Lhůty pro rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem. Tamtéž. 
256 § 58 odst. 1 ZP 
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4.7 Neplatnost skončení pracovního poměru pro neudělení souhlasu odborové organizace 

Ust. § 61 ZP stanoví zaměstnavateli ve svém prvním odstavci povinnost projednat předem 

s odborovou organizací výpověď danou zaměstnanci nebo okamžité zrušení jeho pracovního 

poměru. Odborová organizace má tedy být předem s takovým záměrem seznámena a má jí být 

dána možnost se vyjádřit,257 stanovisko odborové organizace nicméně není závazné a souhlas se 

skončením pracovního poměru není nutný.258 Následkem opominutí této zákonné povinnosti 

zaměstnavatele však není sankce neplatnosti skončení pracovního poměru.259  

Obdobně zákon požaduje v pátém odstavci seznámit odborovou organizaci s jiným případy 

skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ve lhůtách, které budou s odborovou 

organizací dohodnuty. Z textace ustanovení vyplývá, že v tomto případě má odborová organizace 

ještě slabší postavení než v předchozím odstavci, neboť není požadováno, aby se mohla k situaci 

vyjádřit, ale postačí pouhé seznámení se. 

Oproti tomu druhý odstavec zmíněného ustanovení vyžaduje souhlas odborové organizace 

s výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru zaměstnance, který je členem orgánu 

odborové organizace působící u zaměstnavatele, nebo který členem byl až 1 rok zpětně. Určení, 

kdo je členem orgánu odborové organizace, je její vnitřní záležitostí a zaměstnavatel tudíž musí 

vycházet ze sdělení organizace o členství dané osoby.260 Tato ochrana (stejně tak obecně ochrana 

dle § 61 odst. 1 až 4 ZP) náleží výhradně členu odborové organizace (v případě ochrany dle 

druhého odstavce výhradně členu orgánu odborové organizace) a nikoliv dalším zástupcům 

zaměstnanců, například zástupcům evropské rady zaměstnanců.261 

Výše uvedená ochrana je zástupcům pracovníků v odborech poskytnuta vlivem ratifikované 

Úmluvy č. 135 Mezinárodní organizace práce o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevách, 

které jim mají být poskytnuty,262 resp. jejího článku 1, dle kterého:  

„Zástupci pracovníků v podniku mají požívat účinné ochrany proti všem opatřením, která by 

je mohla poškozovat, včetně propuštění, a jež by byla motivována jejich postavením nebo činností 

 

 

 

257 PUTNA, Mojmír. § 61 Odbory – projednání a předchozí souhlas. Tamtéž. 
258 SCHMIED, Zdeněk. § 61. Tamtéž. s. 144. 
259 § 19 odst. 2 ZP 
260 PUTNA, Mojmír. § 61 Odbory – projednání a předchozí souhlas. In BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. 3. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, 1536 s. ISBN 978-80-7400-759-0, s. 377. 
261 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 3. 2017, sp. zn. 21 Cdo 389/2016. 
262 SCHMIED, Zdeněk. Tamtéž. 
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jako zástupců pracovníků, jejich členstvím v odborech nebo účastí na odborářské činnosti, pokud 

jednají podle platných zákonů, kolektivních smluv nebo jiných smluvních úprav.“263 

Pokud odborová organizace neodmítne ve lhůtě 15 dnů od požádání zaměstnavatelem písemný 

souhlas udělit, platí, že odborová organizace souhlas udělila. Nedodržení písemné formy však 

nezpůsobuje neplatnost odmítnutí udělit souhlas, neboť se jedná o pouhý tzv. faktický úkon, a 

nikoliv právní jednání.264 Pokud zaměstnavatel sice odborovou organizaci o souhlas požádá, ale 

nevyčká uplynutí zákonné lhůty pro vyjádření a souhlas nebude udělen před jejím uplynutím, bude 

takové skončení pracovního poměru s členem odborové organizace neplatné vždy, bez ohledu na 

to, zda by případné stanovisko obsahovalo souhlasný postoj.265 Obsahuje-li souhlas odborové 

organizace podmínky, pak jej nelze považovat ani za souhlas, ani za odmítnutí, v takovém případě 

tedy bude platit, že uplynutím zákonné lhůty 15 dnů došlo k jeho udělení.266 

Udělený souhlas lze použít ve dvouměsíční lhůtě ode dne jeho udělení,267 a to pouze pro 

výpovědní důvod (resp. důvod okamžitého skončení) a způsob skončení pracovního poměru v něm 

udělený. Pokud byl původní akt rozvázání pracovního poměru odvolán, lze v případě dodržení 

zmíněné dvouměsíční lhůty souhlas použít také pro další rozvázání pracovního poměru na základě 

stejného skutkového stavu a ze stejného výpovědního důvodu.268 

Neudělení výše uvedeného souhlasu však nebude mít nutně vždy za následek neplatnost 

skončení pracovního poměru. Bude-li neplatnost soudně napadnuta postupem dle § 72 ZP, a byly-

li splněny ostatní zákonné předpoklady pro výpověď či okamžité zrušení pracovního poměru, pak 

může soud shledat, že po zaměstnavateli nelze v dané situaci spravedlivě požadovat, aby 

zaměstnance nadále zaměstnával.269 Tuto skutečnost je před soudem povinen prokazovat 

zaměstnavatel a musí se jednat o jiné skutečnosti, než které pouze naplňují výpovědní důvody či 

důvody pro okamžité skončení pracovního poměru. Zákoník práce dává soudu velmi široký 

prostor pro posouzení, zda lze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat další zaměstnávání, 

 

 

 

263 Úmluvy Mezinárodní organizace práce ratifikované Českou republikou. In https://www.odbory.info/ [online]. 

[cit. 2020-05-28]. Dostupné z: https://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/ukony/20590/6/Ratifikovan%c3%a9-

%c3%bamluvy-%c4%8cR-MOP%20-%20web.pdf . s. 61. 
264 PUTNA, Mojmír. Tamtéž. 
265 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2016, sp. zn. 21 Cdo 4031/2015. 
266 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1615/2001. 
267 § 61 odst. 3 ZP 
268 JANŠOVÁ, Marie. Tamtéž. s. 243. 
269 § 61 odst. 4 ZP 

https://www.odbory.info/
https://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/ukony/20590/6/Ratifikovan%c3%a9-%c3%bamluvy-%c4%8cR-MOP%20-%20web.pdf
https://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/ukony/20590/6/Ratifikovan%c3%a9-%c3%bamluvy-%c4%8cR-MOP%20-%20web.pdf
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význam pro posouzení mohou mít mimo jiné osobní a majetkové poměry i rodinné postavení 

zaměstnance, stejně jako dosahované pracovní výsledky. 270 

Pokud však zaměstnavatel o udělení předchozího souhlasu odborovou organizaci nepožádá 

vůbec, bude se jednat o neplatné skončení pracovního poměru bez dalšího a výše uvedená výjimka 

se uplatnit nemůže.271 Tento názor ale není přijímán všemi bez výhrad. Schmied poukazuje, že 

v soudní praxi existují také odlišné názory, dle kterých lze i v případě nevyžádání souhlasu dle § 

61 odst. 4 ZP zmíněnou výjimku úspěšně uplatnit.272 

Bude-li skončení pracovního poměru neplatné z výše uvedených důvodů, bude se jednat o 

neplatnost absolutní.273  

 

 

 

270 JANŠOVÁ, Marie. Tamtéž. s. 244. 
271 Shodně PUTNA, Mojmír. Tamtéž, a JANŠOVÁ, Marie. Tamtéž. 
272 SCHMIED, Zdeněk. Tamtéž. s. 145. 
273 § 19 odst. 1 ZP: „Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání k němuž nebyl udělen předepsaný 

souhlas příslušného orgánu, v případech, kdy to výslovně stanoví tento zákon anebo zvláštní zákon.“ 
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4.8 Neplatnost odstoupení od pracovní smlouvy 

Zákoník práce v § 34 odst. 3 zavádí důvod, pro který může zaměstnavatel odstoupit od 

pracovní smlouvy. Tímto důvodem je nenastoupení do práce ve sjednaný den, aniž by se jednalo 

o překážku v práci, nebo pokud se zaměstnavatel do týdne274 nedozví o takovéto překážce. 

Zároveň však zákoník práce omezuje smluvní strany od neomezeného použití občanskoprávní 

úpravy. Dle § 34 odst. 4 ZP lze odstoupit od pracovní smlouvy pouze do doby, než zaměstnanec 

nastoupí do zaměstnání. Pro odstoupení je vyžadována písemná forma, jinak je takové právní 

jednání pouze zdánlivé. 

Bezouška zmiňuje možnost sjednání dalších důvodů pro odstoupení od pracovní smlouvy, 

jejich použití však bude limitováno zmíněným omezením v § 34 odst. 4 ZP, dle názoru citovaného 

autora však není možné sjednat možnost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu.275 

Dále je také možné s dodržením zejména výše uvedeného omezení odstoupit od pracovní 

smlouvy dle občanskoprávní úpravy v případě porušení pracovní smlouvy podstatným způsobem. 

Musí se jednat o „takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření 

smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 

předvídala.“276 V kontextu pracovního práva se musí jednat při odstoupení od smlouvy vůči 

zaměstnanci o takové důvody, které fakticky zabraňují zaměstnanci řádně nastoupit do práce a 

práci vykonávat.277 Těmi by mohly být například nesplnění požadované kvalifikace či zdravotní 

nezpůsobilost. 

Možnost odstoupit od smlouvy může být sjednána (a také mohou být aplikovány zákonné 

důvody odstoupení) i u dalších dvoustranných pracovněprávních jednání, jako jsou dohody o 

pracích konaných mimo pracovní poměr, dohod o odpovědnosti či zvyšování kvalifikace. Tyto již 

nebudou omezeny výše zmíněnou limitací. Pokud již bylo plněno, lze odstoupit pouze s účinky ex 

nunc, nejdříve tedy k okamžiku doručení odstoupení.278 

 

  

 

 

 

274 Týdnem rozumíme dle § 350a ZP 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů. 
275 BEZOUŠKA, Petr a Petr HŮRKA. 3.2.1.3 Odstoupení od smlouvy. Tamtéž. s. 82. 
276 § 2002 odst. 1 OZ 
277 Tamtéž. 
278 Tamtéž. 
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4.9 Podmíněné skončení pracovního poměru 

Jedním z dalších důvodů pro neplatnost skončení pracovního poměru je situace, kdy je projev 

vůle směřující ke skončení pracovního poměru se zaměstnancem podmíněný. Tento důvod 

neplatnosti byl dovozen v rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1161/2013,279 kdy soud 

rozhodl, že není přípustné, aby byl (další) úkon směřující ke skončení pracovního poměru učiněn 

podmíněně. V posuzovaném případě se jednalo o podání výpovědi, jejíž účinnost byla podmíněna 

rozhodnutím soudu, podle kterého by nebyly splněny podmínky pro okamžité skončení pracovního 

poměru, které zaměstnavatel vůči stejnému zaměstnanci učinil stejnou listinou. Důvodem tohoto 

rozhodnutí byla skutečnost, že podmíněnou účinností by došlo k odložení účinků, které jsou 

spojeny s doručením výpovědi, „jako je počátek běhu výpovědní doby, která podle ustanovení § 

51 odst. 2 zák. práce začíná prvním dnem kalendářního měsíce po doručení výpovědi. Vzhledem k 

tomu zůstává nejisté, zda na základě takové výpovědi vůbec skončí pracovní poměr, i když výpověď 

již byla doručena (§ 51 odst. 1 zák. práce), od čehož se jinak odvíjí lhůta k uplatnění neplatnosti 

výpovědi podle ustanovení § 72 zák. práce.“ Pokud by bylo právní jednání směřující ke skončení 

pracovního poměru podmíněno nejistou událostí, která nastat v budoucnu může, ale nemusí, 

jednalo by se o odchýlení se od kogentních ustanovení zákoníku práce, z tohoto důvodu je tedy 

podmíněné skončení pracovního poměru nutno považovat za neplatné právní jednání. 

Naproti tomu je dle názoru Nejvyššího soudu280 přípustné, aby zaměstnavatel učinil vůči 

zaměstnanci vícero samostatných právních jednání směřujících ke skončení pracovního poměru, 

například v situaci, kdy si není jistý, zda dané pochybení zaměstnance nekonstituuje porušení 

povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci 

zvlášť hrubým způsobem, které by umožňovalo rozvázat pracovní poměr okamžitě (§ 55 odst. 1 

písm. b) ZP). V takové situaci může zaměstnavatel společně s oznámením o okamžitém zrušení 

pracovního poměru zaměstnanci doručit i výpověď pro závažné porušení povinnosti nebo pro 

soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k vykonávané práci, kdy se budou oba způsoby skončení pracovního poměru posuzovat 

samostatně a samostatně nastanou jejich právní následky. 

Je také možné, že víceré skončení pracovního poměru může být z pohledu adresáta právního 

jednání neurčité a nesrozumitelné, v krajním případě tedy není vyloučen závěr, že takové (resp. 

 

 

 

279 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 2. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1161/2013. 
280 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 1997., sp. zn.  2 Cdon 195/1997. 
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taková) právní jednání bude pouze zdánlivé. Zpravidla však půjde obsah právního jednání vyjasnit 

jeho výkladem. Takovým případem může být situace, kdy adresátovi dorazí v souladu 

s příslušnými ustanoveními o doručování v jeden čas (je-li doručováno prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb) dva různé samostatné projevy vůle, které si odporují. Okamžité 

zrušení pracovního poměru vylučuje následnou výpověď s výpovědní lhůtou, neboť s ohledem na 

výše uvedenou judikaturu se k druhému právnímu jednání směřujícímu ke skončení pracovního 

poměru nebude přihlížet, pokud již došlo k (platnému) okamžitému skončení ke dni doručení. 

Z pohledu adresáta se tak může jednat o právní jednání, resp. kombinaci vícero právních jednání, 

které jsou v celkovém kontextu matoucí, až neurčité a nesrozumitelné.  

Takto popsanou situaci řešil také Nejvyšší soud281, kdy dospěl k závěru, že s ohledem ke 

skutkovým okolnostem daného případu bylo možno výkladem dovodit, že cílem zaměstnavatele 

bylo se zaměstnancem skončit pracovní poměr co nejrychleji, tedy formou okamžitého zrušení 

pracovního poměru. Zaměstnavatel přestal ihned zaměstnanci přidělovat práci, tedy se domníval, 

že ke skončení došlo okamžitým zrušením, avšak pro případ, že by soud intenzitu porušení 

povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci 

neposoudil jako dostatečně intenzivní (resp. jako zvlášť hrubé porušení) pro  skončení pracovního 

poměru tímto způsobem, doručil současně zaměstnanci výpověď ze stejných skutkových důvodů, 

přičemž Nejvyšší soud nedovodil, že by jednalo o zakázané podmíněné skončení pracovního 

poměru, nýbrž klasifikoval oba dva akty jako dvě samostatná nepodmíněná právní jednání. 

I v některých jiných případech nemusí být zřejmé další důsledky skončení pracovního poměru, 

například v situaci, kdy zaměstnanec obdrží vícero výpovědí z různých důvodů, a to zejména 

v případě, kdy budou doručeny současně. Takto nemusí být zaměstnanci zřejmé, zda mu náleží 

odstupné, pokud je s jedním výpovědním důvodem odstupné spojeno, v dalším případě však 

nikoliv. Takovéto okolnosti nastanou spíše výjimečně, a ještě výjimečněji zaměstnavatelé využijí 

vícero výpovědních důvodů, pokud však nastanou, zřejmě nezbude zaměstnanci jiné řešení, než 

zjistit určovací žalobou, na základě kterého výpovědního důvodu jeho pracovní poměr skončil. 

 

 

 

281 Rozsudek Nejvyšší soudu ze dne 11. 12. 2019, sp. zn. 21 Cdo 3541/2019. 
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5 Zdánlivost skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

Jak již bylo uvedeno výše, zdánlivostí právního jednání rozumíme jednání, které se pouze 

mylně jeví jako právní jednání, ale vzhledem k závažnosti vad se o právní jednání nejedná. Tímto 

je vyloučena neplatnost, jelikož chybí jednání, které by bylo neplatné. 

Tento institut jako takový není pracovním právem samostatně upraven, byť je se zdánlivostí 

počítáno jako se sankcí v některých případech,282 je proto třeba použít obecné občanskoprávní 

úpravy. 

Jan Procházka v komentáři k zákoníku práce chápe existenci zdánlivosti v pracovním právu 

jako vůli zákonodárce v některých případech „vyjmout některá právní jednání z režimu 

neplatnosti, tedy neponechat ani smluvním stranám na zváženou, zda chtějí právní jednání uchovat 

jako platné, či nikoliv.“ 

Takto závažný zásah do autonomie vůle je možný jen u těch (zdánlivých) právních jednání, 

které právními jednáními nejsou z důvodu nedostatku vůle, nebo pro nesrozumitelnost či 

neurčitost. Pokud by takovéto zůstaly platnými (nebude-li neplatnost nárokována), „bylo by 

nespravedlivé či dokonce nemožné z nich činit pravidla vynutitelná soudně mezi smluvními 

stranami.“283 Zákon také stanoví zdánlivost jako sankci výslovně u některých nedostatků právních 

jednání. K jednotlivým důvodům zdánlivosti bude pojednáno níže. 

5.1 Nedodržení formy 

Zákoník práce stanoví pro všechny způsoby skončení pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele písemnou formu. Činí tak konkrétně v § 50 odst. 1 ZP u výpovědi, v § 60 ZP u 

okamžitého zrušení a v 66 odst. 2 ZP u zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Není-li 

písemná forma dodržena, pak se k takovému skončení pracovního poměru nepřihlíží, jedná se tedy 

o zdánlivé skončení pracovního poměru.284 

 

 

 

282 PROCHÁZKA, Jan. § 18 Vztah k občanskému zákoníku. Tamtéž. s. 36. 
283 Tamtéž s. 37. 
284 viz § 554 OZ: K zdánlivému právnímu jednání se nepřihlíží. 
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5.2 Neurčitost a nesrozumitelnost právního jednání 

Pokud nelze pro neurčitost nebo nesrozumitelnost zjistit obsah právního jednání, a to ani jeho 

výkladem, o právní jednání se nejedná,285 jedná se o pouhé zdánlivé právní jednání.286 

Tak platí i pro pracovněprávní jednání, včetně jednání jednostranného. Konvalidace zde 

nepřichází v úvahu, neboť ta je možná pouze pro dvoustranné právní jednání. Výpověď či jiné 

jednostranné skončení pracovního poměru tak nelze zpětně vyjasnit287 s napravením vad ex tunc. 

5.3 Vady doručování 

Specifickým případem vady skončení pracovního poměru je situace, kdy dané pracovněprávní 

jednání nebylo řádně doručeno druhé smluvní straně. Ljubomír Drápal v komentáři k zákoníku 

práce zastává názor, že od zdánlivosti a neplatnosti je třeba rozlišovat právě absenci řádného 

doručení jako svébytný druh vady pracovněprávního jednání. Dle něj může být pracovněprávní 

jednání zdánlivé či neplatné, pouze bylo-li řádně doručeno druhé smluvní straně. Absence řádného 

doručení tedy nezpůsobuje zdánlivost právního jednání.288 Naproti tomu Jaroslav Stránský 

považuje nedoručené právní jednání jako nedovršené, právně neexistující a stižené nicotností (tedy 

zdánlivostí).289 

Vzhledem k novele zákoníku práce, která ke dni 30. 7. 2020 přivedla do právní úpravy 

doručování zásadní změny, se budu věnovat jak právní úpravě účinné před novelou zákoníku 

práce, tak právní úpravě nové, a pokusím se zhodnotit změny, jejich dopady a vhodnost. 

5.3.1 Právní stav do 30. 7. 2020 

Zákonný postup pro doručení písemností týkajících se vzniku, změn a skončení pracovního 

poměru (dále jen „písemnost“) upravoval zákoník práce v ustanoveních § 334, 335 a 336 ZP. Byť 

došlo pouze k částečné změně způsobu doručování, bude tato pasáž pro koherenci textu psána 

 

 

 

285 §553 odst. 1 OZ 
286 HENDRYCHOVÁ, Michaela. Zdánlivé právní jednání. In https://www.pravniprostor.cz [online]. [cit. 2020-04-

06]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/zdanlive-pravni-jednani.  
287 PTÁČEK, Lubomír. § 50 Výpověď z pracovního poměru.  Tamtéž. 
288 DRÁPAL, Ljubomír. § 19 Neplatnost právního jednání.  Tamtéž. 
289 STRÁNSKÝ, Jaroslav. Nicotnost právního jednání a rozvázání pracovního poměru. In http://www.bulletin-

advokacie.cz [online]. [cit. 2020-02-27]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/nicotnost-pravniho-

jednani-a-rozvazani-pracovniho-pomeru. 

https://www.pravniprostor.cz/
https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/zdanlive-pravni-jednani
http://www.bulletin-advokacie.cz/
http://www.bulletin-advokacie.cz/
http://www.bulletin-advokacie.cz/nicotnost-pravniho-jednani-a-rozvazani-pracovniho-pomeru
http://www.bulletin-advokacie.cz/nicotnost-pravniho-jednani-a-rozvazani-pracovniho-pomeru
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v minulém čase a příslušné závěry, které jsou relevantní i po novelizaci, budou označeny 

v poznámce pod čarou.  

 Písemnost musela být primárně doručena zaměstnanci do vlastních rukou „na pracovišti, 

v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen.“290 Toto doručování nebylo omezeno na pracovní dobu a 

doručeno mohlo být skutečně kdekoliv: „Může [se] mu tedy doručovat např. v divadle, na ulici, v 

restauraci, na různých setkáních, mítincích apod. Právní úprava nebrání ani tomu, aby bylo 

doručováno mimo pracovní dobu.“291 

Byla požadována aktivita zaměstnavatele a dle Mojmíra Putny nebylo například možné 

zaměstnance předvolávat k převzetí písemnosti.292 Při doručování do vlastních rukou se také 

písemnost považovala za doručenou, pokud zaměstnanec odmítl písemnost převzít.293 

Zákon také umožňoval elektronickou formu doručení294, ale pro řádné a účinné doručení bylo 

vyžadováno splnění několika podmínek. Nejprve bylo třeba, aby zaměstnanec s touto formou 

komunikace vyjádřil písemný souhlas a poskytl elektronickou adresu.295  Dále musela být 

doručovaná písemnost opatřena uznávaným elektronickým podpisem296 a především byla třeba 

aktivní součinnost zaměstnance, kterému je doručováno. Písemnost byla považována za doručenou 

dnem, kdy zaměstnanec potvrdí přijetí odesláním datové zprávy podepsanou uznávaným 

elektronickým podpisem zaměstnance. Pokud zaměstnanec do tří dnů od odeslání nepotvrdil přijetí 

zprávy výše uvedeným postupem, doručení bylo neúčinné. Stejný výsledek nastal, pokud se 

odeslaná písemnost vrátila na adresu odesílajícího zaměstnavatele jako nedoručitelná. Je tedy 

zřejmé, že pokud zaměstnanec neměl zájem na účinném doručení písemnosti, například mělo-li 

by dojít ke skončení pracovního poměru, pak mohl pouhou pasivitou, i pokud již písemně souhlasil 

s elektronickým doručováním, docílit zmaření doručení a způsobení závažné vady 

pracovněprávního jednání. 

 

 

 

290 §334 odst. 1 a 2 ZP 
291 PUTNA, Mojmír. § 334 Obecné ustanovení o doručování zaměstnavatelem.  Tamtéž. Komentář vychází z právního 

stavu před novelou, v tomto však nedošlo ke změně, domnívám se tedy, že tento závěr je stále relevantní. 
292 Tamtéž. Viz předchozí poznámka. 
293 § 334 odst. 3 ZP 
294 § 334 odst. 1 ZP. Podmínky pro účinné doručení prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací 

nebyly změněny, nově se však tento způsob nepovažuje za „doručení do vlastních rukou.“ Pokud je tedy 

zaměstnanec přítomen na pracovišti, má zaměstnavatel upřednostnit doručení zde. 
295 § 335 odst. 1 ZP 
296 § 335 odst. 2 ZP. Jedná se o uznávaný elektronický podpis ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, prostý podpis v emailové zprávě tedy nepostačí. 
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Teprve nebylo-li možné účinně doručit písemnost výše uvedenými postupy, zejména v situaci, 

kdy „zaměstnanec přestal docházet do zaměstnání a se zaměstnavatelem nekomunikuje,“297 mohl 

zaměstnavatel použít k doručení provozovatele poštovních služeb.298 Pokud však zaměstnanec byl 

poštovním doručovatelem zastižen a písemnost převzal, případně písemnost převzala osoba 

k tomu zmocněná na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zaměstnance, 

neměl nedostatek osobního doručení za následek závěr o neúčinnosti doručení.299 

Písemnost se doručovala na poslední známou adresu, případně mohla být doručena osobě 

zmocněné zaměstnancem.300 Doručení muselo být doloženo písemným záznamem.301 Nezastihl-li 

doručovatel zaměstnance, muselo dojít k uložení nedoručené písemnosti v provozovně 

poskytovatele poštovních služeb, nebo na obecním úřadě. Zaměstnanec musel obdržet oznámení, 

obsahující výzvu k vyzvednutí zásilky do deseti pracovních dnů302 společně s poučením o 

následcích nepřevzetí zásilky nebo neposkytnutí součinnosti k úspěšnému doručení.303 Písemnost 

mohla být považována za doručenou i v případě nepřevzetí, jednak pokud si zaměstnanec řádně 

uloženou zásilku nevyzvedl do uplynutí lhůty deseti pracovních dní304, a dále pokud zaměstnanec 

sám zmařil doručení, zejména odmítnutím převzít zásilku. „Zaměstnanec musí být poštovním 

doručovatelem poučen o následcích odmítnutí převzetí písemnosti; o poučení musí být proveden 

písemný záznam.“ Za splnění těchto podmínek se písemnost považovala za doručenou dnem 

zmaření doručení.305 Za takovéto zmaření lze považovat také situaci, kdy se zaměstnanec 

nezdržuje na adrese, kterou zaměstnavateli oznámil jako svou poslední adresu.306 V případě tohoto 

zmaření „lze dovodit, že neposkytl součinnost nezbytnou k doručení a zásilka se považuje za 

doručenou dnem, kdy mu z tohoto důvodu nemohla být předána.“307 

 

 

 

297 VYSOKAJOVÁ, Margerita. § 334 Obecné ustanovení o doručování zaměstnavatelem. In: VYSOKAJOVÁ, 

Margerita a kol. Zákoník práce: Komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2020-3-31]. ASPI_ID 

KO262_2006CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 
298 § 334 odst. 2 ZP, věta za středníkem. Tedy nikoliv výhradně Českou poštu, s.p. 
299 JANŠOVÁ, Marie. § §334 Obecné ustanovení o doručování zaměstnavatelem. Tamtéž. s. 1016. 
300  § 336 odst. 1 ZP. Je třeba písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. 
301 § 336 odst. 2 ZP. Způsob doručování poštovním doručovatelem není kromě lhůt uložení změněn, toto je tedy stále 

relevantní. 
302 Tato lhůta byla novelizací změněna na 15 kalendářních dnů, což odpovídá standardní době uložení zásilky na 

pobočkách České pošty, s. p. 
303 § 336 odst. 3 ZP 
304 Pak je písemnost považována za doručenou posledním dnem lhůty. 
305 § 336 odst. 4 ZP 
306 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 7. 2010, sp. zn. 21 Cdo 1350/2009. 
307 PUTNA, Mojmír. § 336 Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Tamtéž. 



58 

 

Zaměstnavatel se nemusel poslední známou adresu zaměstnance dozvědět výhradně od 

zaměstnance samotného, mohl využít i jiných důvěryhodných zdrojů, např. ostatních 

zaměstnanců.308 

Zaměstnavatel měl povinnost vybrat takového poskytovatele poštovních služeb, který se 

v poštovní smlouvě zaváže k doručení písemnosti v souladu se zákoníkem práce.309 

Pokud by došlo k doručení písemnosti v rozporu se zákoníkem práce, pak nebylo doručení 

účinné a nemělo právní účinky310, vyjma situace, kdy zaměstnanec písemnost skutečně převzal. 

V tomto případě neměla ani skutečnost, že písemnost byla doručena na jinou než poslední známou 

adresu, nebo neměla označení „do vlastních rukou“, za následek neúčinnost doručení. 311 

5.3.2 Právní stav po novele – k 30. 7. 2020 

Nová právní úprava také preferuje osobní doručení písemností. Tím se však nově myslí pouze 

doručení na pracovišti, viz nové znění odstavce druhého § 334 ZP:312 

(2) Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na 

pracovišti; není-li to možné, může ji zaměstnavatel doručit zaměstnanci 

a) kdekoliv bude zaměstnanec zastižen, 

b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 

c) prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, nebo 

d) prostřednictvím datové schránky. 

Pokud nebude možné písemnost doručit osobně na pracovišti, může zaměstnavatel z nabízených 

možností zvolit metodu doručení dle svého výběru. Poslední dvě uvedené metody však mají 

možnost využití omezenou, k jednotlivým metodám doručení viz níže. 

Co se týče možnosti doručení kdekoliv bude zaměstnanec zastižen, domnívám se, že zvolený 

výběr slov má za cíl navázat na interpretaci přednovelizační úpravy, tedy že tento způsob doručení 

je nadále neomezený jak z hlediska časového, tak místního. Nejedná se již však o doručování do 

vlastních rukou zaměstnance, tím je nově pouze doručení na pracovišti. 

 

 

 

308 PUTNA, Mojmír. Tamtéž. 
309 § 334 odst. 4 ZP. Tato povinnost stále platí, byť jsou podmínky doručování dle novely zákoníku práce odlišné. 
310 PUTNA, Mojmír.  § 334 Obecné ustanovení o doručování zaměstnavatelem. In BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník 

práce. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, 1536 s. ISBN 978-80-7400-759-0, s. 1366. 
311 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 5. 1997, sp. zn. 16 Co 176/1997, rozsudek Nejvyššího soudu ze 

dne 14. 7. 2010, sp. zn. 21 Cdo 1350/2009. Tento závěr je relevantní i po novele zákoníku práce. 
312 Doručení prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací tedy již není považováno za „doručení do 

vlastních rukou,“ zaměstnavatel tudíž musí upřednostnit doručení do vlastních rukou na pracovišti.  
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Doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nedoznalo větších změn. 

Doručováno je nově na adresu, kterou zaměstnanec zaměstnavateli písemně sdělil.313 Odpovědnost 

za správnost adresy je tedy přesunuta na zaměstnance, v jehož zájmu bude nahlašovat případné 

změny.314 Nebude-li zaměstnanec doručovatelem zastižen, bude písemnost nově uložena na 

provozovně 15 kalendářních dnů namísto původních 10 pracovních dnů.315 Tímto tedy dojde 

k sjednocení s přepravními podmínkami České pošty. Tyto sice umožňují zkrátit úložní dobu na 

10 dnů, nicméně Česká pošta používá dny kalendářní, a nikoliv pracovní,316 i tak by tedy tyto lhůty 

byly rozdílné.  

V případě odmítnutí převzetí písemnosti musí být stále zaměstnanec poučen o důsledcích, o 

poučení ale již nebude muset být pořízen písemný záznam.317 

Doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací neprošlo žádnou 

změnou, stále tedy bude vyžadována součinnost zaměstnance pro účinné doručení. 

Jako zcela nový způsob doručení písemnosti novela zavádí doručení prostřednictvím datové 

schránky.318 Zde je obdobně jako u doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických 

komunikací vyžadován písemný souhlas zaměstnance s takovýmto způsobem doručení. Dále však 

není vyžadována žádná součinnost zaměstnance, není vyžadováno žádné potvrzení převzetí 

písemnosti, dokonce bude možné doručit písemnost fikcí, konkrétně desátým dnem ode dne 

doručení písemnosti do datové schránky v případě, kdy se zaměstnanec do této doby do datové 

schránky nepřihlásí. 

5.3.3 Zhodnocení nové právní úpravy 

Navrhovaná právní úprava je přijímána obecně s povděkem. Ladislav Jouza vyzdvihuje 

skutečnost, že zaměstnavatelům odpadne povinnost při doručování poštou být schopen prokázat, 

že písemnost nebylo možno doručit nejen na pracovišti, ale i kdekoliv bude zaměstnanec zastižen. 

Jako zjednodušení také oceňuje odstranění požadavku na písemný záznam doručovatele o poučení 

 

 

 

313 viz § 336 odst. 1 ZP ve znění k 30. 7. 2020. 
314 FALTUS, Michal. Doručování dle novely zákoníku práce aneb blýská se na lepší časy? In 

https://www.pravniprostor.cz/ [online]. [cit. 2020-04-02]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/dorucovani-dle-novely-zakoniku-prace-aneb-blyska-se-

na-lepsi-casy. 
315 viz § 336 odst. 3 ZP ve znění k 30. 7. 2020. 
316 Poštovní podmínky České pošty, s.p., Základní poštovní služby.  In https://www.ceskaposta.cz/ [online]. [cit. 

2020-07-24]. Dostupné z:  https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/282441/zps.pdf/; článek 21. 
317 viz § 336 odst. 4 ZP ve znění k 30. 7. 2020. 
318 viz nové ust. § 335a ZP tamtéž. 

https://www.pravniprostor.cz/
https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/dorucovani-dle-novely-zakoniku-prace-aneb-blyska-se-na-lepsi-casy
https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/dorucovani-dle-novely-zakoniku-prace-aneb-blyska-se-na-lepsi-casy
https://www.ceskaposta.cz/
https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/282441/zps.pdf/
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zaměstnance o důsledcích odmítnutí převzít písemnost, neboť bez něj by nebylo možné písemnost 

účinně doručit.319 

Michal Faltus oceňuje odpadnutí povinnosti zaměstnavatele zjišťovat, jaká je poslední známá 

adresa zaměstnance, kterou by mohlo být např. i místo letního pobytu. 

Pozitivně lze ocenit i to, že novelou zákoníku práce došlo k částečnému sjednocení 

s doručovacími pravidly České pošty, a to prodloužením lhůty na vyzvednutí zásilky na 15 

kalendářních dnů.  

Nedošlo však k sjednocení v otázce poučení zaměstnance o následcích zmaření doručení nebo 

odmítnutí převzetí.320 

S výše uvedenými autory souhlasím v jejich hodnocení ohledně změn v doručování a oceňuji 

odstranění těžko pochopitelné podmínky pokusit se písemnost zaměstnanci doručit nejprve 

kdekoliv bude zastižen, aby mohl zaměstnavatel bez obavy z neúčinného doručení sáhnout po 

doručení poštovním doručovatelem. Lze si jen stěží představovat, jak zaměstnavatel, fyzická 

osoba, nebo zástupce zaměstnavatele budou hledat zaměstnance na poslední známé adrese, poté 

v parku, nebo nákupním centru; je tedy vítanou změnou, že zaměstnavatelé mohou svěřit 

doručování provozovatelům poštovních služeb. 

Přikláním se k názoru, že významný vzestup využívání elektronických způsobů doručování 

nelze očekávat, neboť je požadováno, aby zaměstnanec disponoval uznávaným elektronickým 

podpisem nebo datovou schránkou. 321 

 

 

 

319 JOUZA, Ladislav. Jaké změny přinese novela zákoníku práce po schválení vládou? In https://advokatnidenik.cz/  

[online]. [cit. 2020-04-02]. Dostupné z: https://advokatnidenik.cz/2019/12/17/jake-zmeny-prinese-novela-

zakoniku-prace-po-schvaleni-vladou/. 
320 FALTUS, Michal. Tamtéž. 
321 FALTUS, Michal. Tamtéž. 

https://advokatnidenik.cz/
https://advokatnidenik.cz/2019/12/17/jake-zmeny-prinese-novela-zakoniku-prace-po-schvaleni-vladou/
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6 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo poskytnout co nejširší pohled na problematiku neplatnosti 

a zdánlivosti skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, zanalyzovat různé situace, 

kdy tyto nastanou, a jejich možné následky. 

Při zpracovávání diplomové práce jsem vycházel nejen ze samotných právních předpisů, ale i 

z odborné literatury, zejména komentářové, stejně jako z judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního 

soudu České republiky v případech, kdy byla relevantní; významným zdrojem byly i zdroje 

internetové, především odborné články. 

Ač mým záměrem nebylo věnovat se historickému vývoji a otázkám spíše teoretickým, v 

průběhu psaní diplomové práce jsem dospěl k názoru, že bez jejich zpracování by práce nebyla 

zcela kompletní a nebyly by zmíněny některé důležité souvislosti. 

Vztah občanského a pracovního práva je historicky komplikovaný. V současné době je 

občanské právo ve vztahu subsidiarity k právu pracovnímu, což s ohledem na historický vývoj 

nemůžeme považovat za samozřejmost. 

V občanskoprávní oblasti je třeba poukázat na to, že mezi odbornými autory nepanuje shoda 

ohledně otázky, zda existence omylu v právním jednání způsobuje neplatnost pouze relativní, nebo 

absolutní. 

Zajímavé je, že samotný institut zdánlivosti právního jednání má mezi odbornými autory z 

oblasti občanského práva své kritiky. Profesor Tichý se domnívá, že zcela dostačující je kategorie 

absolutní neplatnosti, která by tudíž mohla zdánlivost nahradit. Domnívám se však, že tato 

kategorie vady právního jednání má své opodstatnění, a současné dělení vad na tři kategorie je 

žádoucí. Není vyloučen návrat ke stavu před 1.1. 2014, kdy pracovní právo institut zdánlivosti 

neznalo, a pracovalo pouze s neplatností relativní a absolutní. Pokud bychom však měli vystačit 

pouze s těmito dvěma kategoriemi, došlo by k omezení možnosti uplatnit vadné skončení 

pracovního poměru v situacích, kdy je v současném právním stavu skončení pracovního poměru 

pouze zdánlivé. 

Je také možné uvažovat o přesunu jednotlivých důvodů, pro které je pracovněprávní jednání 

vadné, a současná omezení uplatnění neplatnosti skončení pracovního poměru uvedená v § 69 až 

72 zákoníku práce vztahovat pouze na relativně neplatná právní jednání. Nové důvody absolutní 

neplatnosti by tak bylo možno uplatňovat bez omezení uvedených v § 69 až 72 ZP a důvody 

absolutní neplatnosti by posílily na úroveň zdánlivosti právního jednání. Současně s tím bychom 

přestali rozlišovat mezi úrovněmi závažnosti vad, které v současnosti tvoří neplatnost relativní a 

absolutní. Toto dělení má ale dle mého názoru smysl, jelikož umožňuje lépe rozlišovat intenzitu 
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vad, kdy je nutno relativně neplatné právní jednání včas namítat. K absolutní neplatnosti právního 

jednání soud přihlédne i bez návrhu, bez jakékoliv aktivity protistrany však pracovní poměr skončí 

platným způsobem. Pokud je ovšem vada nakolik závažná, že zapříčiní zdánlivost právního 

jednání, není její uplatnění omezeno. 

Pokud tedy chceme zachovat současný právní stav a rozlišovat tři odlišné kategorie vad 

právního jednání s odstupňováním jejich závažnosti a následků, pak se domnívám, že je existence 

kategorie zdánlivosti nezbytná. 

Pracovněprávní judikatura, tvořená převážně Nejvyšším soudem, není zcela ušetřena kritiky. 

Ku příkladu je negativně hodnocen extenzivní výklad dobrých mravů, kdy výpověď pro 

nesplňování požadavků právních předpisů, kterou zaměstnanec obdržel v předdůchodovém věku, 

byla uznána jako v jednání rozporu s dobrými mravy, byť je tímto zaměstnavatel vystaven riziku 

veřejnoprávních sankcí. 

Dále je vhodné poukázat na právní názor Nejvyššího soudu, podle kterého je lékařský posudek 

posuzován pouze jako dobrozdání pro zaměstnavatele, zaměstnavatel tedy může prokázat 

zdravotní nezpůsobilost zaměstnance i jinými způsoby. Z toho dále vyplývá, že soud není závěrem 

lékařského posudku vázaný. Předmětem kritiky je i skutečnost, že výklad se odklání od 

doslovného znění výpovědního důvodu, a adresáti práva tedy mohou být uvedeni v omyl, pokud 

budou oprávněně očekávat aplikaci jazykového výkladu. 

Za pro praxi zajímavou lze považovat judikaturu Nejvyššího soudu, dle které je možné 

pracovní poměr skončit vícero právními jednáními, použít vícero výpovědních důvodů nebo 

důvodů pro okamžité zrušení pracovního poměru, přičemž tyto je možno použít jak v jeden 

okamžik, tak s časovým odstupem, tato jednání směřující ke skončení pracovního poměru ovšem 

nemohou být vzájemně podmíněná.  

Není tedy zejména přípustné skončit pracovní poměr jedním právním jednáním a určit další 

právní jednání, které má případné vadné právní jednání zastoupit, jako pojistku pro případ, že by 

soud toto skončení uznal neplatným nebo zdánlivým. Takto popsané skončení pracovního poměru 

by bylo neplatné, jelikož by došlo k odchýlení se od kogentních ustanovení zákoníku práce tím, 

že by byly odloženy účinky spojené s výpovědí, zejména by nebylo zřejmé, kdy začne výpovědní 

doba plynout, kdy by měl pracovní poměr skončit a od jakého okamžiku plyne lhůta pro uplatnění 

neplatnosti skončení pracovního poměru. 

Naproti tomu je přípustné učinit dvě samostatná právní jednání, která jsou vzájemně 

nepodmíněná, a takto například doručit zaměstnanci jak výpověď, tak okamžité zrušení 

pracovního poměru, kdy z chování zaměstnavatele může být (s ohledem na skutkové okolnosti) 
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zřejmé, že primární vůlí zaměstnavatele je skončit pracovní poměr co nejdříve, tedy okamžitým 

zrušením, a pro případ, že by toto okamžité zrušení bylo neplatné či zdánlivé, učinil zaměstnavatel 

další samostatný úkon, kterým by pracovní poměr skončil „alespoň“ výpovědí. 

S ohledem na výše uvedené lze jen doporučit, aby zaměstnavatelé uplatňovali více důvodů pro 

možnost skončení pracovního poměru, pokud mohou být současně naplněny, zejména připadá 

v úvahu skončení pracovního poměru okamžitým zrušením, a zároveň výpovědí ze stejných 

skutkových důvodů, pokud si zaměstnavatel není zcela jist, zda chování zaměstnance bylo 

dostatečně intenzivní natolik, aby se jednalo o zvlášť hrubé porušení povinností vyplývajících 

z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Je však třeba důvody pro 

skončení pracovního poměru uplatňovat samostatně a nikterak je nepodmiňovat či nesnažit se 

vytvořit jejich hierarchii a určovat, v jakém pořadí by se měly aplikovat. 

Také je třeba neopominout novelu zákoníku práce týkající se mimo jiné doručování 

písemností, jimiž vzniká, je měněn nebo končen pracovní poměr (nebo dohody o konání práce 

mimo pracovní poměr).  

Tyto změny, účinné k 30. 7. 2020, lze ocenit jen pozitivně, neboť došlo k odstranění z mého 

pohledu neopodstatněné povinnosti zaměstnavatele doručovat zaměstnanci důležité písemnosti 

nejprve nejen osobně na pracovišti, ale také na poslední známé adrese zaměstnance, nebo kdekoliv 

bude zastižen, přičemž zaměstnavatel mohl zvolit možnost doručení prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb teprve v případě, kdy uvedený předchozí způsob doručení nebyl 

úspěšný. 

Namísto toho doručuje zaměstnavatel nejprve na pracovišti, až pokud tento způsob doručení 

není možný, může zvolit doručení provozovatelem poštovních služeb na adresu, kterou 

zaměstnanec uvedl.  

Také je nově možné doručovat zaměstnanci písemnost do datové schránky, pokud s tímto 

zaměstnanec předem vyslovil písemný souhlas, přičemž na rozdíl od doručování prostřednictvím 

sítě nebo služby elektronických komunikací není třeba žádná další součinnost zaměstnance pro 

účinné doručení. 

Jedním z očekávaných poznatků této diplomové práce je skutečnost, že skončit platně pracovní 

poměr ze strany zaměstnavatele není snadné, neboť zaměstnavatel se může dopustit řady chyb, 

například posoudit intenzitu porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících 

se k zaměstnancem vykonávané práci příliš tvrdě, což ostatně nelze klást zaměstnavatelům za 

vinu, jelikož relativně abstraktní pojmy (kterým je mimo jiné hodnocení intenzity porušení 

povinností zaměstnance) budou soudem v daném případě posouzeny zpětně a adresátům práva 
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mohou být známá pouze určitá kritéria nebo další indicie, podle kterých mohou závažnost 

zhodnotit a pokusit se vyhodnotit, jak by danou situaci kvalifikoval soud a k jakému stupni 

závažnosti porušení povinnosti zaměstnavatele by se přiklonil.  
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Neplatné a zdánlivé skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá neustále aktuálním tématem, kterým je neplatnost a zdánlivost 

skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Samotný text práce je členěn do pěti 

kapitol, které jsou dále rozděleny do podkapitol, přičemž některé z nich jsou členěny dále na nižší 

úroveň. 

První kapitola pojímá historický vývoj pracovního práva a jeho vyčlenění z práva občanského 

do samostatného právního odvětví s vlastním zákoníkem. V následující kapitole jsou vymezeny 

zásadních pojmy, kterými jsou pracovní poměr a právní jednání, ale i neplatnost a zdánlivost 

právního jednání. Druhá kapitola obsahuje také úvahu nad smysluplností institutu zdánlivosti 

v pracovním právu. Třetí kapitola rozebírá specifika neplatnosti právního jednání v pracovním 

právu a následky neplatnosti při skončení pracovního poměru.  

Jádrem diplomové práce jsou kapitoly čtvrtá a pátá, které obsahují nevyčerpávající výčet 

důvodů neplatnosti a zdánlivosti skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a 

podrobnější vymezení těchto důvodů, včetně detailnějšího rozboru některých sporných otázek. 

Mezi důvody zdánlivosti skončení pracovního poměru nemůže chybět neúčinné doručení 

písemnosti, u kterého je z důvodu novelizace zákoníku práce uvedena jak úprava účinná do 30. 7. 

2020, tak nová právní úprava, jejíž možný dopad je autorem v příslušné kapitole zhodnocen. 

Závěr diplomové práce shrnuje využité zdroje, upozorňuje na náročné požadavky kladené na 

zaměstnavatele, pokud má pracovní poměr skončit platně a stručně se vyjadřuje k judikatuře 

probrané v diplomové práci, jako je extenzivní výklad dobrých mravů, nezávaznost lékařského 

posudku, a k problematice uplatňování více výpovědních důvodů, respektive nutnosti rozlišování 

mezi podmíněným skončením pracovního poměru, a pouhým uplatňováním více právních důvodů 

k jednostrannému skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. 

Klíčová slova: 

Neplatnost, zdánlivost, skončení pracovního poměru, výpověď, zaměstnavatel  
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Invalid and Apparent Termination of Employment by the Employer 

Abstract 

This diploma thesis deals with an everlasting issue: invalid and apparent termination of 

employment by the employer. The text of the thesis is divided into five chapters, further segmented 

into subchapters, some of these consisting of even lower level chapters. 

The first chapter covers the historical development of labor law and its separation from civil 

law into a separate branch of law with its own code. The following chapter defines the basic legal 

concepts, which are employment and legal transaction, as well as the invalidity and appearance of 

legal transactions. The second chapter also contains a reflection on the meaningfulness of the legal 

institute of appearance of a legal transaction. In the third chapter are analyzed specifics of the 

invalidity of legal transactions in labor law and the consequences of invalidity of the employment 

termination. 

The core of the diploma thesis is formed by the fourth and fifths chapters, containing a non-

exhaustive list of reasons for invalidity and apparent termination of employment by the employer 

and a more detailed definition of these reasons, including a thorough analysis of some contentious 

issues. It was also necessary to cover the ineffective delivery of a document which leads to the 

termination of the employment relationship, ranking among situations when a termination of 

employment is merely apparent.  

With regard to the amendment to the Labor Code, having entered into force on 30th July 2020, 

both the legislation in force before the amendment and the amended legislation are listed, and the 

diploma thesis contains an analysis of the potential impact of the new legislation. 

The conclusion of the thesis summarizes the resources  used, draws attention to the demanding 

requirements imposed on employers if the employment is to end validly, and briefly comments on 

the case law discussed in the thesis, such as extensive interpretation of good morals, non-binding 

medical report, and the issue of using multiple reasons for employee dismissal, respectively the 

need to distinguish between conditional termination of employment and the mere application of 

several legal grounds for unilateral termination of employment by the employer. 

Key words: 

Unfair dismissal, employement termination, employer 


