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Úvod 

 

Problematika skončení pracovního poměru je jedním z klíčových témat pracovního práva. 

Důležitým tématem je nejen z pohledu právního, ale má dalekosáhlé dopady především do oblasti 

ekonomické či sociální. V pracovním poměru, ať už v pozici zaměstnance či zaměstnavatele, se 

nachází v průběhu svého života téměř každý občan, a to alespoň na určitý, byť třeba krátký časový 

úsek. Pracovní poměr, který vznikl, rovněž vždy z nějakého důvodu skončí, přičemž zaměstnanec 

i zaměstnavatel se mohou v této souvislosti dostat do složité situace. Na druhou stranu je tomu 

mnohdy naopak a skutečnost, že skončil konkrétní pracovní poměr, je pro jednu či obě strany 

výhodná.  

Vzhledem k výše uvedenému a ke skutečnosti, že do právní úpravy skončení pracovního 

poměru se výrazně promítá ochrana zaměstnance jakožto slabší smluvní strany, která je projevem 

ochranné funkce pracovního práva, je problematika skončení pracovního poměru tématem hojně 

diskutovaným, a to jak v odborných kruzích, tak i mezi laickou veřejností, bez ohledu na to, zda 

se hospodářství nachází na vrcholu své konjunktury nebo naopak v době poklesu až hospodářské 

krize. Cílem této rigorózní práce je proto poskytnout hlubší náhled do celé problematiky. 

Nezbytným základem pro další obsah práce jsou její první dvě kapitoly. První kapitola 

obecně popisuje vývojové tendence a současný stav pracovního práva v Evropě a v České 

republice (dále též jen „ČR“). Kapitola se mimo jiné zmiňuje o konceptu tzv. flexicurity jako 

o jednom z pokusů o revizi pracovního práva a práva sociálního zabezpečení v Evropě. Kapitola 

druhá obecně charakterizuje pracovní právo v České republice, mimo jiné včetně změn, které 

nastaly po 1. 1. 2014 v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku, čímž poskytuje 

východiska pro stěžejní část této práce. V návaznosti na tuto kapitolu je pak provedena nezbytná 

charakteristika pracovního práva ve Spolkové republice Německo (dále též jen „Německo“ či 

„SRN“). 

Těžištěm práce jsou pak kapitoly tři až osm, které se podrobně zabývají problematikou 

skončení pracovního poměru v české právní úpravě. Jsou v nich rozebrány všechny způsoby 

skončení pracovního poměru, které umožňuje česká právní úprava. Tyto kapitoly pak na 

příslušných místech provádí exkurz do německé právní úpravy, a to i za účelem možného 

základního porovnání některých institutů s českou právní úpravou. Spolková republika Německo 

byla zvolena z důvodů, že se jedná o sousední zemi, s níž je naše hospodářství úzce provázáno, je 

nám historicky blízká a současně je z hlediska ekonomických ukazatelů dlouhodobě hegemonem 

mezi zeměmi Evropy. 
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 V závěru práce je pak provedeno celkové shrnutí předchozího výkladu a vyjádřeny názory 

na možné změny de lege ferenda, a to za současné inspirace německou právní úpravou. 

 Jak vyplývá z názvu této rigorózní práce, práce je zaměřena primárně na českou právní 

úpravu, kterou se zabývá podrobně. Jejím cílem tak není přímá komparace české a německé právní 

úpravy. Exkurz do německé pracovněprávní úpravy je činěn nad rámec primárního výkladu, spíše 

tedy pro zajímavost a inspiraci, resp. poukázání na případné zaznamenáníhodné odlišnosti obou 

právních úprav či naopak na jejich shodu.  

Je třeba zdůraznit, že práce se zabývá výlučně pracovněprávní úpravou, stranou je (vyjma 

subkapitoly týkající se podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci) ponechána související 

problematika sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. 

 Vzhledem k tomu, že rukopis rigorózní práce byl uzavřen ke dni 21. 7. 2020, práce vychází 

z právních předpisů platných a účinných k 1. 7. 2020. Neznamená to ale, že byla opomenuta 

významnější změna právní úpravy provedená zákonem č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, 

která se s účinností od 30. 7. 2020 mimo jiné dotkne některých institutů, o nichž tato práce 

pojednává. V příslušných kapitolách bylo proto na provedené změny poukázáno.  

 Pokud jde o formální hledisko, je vhodné upozornit na skutečnost, že vzhledem k většímu 

počtu úrovní obsahu končí číslování nadpisů (pod)kapitol čtvrtou úrovní. Z důvodu větší 

přehlednosti nebyly jednotlivé části exkurzu do právní úpravy SRN záměrně číslovány, neboť jsou 

zařazovány k jednotlivým institutům nepravidelně, a to mimo jiné z důvodu, že ne všechny 

instituty německého pracovního práva lze vhodně přiřadit přímo k jednotlivým (pod)kapitolám 

týkajícím se české pracovněprávní úpravy.  
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1. Význam a vývojové tendence pracovního práva 

  

Pracovní právo představuje soubor právních norem upravujících právní vztahy vznikající 

v souvislosti s výkonem závislé práce, která je jeho předmětem, a pro kterou je typický vztah 

organizační nadřízenosti a podřízenosti subjektů, které práci vykonávají (na rozdíl od činnosti 

samostatně výdělečné).1 Jedná se o významnou oblast práva obvykle považovanou za samostatné 

právní odvětví a specifickou některými svými charakteristickými rysy.  

 Pracovní právo v minulosti prošlo v evropských státech určitým vývojem. Historicky 

vzniklo z důvodu potřeby chránit slabší stranu pracovního vztahu, tj. zaměstnance, a i nadále je 

možné považovat ochrannou funkci pracovního práva jako funkci nejdůležitější a lze říci, že 

i převažující (vedle funkce organizační). Rovněž je zapotřebí vycházet ze skutečnosti, že pracovní 

právo je souborem právních norem, které upravují především oblast individuálního pracovního 

práva týkajícího se právních vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Na individuální pracovní 

právo pak navazuje pracovní právo kolektivní upravující právní vztahy mezi subjekty 

zastupujícími kolektivy zaměstnanců a zaměstnavateli (sdruženími zaměstnavatelů). Třetí oblastí, 

která bývá rovněž zahrnována do oboru pracovního práva, je právní úprava zaměstnanosti. Ta se 

od dvou výše uvedených liší zejména tím, že je upravována veřejnoprávními normami. Jakkoli je 

tedy pracovní právo tradičně zařazováno mezi odvětví soukromého práva, svými určitými 

charakteristickými rysy je odlišné od práva občanského či obchodního. Nejzásadnějším znakem 

pracovního práva, který jej odlišuje od výše uvedených odvětví, je především vysoká četnost 

veřejnoprávních prvků a zásahů do smluvních vztahů. Nadto je pro pracovní právo charakteristické 

omezení smluvní svobody i kolektivní vůlí (kolektivní smlouvy). Rozsah omezení smluvní 

svobody v pracovním právu je nesrovnatelný s jakoukoli jinou smluvní oblastí soukromého práva 

a tvoří jeden ze základních principů, na nichž je pracovní právo postaveno.2  

Tendence států k zachování sociálního smíru, která vedla k nastolení a postupnému 

zvyšování míry ochrany zaměstnanců v pracovněprávním vztahu, se začala projevovat především 

ve druhé polovině 19. století. Navzdory době, která uplynula, a vývoji, kterým společnost prošla, 

stále platí, že zaměstnanec zůstává z povahy věci v závislém postavení a je slabší smluvní stranou. 

Stanovení míry (nezbytnosti) ochrany zaměstnanců je otázkou nejen odbornou, ale především 

podstatnou i z hlediska celospolečenského.  

                                                 

1 Srov. HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnání: Princip flexijistoty v českém pracovním právu. 

1. vyd. Praha: Auditorium, 2009, str. 14. 
2 Srov. BĚLINA, M. in BĚLINA, M., PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. 7. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2017, str. 6. 
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 Ačkoli pracovní podmínky zaměstnanců (především) v západní Evropě se v průběhu 

uplynulých dvou století výrazně změnily, začal postupně, především v důsledku globalizace 

světové ekonomiky, v posledních dekádách stoupat tlak směrem k oslabování ochranné funkce 

pracovního práva. Přestože země bývalého tzv. východního bloku prošly odchylným vývojem 

s vysokou mírou ochrany zaměstnanců až rigidity pracovněprávní úpravy, dopady globalizace se 

jich v současnosti rovněž týkají. Nově uspořádaná Evropa je v každém případě nucena stále více 

čelit tlaku tzv. rozvíjejících se ekonomik. Celosvětový problém pak představovala i globální 

hospodářská krize po roce 2008. I když jsme byli v posledních letech svědky probíhajícího 

hospodářského růstu, je jisté, že přinejmenším „běžná“ hospodářská recese v rámci ekonomického 

cyklu musí jednou nastat. Spouštěčem pro ni může být (a z hlediska ekonomických dat 

prezentovaných v současné době již je) celosvětová pandemie nemoci COVID-19 způsobené 

koronavirem SARS-CoV-2 a s ní spojený výrazný útlum hospodářské činnosti mnoha subjektů. To 

může v konečném důsledku vést i k dalekosáhlým změnám v náhledu jednotlivých států nejen na 

ekonomickou globalizaci, ale vůbec i na problematiku postavení zaměstnanců obecně. Uvedené 

může vyvolat snahy o změny v oblasti pracovního práva. Totéž platí i ohledně zákonodárství a 

politiky týkající se sociálního zabezpečení, které má k pracovněprávní problematice velmi blízko. 

 Snaha o hledání vhodného modelu pracovního práva a navazujícího sociálního zabezpečení 

není věcí, která by se objevila až nyní. Jedním z přístupů ke zlepšení situace pracovních trhů je 

strategie tzv. flexicurity. Pojem flexicurita vznikl spojením dvou anglických slov – flexibility 

(česky flexibilita, neboli pružnost či volnost) a security (česky jistota, bezpečnost či ochrana). 

Definovat tento pojem se snažilo více autorů, nicméně patrně nejčastěji v odborných textech 

citovanou je definice prezentovaná profesorem Tonem Wilthagenem3, dle kterého je flexicurita 

„politickou strategií, která se vědomě a současně snaží na jedné straně zvýšit flexibilitu trhů práce, 

organizace práce a pracovních vztahů, a na straně druhé zvýšit sociální ochranu a ochranu 

zaměstnanosti, zvlášť pokud jde o slabší skupiny v rámci i vně pracovního trhu“4, a profesorem 

Hansem Adriaansensem5, který flexicuritu definoval jako „koncept, který představuje posun od 

jistoty v rámci jednoho pracovního místa k jistotě ve smyslu zabezpečení zaměstnanosti 

(zaměstnatelnosti), což vyžaduje zcela jiný postoj zaměstnanců k flexibilitě a zároveň aktivizaci 

                                                 

3 Prof. Dr. Ton Wilthagen (*1960) působí na právnické fakultě Tilburg University v Nizozemsku. Dlouhodobě se 

zabývá trhy práce a zaměstnaností. Blíže k jeho osobě viz např. informace na internetových stránkách Tilburg 

University: <https://www.tilburguniversity.edu/webwijs/show/wilthagen/> [cit. 2018-11-10]. 
4  Vlastní překlad. Viz WILTHAGEN, T., TROS. F. The Concept of „Flexicurity“: A new approach to regulating 

employment and labour markets. Transfer. 2004, č. 2, str. 5. Dostupné též online z: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1133932> [cit. 2018-11-10].  
5 Prof. Hans P.M. Adriaansens (*1946) je známým nizozemským profesorem sociologie. 

https://www.tilburguniversity.edu/webwijs/show/wilthagen/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1133932
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systému sociálního zabezpečení“. 6  Tzv. flexicurita je tedy v podstatě (zjednodušeně řešeno) 

určitým konceptem spočívajícím v charakteristickém přístupu k trhu práce z pohledu pracovního 

práva, sociální politiky, resp. sociálního zabezpečení a současně i daňové zátěže, neboť všechny 

tyto oblasti spolu více či méně souvisí. Za příklad lze uvést Dánsko, které svými reformami 

v 90. letech minulého století umožnilo vytvoření tzv. zlatého trojúhelníku, jehož třemi pilíři jsou 

právě flexibilita (ve smyslu mobility pracovních sil), sociální zabezpečení (štědrý systém 

sociálního zabezpečení a dávek v nezaměstnanosti) a aktivní politika zaměstnanosti. Přijde-li 

v takovémto systému určitá osoba o zaměstnání, je zajištěna štědrým sociálním systémem a 

nenajde-li v brzké době nové pracovní místo, zapojuje se do aktivního programu zaměstnanosti, 

resp. vzdělávacího procesu směřujícího ke zvýšení kvalifikace, a tedy i následnému zlepšení své 

konkurenceschopnosti na trhu práce. 7  S pojmem tzv. flexicurity pak ve svých dokumentech 

pracuje i Evropská unie (dále jen „EU“). 

  Na pojmy „flexibilita“, kterou lze chápat jako „právní prostor pro realizaci vůle smluvních 

stran“8, a „securita“, kterou je mimo jiné „poskytování legislativních a institucionálních opatření 

zaměstnanci na trhu práce“9 , lze nahlížet i optikou samotného pracovního práva s odhlédnutím 

od problematiky sociálního zabezpečení. Je tomu tak z důvodu, že pracovní právo představuje obor, 

v rámci kterého se tyto dva protiklady setkávají, a to mimo jiné i v rámci právní úpravy skončení 

pracovního poměru. Flexibilita se projevuje například v situacích, je-li pracovní poměr možné 

skončit bez větších překážek, ať už jednostranně či dvoustranně. Flexibilitu odrážejí především 

dispozitivní právní normy. Securita se naopak výrazněji projevuje ochranou zaměstnanců před 

jednostranným skončením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, ať už například 

omezením výpovědních důvodů, či přímo existenci určitých skupin zaměstnanců, kterým není 

možné nebo je ztížené výpověď vůbec dát. Nerozlučně jsou se securitou spojeny kogentní normy 

zpravidla stanovující minimální standard ochrany zaměstnance. Takovéto normy mohou být 

absolutně kogentní nebo relativně kogentní. Od absolutně kogentních se nelze odchýlit vůbec, od 

                                                 

6 Vlastní překlad. Viz WILTHAGEN, T. Flexicurity: a new paradigm for labour market policy reform? Discussion 

paper. Social science research center Berlin. 1998, str. 13. Dostupné též online z: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1133924> [cit. 2018-11-10]. 
7 Blíže k tzv. dánskému modelu flexicurity viz např. MADSEN, P. K. The Danish model of „flexicurity“: A paradise 

- with some snakes. Labour market and social protections reforms in international perspective: Parallel or converging 

tracks? Aldershot: Ashgate, 2002. Dostupné též online z: 

<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.199.4437&rep=rep1&type=pdf> [cit. 2018-11-13]. 
8 HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnání: Princip flexijistoty v českém pracovním právu. 1. vyd. 

Praha: Auditorium, 2009, str. 27. 
9 Tamtéž, str. 25. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1133924
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.199.4437&rep=rep1&type=pdf
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relativně kogentních je odchýlení se možné, avšak pouze ve prospěch zaměstnance. Použití právě 

relativně kogentních norem je pro pracovní právo zásadní a typické.10 

 Nemá-li stát svůj model trhu práce postavený na tzv. zlatém trojúhelníku, je nepochybně 

vhodné mít oba prvky tzv. flexicurity v rámci pracovního práva vzájemně vyvážené, a to s ohledem 

na nutnost udržení sociálního smíru jak v dobách hospodářské konjunktury, tak v dobách 

krizových. 

  

                                                 

10 Srov. BĚLINA, M. in BĚLINA, M., PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. 7. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. 

Beck, 2017, str. 16. 
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2. Základy českého pracovního práva  

2.1. Prameny a základní zásady, vztah k občanskému zákoníku 

 Pracovní právo v České republice je samostatným právním odvětvím. Má svůj vlastní kodex, 

kterým je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník 

práce“ či „ZP“), jenž nahradil zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce (dále jen „předchozí zákoník 

práce“). Pokud jde o vztah zákoníku práce k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“ či „OZ“), tento je založen na principu 

subsidiarity obecně upraveným a explicitně vyjádřeným v ustanovení § 4 ZP, kde se doslova uvádí: 

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

zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.“ Dlužno dodat, 

že tomu tak nebylo vždy, neboť původně byl mezi oběma kodexy11  vztah založen na principu 

delegace, což znamenalo, že zákoník práce přímo stanovil, která konkrétní ustanovení občanského 

zákoníku se použijí na pracovněprávní vztahy. Tento princip byl zrušen na základě nálezu 

Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06. Vedle ostatních zásad soukromého práva 

je zejména z hlediska smluvní volnosti v rámci pracovního práva klíčovou zásada „co není 

zakázáno, je dovoleno“, výslovně vyjádřená v ustanovení § 1 odst. 2 OZ12. Tato je však v rámci 

zákoníku práce, resp. oboru pracovního práva, modifikována. V tomto smyslu je zapotřebí zmínit 

především základní zásady pracovněprávních vztahů, kterými jsou dle ustanovení § 1a ZP zejména 

zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon 

práce, spravedlivé odměňování zaměstnance, řádný výkon práce zaměstnancem v souladu 

s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich 

diskriminace13. Nejde však o vyčerpávající výčet, neboť existují samozřejmě i další zásady, které 

se uplatňují v pracovněprávních vztazích. Ze skutečnosti, že pracovní právo je právem soukromým, 

rovněž vyplývá, že pro něj platí obecné zásady soukromého práva, z nichž některé jsou výslovně 

                                                 

11 Pozn. do 31. 12. 2013 byl základním občanskoprávním kodexem zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
12 § 1 odst. 2 OZ: „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; 

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

na ochranu osobnosti“. 
13 V tomto smyslu lze uvést, že zákoník práce přímo neuvádí znaky diskriminace. Vycházet lze především ze zákona 

č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 

(antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na tento odkazuje i ustanovení § 16 odst. 3 ZP. 

V podrobnostech k této složité problematice viz např. ŠTEFKO, M. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník 

práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, str. 76-106, či ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz 

diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 
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vyjádřeny v občanském zákoníku, stejně tak jako v Listině základních práv a svobod14 (dále jen 

„Listina“). Veškeré tyto zásady mají především interpretační význam, přičemž na tomto místě je 

nezbytné zdůraznit koncepci, na níž je založen (nový) občanský zákoník, a to ve smyslu 

jednoznačné preference relativní neplatnosti nad neplatností absolutní, čímž je zdůrazněn význam 

vůle smluvních stran. I z tohoto důvodu zákonodárce přidal do zákoníku práce ustanovení 

§ 1a odst. 2, jímž z důvodu ochrany zaměstnance před absolutní smluvní svobodou modifikoval 

uvedený princip pro oblast pracovního práva. Dle ustanovení § 1a odst. 2 ZP tak zásady zvláštní 

zákonné ochrany postavení zaměstnance, uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek pro 

výkon práce, spravedlivého odměňování zaměstnance, rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz 

jejich diskriminace, vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek. V tomto smyslu tak jde 

o zjevný odkaz na ustanovení § 588 OZ upravující tzv. absolutní neplatnost právního jednání a 

zmiňující právě „zjevné narušení veřejného pořádku“ coby jeden z jejích charakteristických 

rysů.15  S ohledem na výše uvedené a následnou aplikaci právních norem v pracovněprávních 

vztazích je pak nezbytné upozornit na ustanovení § 4a ZP, které stanoví několik podstatných 

pravidel pro případné odchylování se od zákona, a to v tom smyslu, že odchylná úprava práv nebo 

povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, 

které stanoví zákoník práce nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustné. 

K odchylné úpravě může dojít smlouvou i vnitřním předpisem, přičemž k úpravě povinností 

zaměstnance však smí dojít jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Současně pak 

toto ustanovení odkazuje na § 363 ZP obsahující taxativní výčet ustanovení, od nichž se lze 

odchýlit jen ve prospěch zaměstnance. 

 Dalšími prameny pracovního práva jsou kromě ústavního základu představovaného 

ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Ústava“), a Listinou, především zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon 

o zaměstnanosti“ či „ZoZ“) a další. Z hlediska prováděcích předpisů je možné zmínit např. 

                                                 

14 Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením č. 2/1993 Sb. předsednictva České národní rady o vyhlášení 

Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona 

č. 162/1998 Sb. 
15 Srov. TOMŠEJ, J. Zákoník práce 2020 s výkladem: právní stav k 1. 1. 2020. Praha: Grada Publishing, 2020, str. 10. 



9 

 

nařízení vlády č. 590/2009 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních 

překážek v práci, či nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních 

zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 

ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

 Nelze opomenout ani skutečnost, že Česká republika je povinna dostát svým závazkům 

vyplývajícím z mezinárodních smluv (čl. 10 Ústavy) a unijních předpisů. Specifickým pramenem 

pracovního práva jsou rovněž kolektivní smlouvy, resp. jejich normativní části, ve kterých mohou 

být upravena mzdová, platová a ostatní práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. Tyto 

zavazují dle § 24 odst. 1 ZP i zaměstnance, kteří nejsou odborově organizováni. Za pramen 

pracovního práva se považují i vnitropodnikové normativní akty, zakládají-li mzdová, platová či 

ostatní práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. 

2.2. Právní skutečnosti v pracovním právu 

 Pro výklad obsažený ve stěžejních kapitolách této práce je zapotřebí vyjádřit se stručně 

k problematice právních jednání a počítání času v rámci pracovního práva. Pokud jde o právní 

jednání, jeho obecné znaky jsou plně vymezeny teorií občanského práva, konkrétně pak především 

v ustanoveních § 545 a násl. subsidiárně použitelného občanského zákoníku. Náležitostmi 

pracovněprávních jednání jsou náležitosti smluvních stran základních pracovněprávních vztahů 

nebo jiných způsobilých subjektů pracovněprávních vztahů, náležitosti vůle a jejího projevu, 

náležitosti předmětu (obsahu) pracovněprávního jednání a náležitosti formy pracovněprávního 

jednání.16 Následky vad pracovněprávního jednání mohou být jeho zdánlivost, neplatnost a právní 

neúčinnost. V tomto smyslu se vychází z teorie občanského práva a navazující právní úpravy 

uvedené v občanském zákoníku17. Ke zdánlivému jednání se vůbec nepřihlíží (v tomto smyslu lze 

uvést, že slovní spojení „se nepřihlíží“ je výslovně uváděno hned na několika místech v zákoníku 

práce, přičemž se hojně týká problematiky rozvázání pracovního poměru), hledí se na něj, jako 

kdyby k němu nikdy nedošlo. Tyto případy zjevně hodlal zákonodárce spojit se závažnější vadou, 

než je neplatnost. Neplatné právní jednání je právní jednání příčící se dobrým mravům a odporující 

zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje. Rovněž neplatné je právní jednání, není-li 

dodržena písemná forma požadovaná zákonem, ledaže strany vadu dodatečně zhojí. K tomu lze 

doplnit, že písemná forma je zákonem vyžadována téměř u všech zákoníkem práce upravených 

                                                 

16  Podrobně k jednotlivým náležitostem viz DRÁPAL, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: 

komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, str. 112-119, resp. str. 141-145. 
17 V případě vyjmenovaných následků vad právního jednání se jedná konkrétně o ustanovení § 551-554, § 574-588 a 

§ 589-599 OZ. 
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právních jednání, v některých případech je její absence spojena se zdánlivostí, v některých 

s neplatností. Pro posouzení neplatnosti právního jednání v pracovním právu je nutné posoudit 

rozpor uvedeného jednání s dobrými mravy (včetně míry intenzity tohoto rozporu), veřejným 

pořádkem, smyslem a účelem zákona. Neplatnost právního jednání lze pak dále rozdělit na 

neplatnost relativní, preferovanou od 1. 1. 2014 v rámci rekodifikované právní úpravy, kdy se 

dotčená strana musí této neplatnosti dovolat, a neplatnost absolutní, ke které musí soud přihlédnout 

i bez návrhu. O absolutní neplatnost se jedná v případech, kdy se právní jednání zjevně příčí 

dobrým mravům anebo odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek, či zavazuje k plnění 

od počátku nemožnému. 18  V tomto smyslu je nezbytné zdůraznit význam ustanovení 

§ 1a odst. 2 ZP. Relativní neúčinnost právního jednání pak nastává v případě, kdy je právní jednání 

neúčinné pouze vůči určité osobě, a je namířena vůči právním jednáním, kterými dlužník zhoršuje 

dobytnost pohledávky věřitele. Účelem je pak dosáhnout ochrany proti možné újmě věřitele.19 20 

 Zákoník práce však výše uvedené částečně modifikuje pro oblast pracovněprávních vztahů, 

a to konkrétně v tom smyslu, že zejména uvádí, že „je-li možné právní jednání vyložit různým 

způsobem, použije se výklad pro zaměstnance nejpříznivější“ (§ 18 ZP). Toto výkladové pravidlo 

je významným projevem ochrany zaměstnance coby slabší smluvní strany, stejně tak jako 

například (vedle dalších pravidel uvedených v ustanoveních § 19 odst. 1 a 221 ZP) ta skutečnost, 

že „neplatnost právního jednání nemůže být zaměstnanci na újmu, nezpůsobil-li neplatnost 

výlučně sám“ (§ 19 odst. 3 ZP). Podstatnou modifikací je pak též ustanovení § 20 ZP (zvláštní 

vůči § 582 OZ)22, dle kterého platí, že nebylo-li právní jednání učiněno ve formě, kterou vyžaduje 

zákoník práce, a bylo-li již započato s plněním, není možné se neplatnosti tohoto jednání dovolat 

u těch jednání, jimiž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah. 

                                                 

18 § 588 OZ. 
19  Srov. BEZOUŠKA, P. in HŮRKA, P. a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: 

s podrobným komentářem k 1. 3. 2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018, str. 115. 
20  Podrobný a přehledný výklad k otázkám neplatnosti, zdánlivosti a relativní neúčinnosti právního jednání 

v pracovním právu srov. DRÁPAL, L. Neplatnost, zdánlivost a relativní neúčinnost právního jednání 

v pracovněprávních vztazích. In: Obrana pracovního práva: The Defence of Labour Law : pocta prof. JUDr. 

Miroslavu Bělinovi, CSc. Praha: C.H. Beck, 2020, str. 47-61. 
21 § 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 stanoví výslovně tento zákon anebo zvláštní zákon.“ § 19 odst. 2 ZP: 

„Požaduje-li zákon, aby právní jednání bylo s příslušným orgánem pouze projednáno, není možné právní jednání 

prohlásit za neplatné jen z toho důvodu, že k tomuto projednání nedošlo.“ 
22 Dle tohoto ustanovení platí, že není-li právní jednání učiněno ve formě ujednané stranami nebo stanovené zákonem, 

je neplatné, ledaže strany vadu dodatečně zhojí. Zahrnuje-li projev vůle současně více právních jednání, nepůsobí 

nedostatek formy vyžadované pro některé z nich sám o sobě neplatnost ostatních. Není-li dodržena forma právního 

jednání ujednaná stranami, lze neplatnost namítnout, jen nebylo-li již plněno, což platí i tehdy, vyžadují-li formu 

určitého právního jednání ustanovení části čtvrté občanského zákoníku. K této problematice obecně i v podrobnostech 

srov. např. BEZOUŠKA, P. in HŮRKA, P. a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: 

s podrobným komentářem k 1. 3. 2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018, str. 84-115. 
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 V ustanovení § 22 a násl. ZP je pak upravena problematika kolektivních smluv, tj. smluv 

uzavíraných mezi zaměstnavatelem (zaměstnavateli) a odborovými organizacemi. Tyto jsou pro 

smluvní strany závazné, přičemž odborové organizace uzavírají kolektivní smlouvy rovněž za 

zaměstnance odborově neorganizované (§ 24 odst. 1 ZP). I pro ty jsou tak kolektivní smlouvy 

rovněž závazné (§ 25 odst. 2 ZP). K ujednáním v kolektivních smlouvách, která zaměstnancům 

ukládají povinnosti nebo zkracují jejich práva stanovená zákoníkem práce, se nepřihlíží 

(§ 23 odst. 1 ZP). Podstatné však především je, že i přes smluvní volnost stran při tvorbě 

kolektivních smluv (za užití principu „co není zakázáno, je dovoleno“) je vždy nutné mít na zřeteli 

výše zmíněné ustanovení § 4a ZP. 

 Pokud jde o otázku počítání času v pracovním právu, zákoník práce nemá obecnou úpravu 

této problematiky. Z tohoto důvodu je nutné vycházet z ustanovení § 605 až § 608 OZ 

stanovujících obecná a známá pravidla pro běh dob a lhůt23, z nichž je vždy zapotřebí mít na paměti 

rozdíl spočívající v tom, že v případě lhůt platí, že připadne-li jejich poslední den na sobotu, neděli 

nebo svátek, je posledním dnem těchto lhůt vždy nejblíže následující pracovní den. V případě dob 

toto naopak neplatí.  

 Obecná úprava prekluze a promlčení, která se uplatní i v rámci pracovního práva, se nachází 

v ustanoveních § 609 až § 654 OZ. Zákoník práce nicméně navíc obsahuje taxativní výčet 

prekluzivních lhůt, tj. lhůt majících za následek zánik práva bez ohledu na uplatnění námitek, a to 

ve svém ustanovení § 330.24 Některé z těchto lhůt se týkají i problematiky skončení pracovního 

poměru a jsou zmíněny v dalších kapitolách této práce [včetně jedné změny 25 , jež nastává 

v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony (dále jen „novela 

č. 285/2020 Sb.“), a týká se překážek, pro které lhůta neběží]. 

                                                 

23 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku coby definici „doby“ uvádí následující: „Dobou se rozumí časový úsek, 

jehož uplynutím zaniká právo nebo povinnost bez dalšího, aniž je potřeba pro vyvolání tohoto právního následku 

zvlášť projevit vůli.“ „Lhůtou“ se pak rozumí „časový úsek stanovený k uplatnění práva u druhé strany, popř. jiné 

osoby, anebo u soudu nebo jiného příslušného orgánu“. Srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., nový 

občanský zákoník (konsolidované znění), ze dne 3. 2. 2012, PSP ČR, rok 2012. Dostupná ze systému ASPI [právní 

informační systém]. 
24 Konkrétně se jedná o případy uvedené v ustanoveních § 39 odst. 5, § 57, § 58, § 59, § 72, § 315 a § 339a odst. 1 ZP. 
25 Srov. kapitola 8.6. 
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2.3. Pracovní poměr 

 Pracovní poměr je smluvní a závazkový vztah, v jehož rámci se jeden účastník, kterým je 

zaměstnanec, zavazuje pro druhého účastníka, jímž je zaměstnavatel, vykonávat práci za mzdu.26 

Jedná se o nejčastější základní pracovněprávní vztah s tím, že dalšími takovými jsou 

pracovněprávní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Konkrétně 

se jedná o dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce, obě typické především 

omezeností rozsahu výkonu práce a slabším postavením zaměstnance.27 Samostatně a nezávisle 

pak existují též poměry služební, které mají sice některé shodné rysy s pracovním poměrem, 

nicméně podstatným rozdílem je ta (esenciální) skutečnost, že je u nich výrazně potlačen smluvní 

princip. Služební poměry jsou upraveny zvláštními zákony a zákoník práce se na ně vztahuje toliko 

na základě principu delegace nebo subsidiarity. Jedná se o služební poměry příslušníků 

ozbrojených sil (vojáků z povolání28, příslušníků bezpečnostních sborů29) a státních zaměstnanců 

dle zákona o státní službě 30 . Mimo výše zmíněného potlačení smluvního principu jsou 

charakteristickými rysy služebních poměrů především zvýšená míra povinností a omezení práv 

zaměstnanců kompenzovaná některými příslušnými zákony stanovenými výhodami.31  

 Subjekty pracovního poměru jsou zaměstnanec a zaměstnavatel. Zaměstnancem je dle 

ustanovení § 6 ZP „fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním 

pracovněprávním vztahu“. Uvedenou definici pak doplňují § 34 a § 35 OZ, dle nichž je závislá 

práce nezletilých mladších patnácti let nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní 

docházku, zakázána. Tito nezletilí mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo 

sportovní činnost za podmínek stanovených jiným právním předpisem32. Nezletilý, který dovršil 

patnáct let, se může zavázat k výkonu závislé práce podle zákoníku práce. Jako den nástupu do 

práce pak nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní 

                                                 

26 Srov. GALVAS, M. in GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. 2. dopl. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2015, str. 259. 
27  Úprava této problematiky se nachází v § 74 až § 77 ZP s tím, že ustanovení § 74 odst. 1 ZP přímo uvádí, že 

„[z]aměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru“. Z této formulace 

sice vyplývá, že se nejedná přímo o povinnost zaměstnavatele, nicméně dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr jsou (a měly by být) uzavírány především v případech, kdy by pro strany nebylo výhodné realizovat svůj vztah 

v rámci pracovního poměru. Jejich charakter je tak především doplňkový, s čímž souvisí i větší míra flexibility a nižší 

míra ochrany zaměstnance, která je však za popsané situace spíše žádoucí. 
28 Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 
29 Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 
30 Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 
31 KAHLE, B., a MORÁVEK, J. in BĚLINA, M., PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. 7. dopl. a podstat. přeprac. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2017, str. 327 a násl. 
32 K tomu v podrobnostech viz ust. § 121 a násl. ZoZ. 
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docházku. Zaměstnavatelem je pak dle ustanovení § 7 ZP „osoba, pro kterou se fyzická osoba 

zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu“.  Může se jednat jak 

o fyzickou33, tak o právnickou osobu, přičemž je-li zaměstnavatelem stát, dle ustanovení § 9 ZP 

platí, že v pracovněprávních vztazích jedná a vykonává práva a povinnosti jeho příslušná 

organizační složka34, která zaměstnance zaměstnává.  

 Objektem pracovního poměru je osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele. 

Vzhledem k tomu, že zaměstnanec je při svém výkonu práce podřízen zaměstnavateli, dochází 

k naplnění pojmu „závislá práce“. Ta je definována v ustanovení § 2 odst. 1 ZP jako „práce, která 

je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem 

zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává 

osobně“. Závislá práce pak dle následujícího odstavce „musí být vykonávána za mzdu, plat nebo 

odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti 

zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě“. Klíčová je především ta skutečnost, že 

závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu podle zákoníku práce, 

není-li jiné právní úpravy podle zvláštních právních předpisů35. 

 Obsahem pracovního poměru je pak soubor vzájemných práv a povinností jeho účastníků, 

přičemž se jedná nejen o základní povinnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci dle 

pracovní smlouvy a platit mu za vykonanou práci mzdu (plat) a základní povinnost zaměstnance 

konat osobně práce dle pokynů zaměstnavatele, resp. pracovní smlouvy, na základě ustanovení 

§ 38 ZP, ale též dalších práv a povinností vyplývajících z celé řady dalších ustanovení právních 

předpisů (nejen zákoníku práce), pracovní smlouvy či vnitřních předpisů zaměstnavatele. 

 Mimo jiné i v návaznosti na další text této práce je zapotřebí uvést, že pracovní poměr se 

dle ustanovení § 33 odst. 1 ZP zakládá pracovní smlouvou, a to v naprosté většině případů. 

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně (§ 34 odst. 2 ZP), a to pod sankcí relativní 

neplatnosti, leda by tato vada byla dodatečně zhojena.36 Alternativně jak pak dle § 33 odst. 3 ZP 

                                                 

33 Zaměstnavatelem může být jakýkoli člověk bez ohledu na jeho věk. Aby však mohl jako zaměstnavatel právně 

jednat, je zapotřebí jeho dostatečná svéprávnost. Není-li tato dostačující, jedná za něj jeho zástupce (na základě zákona 

nebo z rozhodnutí soudu). K tomu blíže např. též BEZOUŠKA, P. in HŮRKA, P. a kol. Zákoník práce a související 

ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 1. 3. 2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 

2018, str. 61. 
34 Srov. též příslušná ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 
35 V 90. letech minulého století se stal trendem tzv. švarcsystém, kdy hojně docházelo k uzavírání obchodních smluv 

s osobami s živnostenským oprávněním, a to zcela účelově namísto vzniku pracovního poměru. Současná právní 

úprava obsažená v ustanovení § 5 písm. e) bodu 1 ZoZ takovou praxi zakazuje. 
36  Srov. SCHMIED, Z. in HŮRKA, P. a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: 

s podrobným komentářem k 1. 3. 2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018, str. 142-143. 
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možný vznik pracovního poměru jmenováním, a to toliko v zákonem stanovených případech 

u vedoucích zaměstnanců 37  v nepodnikatelské sféře 38 . Jmenování je jednostranným právním 

jednáním, se kterým však musí zaměstnanec souhlasit. Ustanovení § 33 odst. 4 ZP pak uvádí, kdo 

může jmenování provést.39  

V každém případě musí pracovní smlouva dle § 34 odst. 1 ZP obsahovat tři podstatné 

náležitosti. Těmi jsou druh práce, který má zaměstnanec vykonávat pro zaměstnavatele, místo 

(místa) výkonu práce a den nástupu zaměstnance do práce. Druh práce, stejně tak jako místo (místa) 

výkonu práce mohou být vymezeny jak úzce, tak i šířeji. V takovém případě si nicméně musí 

zejména zaměstnavatel dávat pozor, zda s přihlédnutím k veškerým relevantním okolnostem 

nedochází k obcházení zákona.40 To, jakým způsobem jsou zejména druh práce a místo (místa) 

výkonu práce sjednány v pracovní smlouvě, může mít totiž v některých případech poměrně 

zásadní význam u výpovědi ze strany zaměstnavatele. 

 Z hlediska trvání pracovního poměru lze rozlišit pracovní poměr na dobu neurčitou a 

pracovní poměr se sjednanou dobou trvání, tj. na dobu určitou, která může být vymezena přímým 

časovým údajem, uvedením časového období, dobou trvání určitých prací nebo jinou objektivně 

zjistitelnou skutečností.41 Nebyla-li výslovně sjednána doba trvání pracovního poměru, platí, že 

pracovní poměr byl sjednán na dobu neurčitou (§ 39 odst. 1 ZP). Z hlediska ochrany zaměstnanců 

před řetězením pracovních smluv jsou zákoníkem práce zavedena určitá pravidla 

(§ 39 odst. 2 až 5 ZP) pro prodlužování, resp. opakování pracovní smluv. Obecně platí, že doba 

trvání pracovního poměru mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne 

vzniku pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát, přičemž za 

                                                 

37 § 11 ZP: „Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení 

zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a 

kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího 

zaměstnance považuje rovněž vedoucí organizační složky státu.“ 
38 § 33 odst. 3 ZP: „Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v případech stanovených 

zvláštním právním předpisem; nestanoví-li to zvláštní právní předpis, zakládá se pracovní poměr jmenováním pouze 

u vedoucího a) organizační složky státu, b) organizačního útvaru organizační složky státu, c) organizačního útvaru 

státního podniku, d) organizačního útvaru státního fondu, e) příspěvkové organizace, f) organizačního útvaru 

příspěvkové organizace, g) organizačního útvaru v Policii České republiky.“ 
39 § 33 odst. 4 ZP: „Jmenování podle odstavce 3 provede ten, kdo je k tomu příslušný podle zvláštního právního 

předpisu; nevyplývá-li příslušnost ke jmenování ze zvláštního právního předpisu, provede je u vedoucího 

a) organizační složky státu vedoucí nadřízené organizační složky státu, b) organizačního útvaru organizační složky 

státu vedoucí této organizační složky státu, c) organizačního útvaru státního podniku ředitel státního podniku, 

d) organizačního útvaru státního fondu, v jehož čele stojí individuální statutární orgán, vedoucí tohoto fondu, 

e) příspěvkové organizace zřizovatel, f) organizačního útvaru příspěvkové organizace vedoucí této příspěvkové 

organizace, g) organizačního útvaru v Policii České republiky policejní prezident. 
40 Srov. BĚLINA, M. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 208-209. 
41 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2003, sp. zn. 21 Cdo 2372/2002. 
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opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje i jeho prodloužení (§ 39 odst. 2 ZP). 

Z tohoto principu jsou však stanoveny výjimky (§ 39 odst. 4 ZP)42. Ustanovení § 39 odst. 2 ZP se 

rovněž nevztahuje na pracovní smlouvu zakládající pracovní poměr na dobu určitou sjednanou 

mezi agenturou práce a zaměstnancem za účelem výkonu práce u jiného zaměstnavatele 43 

(§ 39 odst. 6 ZP). 

 Nadto platí, že v případě pracovního poměru na dobu neurčitou i v případě pracovního 

poměru na dobu určitou je možné (nejpozději ve sjednaný den nástupu do práce, resp. v den 

jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance) mezi smluvními stranami písemně sjednat 

tzv. zkušební dobu (§ 35 ZP) v maximální délce trvání 3 měsíců, resp. 6 měsíců v případě 

vedoucích zaměstnanců, která nesmí být dodatečně prodlužována44. V případě pracovního poměru 

na dobu určitou pak platí omezení, že zkušební doba nesmí být delší, než je polovina sjednané 

doby trvání pracovního poměru (§ 35 odst. 5 ZP). Existence zkušební doby výrazně zjednodušuje 

zaměstnanci i zaměstnavateli rozvázání pracovního poměru v jeho začátcích.45 

 V pracovněprávní teorii i praxi se často hovoří o tzv. faktickém pracovním poměru, jakkoli 

tento není v zákoníku práce nijak definován. Tzv. faktickým pracovním poměrem se dle 

judikatury46  rozumí právní vztah, který vzniká tím, že fyzická osoba koná pro zaměstnavatele 

(s jeho vědomím a podle jeho pokynů) závislou práci, ačkoliv mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem nebyla sjednána platná pracovní smlouva, případně platná dohoda o pracích 

konaných mimo pracovní poměr. Právní vztah při tzv. faktickém pracovním poměru je vztahem 

pracovněprávním (to znamená, že z něj zaměstnanci vyplývají určitá práva – např. mzdová, na 

dovolenou atd.), nicméně neplatí pro něj ustanovení o skončení pracovního poměru, o délce 

výpovědních dob atd.47 Z tohoto důvodu se tzv. faktickým pracovním poměrem tato práce v dalším 

                                                 

42 Dle § 39 odst. 4 ZP platí následující: „Jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající 

ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který 

má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, nepostupuje se podle odstavce 2 za 

podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací 

upraví a) bližší vymezení těchto důvodů, b) pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování 

pracovního poměru na dobu určitou, c) okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat, d) dobu, 

na kterou se tato dohoda uzavírá. Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit vnitřním předpisem 

jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace; vnitřní předpis musí obsahovat náležitosti uvedené 

ve větě první.“ 
43 Právní úprava tzv. agenturního zaměstnávání se nachází v ustanoveních § 307a až § 309 ZP. 
44 To neplatí pro celodenní překážky v práci a dobu celodenní dovolené zaměstnance. O tyto se zkušební doba ze 

zákona prodlužuje (§ 35 odst. 4 ZP). Na druhou stranu není vyloučeno dodatečné zkrácení sjednané zkušební doby 

dohodou zaměstnance se zaměstnavatelem. Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 4. 2017, sp. zn. 

21 Cdo 1755/2016.  
45 K tomu viz kapitola 4.4. 
46 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 8. 2014, sp. zn. 21 Cdo 3042/2013. 
47 Srov. tamtéž. 
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textu nezabývá. Faktickým pracovním poměrem však není případný výkon práce zaměstnancem 

na základě ústně sjednané pracovní smlouvy, byla-li tato její vada dodatečně zhojena. Pro úplnost 

lze uvést, že rozdíl mezi faktickým pracovním poměrem a pracovním poměrem uzavřeným 

konkludentně spočívá v tom, že o faktickém pracovním poměru hovoříme v situaci, započne-li 

fyzická osoba vykonávat práci pro zaměstnavatele 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.48 

2.4. Doručování písemností 

 Zákoník práce má vlastní úpravu doručování písemností v pracovněprávních vztazích 

nacházející se v jeho ustanoveních § 334 až § 337. Zásadní je již § 334 odst. 1 ZP obsahující výčet 

písemností, které musí být vždy doručeny zaměstnanci do vlastních rukou. 49  Konkrétně jde 

o písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, mzdový či 

platový výměr a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. Rozšíření 

tohoto výčtu kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem či dohodou účastníků pracovního vztahu je 

možné50 , neboť toto případné rozšíření by bylo nepochybně ve prospěch zaměstnance, resp. 

rozhodně nikoli na jeho úkor.  

 V každém případě je i pro další výklad provedený v této práci potřebné zdůraznit, že při 

absenci řádného doručení příslušného právního jednání nenastávají právní účinky tohoto jednání. 

Nelze tak ani o právním jednání hovořit, neboť tím, že jednání nebylo doručeno, je nutné na něj 

hledět, jako by ani neexistovalo.51 

Z dikce ustanovení § 334 odst. 2 ZP („Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do 

vlastních rukou na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen anebo prostřednictvím sítě 

nebo služby elektronických komunikací; není-li to možné, může zaměstnavatel písemnost doručit 

                                                 

48 Viz JOUZA, L. Vznik pracovního poměru v aktuální judikatuře. Bulletin advokacie online [online]. Dostupné z: 

<http://www.bulletin-advokacie.cz/vznik-pracovniho-pomeru-v-aktualni-judikature?browser=full> [cit. 2019-02-10]. 
49 Nicméně za situace, kdy by příslušná doručenka neobsahovala příznak „do vlastních rukou“ či byla zaslána na jinou 

než poslední adresu zaměstnance a zaměstnanec zásilku přesto prokazatelně převzal, jednalo by se o účinné doručení 

(srov. rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 5. 1997, sp. zn. 16 Co 176/97). Naopak v případě, došlo-li by 

k převzetí zásilky jinou osobou, která by zaměstnanci zásilku dodatečně odevzdala, nebylo by možné hovořit o splnění 

uvedené povinnosti zaměstnavatelem (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2001, 

sp. zn. 21 Cdo 2426/2000). 
50 Srov. PUTNA, M. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 1367. 
51 Srov. DRÁPAL, L. Neplatnost, zdánlivost a relativní neúčinnost právního jednání v pracovněprávních vztazích. 

In Obrana pracovního práva: The Defence of Labour Law : pocta prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi, CSc. Praha: 

C.H. Beck, 2020, str. 51. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/vznik-pracovniho-pomeru-v-aktualni-judikature?browser=full
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prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.“) zřetelně vyplývá, že dosud (do 29. 7. 2020) je 

přednostní osobní doručení písemnosti na pracovišti či v zaměstnancově bytě, v ideálním případě 

oproti písemnému potvrzení zaměstnance o převzetí předmětné písemnosti. V praxi může dojít 

k situaci, kdy zaměstnanec odmítne uvedenou písemnost doručovanou osobně převzít. Na účincích 

doručení se nic nemění. V případě osobního doručování se písemnost považuje za doručenou 

okamžikem, kdy zaměstnanec odmítl písemnost převzít. V takovéto situaci se musí zaměstnavatel 

připravit na to, že bude muset uvedenou skutečnost v budoucnu prokazovat. V ideálním případě 

by si měl zajistit případné svědky a vyhotovit o této skutečnosti např. písemný záznam. 

Možnou (srovnatelnou) alternativou je doručování prostřednictvím sítě nebo služby 

elektronických komunikací, avšak toliko za situace, poskytne-li zaměstnanec zaměstnavateli svůj 

písemný souhlas pro tento způsob doručování za současného sdělení své elektronické adresy 

(§ 335 ZP). Písemnost je v uvedeném případě doručena dnem, kdy zaměstnanec potvrdí její 

převzetí datovou zprávou podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem. V situaci, kdy 

se zaměstnavateli vrátí zaslaná písemnost jako nedoručitelná nebo zaměstnanec nepotvrdí 

do 3 dnů od jejího odeslání zaměstnavatelem její přijetí, je doručování neúčinné.  

 Lze si například představit situaci, kdy zaměstnanec není dlouhodobě přítomen na 

pracovišti a jeho bydliště je ve větší vzdálenosti od sídla zaměstnavatele, přičemž současně 

neexistuje možnost doručování zaměstnanci prostřednictvím sítě nebo služby elektronických 

komunikací (zaměstnanec k němu nedal souhlas). Nejvyšší soud se v jednom ze svých rozsudků52 

vyjádřil k ustanovení § 334 odst. 2 ZP v tom smyslu, že je nezbytné k němu přistupovat jako 

k právní normě s relativně neurčitou hypotézou přenechávající soudu, aby podle svého uvážení 

v každém jednotlivém případě sám posoudil, zda v konkrétním případě (ne)bylo možné, aby 

zaměstnavatel písemnost určenou do vlastních rukou doručil zaměstnanci sám. Soud může 

přihlédnout například k tomu, zda byl zaměstnanec vůbec (objektivně) prostředky zaměstnavatele 

dosažitelný, zda zaměstnavatel pokus o doručení učinil, co bylo důvodem neúspěšného doručení, 

zda mělo smysl učinit další pokus o doručení atd. Smyslem právní úpravy (dle Nejvyššího soudu) 

je, aby se písemnost skutečně dostala do dispozice zaměstnance, a nikoli jen naplnění formálních 

postupů.   

 Jak vyplývá z výše uvedeného, teprve v případě objektivní nemožnosti osobního doručení 

písemnosti zaměstnanci smí zaměstnavatel přistoupit k doručování písemnosti prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb. Postup při doručování prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb je podrobně upraven v § 336 ZP s tím, že písemnost zaměstnavatel zasílá na 

                                                 

52 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 11. 2018, sp. zn. 21 Cdo 2036/2017. 
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poslední jemu známou adresu zaměstnance, eventuálně zmocněnci určenému zaměstnancem na 

základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. Zaměstnavatel se dozví o adrese 

zaměstnance, na kterou mu může (smí) doručovat své písemnosti (§ 336 odst. 1 ZP) nejen 

z oznámení zaměstnance samotného, ale i z jakýchkoliv jiných věrohodných (spolehlivých) zdrojů, 

například od jiných zaměstnanců, od příbuzných zaměstnance, od poskytovatelů zdravotnických 

služeb nebo od orgánů veřejné moci.53 Podle Nejvyššího soudu pak skutečnost, že zdržuje-li se 

zaměstnanec z různých důvodů (např. dovolená, dočasná pracovní neschopnost, péče o člena 

domácnosti, vojenská služba) na jiné, zaměstnavateli dosud neznámé adrese, znamená, že 

zaměstnavatel může v této době doručovat zaměstnanci své písemnosti prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb jen na tuto „dočasnou adresu“; doručení na jinou adresu je 

neúčinné, i kdyby se na ní zaměstnanec jinak (v jiné době) zdržoval.54 

Není-li zaměstnanec zastižen, písemnost se ukládá u provozovatele poštovních služeb či 

obecního úřadu s tím, že zaměstnanec je vyzván k vyzvednutí zásilky do 10 pracovních dnů, a to 

včetně nezbytného poučení o následcích nepřevzetí písemnosti. Jestliže si zaměstnanec písemnost 

v uvedené lhůtě nevyzvedne, považuje se písemnost za doručenou v poslední den této lhůty.  

Právní úprava doručování písemností určených zaměstnavateli zaměstnancem se nachází 

v ustanovení § 337 ZP. Dle § 337 odst. 1 platí, že „[z]aměstnanec doručuje zaměstnavateli 

písemnosti zpravidla osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele“. Zaměstnavatel je povinen 

doručení na žádost zaměstnance písemně potvrdit. V případě souhlasu zaměstnavatele je možné 

doručování i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací s tím, že obdobně jako 

u doručování zaměstnanci platí, že vrátí-li se zaměstnanci zaslaná písemnost jako nedoručitelná 

nebo zaměstnavatel nepotvrdí do 3 dnů od jejího odeslání její přijetí svým uznávaným 

elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou pečetí, je doručování neúčinné. 

Ustanovení § 337 ZP jako celek (z hlediska své dikce) nestanovuje prioritu žádnému ze způsobů 

doručování a nečiní ani rozdíly dle obsahu listin. Není tedy vyloučeno ani doručování 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Uvedené ustanovení nemá kogentní povahu, je 

tak možná odchylná úprava v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu nebo v dohodě účastníků 

pracovněprávního vztahu. 55  Písemnost může zaměstnanec doručit nejen prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb, ale i pomoci každé fyzické nebo právnické osoby, která bude 

                                                 

53 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2015, sp. zn. 21 Cdo 3663/2014. 
54 Srov. tamtéž. 
55 Viz PUTNA, M. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 1379. 
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ochotna doručení provést, nebo osobním předáním statutárnímu orgánu zaměstnavatele, k tomu 

určenému zaměstnanci, popřípadě každému vedoucímu zaměstnanci, který je uvedenému 

zaměstnanci nadřízen.56 

 Jak je z výše uvedeného zřejmé, dosud účinná právní úprava s sebou nese určitá úskalí. 

I z tohoto důvodu přistoupil zákonodárce v novele č. 285/2020 Sb. k několika poměrně zásadním 

úpravám týkajícím se doručování v pracovněprávních vztazích, které nabývají účinnosti dne 

30. 7. 2020.  

Text ustanovení § 334 odst. 2 ZP se mění, přičemž jeho nová podoba je následující: 

„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.“ Při porovnání obou znění 

tohoto ustanovení lze snadno dojít k závěru, že zákonodárce ustoupil od hierarchie jednotlivých 

způsobů doručování v případě nemožnosti doručit písemnost zaměstnanci do vlastní rukou na 

pracovišti.57 Nyní je tak na zaměstnavateli, kterou možnost zvolí jako druhou a případně další 

v pořadí. Navíc pak do uvedeného výčtu způsobů přibyla zvláštní pravidla pro doručování do 

datové schránky zaměstnance, a to v návaznosti na nové ustanovení § 335a ZP, které umožňuje 

takovéto doručování s pravidlem o tzv. fikci doručení. To znamená, že v případě odeslání 

písemnosti zaměstnavatele do datové schránky zaměstnance nově nebude pro řádné doručení 

vyžadováno podepsání písemnosti uznávaným elektronickým podpisem a potvrzení převzetí 

písemnosti datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem zaměstnance. 

Nepřihlásí-li se zaměstnanec do 10 dnů od dodání písemnosti do datové schránky, bude 

považována písemnost za doručenou díky tzv. fikci doručení posledním dnem této lhůty. 

K dílčím změnám dochází rovněž v případě písemností doručovaných zaměstnanci 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (§ 336 ZP). V prvé řadě se zvyšuje odpovědnost 

zaměstnance za správnost a aktuálnost esenciálního údaje k řádnému doručování58 nahlášeného 

zaměstnavateli, tedy své adresy. Dosud zaměstnavatel doručuje na adresu, „která je mu známa“. 

Nově má být doručováno na adresu, „kterou zaměstnanec zaměstnavateli písemně sdělil“. 

                                                 

56 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 5. 2004, sp. zn. 21 Cdo 2172/2003. 
57  Srov. HŮRKA, P., ROUČKOVÁ, D., HEJHAL, Z., HLOUŠKOVÁ, P., KOŠNAR, M., KOŠNAROVÁ, M., 

SCHMIED, Z., SCHWEINER, P. a VÁCHA, J. Dlouho očekávaná novela zákoníku práce. epravo.cz [online]. 

Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/dlouho-ocekavana-novela-zakoniku-prace-

111327.html?fbclid=IwAR0RRAtjrLUfWuDUeO1x8a63lo7iEjH8KkB4xvOpzILi_U9xz68-BLe0kBM> [cit. 2020-

06-28]. 
58 Srov. tamtéž. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/dlouho-ocekavana-novela-zakoniku-prace-111327.html?fbclid=IwAR0RRAtjrLUfWuDUeO1x8a63lo7iEjH8KkB4xvOpzILi_U9xz68-BLe0kBM
https://www.epravo.cz/top/clanky/dlouho-ocekavana-novela-zakoniku-prace-111327.html?fbclid=IwAR0RRAtjrLUfWuDUeO1x8a63lo7iEjH8KkB4xvOpzILi_U9xz68-BLe0kBM
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Uvedené tak v praxi klade vyšší nároky na zaměstnance, aby si ohlídal, zda např. po svém 

stěhování na jinou adresu tuto bez zbytečné prodlevy nahlásil zaměstnavateli. Dochází rovněž 

k prodloužení úložní lhůty z 10 dnů na 15 a odpadává povinnost zaměstnavatele zajistit, aby 

příslušný zaměstnanec provozovatele poštovních služeb učinil písemný záznam o poučení 

zaměstnance o následcích jeho konání pro případ odmítnutí převzetí písemnosti, resp. 

neposkytnutí součinnosti k jejímu doručení. 

Změn pak doznává i právní úprava doručování písemností zaměstnancem zaměstnavateli 

(§ 337 ZP), a to v tom smyslu, že zákoník práce nově pamatuje na situace, kdy zaměstnavatel 

odmítne převzít písemnost, neposkytne součinnost nebo jinak znemožní doručení písemnosti 

v místě sídla nebo v místě podnikání zaměstnavatele. V takovém případě se písemnost považuje 

za doručenou dnem, kdy k takové skutečnosti došlo. Doplněno bylo i ustanovení umožňující 

(s předchozím souhlasem zaměstnavatele, který nicméně nemusí být písemný) doručování 

písemností do datové schránky zaměstnavatele s tím, že písemnost je doručena dnem dodání do 

datové schránky. 
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Exkurz SRN - základy německého pracovního práva 

  

Pracovní právo ve Spolkové republice Německo je dle článku 74 Základního zákona 

Spolkové republiky Německo (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland; dále jen „GG“) 

zařazeno pod tzv. souběžné zákonodárství (konkurrierende Gesetzgebung) Spolku a spolkových 

zemí SRN, což znamená, že příslušná oblast může být upravena zákonem i na úrovni jednotlivých 

spolkových zemí, nicméně toliko v případě, nevyužil-li svého přednostního práva Spolek. Obecně 

však platí, že v rámci odvětví pracovního práva svou pravomoc Spolek téměř bezezbytku využil, 

jednotlivé spolkové země tak v tomto smyslu hrají marginální roli.59 

 Německé pracovní právo je však, na rozdíl od českého, charakteristické svou roztříštěností 

do většího množství právních předpisů. Je tomu tak primárně z důvodu neexistence kodexu 

obdobného českému zákoníku práce. Coby základ slouží německý občanský zákoník 

(Bürgerliches Gesetzbuch; dále jen „BGB“), který je, obdobně jako v případě naší právní úpravy, 

subsidiární pro ostatní pracovněprávní předpisy. Těch je, jak uvedeno výše, velké množství. Pro 

účely dalšího výkladu této práce (jednotlivých exkurzů) jsou podstatné zákon o ochraně před 

výpovědí (Kündigungsschutzgesetz; dále jen „KSchG“), zákon na ochranu matek při práci, 

vzdělávání a studiu (Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im 

Studium; dále jen „MuSchG“), zákon o práci na částečný úvazek a o pracovních smlouvách na 

dobu určitou (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge; dále jen „TzBfG“), zákon 

o kolektivní smlouvě (Tarifvertragsgesetz; dále jen „TVG“), zákon o podnikovém řádu 

(Betriebsverfassungsgesetz; dále jen „BetrVG“), zákon o rodičovském příspěvku a rodičovské 

dovolené (Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit; dále jen „BEEG“), devátá kniha sociálního 

zákoníku – rehabilitace a účast osob se zdravotním postižením (Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 

Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen; dále jen „SGB IX“), třetí kniha 

sociálního zákoníku – podpora zaměstnanosti [Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) – 

Arbeitsförderung; dále jen „SGB 3“], zákon o době ošetřování (Gesetz über die Pflegezeit; dále 

jen „PflegeZG“), zákon o odborném vzdělávání (Berufsbildungsgesetz; dále jen „BBiG“), zákon 

o minimální dovolené pro zaměstnance (Mindesturlaubgesetz für Arbeitnehmer; dále jen 

„BUrlG“), zákon o ochraně pracovních míst při povolání k výkonu vojenské služby (Gesetz über 

den Schutz des Arbeitsplatzes bei Einberufung zum Wehrdienst; dále jen „ArbPlSchG“), zákon 

o civilní službě (Gesetz über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer; dále jen „ZDG“), 

insolvenční řád (Insolvenzordnung; dále jen „InsO“), živnostenský řád (Gewerbeordnung; dále jen 

                                                 

59 JUNKER, A. Grundkurs Arbeitsrecht. 17. Aufl. München: C.H. Beck, 2018, str. 20.   
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„GewO“), obchodní zákoník (Handelsgesetzbuch; dále jen „HBG“), zákon o právních poměrech 

členů Spolkového sněmu (Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen 

Bundestages; dále jen „AbgG“), zákon na ochranu před škodlivými účinky na životní prostředí 

znečištěním ovzduší, hlukem, vibracemi a podobnými jevy (Gesetz zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 

Vorgänge; dále jen „BImSchG“), zákon o vodním hospodářství (Gesetz zur Ordnung des 

Wasserhaushalts; dále jen „WHG“), zákon o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz; 

dále jen „BDSG“). 

 Prameny pracovního práva ve Spolkové republice Německo pojímá a (hierarchicky) řadí 

odborná literatura60 takto:  

1. právo EU 

2. Základní zákon (Grundgesetz) 

3. (kogentní) zákonná ustanovení 

4. (kogentní) ustanovení kolektivních smluv (§ 4 odst. 1 TVG) 

5. (kogentní) ustanovení podnikových dohod (§ 77 odst. 4 BetrVG) 

6. úprava v pracovních smlouvách 

7. (dispozitivní) ustanovení podnikových dohod, kolektivních smluv a zákonů 

8. nařízení/pokyny zaměstnavatele (Weisungsrecht/Direktionsrecht) 
 

 

V systému německého pracovního práva hrají velmi důležitou roli kolektivní smlouvy 

(Tarifverträge) a podnikové dohody (Betriebsvereinbarungen). Kolektivní smlouvy mohou 

obsahovat práva a povinnosti stran smlouvy a především i právní normy upravující skončení 

pracovního poměru. Kolektivní smlouvy zavazují pouze odborově organizované zaměstnance, za 

splnění určitých předpokladů (prohlášení obecné závaznosti kolektivní smlouvy dle § 5 TVG či 

odkaz na kolektivní smlouvu v pracovní či jiné smlouvě mezi konkrétním zaměstnavatelem a 

zaměstnancem) mohou mít závaznost i pro jiné, odborově neorganizované zaměstnance. 

Odchýlení se od kolektivní smlouvy je dle § 4 odst. 3 TVG přípustné pouze v případech přímo 

zakotvených v kolektivní smlouvě, eventuálně i jindy, avšak výhradně ve prospěch zaměstnance. 

Naopak podniková dohoda, kterou je písemná smlouva (§ 77 odst. 1 a 2 BetrVG) uzavíraná mezi 

zaměstnavatelem a podnikovou radou (Betriebsrat), zavazuje veškeré zaměstnance pracující 

u příslušného zaměstnavatele. Podniková dohoda sice může upravovat nezanedbatelný okruh 

                                                 

60 JUNKER, A. Grundkurs Arbeitsrecht. 17. Aufl. München: C.H. Beck, 2018, str. 31. 
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záležitostí, konkrétně těch, na které se vztahuje právo účasti podnikové rady na spolurozhodování, 

nicméně jejím předmětem zásadně nemohou být pracovní podmínky a odměna za práci upravené 

v kolektivní smlouvě [leda by to kolektivní smlouva výslovně připouštěla (§ 77 odst. 3 BetrVG)].61 

Pokud jde o pracovní smlouvu (Arbeitsvertrag), vychází se z právní úpravy tzv. služební 

smlouvy (Dienstvertrag) v § 611 a násl. BGB. Relativní novinkou (účinnost od 1. 4. 2017) je 

ustanovení § 611a přímo definující pracovní smlouvu a zdůrazňující výkon práce zaměstnance 

(Arbeitnehmer) v závislém postavení a dle pokynů zaměstnavatele (Arbeitgeber), v návaznosti na 

povahu příslušné činnosti a za odměnu. Smyslem přijetí tohoto ustanovení bylo nepochybně 

jednoznačné vymezení vůči tzv. nezávislým činnostem samostatně výdělečně činných osob 

(selbständige Tätigkeiten). Zákon v SRN výslovně nestanovuje formální požadavky na pracovní 

smlouvu a její obsah - písemná forma pracovní smlouvy je obligatorní jen v případech, kdy tak 

stanoví zvláštní zákony. Z ustanovení § 611 BGB je nicméně dovoditelné, že logicky musí být 

druh práce (alespoň obecně) určen. Místo výkonu práce se, není-li ve smlouvě uvedeno, dovozuje 

s ohledem na podstatné okolnosti, povahu a charakter pracovního poměru.62 

Pracovní poměr je možné uzavřít jak na dobu neurčitou (unbefristetes Arbeitsverhältnis), 

tak na dobu určitou (befristetes Arbeitsverhältnis). Ustanovení § 14 odst. 1 TzBfG vymezuje 

obecné důvody pro možnost sjednání doby určité, kterými jsou především provozní potřeba, 

dočasný zástup jiného zaměstnance, pracovní poměr za účelem zkoušky atd. V případě, neexistuje-

li žádný z vymezených důvodů, umožňuje zákon uzavření pracovního poměru na dobu určitou bez 

takovéhoto důvodu, avšak dle § 14 odst. 2 TzBfG maximálně na dobu dvou let (s maximálně trojím 

prodloužením v rámci této doby). Odchylná úprava prostřednictvím kolektivních smluv je možná, 

avšak z hlediska aktuální judikatury Spolkového soudu pro pracovní právo (Bundesarbeitsgericht; 

dále jen „BAG“) v zásadě na maximální dobu šesti let.63 Eventuálně pak dle § 14 odst. 2a TzBfG 

může být pracovní poměr uzavřen, resp. prodlužován až na celkem čtyři roky v případě, existuje-

li souvislost se vznikem nového závodu (provozu), či dle § 14 odst. 3 TzBfG na pět let v případě 

zaměstnance po dosažení 52 let věku, byl-li tento zaměstnanec minimálně bezprostředně 

předcházející čtyři měsíce nezaměstnaný. Vedle ujednání délky trvání pracovní poměru z hlediska 

kalendářního/časového (Zeitbefristung), popřípadě z hlediska vázaného na dosažení účelu určitého 

pracovního výkonu (Zweckbefristung), která v podstatě korespondují s českou právní úpravou, 

                                                 

61 Srov. JUNKER, A. Grundkurs Arbeitsrecht. 17. Aufl. München: C.H. Beck, 2018, str. 33 a 43.   
62 Srov. obecné výkladové pravidlo uvedené v § 269 odst. 1 BGB. 
63  Srov. MÜLLER-GLÖGE, R. in MÜLLER-GLÖGE, R., PREIS, U., SCHMIDT, I. Erfurter Kommentar zum 

Arbeitsrecht. 20. Aufl. München: C.H. Beck, 2020, str. 2944.  
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předpokládá německá právní úprava ještě možnost sjednání tzv. rozvazovací podmínky 

(auflösende Bedingung), na kterou se dle § 21 TzBfG přiměřeně vztahují podstatná ustanovení 

uvedeného zákona. Rozvazovací podmínka je charakteristická tím, že se jedná o budoucí událost, 

která je nejistá, resp. neví se, zda nastane. 64  BAG připouští sjednání tzv. věkové hranice 

(Altersgrenze) v kolektivní smlouvě, v podnikové dohodě či přímo v pracovní smlouvě. Pracovní 

poměr je tak sjednán na dobu do dosažení určitého věku zaměstnancem. V zásadě lze sjednat 

pouze takovou věkovou hranici, po jejímž dosažení existuje nárok zaměstnance na plnění ze 

zákonného důchodového pojištění, eventuálně v jiných výjimečných případech65. 

Pracovní smlouva může rovněž obsahovat ujednání o zkušební době (Probezeit), obdobně 

jako v rámci české právní úpravy. Zkušební doba je omezena maximální délkou šesti měsíců.66 

Pod pojem „zkušební doba“ teorie zahrnuje též výše (příkladmo) zmíněný pracovní poměr na 

dobu určitou za účelem zkoušky (befristetes Probearbeitsverhältnis) upravený 

v § 14 odst. 1 TzBfG, stejně tak jako tzv. Wartezeit, neboli dobu prvních šesti měsíců, během 

kterých nepožívá zaměstnanec ochrany před výpovědí dle § 1 odst. 1 KSchG.67 

Důležitým pojmem je tzv. princip příznivosti (Günstigkeitsprinzip), dle kterého se bez 

ohledu na výše uvedenou hierarchii vždy uplatní pro zaměstnance příznivější právní úprava. Ať 

už jde o vzájemný vztah kolektivní smlouva – pracovní smlouva (výslovně v § 4 odst. 3 TVG), či 

další68. 

Významnou roli hraje v rámci německého pracovního práva, mimo jiné i v důsledku 

absence kodexu typu českého zákoníku práce, judikatura specializovaných pracovních soudů. 

Z působnosti pracovního práva jsou pak vyňaty určité skupiny, zejména osoby ve (veřejnoprávním) 

služebním poměru (Beamte). 

  

                                                 

64 Příkladem rozvazovací podmínky může být ujednání v pracovní smlouvě s herečkou, že pracovní poměr skončí, 

klesne-li hodnocení určitého pořadu diváky pod určitou úroveň. Srov. JUNKER, A. Grundkurs Arbeitsrecht. 17. Aufl. 

München: C.H. Beck, 2018, str. 250.   
65 Např. za účelem ochrany veřejnosti ve smyslu takovéto limitace doby trvání pracovních smluv v případě některých 

odpovědných profesí v rámci letecké dopravy. Srov. např. ROLFS, Ch. Arbeitsrecht: Studienkommentar. 3. Aufl. 

München: C.H. Beck, 2010, str. 270. 
66 Viz § 622 odst. 3 BGB. Teoreticky není zákonem zapovězeno sjednání zkušební doby delší šesti měsíců, nicméně 

s ohledem na (následnou) ochranu zaměstnance dle KSchG, resp. délku výpovědních dob dle BGB (k obojímu viz 

další kapitoly této práce), by takové ujednání nedávalo v zásadě žádný smysl. 
67 K tomu srov. „Exkurz SRN - výpověď ze strany zaměstnavatele“. 
68 Pro které je v zásadě dovozuje četná judikatura. Srov. JUNKER, A. Grundkurs Arbeitsrecht. 17. Aufl. München: 

C.H. Beck, 2018, str. 43.   
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3. Obecně ke skončení pracovního poměru 

  

Problematika skončení pracovního poměru je oblastí pracovního práva, kde se zřetelně 

projevuje, jak uvedeno výše, jedna z jeho základních funkcí - funkce ochranná. Cílem právní 

úpravy však není a nemůže být snaha zachovat za každou cenu obě strany v pracovním poměru, 

nýbrž především vhodně nastavit zákonné podmínky umožňující skončení pracovního poměru tak, 

aby byla zajištěna dostatečná ochrana zaměstnance, plní-li řádně své povinnosti, a současně 

umožnit mobilitu pracovních sil. Není to však jen zaměstnanec, kdo je zákoníkem práce chráněn, 

nýbrž určitá ustanovení směřují rovněž k ochraně zaměstnavatele.  

 Skončením pracovního poměru zpravidla zanikají všechna práva a povinnosti mezi jeho 

(bývalými) účastníky, nicméně není tomu tak vždy. Některá práva a povinnosti mohou přetrvávat 

i nadále.69  

 Právní úprava skončení pracovního poměru se nachází v ustanoveních § 48 až § 73a ZP. 

Zásadní skutečností je, že pracovní poměr může skončit pouze těmi způsoby, které jsou uvedeny 

v § 48 ZP.  

 V rámci taxativního výčtu uvedeného v § 48 ZP jsou užívány pojmy „rozvázání pracovního 

poměru“, „skončení pracovního poměru“ a „zánik pracovního poměru“. O „rozvázání 

pracovního poměru“ se jedná v případě, končí-li pracovní poměr na základě právního jednání jeho 

subjektů, ať už jednostranného či dvoustranného. Pojem „skončení pracovního poměru“ užívá 

zákoník práce v souvislosti s uplynutím jeho doby či skončením na základě úředního rozhodnutí. 

O „zánik pracovního poměru“ pak jde v případě smrti zaměstnance a zaměstnavatele-fyzické 

osoby. Jak již bylo zmíněno výše, jedná se kogentní ustanovení s taxativním výčtem způsobů 

skončení pracovního poměru, který nelze rozšířit. Tudíž eventuální sjednání jiného způsobu 

skončení pracovního poměru v pracovní či jiné smlouvě není možné. Tato skutečnost vyplývá jak 

ze samotného slova „jen“ uvedeného v ustanovení § 48 odst. 1 ZP týkajícího se rozvázání 

pracovního poměru na základě právního jednání, tak současně ze skutečnosti, že by sjednáním 

jiného způsobu skončení pracovního poměru došlo nepochybně k porušení ustanovení 

§ 580 odst. 1 OZ.70  

                                                 

69 Může se jednat např. o práva a povinnosti týkající se odměňování, náhrady škody, obchodního tajemství či ochrany 

osobních údajů a utajovaných skutečností. 
70 Ustanovení § 580 odst. 1 OZ: „Neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, 

které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.“. Případná dohoda o rozšíření důvodů skončení 

pracovního poměru by byla absolutně neplatná ve smyslu ust. § 588 OZ. Viz PTÁČEK, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, 

L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, str. 275. 
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Exkurz SRN - skončení pracovního poměru (obecně) 

  

Právní úprava Spolkové republiky Německo i v důsledku své roztříštěnosti plynoucí 

zejména z absence kodexu pracovního práva nemá obdobný výčet způsobů skončení pracovního 

poměru jako český zákoník práce ve svém ustanovení § 48. Existoval-li by obdobný výčet způsobů 

skončení pracovního poměru dle německého práva, zásadně by se nelišil. Jednotlivá specifika 

právní úpravy SRN jsou dále rozebrána u konkrétních způsobů skončení pracovního poměru dle 

české právní úpravy. Nemůže být žádným překvapením, když uvedu, že v tomto směru je výrazně 

přehlednější česká právní úprava. Před dalším (konkrétním) výkladem je potřebné zmínit, že tato 

práce reflektuje způsoby skončení pracovního poměru v právní úpravě SRN tak, jak je vymezuje 

německá teorie i praxe. Neexistují tak vždy přímé ekvivalenty způsobů skončení pracovního 

poměru k české právní úpravě, především pokud jde o ty, které nevychází z právního jednání jeho 

účastníků. 
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4. Skončení pracovního poměru na základě právního jednání 

  

Skončit pracovní poměr je možné především na základě právního jednání jeho subjektů. 

Takovýmito právními jednáními jsou dohoda o rozvázání pracovního poměru, výpověď, okamžité 

zrušení pracovního poměru a zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Právní jednání je 

možné dělit na dvoustranná (dohoda o rozvázání pracovního poměru) a jednostranná (ostatní 

jmenovaná).  

 Teoreticky může nastat situace, kdy je učiněno více právních jednání, ať už současně či 

postupně. Zákoník práce ani jiné právní předpisy toto nevylučují. Jednotlivá právní jednání se 

posuzují samostatně a samostatně také nastávají jejich právní účinky.71 V této souvislosti je možné 

upozornit na jeden z aktuálních rozsudků72, v němž se Nejvyšší soud zabýval situací, kdy byl se 

zaměstnancem rozvázán pracovní poměr v týž den a pro totožné jednání jak okamžitým zrušením 

pracovního poměru, tak výpovědí podanou pro případ neplatnosti okamžitého zrušení pracovního 

poměru. Soud v konkrétním případě shledal okamžité zrušení pracovního poměru platným. 

Současně ale shrnul, že pokud by tomu tak nebylo, nemohl by pracovní poměr skončit na základě 

výpovědi, která byla shledána neplatnou, neboť byla podmíněna tím, že vznik právních účinků 

spojených s jejím doručením je činěn závislým na nejisté skutečnosti, která může teprve nastat 

v budoucnosti, ale o níž není známo, zda vůbec nastane.73 

 V souvislosti s problematikou skončení pracovního poměru je namístě zmínit též možnost 

odstoupení od pracovní smlouvy. Odstoupit od pracovní smlouvy je možné na základě obecných 

ustanovení § 2001 a násl. OZ. Dle těch je možné od smlouvy odstoupit, ujednají-li si to strany 

nebo stanoví-li tak zákon. Není tak vyloučeno sjednání jiných důvodů pro odstoupení od pracovní 

smlouvy, tyto však nesmí odporovat smyslu a účelu zákona a nesmí se příčit dobrým mravům.74 

Zákoník práce pak stanoví ve svém ustanovení § 34, že nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný 

den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne nedozví 

o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy písemně odstoupit s tím, že je tak možné 

učinit jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce. Dle ustanovení § 2004 odst. 1 OZ pak platí, 

že odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje s účinky do budoucna (ex nunc). Došlo-li 

                                                 

71  Srov. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 1997, sp. zn. 2 Cdon 195/97, či ze dne 26. 6. 2001, 

sp. zn. 21 Cdo 2647/2000. 
72 Konkrétně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 12. 2019, sp. zn. 21 Cdo 3541/2019. 
73  V tomto Nejvyšší soud navíc odkázal na svůj dřívější rozsudek, konkrétně ze dne 2. 2. 2015, 

sp. zn. 21 Cdo 1161/2013. V podrobnostech viz odůvodnění obou odkazovaných rozsudků. 
74 Srov. PTÁČEK, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 276. 
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k platnému a účinnému odstoupení od pracovní smlouvy po vzniku pracovního poměru, pracovní 

poměr končí dnem, kterým odstoupení došlo druhé straně.75 

V souvislosti se skončením pracovního poměru na základě právního jednání se mohou 

uplatnit i různé podmínky, neodporují-li smyslu a účelu ustanovení zákoníku práce o skončení 

pracovního poměru.76 

 Specifická právní úprava pak platí v případě vedoucích zaměstnanců, čemuž se věnuje 

samostatná kapitola této práce. 

 

 

Exkurz SRN - způsoby skončení pracovního poměru na základě právního jednání 

(obecně) 

 

Pracovní poměr je podle německého práva možné rovněž rozvázat na základě 

jednostranných či dvoustranných právních jednání. Mezi jednostranná právní jednání lze zařadit 

řádnou výpověď (ordentliche Kündigung) a výpověď mimořádnou, kterou je fakticky míněno 

okamžité zrušení pracovního poměru (außerordentliche Kündigung). Dále existuje tzv. výpověď 

měnící pracovní poměr (Änderungskündigung). Rozvázat pracovní poměr dvoustranným právním 

jednáním je možné na základě dohody o rozvázání pracovního poměru (Aufhebungsvertrag/ 

Auflösungsvertrag). 

Někdy bývá německou právní teorií zařazováno mezi zvláštní způsoby skončení pracovního 

poměru tzv. napadení pracovní smlouvy (Anfechtung des Arbeitsvertrags) 77 . Jedná se 

o jednostranné právní jednání vycházející z obecných ustanovení německého občanského práva 

(§ 119 a násl. BGB) v situacích, byla-li jedna strana pracovního poměru uvedena druhou stranou 

v závažný omyl (wesentlicher Irrtum, falscher Übermittlung), došlo-li k protiprávním výhružkám 

(widerrechtlicher Drohung) či lstivému oklamání (arglistiger Täuschung). Následkem je pak 

neplatnost (Nichtigkeit) pracovní smlouvy. U tohoto pojmu je možné uvést, že jakkoli se pojem 

                                                 

75 Srov. PTÁČEK, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 276. 
76 Srov. tamtéž. Přehledným způsobem rozebírá otázku podmínek v pracovněprávních vztazích JOUZA, L. Zákonné 

podmínky. epravo.cz [online]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/zakonne-podminky-109595.html> 

[cit. 2020-01-25]. 
77 Povětšinou se jedná o výčty způsobů skončení pracovního poměru na různých tematických internetových stránkách. 

Odborné publikace, které jsem v době vypracovávání této práce měl k dispozici, zařazují tzv. napadení pracovní 

smlouvy do kapitol týkajících se vzniku pracovního poměru, resp. uzavření pracovní smlouvy. Srov. např. JUNKER, 

A. Grundkurs Arbeitsrecht. 17. Aufl. München: C.H. Beck, 2018, str. 104 a násl., či BROX, H., RÜTHERS, B., 

HENSSLER, M. Arbeitsrecht. 18., neu bearb. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer, 2011, str. 62 a násl.   

https://www.epravo.cz/top/clanky/zakonne-podminky-109595.html
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Nichtigkeit obvykle překládá do českého jazyka jako „nicotnost“, fakticky jde spíše o absolutní 

neplatnost tak, jak jí zná české právo.78  

4.1. Dohoda o rozvázání pracovního poměru 

 Dohoda o rozvázání pracovního poměru, upravená v ustanovení § 49 ZP, je jediným 

dvoustranným právním jednáním, na základě kterého může být rozvázán pracovní poměr. Z logiky 

věci musí z jednání stran vyplývat shoda ve vůli skončit pracovní poměr. Dohoda o rozvázání 

pracovního poměru má obligatorní písemnou formu (§ 49 odst. 2 ZP), s jejímž nedodržením je na 

rozdíl od jiných způsobů skončení pracovního poměru (výpověď, okamžité zrušení pracovního 

poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době), spojena (pouze) její relativní neplatnost.79 

V dohodě musí její strany určit, kterým dnem pracovní poměr skončí (§ 49 odst. 1 ZP). Tento den 

však nemusí být v dohodě určen přímo konkrétním datem ve smyslu kalendářního dne.80  Den 

skončení pracovního poměru však musí vždy být sjednán tak, aby nezávisel jen na vůli jedné ze 

stran pracovního poměru a aby nevznikly žádné pochybnosti o tom, kdy pracovní poměr opravdu 

skončí s tím, že neuvádí-li se o dni skončení pracovního poměru v dohodě nic jiného, platí, že 

sjednaným dnem rozvázání pracovního poměru je den, v němž byla dohoda uzavřena.81 V praxi 

mohou nastat různé situace, např. strany uvedou v dohodě o rozvázání pracovního poměru den, 

který okamžik jejího sjednání předchází. Takovéto ujednání nemůže mít do minulosti žádné účinky, 

pracovní poměr v tomto případě zanikne dnem uzavření dohody. 82  Na dohodu o rozvázání 

                                                 

78 Přesvědčivě je uvedené vysvětleno např. v poznámkách k článku ZUKLÍNOVÁ, M. Neplatnost právních jednání. 

Právní prostor.cz [online]. Dostupné z: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/komentar-k-noz-

neplatnost-pravnich-jednani> [cit. 2020-02-28]. 
79 Viz JOUZA, L. Neplatné a zdánlivé (nicotné) skončení pracovního poměru – rozdíly. Bulletin advokacie online 

[online]. Dostupné z: <http://www.bulletin-advokacie.cz/neplatne-a-zdanlive-nicotne-skonceni-pracovniho-pomeru-

rozdily?browser=full> [cit. 2019-09-10]. 
80 Srov. rozsudek (tehdejšího) Nejvyššího soudu SSR ze dne 27. 2. 1973, sp. zn. 3 Cz 25/72, v němž soud uvedl 

doslova následující: „Zákonník práce ustanovuje, že pracovný pomer na základe dohody sa končí dojednaným dňom. 

Z toho však nevyplýva, že skončenie pracovného pomeru musí byť určené presným kalendárnym dňom. Deň, kedy 

podľa dohody má skončiť pracovný pomer, môže byť medzi účastníkmi dohodnutý aj inak, napr. skončením určitých 

prác, skončením práceneschopnosti a pod. Určenie skončenia pracovného pomeru však musí byť také určité, aby 

nemohla nastať pochybnosť o dojednanom dni, kedy má pracovný pomer skončiť.“ 
81 Srov. PTÁČEK, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 281. 
82 Viz též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 3. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2039/2012, v němž je konstatováno, že „je 

vyloučeno, aby dohodou byl ukončen pracovní poměr s účinností dřívější, než vůbec k uzavření dohody o rozvázání 

pracovního poměru došlo. Sjednají-li přesto účastníci rozvázání pracovního poměru dnem, který předchází uzavření 

dohody, nemohou právní účinky takového ujednání zpětně nastat. Pracovní poměr v takovém případě zaniká dnem 

uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru. Je tomu tak proto, že shoda vůlí účastníků rozvázat pracovní poměr 

je zde nepochybná a jejich omyl ohledně toho, kdy nastávají právní účinky sjednané dohody, nemůže nic na uvedené 

shodě vůlí změnit. Pracovní poměr proto bude skutečně rozvázán, ale nikoli zpětně, nýbrž okamžikem, kdy se na 

rozvázání pracovního poměru účastníci (zaměstnanec a zaměstnavatel) shodli.“ 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/komentar-k-noz-neplatnost-pravnich-jednani
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/komentar-k-noz-neplatnost-pravnich-jednani
http://www.bulletin-advokacie.cz/neplatne-a-zdanlive-nicotne-skonceni-pracovniho-pomeru-rozdily?browser=full
http://www.bulletin-advokacie.cz/neplatne-a-zdanlive-nicotne-skonceni-pracovniho-pomeru-rozdily?browser=full
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pracovního poměru, resp. okamžik skončení pracovního poměru, nemá žádný vliv ani to, že se 

zaměstnanec nachází v tzv. ochranné době (§ 53 ZP)83. 

 Obligatorní náležitostí dohody o rozvázání pracovního poměru není uvedení důvodu, pro 

který byl pracovní poměr rozvázán. Je tedy na účastnících, zda jeho uvedení v dohodě shodně 

požadují. Relevantní však může být uvedení důvodu skončení pracovního poměru dohodou 

v případech, kdy je s takovýmto důvodem spojen nárok zaměstnance na vyplacení odstupného ve 

smyslu ustanovení § 67 ZP. 84  I kdyby v dohodě vylíčené důvody neodpovídaly tomu, proč 

účastníci přistoupili ke skončení pracovního poměru dohodou, nezakládá to její neplatnost. Při 

posuzování práv a povinností účastníků, pro něž může být důvod právně významný, je třeba 

vycházet pouze z důvodů, které byly skutečnou příčinou skončení pracovního poměru.85 

 Pro úplnost lze doplnit, že v žádném případě nestačí, aby zaměstnanec adresoval návrh na 

uzavření dohody zaměstnavateli s určitým datem s tím, že pokud by zaměstnavatel nereagoval, 

mohl by snad mít zaměstnanec za to, že zaměstnavatel souhlasí.86 Pro zajímavost je možné uvést, 

že předchozí zákoník práce ve svém znění účinném do 31. 12. 1988, konkrétně v ustanovení 

§ 43 odst. 4, uváděl doslova následující: „Požádá-li pracovník písemně o rozvázání pracovního 

poměru k určitému dni a neodmítne-li organizace jeho žádost do 15 dnů od jejího doručení, skončí 

pracovní poměr dohodou tím dnem, který pracovník ve své žádosti uvedl.“ Jednalo se o výjimku 

z jinak nezbytně nutného vzájemného souhlasného projevu vůle obou účastníků pracovního 

poměru.87 Dle mého názoru je zcela logické, že již dříve byla tato výjimka vypuštěna. Jakkoli se 

nejedná o zásadní věc, je určitě vhodnější současný stav, neboť existence takovéto (či obdobné) 

výjimky by bezesporu mohla přinášet zbytečné spory. Stávající právní úprava je jednoznačná a 

dostatečně flexibilní, na čemž nic nemění ani požadavek písemné formy dohody a oboustranného 

projevu vůle ohledně skončení pracovního poměru v konkrétní den. 

Exkurz SRN - dohoda o rozvázání pracovního poměru 

Rozvázání pracovního poměru dohodou se v právní úpravě Spolkové republiky Německo 

zásadně neliší od české právní úpravy. Uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru 

(Aufhebungsvertrag/Auflösungsvertrag) je projevem smluvní volnosti a svobody volby povolání 

                                                 

83 K tomu viz kapitola 4.2.2.2. 
84 K odstupnému viz kapitola 8.3. 
85 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 7. 2011, sp. zn. 21 Cdo 1779/2010. 
86  Viz CHLÁDKOVÁ, A., BUKOVJAN, P. Personalistka: dvanáctero správného vedení personální agendy. 

5. aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015, str. 197-198. 
87 Srov. PAVLÁTOVÁ, J. in PAVLÁTOVÁ, J., BERNARD, F. Vznik, změny a skončení pracovního poměru. 1. vyd. 

Praha: Práce, 1979, str. 170-172. 
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opravňující pracovní poměr založit, ale rovněž jej ukončit. 88  Zákon předepisuje obligatorní 

písemnou formu dohody (§ 623 BGB), jinak je dohoda neplatná (§ 125 BGB). Byť tak zákon 

přímo neuvádí, v dohodě musí být logicky uveden časový okamžik skončení pracovního poměru. 

Důvod rozvázání pracovního poměru, stejně jako v české právní úpravě, dohoda obsahovat nemusí.  

4.2. Výpověď 

Výpověď je jednostranné právní jednání adresované jedné ze stran pracovního poměru 

směřující ke skončení pracovního poměru. Její právní účinky nastávají uplynutím výpovědní doby, 

která je pro tento způsob skončení pracovního poměru zásadním a odlišujícím znakem od dalších 

jednostranných právních jednání, konkrétně od okamžitého zrušení pracovního poměru a zrušení 

pracovního poměru ve zkušební době. Obecná úprava institutu výpovědi se nachází v ustanoveních 

§ 50 až § 54 ZP. Vypovědět je možné pracovní poměr sjednaný jak na dobu neurčitou, tak na dobu 

určitou, s tím, že z logiky věci nemůže prodloužit pracovní poměr na dobu určitou výpověď 

k takovému datu, které by znamenalo uplynutí výpovědní doby v den pozdější než je den, kterým 

by pracovní poměr skončil uplynutím sjednané doby. Výpovědí skončí pracovní poměr v každém 

případě bez ohledu na vůli druhé strany, jsou-li splněny její zákonné náležitosti.  

 Výpověď má obligatorní písemnou formu89, jinak se k ní nepřihlíží, s tím, že z výpovědi 

musí vyplývat zřetelný projev vůle a musí být řádně doručena jejímu adresátovi, přičemž od 

okamžiku jejího doručení se pak odvíjí i počátek běhu výpovědní doby.  

 Odvolat výpověď je možné vždy za situace, dojde-li odvolání druhé straně nejpozději 

současně s výpovědí. Odvolání již doručené výpovědi je možné pouze se souhlasem druhé strany, 

přičemž odvolání výpovědi i souhlas s ním musí mít obligatorně písemnou formu (§ 50 odst. 5 ZP), 

ovšem nikoli pod sankcí zdánlivosti, ale pouhé relativní neplatnosti90. Nepochybně může dojít 

k odvolání výpovědi kdykoli až do uplynutí výpovědní doby, přičemž v případech, byla-li u soudu 

podána žaloba o určení neplatnosti výpovědi dle § 72 ZP91, může být výpověď odvolána až do 

                                                 

88 SENNE, P. Arbeitsrecht: Das Arbeitsverhältnis in der betrieblichen Praxis. 8. neu bearbeitete Auflage. München: 

Vahlen, 2011, str. 277. 
89 Včetně vlastnoručního podpisu zaměstnavatele, který nemůže být nahrazen mechanickými prostředky, což platí pro 

všechna jednostranná jednání zaměstnavatele směřující k rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem. Nahrazení 

vlastnoručního podpisu zaměstnavatele mechanickými prostředky způsobuje neplatnost výpovědi. Srov. usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2018, sp. zn. 21 Cdo 682/2018. 
90 Srov. PTÁČEK, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 290. 
91 K uplatnění neplatného rozvázání pracovního poměru u soudu podrobněji v kapitole 8.6. 
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pravomocného skončení řízení o žalobě. Výpověď tak pozbývá své účinky ex tunc a v právních 

vztazích mezi stranami pracovního poměru platí stejný stav, jako by k výpovědi nikdy nedošlo.92 

Exkurz SRN - výpověď (obecné otázky) 

Řádnou výpovědí (ordentliche Kündigung) je na rozdíl od české právní úpravy možné 

rozvázat pracovní poměr toliko na dobu neurčitou (unbefristetes Arbeitsverhältnis). V případě 

pracovního poměru na dobu určitou (befristetes Arbeitsverhältnis) je dle § 15 odst. 3 TzBfG možné 

jeho skončení výpovědí pouze v situacích výslovně uvedených v příslušné kolektivní či pracovní 

smlouvě. Výjimku z tohoto pravidla představuje hned následující ustanovení § 15 odst. 4 TzBfG, 

dle kterého pracovní poměr sjednaný na délku života zaměstnance či na dobu delší než 5 let může 

zaměstnanec vypovědět po uplynutí nejméně 5 let a s výpovědní dobou v délce 6 měsíců. Zmínit 

lze i výjimku týkající se pracovního poměru sjednaného se zaměstnancem na dobu trvání 

rodičovské dovolené (Elternzeit) jiného zaměstnance, kdy může ukončit pracovní poměr výpovědí 

(s nejméně třítýdenní výpovědní dobou) zaměstnavatel, avšak nejdříve ke konci trvání rodičovské 

dovolené a především pouze v případě, kdy zaměstnanec na rodičovské dovolené tuto dovolenou 

předčasně ukončil (§ 21 odst. 4 BEEG). Uvedené ale nevylučuje zrušení pracovního poměru ve 

zkušební době (byla-li ujednána), stejně tak jako je možné pracovní poměr rozvázat jeho 

okamžitým zrušením (außerordentliche Kündigung), existuje-li k němu opodstatněný důvod.93  

Z provedeného výkladu je tudíž zjevné, že německá právní úprava se do určité míry liší od 

právní úpravy české. I v případě pracovního poměru na dobu určitou je totiž možné, že některá ze 

stran nebude mít vůli pokračovat v pracovním poměru a dospěje k tomuto závěru až po uplynutí 

zkušební doby, přičemž na její návrh na uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru nebude 

druhá strana reflektovat. Může tak lehce dojít k tomu, že jedna ze smluvních stran bude setrvávat 

v pro ni poměrně nekomfortní situaci, což může mít za následek její sníženou motivaci s dopadem 

na možnou zhoršenou kvalitu takovéhoto (pokračujícího) pracovního poměru. Na druhou stranu 

je možné kladně hodnotit oboustranně větší jistotu ohledně doby trvání pracovního poměru.  

Pro zajímavost pak lze uvést, že předchozí zákoník práce (v jeho znění účinném do 

31. 12. 1988) rovněž obsahoval rozdílnou právní úpravu pro výpověď pracovního poměru na dobu 

                                                 

92 Srov. PTÁČEK, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 289. 
93 K tomu podrobněji viz „Exkurz SRN - okamžité zrušení pracovního poměru“. 
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určitou (jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance), oproti právní úpravě výpovědi 

pracovního poměru na dobu neurčitou.94  

Shodně jako u české právní úpravy pak platí, že při absenci písemné formy výpovědi 

(§ 623 BGB), resp. jejího řádného doručení druhému účastníkovi (§ 130 odst. 1 BGB), nemůže 

mít výpověď zamýšlené účinky. Vyjma případů, kdy tak stanoví zvláštní zákony (např. 

§ 17 odst. 2 MuSchG, výpověď, na níž se vztahuje KSchG95 atd.), ale není uvedení výpovědního 

důvodu obligatorní náležitostí výpovědi. 

4.2.1. Výpovědní doba 

Délka výpovědní doby musí být stejná pro zaměstnance i pro zaměstnavatele a činí nejméně 

dva měsíce (§ 51 odst. 1 věta druhá ZP). Smysl existence výpovědní doby, tj. doby, která uplyne 

mezi dáním výpovědi a okamžikem skončení pracovního poměru, je ten, aby druhá strana měla 

možnost přizpůsobit se vzniklé situaci alespoň natolik, aby byly vyloučeny nepříznivé důsledky, 

které by vyplynuly z neočekávaného skončení pracovního poměru.96  Zákoník práce ve svém 

§ 51 odst. 1 výslovně – slovním spojením „činí nejméně 2 měsíce“ a větou druhou tohoto 

ustanovení („Výpovědní doba smí být prodloužena jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem; tato smlouva musí být písemná.“) umožňuje sjednání delší výpovědní doby. 

Smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o prodloužení výpovědní doby může být 

uzavřena jak při vzniku pracovního poměru, tak i v jeho průběhu či při jeho skončení, nejpozději 

však ke dni předcházejícímu dni, kdy začala běžet. 97  Zákon výslovně nestanovuje nejvyšší 

přípustnou délku výpovědní doby a ani případná hlediska, k nimž je třeba přihlížet při jejím 

prodlužování. Lze se zcela ztotožnit s názorem98, že při sjednávání prodloužení výpovědní doby 

musí být zohledněn zejména věk zaměstnance, délka trvání pracovního poměru, povaha 

vykonávané práce a její význam pro zaměstnavatele, neboť nepřiměřená délka (sjednané) 

výpovědní doby by jinak mohla být v rozporu s dobrými mravy. Jako nerovné zacházení by nemělo 

                                                 

94 Srov. ustanovení § 57 odst. 2 předchozího zákoníku práce v jeho znění účinném do 31. 12. 1988: „Výpovědí může 

organizace rozvázat pracovní poměr sjednaný na určitou dobu před uplynutím této doby z důvodů uvedených v § 46, 

s výjimkou odst.1 písm. b) a c), pracovník z důvodů uvedených v § 51 odst.1 písm. a), c) a d), pokud v písemně uzavřené 

pracovní smlouvě nebyl okruh výpovědních důvodů pro takto sjednaný pracovní poměr výslovně vymezen jinak.“ 
95 K tomu viz „Exkurz SRN - výpověď ze strany zaměstnavatele“. 
96 Srov. PAVLÁTOVÁ, J. in PAVLÁTOVÁ, J., BERNARD, F. Vznik, změny a skončení pracovního poměru. 1. vyd. 

Praha: Práce, 1979, str. 177. 
97 Srov. PTÁČEK, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 294. 
98 Srov. tamtéž. 
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být posouzeno případné sjednání rozdílné délky výpovědní doby jen s některými zaměstnanci 

téhož zaměstnavatele.99 

 Běh výpovědní doby počíná podle § 51 odst. 2 ZP vždy prvním dnem kalendářního měsíce, 

který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k řádnému doručení výpovědi druhé straně 

pracovního poměru a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Z tohoto 

pravidla nicméně existují celkem čtyři výjimky. 

 První výjimkou (§ 51a ZP) je situace, kdy byla výpověď ze strany zaměstnance dána 

v souvislosti s přechodem práv a povinností nebo přechodem výkonu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů100 . V tomto případě skončí pracovní poměr nejpozději dnem, který 

předchází dni nabytí účinnosti tohoto přechodu. Jedná se o prvek ochrany zaměstnance v případě 

jeho nesouhlasu s výkonem práce pro nového zaměstnavatele, když zákoník práce jinak 

nestanovuje žádnou možnost zaměstnance tomuto přechodu bránit. Je-li tedy zaměstnancem 

podána výpověď přede dnem nabytí účinnosti přechodu (výkonu) práv a povinností a vyplývá-li 

z ní vůle zaměstnance nadále nepracovat pro přejímajícího zaměstnavatele, pracovní poměr 

fakticky skončí ještě před touto skutečností. Uvedené ustanovení je nicméně významným 

způsobem dotčeno novelou č. 285/2020 Sb., a to z důvodu, že v jeho stávající podobě může 

způsobovat poměrně významnou nejistotu přejímajícího zaměstnavatele, pokud zaměstnanec či 

dokonce větší počet zaměstnanců vyčkává do poslední chvíle s podáním výpovědi. Může se tak 

stát, že prakticky ze dne na den a neočekávaně pro zaměstnavatele skončí několik zaměstnanců, 

aniž by měl zaměstnavatel možnost připravit za ně náhradu. Navíc zákon v současné podobě neřeší 

situaci, kdy zaměstnavatel o přechodu své zaměstnance vůbec neinformuje, když výpověď s takto 

zkrácenou výpovědní dobou je možné dát pouze do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti 

přechodu.101  

                                                 

99 Viz ŠUBRT, B. in ŠUBRT, B., VRAJÍK, M. Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních 

vztahů v souvislostech. Olomouc: ANAG, 2019, str. 36. Uvedené autor odůvodňuje tím, že k prodloužení výpovědní 

doby dochází z důvodů existujících na trhu práce. 
100 Právní úprava přechodu práv a povinností, resp. přechodu výkonu práv a povinností, z pracovněprávních vztahů je 

upravena v § 338 a násl. ZP. 
101  Srov. HŮRKA, P., ROUČKOVÁ, D., HEJHAL, Z., HLOUŠKOVÁ, P., KOŠNAR, M., KOŠNAROVÁ, M., 

SCHMIED, Z., SCHWEINER, P., a VÁCHA, J. Dlouho očekávaná novela zákoníku práce. epravo.cz [online]. 

Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/dlouho-ocekavana-novela-zakoniku-prace-

111327.html?fbclid=IwAR0RRAtjrLUfWuDUeO1x8a63lo7iEjH8KkB4xvOpzILi_U9xz68-BLe0kBM> [cit. 2020-

06-28]. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/dlouho-ocekavana-novela-zakoniku-prace-111327.html?fbclid=IwAR0RRAtjrLUfWuDUeO1x8a63lo7iEjH8KkB4xvOpzILi_U9xz68-BLe0kBM
https://www.epravo.cz/top/clanky/dlouho-ocekavana-novela-zakoniku-prace-111327.html?fbclid=IwAR0RRAtjrLUfWuDUeO1x8a63lo7iEjH8KkB4xvOpzILi_U9xz68-BLe0kBM
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Ustanovení § 51a ZP po novele tak rozlišuje dvě situace. Ve svém odstavci 1102 upravuje 

situace, kdy je zaměstnanec informován o přechodu nejpozději 30 dnů předem. V takovém případě 

má možnost, nechce-li pracovat pro přejímajícího zaměstnavatele, dát dosavadnímu 

zaměstnavateli z důvodu přechodu výpověď s tím, že tak musí učinit nejpozději do 15 dnů ode 

dne, kdy byl o přechodu informován. Odstavec 2 103  řeší naopak případy, kdy zaměstnavatel 

zaměstnance alespoň 30 dnů před přechodem neinformuje, resp. neinformuje jej o přechodu vůbec. 

Dozví-li se přesto zaměstnanec o přechodu ještě přede dnem nabytí jeho účinnosti a dá výpověď 

z tohoto důvodu, skončí pracovní poměr dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti přechodu. Je-

li naopak výpověď z uvedeného důvodu dána zaměstnancem (resp. doručena zaměstnavateli) až 

v den nabytí účinnosti přechodu nebo později, skončí pracovní poměr uplynutím patnáctidenní 

výpovědní doby, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zaměstnavateli. Poměrně logické je 

pak nicméně omezení, že takovouto výpověď lze dát nejpozději do dvou měsíců ode dne nabytí 

účinnosti přechodu. Novela č. 285/2020 Sb. podle mého názoru spravedlivě (pro obě strany) řeší 

nedostatky dosavadní právní úpravy a odstraňuje tak významným způsobem deficity stávající, byť 

jednodušší, právní úpravy. 

 Druhou výjimkou (§ 53 odst. 2 ZP) je nezapočítání ochranné doby do výpovědní doby 

v případě, byla-li zaměstnanci dána výpověď ještě před počátkem ochranné doby. Pracovní poměr 

pak skončí až uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby. To neplatí 

v případě, sdělí-li zaměstnanec zaměstnavateli, že na tomto prodloužení pracovního poměru netrvá. 

 Třetí výjimku [§ 54 písm. c) ZP] pak tvoří situace, kdy byla zaměstnanci dána výpověď 

z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud nejde 

o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do 

doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. Byla-li výpověď dána před 

nástupem mateřské (rodičovské) dovolené tak, že by výpovědní doba uplynula během mateřské 

(rodičovské) dovolené, výpovědní doba skončí současně s mateřskou (rodičovskou) dovolenou. 

                                                 

102 § 51a odst. 1 ZP má po novele č. 285/2020 Sb. (s účinností od 30. 7. 2020) následující znění: „Byla-li výpověď ze 

strany zaměstnance dána z důvodu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo z důvodu přechodu 

výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů do 15 dnů ode dne, kdy byl zaměstnanec o takovém přechodu 

informován v rozsahu § 339 nejpozději 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní poměr skončí 

nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto přechodu.“ 
103 § 51a odst. 2 ZP má po novele č. 285/2020 Sb. (s účinností od 30. 7. 2020) následující znění: „Nebyl-li zaměstnanec 

o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo o přechodu výkonu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů informován v rozsahu § 339 nejpozději 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

přechodu, může dát z tohoto důvodu výpověď s tím, že a) byla-li dána výpověď přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

přechodu, pracovní poměr skončí dnem, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto přechodu, b) byla-li dána výpověď 

do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby, která činí 

15 dnů a začíná dnem, v němž byla výpověď doručena zaměstnavateli.“ 
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 Čtvrtou výjimkou (§ 63 ZP) je případ hromadného propouštění, kdy pracovní poměr 

hromadně propouštěného zaměstnance skončí výpovědí nejdříve po uplynutí doby 30 dnů po sobě 

jdoucích od doručení písemné zprávy zaměstnavatele příslušné krajské pobočce Úřadu práce, 

ledaže zaměstnanec prohlásí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá. Uvedené však neplatí 

v případě úpadku zaměstnavatele.104 

 K tématu výpovědní doby lze poznamenat, že v praxi někdy dochází k situaci, kdy 

zaměstnavatel přestane zaměstnanci ve výpovědní době přidělovat práci, ponechá ho až do 

skončení pracovního poměru „doma“ a poskytuje mu náhradu mzdy (platu). Lze se ztotožnit 

s názorem105, že uvedený postup je možný, když nezkracuje zaměstnance na jeho právech. 

Exkurz SRN - výpovědní doba 

 Obecnou délku výpovědní doby v SRN upravuje § 622 odst. 1 BGB. Tato činí čtyři týdny 

s tím, že podstatný je okamžik doručení druhé straně, neboť poslední den výpovědní doby může 

být nejen poslední den kalendářního měsíce obdobně jako dle české právní úpravy, ale též 15. den 

kalendářního měsíce. Rozhodující je, který z těchto dnů nastane dříve.106 V případě výpovědi dané 

zaměstnavatelem jsou v ustanovení § 622 odst. 2 BGB stanovena odchylná pravidla s ohledem na 

délku trvání pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele. Platí, že čím déle pracovní poměr 

trval, tím delší je výpovědní doba. Nejdelší - sedmiměsíční - výpovědní doba platí v případě, trval-

li pracovní poměr zaměstnance u zaměstnavatele alespoň 20 let. Jedná se nepochybně o významný 

ochranný prvek, na druhou stranu je otázka jeho fungování v praxi, kdy je dle mého názoru při 

takto dlouhé výpovědní době přinejmenším oboustranně oslabena vzájemná motivace obou 

účastníků pracovního poměru. Současně je ale nutné dodat, že právní úprava bere ohled na 

zaměstnancovu loajalitu k zaměstnavateli a uvedená ochrana pak v praxi tomuto (z logiky věci 

povětšinou staršímu) zaměstnanci umožňuje strávit delší čas hledáním nového zaměstnání, které 

nemusí být jednoduché. Zajímavé je, že dle dřívějšího znění ustanovení § 622 odst. 2 BGB se při 

výpočtu délky výpovědní doby nebral ohled na dobu strávenou v zaměstnání, dokud zaměstnanec 

ještě nedosáhl 25 let věku.107 

                                                 

104 Ustanovení zákoníku práce upravující druhou, třetí a čtvrtou výjimku z běhu výpovědní doby jsou rovněž součástí 

podrobnějšího výkladu v další části této práce.  
105 Srov. ŠUBRT, B. in ŠUBRT, B., VRAJÍK, M. Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních 

vztahů v souvislostech. Olomouc: ANAG, 2019, str. 37. 
106 Výpověď daná např. dne 9. 10. 2020 bude znamenat, že posledním dnem výpovědní doby bude 15. 11. 2020. 

V případě výpovědi dané dne 18. 11. 2020 bude posledním dnem výpovědní doby 31. 12. 2020. 
107  Tato část byla zrušena mimo jiné na základě rozsudku Soudního dvora EU ze dne 19. 1. 2010 ve věci Seda 

Kücükdeveci proti Swedex GmbH & Co. KG (C-555/07). 
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 BGB výslovně připouští sjednání odlišné délky výpovědní doby, včetně zkrácení délky 

zákonné výpovědní doby (až na její úplnou absenci) 108 , a to v kolektivní smlouvě 

(§ 622 odst. 4 BGB) či individuální dohodou zaměstnance se zaměstnavatelem 

(§ 622 odst. 5 BGB). U druhé z možností je však sjednání kratší výpovědní doby než uvedené 

v § 622 odst. 1 BGB přípustné toliko v případě, je-li zaměstnanec zaměstnán pouze na maximálně 

tříměsíční výpomoc, či u zaměstnavatelů s maximálně 20 zaměstnanci (tam ale není možné 

zkrácení výpovědní doby pod 4 týdny). Druhá ze situací je jedním z příkladů přístupu německého 

zákonodárce k menším zaměstnavatelům, který české pracovní právo nezná. V každém případě 

však platí, že výpovědní doba nemůže být sjednána tak, aby byla delší v případě výpovědi ze strany 

zaměstnance než v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele (§ 622 odst. 6 BGB). V tomto 

smyslu je německá právní úprava flexibilnější než česká, neboť lze sjednat delší výpovědní dobu 

v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele. Existují však určité výjimky dle zvláštních zákonů, 

např. v případě zdravotně postižených osob trvá výpovědní doba bez ohledu na jakékoli dohody 

minimálně 4 týdny (§ 169 SBG IX), v případě insolvence zaměstnavatele zákon stanoví 

maximálně tříměsíční výpovědní dobu bez ohledu na dobu trvání pracovního poměru zaměstnance 

(§ 113 věta druhá InsO). 

4.2.2. Výpověď ze strany zaměstnavatele 

Vzhledem k tomu, že pracovní právo je tradičně odvětvím, které je charakteristické svou 

ochrannou funkcí, je výpověď ze strany zaměstnavatele ideálním příkladem, kde se tato funkce 

významným způsobem projevuje. Zákoník práce stanovuje na výpověď ze strany zaměstnavatele 

nejen obecné hmotněprávní podmínky, ale rovněž podmínky další. V prvé řadě je to existence 

taxativně vymezených výpovědních důvodů (včetně případných časových omezení), dále pak 

i zákaz výpovědi zaměstnancům nacházejícím se v tzv. ochranné době či určitá forma participace 

odborové organizace.  

4.2.2.1. Výpovědní důvody 

 Zaměstnavatel může dle § 50 odst. 2 ZP dát zaměstnanci výpověď jen109  při naplnění 

některého z důvodů uvedených v ustanovení § 52 ZP, přičemž platí, že není vyloučeno, aby 

                                                 

108 Viz ROLFS, Ch. Arbeitsrecht: Studienkommentar. 3. Aufl. München: C.H. Beck, 2010, str. 189. 
109 Slovo „jen“ v uvedeném zákonném ustanovení implikuje, že se jedná o kogentní ustanovení, od kterého se nelze 

odchýlit smluvním sjednáním jiných výpovědních důvodů. Srov. HŮRKA, P. in HŮRKA, P. a kol. Zákoník práce a 

související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 1. 3. 2018. 4. aktualizované vydání. 

Olomouc: ANAG, 2018, str. 197. 
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zaměstnavatel uvedl ve výpovědi současně vícero zákonných výpovědních důvodů. V případném 

soudním řízení o žalobě na neplatnost výpovědi z pracovního poměru pak budou jednotlivé 

výpovědní důvody zkoumány každý zvlášť, včetně jejich účinků na další trvání pracovního 

poměru.110  Samotný výpovědní důvod musí být ve výpovědi skutkově vymezen dostatečným 

způsobem tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným důvodem (§ 50 odst. 4 ZP). Nezbytný je tedy 

popis skutkového stavu tak, aby bylo možné jeho podřazení právě pod konkrétní zákonný 

důvod111  , což však neznamená nutnost rozvádět veškeré podrobnosti.112  Současně nesmí být 

důvod výpovědi dodatečně měněn, což se logicky týká situace, kdy byla zaměstnanci výpověď 

řádně doručena a nastaly tak její účinky.  

 Teorie pracovního práva tradičně rozděluje výpovědní důvody do několika skupin, kterými 

jsou: 

a) výpovědní důvody spočívající v organizačních změnách probíhajících u zaměstnavatele  

b) výpovědní důvody týkající se zdravotního stavu zaměstnance a ochrany jeho zdraví  

c) výpovědní důvody týkající se způsobilosti zaměstnance k plnění povinností 

vyplývajících z pracovního závazku 

d) výpovědní důvody spočívající v jednání (chování) zaměstnance při plnění pracovního 

závazku nebo v souvislosti s ním113 

  

Nyní podrobněji k těmto skupinám, resp. konkrétním výpovědním důvodům. 

 

                                                 

110  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2098/2004. K řízení o žalobách na určení 

neplatnosti rozvázání pracovního poměru pojednává kapitola 8.6. 
111  K této problematice viz např. rozhodnutí (tehdejšího) Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 30. 11. 1967, 

sp. zn. 6 Cz 193/67: „…je třeba, aby výpovědní důvod byl určitým způsobem konkretizován uvedením skutečností, 

v nichž účastník spatřuje naplnění zákonného důvodu výpovědi tak, aby nemohly vzniknout pochybnosti, ze kterého se 

výpověď dává. Konkretizace výpovědního důvodu z tohoto hlediska bude různá podle charakteru toho kterého 

výpovědního důvodu. Ve většině případů postačí zcela stručné vylíčení skutečností zakládajících zákonný důvod 

k rozvázání pracovního poměru shodně v podstatě s jejich uvedením v zákoníku práce. Tam však, kde v zákoně je 

v těsné spojitosti obecně formulováno několik výpovědních důvodů, bude uvedení uplatněného výpovědního důvodu 

v písemné výpovědi vyžadovat bližší skutkovou konkretizaci, aby nemohly vzniknout pochybnosti v tom směru, který 

výpovědní důvod je ve výpovědi uplatňován.“ 
112 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2016, sp. zn. 21 Cdo 3316/2014. 
113 Srov. PTÁČEK, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 302. Podobně člení výpovědní důvody (byť na základě předchozí právní úpravy) již například NOVOTNÁ, E. in 

KALENSKÁ, M. a kol. Československé pracovní právo. 1. vyd. Praha: Panorama, 1981, str. 124, a to konkrétně do 

tří skupin: a) důvody organizační povahy, b) důvody na straně pracovníka spočívající v určitých nedostatcích 

týkajících se zdravotní či odborné způsobilosti pracovníka a c) důvody na straně pracovníka spočívající v porušení 

pracovní kázně nebo jiném protiprávním jednání. 



39 

 

a) Organizační změny [§ 52 písm. a), b) a c) ZP]  

První skupinu výpovědních důvodů tvoří případy označované obecně jako „organizační 

změny“, které je možné definovat jako „všechny okolnosti organizačně-technické, technologické, 

ekonomické nebo jiné povahy, které mají vliv na provoz zaměstnavatelova obchodního závodu 

(podniku) nebo na výkon jiných jeho činností (úkolů), kvůli nimž zaměstnává fyzické osoby 

v základním pracovněprávním vztahu.“ 114  Vedou-li tyto organizační změny k objektivní 

nemožnosti zaměstnavatele nadále přidělovat zaměstnanci (většímu počtu zaměstnanců) práci dle 

pracovní smlouvy, mohou ospravedlňovat některý z výpovědních důvodů v rámci této skupiny. 

Konkrétně může dojít k tomu, že zaměstnavatel nemá nadále možnost přidělovat zaměstnancům 

nebo některým z nich práci podle pracovní smlouvy buď vůbec, nebo v místě sjednaném jako 

místo výkonu práce, nebo že jeden či více zaměstnanců se pro něho stali nadbytečnými, jelikož 

zaměstnavatel má sice možnost nadále přidělovat práci všem svým zaměstnancům podle pracovní 

smlouvy, avšak práce některého (některých) z nich pro zaměstnavatele není nadále potřebná.115 

 Dle § 52 písm. a) ZP je zaměstnavatel oprávněn dát zaměstnanci výpověď v případě, ruší-

li se zaměstnavatel nebo jeho část. Klíčovým slovem je v tomto případě slovo „ruší“. Uvedené 

zákonné ustanovení míří na situace, kdy zaměstnavatel, lhostejno zda fyzická či právnická osoba, 

přestane podnikat, resp. provozovat činnosti, pro které dosud zaměstnával fyzické osoby 

v pracovním poměru nebo jiném základním pracovněprávním vztahu, aniž by došlo k přechodu 

práv a povinností z pracovněprávních vztahů na přejímajícího zaměstnavatele. Podstatná je tedy 

především skutečnost, že zaměstnavatel není v důsledku výše uvedeného s to přidělovat 

zaměstnancům práci v souladu s pracovní smlouvou. Je irelevantní, z jakého důvodu k tomu došlo. 

Podstatné ale současně je, že případné zrušení obchodní korporace či jiné právnické osoby 

předcházející zániku těchto subjektů ve smyslu příslušných právních předpisů116 není z hlediska 

významu totéž, co slovní spojení „ruší-li se zaměstnavatel“ ve smyslu zákoníku práce. Výpovědní 

důvod dle ustanovení § 52 písm. a) ZP je založen až na promítnutí příslušných organizačních změn 

u zaměstnavatele do postavení zaměstnance. 

 Zrušením „části“ zaměstnavatele se myslí zrušení jeho samostatné organizační jednotky, 

útvaru nebo jeho jiné složky, která vyvíjí relativně samostatnou činnost v rámci zaměstnavatele, a 

která se podílí na předmětu činnosti zaměstnavatele. Takováto složka mívá ke své činnosti 

                                                 

114 PTÁČEK, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 303. 
115 Srov. tamtéž. 
116 Např. § 168 a násl. OZ. 
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zpravidla vyčleněny určité prostředky (budovy, stroje, nářadí) a prostory k provozování této 

činnosti, bývá uvedena ve vnitřním organizačním předpisu a v jejím čele stojí zpravidla vedoucí 

zaměstnanec.117 

 Dalším výpovědním důvodem ospravedlňujícím výpověď zaměstnavatele související 

s organizačními změnami je situace předpokládaná ustanovením § 52 písm. b) ZP, kdy se 

zaměstnavatel nebo jeho část přemísťuje. Z hlediska tohoto výpovědního důvodu je zcela klíčové 

ujednání o místě výkonu práce v pracovní smlouvě, neboť uvedený výpovědní důvod přichází 

v úvahu pouze tehdy, nemůže-li zaměstnavatel přidělovat zaměstnanci práci v místě sjednaném. 

Samotné místo výkonu práce může být v pracovní smlouvě sjednáno úzce (konkrétní adresou), 

široce (např. region) i alternativně118 , přičemž z tohoto je nutné vždy při posuzování platnosti 

výpovědi vycházet. Zároveň nelze jednoduše ztotožňovat přemístění zaměstnavatele se změnou 

jeho sídla či místa podnikání, neboť z logiky věci plyne, že změna sídla zaměstnavatele nutně 

nemusí mít žádný vliv na práci zaměstnance na dosavadním (sjednaném) místě výkonu práce. Na 

druhou stranu v případě, je-li místo výkonu práce vymezeno v pracovní smlouvě sídlem 

zaměstnavatele, lze za přemístění zaměstnavatele považovat změnu jeho sídla. 119  Rovněž je 

logické, že v případě, kdy se přemísťuje jen část zaměstnavatele, je možné dát výpověď z tohoto 

důvodu jen takovému zaměstnanci, který pracoval v přemísťované části, přičemž tam bylo i jeho 

místo výkonu práce dle pracovní smlouvy. Výklad tohoto výpovědního důvodu by tak neměl činit 

v praxi zásadnější problémy, stejně tak jako jeho aplikace v konkrétním případě. 

 Dle ustanovení § 52 písm. c) ZP je zaměstnavatel oprávněn dát zaměstnanci výpověď 

v případě, „stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo 

příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za 

účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách“. Od obou výše 

uvedených výpovědních důvodů se tento liší především tím, že objektivně vzato je možné 

zaměstnanci práci nadále přidělovat podle pracovní smlouvy, avšak práce zaměstnance není pro 

zaměstnavatele potřebná, protože ten se stal uskutečněním organizační změny nadbytečným. 

Nezbytné je tak splnění tří základních předpokladů, kterými jsou existence rozhodnutí 

zaměstnavatele o organizačních změnách, nadbytečnost zaměstnance a příčinná souvislost mezi 

                                                 

117 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu dne 6. 5. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1053/96. 
118 JAKUBKA, J. in HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2015, str. 140. 
119 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2001, sp. zn. 21 Cdo 730/2000. 
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rozhodnutím zaměstnavatele a nadbytečností zaměstnance.120 V prvé řadě je zapotřebí zdůraznit, 

že se může jednat jak o nadbytečnost projevující se snižováním celkového počtu zaměstnanců 

zaměstnavatelem, tak o nadbytečnost z hlediska určitých profesí (profesní kvalifikace).121 Druhý 

případ tak fakticky znamená, že uvedený výpovědní důvod je možné užít i v případě, je-li (celkový) 

počet zaměstnanců zvyšován.122 Na samotné rozhodnutí o organizační změně nestanovuje zákoník 

práce konkrétní formální požadavky, zpravidla je přijato vedením zaměstnavatele, resp. 

oprávněnou osobou v případě, je-li zaměstnavatelem stát, přičemž postačující je, pokud je 

s rozhodnutím o organizační změně seznámen zaměstnanec až ve výpovědi.123 Výpověď v každém 

případě není platná, pokud by měl na jejím základě pracovní poměr skončit dříve než v pracovním 

dni předcházejícím dni, v němž nastala účinnost organizačních změn. 124   Podstatné je, že je 

v zásadě na zaměstnavateli, kterému zaměstnanci dá výpověď z důvodu nadbytečnosti v případě, 

přichází-li jich v úvahu vícero. Soud nemá (ani v řízení o neplatnosti výpovědi) možnost 

přezkoumávat, proč byl určitý zaměstnanec vybrán jako nadbytečný (při dodržení zákazu 

diskriminace dle § 16 ZP).125 Nelze vyloučit sjednání kritérií tzv. sociálního výběru v kolektivní 

smlouvě 126 , která musí zaměstnavatel respektovat. Příkladem mohou být i ujednání, že 

zaměstnanci z určitých skupin (např. svobodných rodičů, starších zaměstnanců a dalších) budou 

propuštěni až v případě, kdy nelze propustit jiné osoby.127 Domnívám se, že i v tomto případě je 

                                                 

120 Srov. PTÁČEK, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 306. 
121  Z hlediska teorie pracovního práva lze rovněž užít pojmenování „nadbytečnost absolutní“ a „nadbytečnost 

relativní“. Srov. např. PAVLÁTOVÁ, J. in PAVLÁTOVÁ, J., BERNARD, F. Vznik, změny a skončení pracovního 

poměru. 1. vyd. Praha: Práce, 1979, str. 206. 
122 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2735/2004: „Rozvázání pracovního 

poměru výpovědí pro nadbytečnost zaměstnance není podmíněno absolutním snížením počtu zaměstnanců, může 

k němu dojít i při zvyšování počtu zaměstnanců. Zaměstnavatelům zákon umožňuje, aby regulovali nejen počet svých 

zaměstnanců, ale i jejich kvalifikační složení tak, aby zaměstnávali jen takový počet zaměstnanců a v takovém 

kvalifikačním složení, jaké odpovídá jejich potřebám.“ 
123 Viz např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 6. 1995, sp. zn. 6 Cdo 69/94. 
124 Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1797/97. 
125 Srov. PTÁČEK, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 308. K tomu též např. rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 3. 1. 1967, sp. zn. 7 Co 612/66, či rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2018, sp. zn. 21 Cdo 5022/2017. Uvedené ale není zdaleka samozřejmostí. Např. 

právní úprava SRN stanovuje pro tuto situaci přísná kritéria výběru nadbytečného zaměstnance či zaměstnanců (srov. 

„Exkurz SRN - výpověď ze strany zaměstnavatele“). Této problematice se ve vztahu k žalobám starších zaměstnanců 

propuštěných na základě předmětného výpovědního důvodu věnuje i jeden z odborných článků. Viz ŠTEFKO, M. 

Výpověď pro nadbytečnost jako nástroj diskriminace z důvodu věku. Právní rozhledy. 2018, č. 15-16, str. 545-550, 

v němž autor článku po provedené analýze mimo jiné uvádí, že „nižší i vyšší soudy jsou zdrženlivé v utvoření závěru, 

že došlo k diskriminaci”.    
126  Příklady takových kolektivních smluv je možné najít i na internetu. Lze odkázat mimo jiné i na obsah platné 

kolektivní smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a odborovými orgány. Srov. Kolektivní smlouva účinná dnem 

1. 12. 2016 uzavřená mezi Univerzitou Karlovou a příslušnými odborovými orgány. Dostupná z: 

<https://www.prf.cuni.cz/pro-zamestnance/odborova-organizace> [cit. 2020-06-10]. 
127 Jak uvádí BEZOUŠKA, P. in BEZOUŠKA, P., IVANCO, G. Pracovní právo pro zaměstnavatele. Praha: Linde 

2010, str. 102. 

https://www.prf.cuni.cz/pro-zamestnance/odborova-organizace


42 

 

nutné vymezení příslušných kritérií pečlivě zvažovat, jakkoli jde v případě kolektivní smlouvy 

o konsenzus mezi zaměstnavatelem a zástupci zaměstnanců. 

 K uvedenému výpovědnímu důvodu je vhodné doplnit, že navzdory tomu, že zákoník práce 

na rozdíl od předchozího zákoníku práce neobsahuje tzv. nabídkovou povinnost128 , existovaly 

mezi odbornou veřejností výkladové polemiky, zda není namístě její uplatnění právě při výpovědi 

z důvodu nadbytečnosti. Nabídková povinnost znamenala, že v případě většiny výpovědních 

důvodů mohl zaměstnavatel k výpovědi přistoupit až v situaci, kdy neměl dotyčného zaměstnance 

možnost dále zaměstnávat v místě, které bylo sjednáno jako místo výkonu práce, ani v místě jeho 

bydliště, a to ani po předchozí průpravě, resp. zaměstnanec nebyl ochoten na takovéto pracovní 

místo přejít.129 V roce 2012 pak Nejvyšší soud judikoval130, že právní úprava pracovněprávních 

vztahů účinná ode dne 1. 1. 2007 institut tzv. nabídkové povinnosti nepřevzala. Zaměstnavatel 

tudíž může dle závěrů Nejvyššího soudu dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru podle 

§ 52 písm. c) ZP, i když má možnost ho dále zaměstnávat v místě sjednaném jako místo výkonu 

práce, a i kdyby mu mohl nadále přidělovat jinou vhodnou práci odpovídající sjednanému druhu 

práce. Tímto tak došlo k rozptýlení pochybností ohledně existence tzv. nabídkové povinnosti 

v rámci stávající právní úpravy. 

 Lze konstatovat, že uvedený výpovědní důvod je z této skupiny výpovědních důvodů 

rozhodně tím nejproblematičtějším, neboť nezřídka může docházet k situacím, kdy má 

zaměstnavatel zájem zbavit se tímto způsobem jím nechtěného zaměstnance. V souvislosti 

s předmětným výpovědním důvodem existuje četná judikatura, v níž je mimo jiné dovozeno, že 

rozhodne-li zaměstnavatel o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivity práce, není 

platná výpověď zaměstnanci za situace, kdy ke snížení stavu zaměstnanců dojde jinak, např. podá-

li výpověď jiný zaměstnanec nebo uplyne-li pracovní poměr sjednaný na dobu určitou u jiného 

zaměstnance.131 Nepotřebnost zaměstnance je nezbytné posuzovat objektivně, v žádném případě 

nepostačí např. pouhé přejmenování pracovního místa. Jednotlivě a objektivně je pak nezbytné 

posuzovat časový odstup, kdy zaměstnavatel pracovní místo může následně obnovit, což 

ospravedlní například situace, zvýší-li se poptávka po uvedené práci.132  

                                                 

128 Vyjma situace související s odvoláním vedoucího zaměstnance (viz kapitola 7.). 
129 Viz § 46 odst. 2 předchozího zákoníku práce. 
130 Ve svém rozsudku ze dne 26. 9. 2012, sp. zn. 21 Cdo 1520/2011. 
131 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2017, sp. zn. 21 Cdo 5600/2016. 
132 Srov. HŮRKA, P. in HŮRKA, P. a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 3. 2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018, str. 198. 
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 Uvedený výpovědní důvod mnohdy nachází uplatnění, pokud jde o tzv. fikci nadbytečnosti 

v případě odvolání vedoucího zaměstnance.133 

 Vyšší počet výpovědí daných zaměstnancům na základě tohoto výpovědního důvodu, 

společně s výpovědním důvodem uvedeným pod písmenem a), bývá zpravidla spojen se špatnou 

ekonomickou situací zaměstnavatelů. Nejinak tomu bude asi i v případě hospodářského poklesu 

coby následku stále probíhající epidemie nemoci COVID-19. Nepochybně může dojít 

i k účelovému zneužití této situace některými zaměstnavateli. V tomto smyslu pak bude důležité, 

aby se zaměstnanci proti případné neoprávněné výpovědi bránili soudně. Zcela zásadní totiž je, že 

břemeno důkazní a břemeno tvrzení bude v těchto soudních sporech mít zásadně zaměstnavatel.134  

Případné excesy ale ničeho nemění na legitimitě uvedené tradiční skupiny výpovědních důvodů, 

právě včetně důvodu uvedeného pod písmenem c), neboť není možné po zaměstnavateli, který 

nemá z různých objektivních důvodů pro zaměstnance práci, požadovat, aby zaměstnance nadále 

zaměstnával. 

 

b) Zdravotní stav a ochrana zdraví zaměstnance [§ 52 písm. d) a e) ZP]  

Druhou skupinu výpovědních důvodů tvoří tzv. zdravotní důvody. Jedná se o důvody 

týkající se zdravotního stavu zaměstnance a jeho vlivu na výkon práce zaměstnance, přičemž 

k posouzení, zda je zaměstnanec způsobilý nadále (dlouhodobě) konat svou dosavadní práci 

u zaměstnavatele, je příslušný poskytovatel pracovnělékařských služeb nebo správní orgán, který 

jeho posudek přezkoumává135. Dle § 54 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o specifických zdravotních službách“ či 

„ZoSZS“), je poskytovatelem pracovnělékařských služeb poskytovatel v oboru všeobecného 

praktického lékařství nebo pracovního lékařství. Zaměstnanec je povinen podstupovat preventivní 

pracovnělékařské prohlídky stanovené právními předpisy s ohledem na jeho věk a kategorizaci 

práce. V případech, kdy má zaměstnavatel pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k jím 

                                                 

133 K tomu podrobněji viz kapitola 7. 
134 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2011, sp. zn. 21 Cdo 3103/2010: „Ve sporu o neplatnost výpovědi 

z pracovního poměru dané zaměstnanci podle ustanovení § 52 písm. c) zák. práce má procesní povinnost tvrdit a 

prokázat (povinnost tvrzení a povinnost důkazní), že o změně úkolů zaměstnavatele, jeho technického vybavení, 

o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách přijal 

zaměstnavatel nebo příslušný orgán rozhodnutí, že se konkrétní zaměstnanec stal nadbytečným a že je tu příčinná 

souvislost mezi nadbytečností zaměstnance a přijatými organizačními změnami, vždy zaměstnavatel, který také nese 

procesní odpovědnost (břemeno tvrzení a břemeno důkazní) za to, že za řízení nebudou všechny rozhodné skutečnosti 

tvrzeny nebo prokázány.“ 
135  Tímto orgánem je zpravidla příslušný krajský úřad (v Praze Magistrát hlavního města Prahy), který udělil 

posuzujícímu poskytovateli oprávnění k poskytování zdravotních služeb. 
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vykonávané práci, může jej vyslat na tzv. mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku136, které je 

zaměstnanec povinen se podrobit. Zaměstnanec nemá právo výběru poskytovatele.137  Samotný 

lékařský posudek je pak vydán na základě zhodnocení výsledků lékařské prohlídky, dalších 

potřebných odborných vyšetření, výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o zaměstnanci a 

zdravotní náročnosti na výkon práce, pro kterou je zaměstnanec posuzován.138 Formální náležitosti 

lékařského posudku jsou uvedeny v příslušné vyhlášce ministerstva zdravotnictví139. Zatímco dle 

znění zákona o specifických zdravotních službách účinného do 31. 10. 2017, nebyl s určitostí 

lékařský posudek rozhodnutím nebo jiným správním aktem, ale jednalo se o „dobrozdání“140, po 

nabytí účinnosti této příslušné novely141 je otázka jeho povahy nejednoznačná. Podle některých 

názorů mělo v případě lékařského posudku dojít fakticky k propůjčení formy správního aktu 

(rozhodnutí) úkonu správního orgánu a návazně jeho přezkoumatelnosti v rámci soudního řízení 

správního. 142  

 Domnívají-li se zaměstnanec či zaměstnavatel, že lékařský posudek je nesprávný, mají 

možnost podat ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy jim posudek byl doručen, návrh na jeho 

přezkoumání poskytovateli, který ho vydal. Není-li návrhu ze strany poskytovatele vyhověno 

v plném rozsahu, postoupí jej tento společně se spisovou dokumentací k příslušnému správnímu 

orgánu. 143  Zásadní skutečností pro platnost výpovědi danou zaměstnavatelem ze zdravotních 

důvodů je, že rozhodný je vždy stav v době doručení výpovědi zaměstnanci. K případným změnám 

                                                 

136 Dle § 55 odst. 2 ZoSZS. 
137 Srov. § 56 ZoSZS. 
138 Viz § 42 odst. 1 ZoSZS. 
139 Jedná se o vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, konkrétně pak o její 

přílohu č. 1, bod 5. 
140 Srov. např. Důvodová zpráva k zákonu č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ze dne 29. 6. 2011, 

PSP ČR, rok 2011, sněmovní tisk č. 407/0. Dostupná též online: 

<https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=407&CT1=0> [cit. 2020-04-10]. Vycházet lze též z původního 

znění ustanovení § 47 odst. 4 tohoto zákona [„Pro přezkoumání posudku příslušným správním orgánem se použije, 

pokud tento zákon nestanoví jinak, část čtvrtá správního řádu obdobně (pozn. část VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ 

A SDĚLENÍ).“].  
141 Konkrétně se jednalo o zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
142 Viz PTÁČEK, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 312, a to mimo jiné právě s ohledem různá znění § 47 odst. 4 ZoSZS a novelizační body 94 a 95 v důvodové 

zprávy k zákonu (novele) č. 202/2017 Sb. Srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 202/2017 Sb., změna zákona 

o specifických zdravotních službách a dalších zákonů, ze dne 7. 7. 2016, PSP ČR, rok 2016, sněmovní tisk č. 874/0. 

Dostupná též online: <https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=874&CT1=0> [cit. 2020-04-10]. Odlišný 

názor nicméně vyslovují ve svých textech jiní autoři. Srov. např. MIKYSKA, M. Možnost podání žaloby proti 

lékařskému posudku. Práce a mzda. 2020, č. 3, str. 22 a násl., či ŠIMEČKOVÁ NEKLOVÁ, M. Lékařský posudek 

vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb a skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. 

In: Obrana pracovního práva: The Defence of Labour Law : pocta prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi, CSc. Praha: 

C.H. Beck, 2020, str. 203-211, mimo jiné i s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2019, 

sp. zn. 5 As 142/2018.  
143 Bližší podrobnosti k procesu rozhodování v této věci viz § 46 ZoSZS. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=407&CT1=0
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=407&CT1=0
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=874&CT1=0
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zdravotního stavu a dalších rozhodných okolností, k nimž došlo dodatečně, se při posuzování 

platnosti výpovědi nepřihlíží.144 

 Výpovědní důvody týkající se zdravotního stavu zaměstnance a ochrany jeho zdraví jsou 

v zákoníku práce dva, přičemž primárním důvodem pro takovéto rozdělení je, že v případě prvního 

z nich náleží výpovědí dotčenému zaměstnanci ze zákona odstupné (§ 67 odst. 2 ZP).145 Oba tyto 

výpovědní důvody předchozí zákoník práce nerozeznával, existoval jen jeden výpovědní důvod 

týkající se zdravotního stavu zaměstnance.146  

 Dle § 52 písm. d) ZP je zaměstnavatel oprávněn vypovědět pracovní poměr se 

zaměstnancem v případě, „nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného 

poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu 

přezkoumávajícího takovýto posudek, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění 

nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném 

rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice“. 

 Definici pracovního úrazu pro účely zákoníku práce je možné najít v ustanovení 

§ 271k odst. 1 ZP. „Pracovním úrazem“ pro účely zákoníku práce se rozumí „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“147. Za vnější 

vlivy lze považovat jak vlivy mechanické, tak vlivy chemické a psychické. Pokud jde o slovní 

spojení „plnění pracovních úkolů“, to je definováno v § 273 ZP. Primárně se jedná o „výkon 

pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru a z právních vztahů založených 

dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná na příkaz 

zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty“ (§ 273 odst. 1 ZP), přičemž se též 

jedná o další činnost konanou pro zaměstnavatele na podnět odborové organizace a další činnosti 

dle § 273 odst. 2 ZP. V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů pak jsou „úkony potřebné 

k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím 

skončení a úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu 

zaměstnavatele a dále vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb prováděné na příkaz 

zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první pomoci a cesta k němu 

a zpět“ (§ 274 odst. 1 věta první ZP). V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů je též školení 

                                                 

144 Srov. PTÁČEK, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 315. 
145 Blíže k odstupnému viz kapitola 8.3. 
146 Viz § 46 odst. 1 předchozího zákoníku práce v jeho různých zněních. 
147 Viz též § 273 a § 274 ZP, které dále definují pojmy „plnění pracovních úkolů“ a „v přímé souvislosti s plněním 

pracovních úkolů“. 
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zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo odborovou organizací, popřípadě orgánem 

nadřízeným zaměstnavateli (§ 274 odst. 2 ZP). Naopak to ale nejsou cesta do zaměstnání a zpět, 

stravování, vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb (včetně cesty) mimo objekt 

zaměstnavatele (§ 274 odst. 1 věta druhá ZP).  

Vzhledem ke specifičnosti a komplikovanosti některých úrazů na pracovišti může být 

samotné posuzování, zda se jedná o pracovní úraz či nikoli, v mnoha případech složité. Zcela 

klíčové je prokázání příčinné souvislosti mezi úrazovým dějem a příslušným poškozením 

zdraví.148 V každém případě pak není pracovním úrazem úraz, který se zaměstnanci přihodil na 

cestě do zaměstnání a zpět.149 

 V případě „nemoci z povolání“ odkazuje zákoník práce ve svém ustanovení § 271k odst. 4 

na zvláštní právní předpis, jímž je nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam 

nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů. V jeho § 1 odst. 1 je doslova uvedeno, že 

„[n]emoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, 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 pak uveden v příloze tohoto nařízení. Postup při posuzování 

a uznávání nemocí z povolání je upraven v zákoně o specifických zdravotních službách s tím, že 

blíže je tato problematika upravena příslušnou vyhláškou ministerstva zdravotnictví150. Pokud jde 

o slovní spojení „ohrožení nemocí z povolání“, to je definováno ve výkladovém ustanovení 

§ 347 odst. 1 věty první ZP jako „takové změny zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce 

nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového 

stupně poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce 

za stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání.“  

 Orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným pro stanovení nejvyšší přípustné expozice 

je krajská hygienická stanice. 151  Důvodem je prevence onemocnění profesionálního původu, 

přičemž stanovení nejvyšší přípustné expozice spočívá v určení počtu směn, po jejichž 

odpracování nesmí zaměstnanec nadále danou práci vykonávat, jestliže nelze jinak odstranit vlivy 

                                                 

148 Srov. HŮRKA, P. in HŮRKA, P. a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 3. 2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018, str. 588. 
149 § 271k  odst. 3 ZP. 
150 Jedná se konkrétně o vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup 

při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z  povolání, 

podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška 

o posuzování nemocí z povolání). 
151 Srov. § 78 a § 82 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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nepříznivé pro zdraví zaměstnance, neboť další setrvávání zaměstnance na původním pracovišti 

by bylo zdrojem zvýšeného nebezpečí onemocnění (především vzniku nemoci z povolání). Nutno 

dodat, že o jednotlivých konkrétních případech orgán ochrany veřejného zdraví a ani jiný správní 

orgán nerozhoduje, prokazování nejvyšší přípustné expozice by v případném řízení o neplatnosti 

výpovědi bylo na zaměstnavateli.152 Nejvyšší přípustná expozice se týká pouze určitých skupin 

prací, resp. profesí, s nimiž je toto riziko spojeno. Jedná se například o hornictví.  

 Dle § 52 písm. e) ZP může zaměstnavatel vypovědět pracovní poměr, „pozbyl-li 

zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného 

poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který 

lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost“. Příčina způsobující 

dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav zaměstnance může být na rozdíl od předchozího 

výpovědního důvodu jakákoli, neboť tyto výpovědní důvody jsou od sebe odděleny, jak výše 

zmíněno, v souvislosti s nárokem na odstupné. Nezbytnou podmínkou pro platnost výpovědi 

z tohoto důvodu je, že lékařský posudek musí obsahovat závěr hovořící o dlouhodobé nemožnosti 

výkonu dosavadní práce zaměstnancem. Naprosto nedostačujícím je tedy např. pouhé doporučení 

lékaře ke změně druhu práce. 153  Uvedené platí i za situace, kdy zákoník práce výslovně 

u výpovědního důvodu dle § 52 písm. d) nehovoří o „dlouhodobém pozbytí zdravotní 

způsobilosti“ tak, jako u výpovědního důvodu dle § 52 písm. e).154  

Pro platnost výpovědi z pracovního poměru ze zdravotních důvodů je dále nutná příčinná 

souvislost mezi zdravotním stavem zaměstnance a nemožností konání další práce z jeho strany. 

Zákoník práce výslovně nedefinuje konkrétní minimální délku trvání dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu zaměstnance. Při výkladu tohoto pojmu se dlouhodobě vycházelo 155 

z ustanovení jiných právních předpisů, konkrétně např. § 3 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 156 , a § 26 zákona č. 155/1995 Sb., 

                                                 

152 Srov. PTÁČEK, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 313-314. 
153 Srov. např. rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 1. 1996, sp. zn. 16 Co 398/95. 
154 Srov. ŠUBRT, B. in ŠUBRT, B., VRAJÍK, M. Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních 

vztahů v souvislostech. Olomouc: ANAG, 2019, str. 55. 
155 Srov. např. PAVLÁTOVÁ, J. in PAVLÁTOVÁ, J., BERNARD, F. Vznik, změny a skončení pracovního poměru. 

1. vyd. Praha: Práce, 1979, str. 207. Autorka příslušné kapitoly této více než 40 let staré publikace doslova uvádí: „Při 

posouzení, zda se jedná o dočasnou pracovní neschopnost, nebo trvalou pracovní nezpůsobilost pracovníka plnit ze 

zdravotních důvodů povinnosti vyplývající z jeho pracovního poměru, je třeba vycházet z předpisů o nemocenském 

pojištění pracovníků a jejich důchodovém zabezpečení.“ 
156 § 3 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: „Pro účely tohoto zákona 

se rozumí dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo 

má trvat déle než 1 rok, a který omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb.“ 
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o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů157 , přičemž doba, u které bylo možné 

konstatovat „dlouhodobost“ nepříznivého zdravotního stavu, činila 1 rok. V novelizovaném 

ustanovení § 43 odst. 4 ZoSZS se nicméně objevila přímá definice pro předmětné účely, dle které 

se dlouhodobým pozbytím zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci rozumí 

„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“.  

Pro úplnost je vhodné doplnit, že výpovědním důvodem nemůže být sama o sobě skutečnost, 

že zaměstnanci byl přiznán invalidní či starobní důchod, resp. mu na tyto vznikl nárok. Stejně tak 

je podstatné (a logické), že dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav může vyplývat jak z nemocí, tak 

i z následků úrazů.  

V návaznosti na výše uvedené je též nutné poukázat na souvislost těchto výpovědních 

důvodů s institutem převedení na jinou práci upraveným v § 41 ZP. V případech definičně 

shodných s popisem předpokladů pro oba výše uvedené výpovědní důvody je zaměstnavatel dle 

§ 41 odst. 1 písm. a) a b) ZP povinen převést zaměstnance na jinou práci, a to případně i mimo 

sjednaný druh práce, není-li převedení na jinou práci možné v rámci sjednaného druhu práce, a to 

i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil (§ 41 odst. 3 ZP). Zákonodárce tímto zaměstnance chrání, 

byť teoreticky i proti jeho vůli, s tím, že zaměstnavatel je povinen přihlížet k tomu, aby byla práce 

vhodná pro zaměstnance vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, schopnostem a pokud možno 

i kvalifikaci (§ 41 odst. 6 ZP). Ke vzájemnému vztahu tohoto obligatorního převedení na jinou 

práci a výpovědi z pracovního poměru se vyjádřil i Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 

3. 11. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1276/2016, a to následujícím způsobem: „Nemůže-li zaměstnanec 

konat dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí a 

nedošlo-li mezi smluvními stranami základních pracovněprávních vztahů (zaměstnancem a 

zaměstnavatelem) k dohodě o řešení situace tím vzniklé, zákon zaměstnavateli nepředepisuje, zda 

má postupovat podle ustanovení § 41 odst.1 písm. b) zák. práce (a převést zaměstnance na jinou 

práci, která je pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno 

i k jeho kvalifikaci) nebo podle ustanovení § 52 písm. d) zák. práce (a dát zaměstnanci výpověď 

z pracovního poměru). Znamená to, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z pracovního 

                                                 

157 § 26 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů: „Za dlouhodobě nepříznivý 

zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní 

schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo 

podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok.“ 
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poměru podle ustanovení § 52 písm. d) zák. práce, i kdyby ho mohl převést na jinou práci, a že 

zaměstnavatel nemusí rozvazovat pracovní poměr se zaměstnancem výpovědí podle ustanovení 

§ 52 písm. d) zák. práce, rozhodne-li se ho převést na jinou práci podle ustanovení 

§ 41 odst.1 písm. b) zák. práce, a to i tehdy, nesouhlasí-li zaměstnanec se svým převedením, a 

může-li tedy (nedošlo-li k dohodě ani dodatečně) převedení na jinou práci trvat jen po (předem) 

určenou dobu.“ K uvedenému pak doplnil, že „převedení zaměstnance na jinou práci podle 

ustanovení § 41 odst.1 písm. b) zák. práce provedené bez jeho souhlasu nepředstavuje a ani 

nemůže představovat definitivní (konečné) řešení otázky, jakou práci zaměstnanec bude nadále 

konat, ale úpravu jen provizorní (a dočasnou) platící do doby, než dojde k dohodě smluvních stran 

pracovního poměru o jeho dalším pracovním uplatnění u zaměstnavatele, popřípadě než dojde 

k rozvázání pracovního poměru. V příčinné souvislosti s nezpůsobilostí zaměstnance konat 

dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí 

je tedy nejen takové rozvázání pracovního poměru [dohodou nebo výpovědí z důvodu uvedeného 

v ustanovení § 52 písm. d) zák. práce], k němuž došlo bezprostředně po jejím zjištění, ale 

i v případě, že po převedení na jinou práci provedeném zaměstnavatelem podle ustanovení 

§ 41 odst.1 písm. b) zák. práce bez souhlasu zaměstnance nedošlo ani následně k dohodě o dalším 

(již definitivním) pracovním uplatnění zaměstnance u zaměstnavatele, a že proto došlo k rozvázání 

pracovního poměru.“ 

Zajímavé jsou k tomuto tématu i závěry Nejvyššího soudu vyjádřené v jeho rozsudku ze 

dne 30. 1. 2018, sp. zn. 21 Cdo 5825/2016, a to zejména z toho důvodu, že je dle nich 

zaměstnavatel doslova povinen rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí dle 

§ 52 písm. d) ZP nebo dohodou z týchž důvodů v situaci, kdy zaměstnance nepřevedl na jinou 

vhodnou práci (popřípadě, převedl-li jej na jinou vhodnou práci bez jeho souhlasu a nebylo-li 

pracovní zařazení zaměstnance vyřešeno dohodou ani dodatečně), nebo dohodou z týchž důvodů. 

Neučiní-li tak zaměstnavatel, je oprávněn z těchto důvodů rozvázat pracovní poměr výpovědí 

zaměstnanec, a to aniž by ztrácel nárok na odstupné podle ustanovení § 67 odst. 2 ZP. Ztotožňuji 

se s názorem158, že uvedené závěry v podstatě rozšiřují okruh právních jednání zakládajících právo 

zaměstnance na odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku159 a 

                                                 

158 Viz KOMENDOVÁ, J. Povinnost zaměstnavatele dát zaměstnanci při zdravotní nezpůsobilosti k výkonu práce 

výpověď a právní následky jejího porušení. Advokátní deník [online]. Dostupné z: 

<https://advokatnidenik.cz/2019/09/10/povinnost-zamestnavatele-dat-zamestnanci-pri-zdravotni-nezpusobilosti-k-

vykonu-prace-vypoved-a-pravni-nasledky-jejiho-poruseni/> [cit. 2020-04-28]. 
159 Postup při zjišťování průměrného měsíčního výdělku, s nímž je v této práci opakovaně pracováno, je podrobně 

upraven v ustanoveních § 351 až § 362 ZP. 

https://advokatnidenik.cz/2019/09/10/povinnost-zamestnavatele-dat-zamestnanci-pri-zdravotni-nezpusobilosti-k-vykonu-prace-vypoved-a-pravni-nasledky-jejiho-poruseni/
https://advokatnidenik.cz/2019/09/10/povinnost-zamestnavatele-dat-zamestnanci-pri-zdravotni-nezpusobilosti-k-vykonu-prace-vypoved-a-pravni-nasledky-jejiho-poruseni/
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současně popírají doslovné znění § 52 ZP, dle kterého zaměstnavatel „může“ dát výpověď z tam 

uvedených důvodů. 

 

c) Nezpůsobilost zaměstnance k plnění povinností [§ 52 písm. f) ZP]  

 Tento výpovědní důvod přichází v úvahu v případech, kdy zaměstnanec není způsobilý 

konat sjednaný druh práce předepsaným způsobem, protože nesplňuje všechny předpoklady a 

požadavky na řádný výkon práce. Ustanovení § 52 písm. f) ZP doslova uvádí: „Zaměstnavatel 

může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů: […] f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady 

stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění 

zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků 

v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen 

jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a 

zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,“ K oprávněnosti výpovědi je tak zapotřebí, aby 

nastala některá z níže uvedených situací. 

 První z nich je případ, kdy zaměstnanec „nesplňuje předpoklady stanovené právními 

předpisy pro výkon sjednané práce“. Jedná se o takové předpoklady, které jsou obecně určeny jako 

objektivní podmínky pro výkon určité práce a mají zajistit společensky požadovanou kvalitu 

takové práce vzhledem k jejímu významu, ochranu života a zdraví při práci nebo bezpečnost 

technických zařízení, popřípadě jiné celospolečenskými hledisky odůvodněné důležité zájmy.160 

Tyto předpoklady spočívají zejména v dosažení určitého vzdělání, stupně kvalifikace, dovednosti, 

složení určité zkoušky atd. Předpoklady pro výkon sjednané práce pak nejsou dány ani u osob, 

kterým byl uložen trest zákazu činnosti161 vztahující se k určité práci. Z logiky věci totéž platí 

i v případě zákazu činnosti např. na základě rozhodnutí správních orgánů. Typickými příklady 

předpokladů stanovených právními předpisy jsou např. řidičský průkaz (řidič), absolvování 

lékařské fakulty (lékař), příslušná kvalifikace v oblasti jazykových znalostí (překladatel), 

minimální věková hranice či např. bezúhonnost. Zásadně platí, že výpověď z pracovního poměru 

na základě tohoto výpovědního důvodu je ospravedlnitelná i v případě, kdy v době vzniku 

pracovního poměru právní předpisy určité předpoklady nevyžadovaly, avšak během jeho trvání 

                                                 

160 Srov. PAVLÁTOVÁ, J. in PAVLÁTOVÁ, J., BERNARD, F. Vznik, změny a skončení pracovního poměru. 1. vyd. 

Praha: Práce, 1979, str. 211. Jedná se tedy o již starší definici z doby před listopadem 1989, nicméně v zásadě 

použitelnou i v současné době a při stávající právní úpravě. 
161 Dle § 73 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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došlo ke změně. 162  Nicméně v případech, kdy je nedostatek předpokladů pro výkon práce 

stanovených právním předpisem zaměstnavatelem dočasně či trvale prominut (umožňují-li to 

právní předpisy), nelze tento výpovědní důvod uplatnit. V případě toliko dočasného prominutí je 

výpovědní důvod naplněn uplynutím doby, po kterou zaměstnavatel stanovený předpoklad 

promíjel.163 Zaměstnavatel ale nemůže dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z tohoto 

důvodu, jestliže zaměstnanec příslušné předpoklady nesplňuje jen ve vztahu k jednomu z více 

sjednaných druhů práce.164 

 Pokud jde o „nesplňování požadavků pro řádný výkon práce bez zavinění zaměstnavatele“, 

může jít jak o požadavky obecně známé pro výkon určité práce, tak i o požadavky vyplývající např. 

z pracovní smlouvy, vnitřních předpisů zaměstnavatele, popřípadě z pracovních příkazů vedoucího 

zaměstnance. V každém případě může jít jak o požadavky týkající se fyzických, tak i psychických 

vlastností zaměstnance (specifické odborné znalosti zaměstnance, jeho morální kvality, způsob 

chování a jednání s klienty a další). Musí ale jít o takové požadavky, které mohou mít na plnění 

pracovních úkolů zaměstnance podstatný vliv. 165  Zaměstnavatel tedy nemůže při stanovení 

požadavků postupovat libovolně. Vytyčené požadavky musí být z hlediska výkonu práce 

oprávněné a povahou pracovních činností (objektivně vzato) ospravedlnitelné.166  

Za určitou podskupinu k nesplňování požadavků pro řádný výkon sjednané práce lze 

považovat „neuspokojivé pracovní výsledky“ zaměstnance. Tento pojem není zákoníkem práce 

nijak definován, lze však shrnout, že neuspokojivé pracovní výsledky spočívají především 

v neplnění výkonových norem nebo jiných kvantitativních ukazatelů či např. neosvojení 

základních principů, za které zaměstnanec odpovídá, což má dopad na jeho pracovní výsledky.167 

                                                 

162  Viz např. stanovisko (tehdejšího) Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 19. 6. 1975, sp. zn. Cpjf 104/1974: „Není 

rozhodné, zda ke stanovení předpokladů došlo právním předpisem již před vznikem pracovního poměru nebo teprve 

v době jeho trvání. Lze tedy dát úspěšně výpověď pracovníku z toho důvodu, že nesplňuje předpoklady stanovené 

právními předpisy pro výkon sjednané práce za té situace, že tyto předpoklady byly právním předpisem stanoveny 

teprve v době trvání pracovního poměru pracovníka a při vzniku tohoto pracovního poměru nebyly ještě právním 

předpisem vyžadovány.“ 
163 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 8. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2854/2011. 
164 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 7. 2016, sp. zn. 21 Cdo 3240/2015. V něm soud řešil situaci, kdy 

zaměstnankyně nesplňovala předpoklady stanovené pro práci laboranta, nicméně současně u téhož zaměstnavatele 

pracovala jako řidič (byť z hlediska časového v menší míře). Oba tyto druhy práce měla nicméně sjednané v pracovní 

smlouvě. Soud dospěl k závěru, že výpověď i přesto není na základě předmětného výpovědního důvodu možná, 

nicméně poukázal na eventuální (následnou) možnost výpovědi z důvodu nadbytečnosti zaměstnankyně, pokud by 

pro zaměstnavatele nebyl výkon její výkon práce coby řidiče potřebný.   
165  Srov. VYSOKAJOVÁ, M. in VYSOKAJOVÁ, M. a kol. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, str. 105. 
166 Viz PTÁČEK, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 316. 
167  Srov. CHLÁDKOVÁ, A., BUKOVJAN, P. Personalistka: dvanáctero správného vedení personální agendy. 

5. aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015, str. 225. 
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Základní podmínkou pro platnost výpovědi z těchto důvodů je předchozí písemná výzva 

zaměstnanci k odstranění těchto nedostatků168 , a to v období posledních dvanácti měsíců před 

dáním výpovědi. Výzva by měla obsahovat především oznámení zaměstnanci, v čem jsou 

spatřovány jeho neuspokojivé pracovní výsledky s odkazem na práci sjednanou v pracovní 

smlouvě a rovněž vymezení lhůty 169  k jejich odstranění. Nedostatky musí být vymezeny 

dostatečně konkrétně, aby bylo možné následně určit, zda zaměstnanec výzvě vyhověl či nikoli. 

Teprve v případě, neodstraní-li zaměstnanec ve stanovené lhůtě nedostatky, může zaměstnavatel 

přistoupit k výpovědi. 170  V případě, je-li situace složitější v tom smyslu, že zaměstnanec 

nedostatky odstranil pouze dočasně a později se jeho neuspokojivé pracovní výsledky začaly 

opětovně projevovat, není třeba nové výzvy ze strany zaměstnavatele.171 K platnému rozvázání 

pracovního poměru může zaměstnavatel přistoupit i před uplynutím přiměřené lhůty, je-li zřejmé, 

že k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků nemůže ve zbývající době dojít.172  

                                                 

168 V praxi často nazývána jako „vytýkací dopis“. 
169 Zákoník práce výslovně neuvádí, že lhůta k odstranění nedostatků musí být ve výzvě stanovena. Nicméně dle mého 

názoru je namístě ztotožnit se s doporučením (BEZOUŠKA, P. in BEZOUŠKA, P., IVANCO, G. Pracovní právo pro 

zaměstnavatele. Praha: Linde 2010, str. 105) založeným mimo jiné na judikatuře Nejvyššího soudu, aby tuto lhůtu 

zaměstnavatel zaměstnanci vždy stanovil.  
170 Smysluplný a platné právní úpravě odpovídající návod pro zaměstnavatele, jakým způsobem postupovat v případě 

neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnance, lze nalézt např. v jednom z odborných článků na toto téma 

[JAKUBKA, J. Skončení zaměstnání – racionálně a bez emocí (pokračování). Práce a mzda. 2010, č. 9, str. 22]: 

„Seriozní zaměstnavatel by měl proto postupovat tak, že v případě, kdy pracovní výsledky zaměstnance posoudí jako 

neuspokojivé, je zaměstnanci vytkne v rámci běžné komunikace, popřípadě na poradě apod. Zásadně však jde 

o neformální, tedy právně nezávazné upozornění na nedostatečné pracovní výsledky. Pokud se však nejedná o drobný 

či ojedinělý nedostatek v práci zaměstnance, měl by zaměstnavatel přistoupit k písemnému a formálnímu upozornění. 

Jinými slovy zaměstnance písemně upozorní na neuspokojivé pracovní výsledky a vyzve jej k jejich odstranění. 

K odstranění nedostatků pak poskytne zaměstnanci přiměřenou dobu. Délka této doby musí být přiměřená vytýkaným 

nedostatkům v práci zaměstnance, tak, aby umožnila zaměstnanci splnit výzvu zaměstnavatele, a to podle měřítek 

obvyklých ve vztahu ke konkrétnímu případu. Kdyby zaměstnavatel stanovil lhůtu příliš krátkou nebo ji nestanovil 

vůbec, nesplnil by po obsahové stránce podmínku pro platnost pozdější výpovědi. Konkrétní formu písemné výtky 

zákon nepředepisuje, avšak v případném sporu jde o hmotněprávní podmínku výpovědi, takže musí v písemné formě 

existovat jako důkaz. Lidově bývá nazývána „vytýkacím dopisem“. Skutečně může jít o klasický dopis, ale výtka může 

mít i jinou písemnou podobu – např. podobu písemného zápisu z porady, písemného interního sdělení apod. Důležité 

je si uvědomit, že nejde o právní úkon, takže zaměstnanec bere obsah písemnosti pouze na vědomí a není proti němu 

odvolání. Je proto zcela lhostejné, zda písemné upozornění zaměstnanec odmítne převzít, či zda k němu do textu 

připisuje nějaké výhrady. Na straně druhé však písemná výzva musí být natolik konkrétní, aby zaměstnanec věděl, co 

od něho zaměstnavatel přesně požaduje a v čem spatřuje jeho neuspokojivé pracovní výsledky. V případě, že 

zaměstnanec ve lhůtě uvedené ve výzvě nevyhověl požadavkům pro odstranění neuspokojivých pracovních výsledků, 

je možné již bez dalšího upozornění přistoupit ke skončení pracovního poměru dáním výpovědi. Není pravdou, že 

zaměstnanec musí být upozorněn třikrát, zcela postačuje jedno upozornění. Jde o jakousi „žlutou kartu“, kterou znají 

fotbalisté, takže při dalším přestupku již následuje „karta červená“.“ 
171 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2009, sp. zn. 21 Cdo 4066/2008. 
172  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. 21 Cdo 3795/2017: „[…] k platnému rozvázání 

pracovního poměru výpovědí z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. f) části věty za středníkem zák. práce může 

zaměstnavatel přistoupit i před uplynutím přiměřené lhůty, kterou zaměstnanci stanovil k odstranění neuspokojivých 

pracovních výsledků v písemné výzvě učiněné v době posledních 12 měsíců, je-li s ohledem na povahu a množství 

nesplněných pracovních úkolů zaměstnance a stav jejich rozpracovanosti, způsob hodnocení pracovních výsledků 

zaměstnanců u zaměstnavatele, popřípadě též s přihlédnutím k dosavadnímu přístupu zaměstnance k plnění 
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 I tento výpovědní důvod je spojen s institutem převedení na jinou práci, ovšem na rozdíl od 

výpovědních důvodů dle § 52 písm. d) a e) ZP je převedení na jinou práci z pohledu zaměstnavatele 

toliko fakultativní, a to pokud již zaměstnanci z uvedeného důvodu výpověď dal [§ 41 odst. 2 písm. 

a) ZP], eventuálně na dobu až 30 pracovních dnů v kalendářním roce [§ 41 odst. 2 písm. c) ZP], 

nebyla-li dosud výpověď dána (např. je-li nutné vyjasnění situace). I v tomto případě tak platí 

zásady, že zaměstnanec může být převeden i na práci jiného druhu, než byl sjednán v pracovní 

smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil, a že tato práce musí být pro zaměstnance 

vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, schopnostem a pokud možno i kvalifikaci. 

  

d) Jednání (chování) zaměstnance [§ 52 písm. g) a h) ZP] 

 Poslední skupinou výpovědních důvodů jsou výpovědní důvody související se 

zaviněným173 jednáním zaměstnance. Jednání zaměstnance, které je způsobilé k tomu, aby mohl 

být zaměstnavatelem vypovězen pracovní poměr, je definováno v § 52 písm. g) a h) ZP.  

 V ustanovení § 52 písm. g) ZP se doslova uvádí: „Zaměstnavatel může dát zaměstnanci 

výpověď jen z těchto důvodů: […] g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním 

zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinností 

vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro 

soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců 

v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané 

práci písemně upozorněn na možnost výpovědi, […]“.  

 Citované zákonné ustanovení tak předpokládá tři možné situace: 

V prvé řadě může jít o existenci důvodů, pro které by mohl být se zaměstnancem okamžitě 

zrušen pracovní poměr. Tyto důvody jsou stanoveny v § 55 odst. 1 ZP. Jedná se o: 

a) pravomocné odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody na dobu delší než 1 rok nebo na dobu nejméně 6 měsíců v případě, byl-

li úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním 

b) porušení povinnosti zaměstnancem vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem 

                                                 

pracovních povinností nepochybné (zjevné), že v době, která zbývá do jejího uplynutí, k odstranění neuspokojivých 

pracovních výsledků zaměstnance nedojde (nemůže dojít).“ 
173 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1652/97. Existence zavinění zaměstnance pak 

odlišuje výpovědní důvod podle § 52 písm. g) ZP od výpovědního důvodu dle § 52 písm. f) ZP (srov. rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 2006, sp. zn. 21 Cdo 758/2006). 
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Podrobněji se těmito důvody zabývá kapitola 4.3.1. této práce, na níž lze proto plně odkázat.  

 (Toliko) formou výpovědi a nikoli okamžitým zrušením může být pracovní poměr rozvázán 

v případě závažného porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci či v případě soustavného méně závažného porušování 

povinnosti. Slovní spojení „porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů k zaměstnancem 

vykonávané práci“ nahradilo dřívější a dodnes často v praxi a zejména laickou veřejností 

používaný pojem „pracovní kázeň“174. Za porušení povinností lze považovat porušení zákoníku 

práce a jiných zákonů, prováděcích předpisů, vnitřních předpisů a pokynů zaměstnavatele 

(vedoucích zaměstnanců). Zpravidla se jedná o porušení povinností uvedených v § 38 ZP 

(povinnost konat podle pokynů zaměstnavatele osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené 

týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti vyplývající z pracovního poměru), resp. především 

těch uvedených v § 301 a násl. ZP.175 V praxi se jedná nejčastěji o pozdní příchody, nedodržování 

pracovní doby, práci pod vlivem alkoholických nápojů, poškození věcí zaměstnavatele nebo 

třetích osob, neuposlechnutí pokynů zaměstnavatele atd.176 

 Velmi důležité je zmínit, že zákoník práce pracuje se třemi pojmy reprezentujícími intenzitu 

porušení povinností zaměstnancem. Jedná se porušení povinnosti „méně závažné“, „závažné“ a 

„zvlášť hrubým způsobem“. Tyto pojmy nicméně zákoník práce nedefinuje. Při posouzení 

intenzity porušení povinností zaměstnancem by tak mělo být přihlédnuto k osobě zaměstnance, 

k funkci, kterou zastává, k jeho dosavadnímu postoji k plnění pracovních úkolů, k době a situaci, 

v níž došlo k porušení povinnosti, k míře zavinění zaměstnance, ke způsobu a intenzitě porušení 

povinnosti, k důsledkům porušení povinnosti pro zaměstnavatele, k tomu, zda svým jednáním 

                                                 

174 Předchozí zákoník práce používal právě tento pojem. Pozdější změna byla fakticky změnou pojmovou, na což 

poukázal např. Nejvyšší soud v textu odůvodnění svého rozsudku ze dne 14. 6. 2012, sp. zn. 21 Cdo 4643/2010. 
175 Konkrétně ustanovení § 301 ZP doslova uvádí: „Zaměstnanci jsou povinni: a) pracovat řádně podle svých sil, 

znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními 

zaměstnanci, b) využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas 

pracovní úkoly, c) dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni, 

d) řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před 

poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.“ Ustanovení 

§ 301a ZP pak stanovuje povinnost zaměstnanců dodržovat v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné 

pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se 

v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek (k tomu viz druhý z výpovědních důvodů této 

poslední skupiny). Následující ustanovení § 302 ZP pak stanovuje další speciální povinnosti vedoucích zaměstnanců, 

ustanovení § 303 ZP pak taxativním výčtem uvádí zvláštní skupinu zaměstnanců státu a územních samosprávných 

celků, kterým jsou stanoveny zvláštní povinnosti související např. se zachováváním mlčenlivosti, nepřijímáním darů 

a jiných výhod v souvislosti s výkonem zaměstnání atd. 
176 HŮRKA, P. in HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2015, str. 199. 
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zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu atd.177  Je tedy zřejmé, že v každém jednotlivém 

případě je zásadně namístě přihlédnout k veškerým jeho okolnostem. Vodítkem může být 

i poměrně rozsáhlá judikatura vztahující se k předmětnému výpovědnímu důvodu, jejíž podrobný 

rozbor by vydal na samostatnou práci. Pro zajímavost lze uvést, že pokud jde např. o otázku 

alkoholu na pracovišti, u níž by mnozí mohli bez většího přemýšlení a bez ohledu na další 

souvislosti automaticky seznat vysokou intenzitu porušení pracovního povinností, Nejvyšší soud 

dovodil 178 , že i v takovýchto případech závisí posouzení otázky intenzity tohoto porušení 

pracovních povinností vždy na konkrétních okolnostech daného případu. V odkazovaném případě 

přihlédl soud nejen ke zjištěným hodnotám alkoholu v krvi žalobce (zaměstnance), ale i k jeho 

osobě, délce pracovního poměru u žalované (zaměstnavatele) a dalším okolnostem, aby ve shodě 

se soudem odvolacím uzavřel, že „pozitivní zjištění neznamená vždy (bez dalšího) porušení 

povinnosti takové intenzity, aby je bylo možné kvalifikovat jako závažné porušení povinností ve 

smyslu § 52 písm. g) zákoníku práce“. 

 V případě výpovědi dané zaměstnanci na základě (toliko) „méně závažného“ porušení 

povinností je pak zapotřebí soustavnost a předchozí písemné upozornění v posledních šesti 

měsících. Jak judikoval (tehdejší) Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze dne 28. 4. 1992, 

sp. zn. 6 Cdo 1/92: „O soustavné méně závažné porušování pracovní kázně (pozn. nyní tedy 

porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem 

vykonávané práci) jde tehdy, dopustil-li se pracovník nejméně tří porušení pracovní kázně, která 

dosahují intenzity méně závažného porušení pracovních povinností, mezi nimiž je přiměřená 

časová souvislost.“ Je tak zřejmé, že v případě jednorázových méně závažných porušení 

povinností zaměstnancem, mezi kterými uplyne delší časový úsek, není výpovědní důvod dán. 

Opět platí, že věc je zásadně nutné posoudit s ohledem na veškeré okolnosti případu. 

Zaměstnavatel pro platnost takovéto výpovědi musí rovněž klást důraz na to, aby bylo písemné 

upozornění zaměstnance na možnost výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinností 

doručeno zaměstnanci do vlastních rukou. Zaměstnavatel musí zaměstnance písemně upozornit na 

možnost výpovědi nejpozději při méně závažném porušení povinností zaměstnancem, které 

předcházelo méně závažnému porušení, po kterém následuje výpověď.179 

                                                 

177  Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 2. 2001, sp. zn. 21 Cdo 735/2000, vycházející z ustáleného 

právního názoru soudů na tuto problematiku. 
178 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2016, sp. zn. 21 Cdo 4733/2015. 
179 K této problematice srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2013, sp. zn. 21 Cdo 3693/2012, či ze dne 

25. 4. 2017, sp. zn. 21 Cdo 5836/2016. 



56 

 

 Podle § 52 písm. h) ZP je zaměstnavatel oprávněn dát výpověď zaměstnanci v případě, 

„poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou 

v § 301a“. Konkrétně se jedná o povinnost zaměstnance dodržovat v době prvních 14 kalendářních 

dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, 

a to ve smyslu povinnosti zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu180 a 

dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o nemocenském pojištění“ či „ZoNP“), 

konkrétně jeho ustanovení § 56 odst. 2 písm. b). Doba trvání prvních 14 kalendářních dnů dočasné 

pracovní neschopnosti je stanovena z důvodu, že v této době poskytuje zaměstnanci náhradu mzdy 

zaměstnavatel, a to podle § 192 ZP181 , který je i oprávněn v tomto období provádět kontroly 

dodržování režimu182. Vzhledem k tomu, že uvedený výpovědní důvod je stále relativní novinkou 

mezi ostatními výpovědními důvody, schází dosud relevantní judikatura, na základě které by bylo 

možné vyložit porušení této konkrétní povinnosti „zvlášť hrubým způsobem“. Lze se nicméně 

ztotožnit s názorem183 předpokládajícím, že soudy budou zřejmě posuzovat důvody, ze kterých se 

zaměstnanec v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti vzdálil z místa 

pobytu a/nebo nedodržel dobu a rozsah povolených vycházek. Podstatná bude také skutečnost, zda 

porušení těchto povinností bylo ze strany zaměstnance úmyslné nebo nedbalostní, stejně tak jako 

výše náhrady mzdy (platu) poskytovaná zaměstnanci po dobu prvních 14 kalendářních dnů 

dočasné pracovní neschopnosti ze strany zaměstnavatele. Je však zjevné, že požadované intenzity 

by nemělo dosahovat například jednorázové přistihnutí zaměstnance v situaci, kdy se nezdržuje 

(mimo povolené vycházky) v nahlášeném místě pobytu. Důvod k výpovědi by naopak mohl být 

dán například v situaci, byl-li by zaměstnanec přistižen v práci pro jiný subjekt, při rekreaci či 

návštěvě veřejného volnočasového zařízení. 184  V souvislosti s tímto výpovědním důvodem se 

                                                 

180 Nutno dodat, že se automaticky nemusí jednat o adresu trvalého bydliště zaměstnance, ale jedná se o adresu, kterou 

dočasně práce neschopný zaměstnanec sdělil ošetřujícímu lékaři. Ohlášená adresa může být v souladu s ustanovením 

§ 56 odst. 3 ZoNP změněna s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře i v průběhu trvání dočasné pracovní 

neschopnosti, přičemž zaměstnanec je navíc v průběhu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti 

povinen změnu adresy předem písemně nebo jinak prokazatelně oznámit též zaměstnavateli. 
181 Na rozdíl od dřívějšího období se od 1. 7. 2019 poskytuje zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu i za první 3 dny 

dočasné pracovní neschopnosti, tedy tak, jako tomu bylo již v minulosti. Pro zajímavost je možné též doplnit, že 

v případě, uplatní-li zaměstnavatel uvedený výpovědní důvod, nemůže náhradu mzdy nebo platu krátit nebo vůbec 

neposkytnout (§ 192 odst. 5 ZP). 
182 Viz § 65 odst. 2 ZoNP, resp. § 192 odst. 6 ZP. 
183Srov. KOMENDOVÁ, J. Rozvázání pracovního poměru z důvodu porušení povinností dočasně práce neschopného 

zaměstnance. Bulletin advokacie. 2018, č. 6, str. 41. 
184 Srov. HŮRKA, P. in HŮRKA, P. a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 3. 2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018, str. 203. 
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nicméně Nejvyšší soud185 již vyjádřil v tom smyslu, že skutečnost, že dočasně práce neschopný 

zaměstnanec neoznačil místo svého pobytu údaji potřebnými k tomu, aby umožnil zaměstnavateli 

kontrolu dodržování uvedeného režimu, nemůže být sama o sobě důvodem pro rozvázání 

pracovního poměru výpovědí. 

 U obou výše uváděných výpovědních důvodů je však zaměstnavatel limitován subjektivní 

a objektivní lhůtou k podání výpovědi (§ 57 odst. 1 a § 58 odst. 1 ZP). Výpověď podle 

§ 52 písm. g) ZP může dát zaměstnavatel zaměstnanci pouze do dvou měsíců ode dne, kdy se 

o tomto důvodu k výpovědi prokazatelně dozvěděl 186  (pro porušení povinnosti vyplývající 

z pracovního poměru v cizině do dvou měsíců po návratu zaměstnance z ciziny), nejpozději však 

do jednoho roku ode dne, kdy takovýto důvod k výpovědi vznikl. Je-li dána výpověď pro 

soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k vykonávané práci, běh lhůty počne v okamžiku, kdy se zaměstnavatel dozvěděl o méně 

závažném porušení, na jehož základě výpověď dává, a kterým byla dovršena skutková podstata 

tohoto výpovědního důvodu.187 V případě výpovědi podle § 52 písm. h) ZP je subjektivní lhůta 

kratší – činí jeden měsíc. Objektivní lhůta je tatáž. V obou případech zákoník práce modifikuje 

lhůty pro situace, kdy se v průběhu subjektivní lhůty stane jednání zaměstnance předmětem šetření 

jiného orgánu (§ 57 odst. 2 a § 58 odst. 2 ZP). „Jiným orgánem“ se myslí takový orgán, kterým je 

subjekt odlišný od zaměstnavatele, do jehož zákonné pravomoci patří posuzování porušení 

povinnosti zaměstnancem. Může jít například o orgány činné v trestním řízení, orgány bezpečnosti 

práce, orgány hygienické služby apod.188 Příslušná subjektivní lhůta začíná běžet až od okamžiku, 

kdy se zaměstnavatel dozvěděl o výsledku takovéhoto šetření. 189  Obě lhůty jsou lhůtami 

prekluzivními, uvedenými ve výčtu v § 330 ZP.  

Pokud jde o výpovědní důvod podle § 52 písm. g) ZP, v jeho případě může zaměstnavatel 

(po podání výpovědi) obdobně jako v případě výpovědního důvodu dle § 52 písm. f) ZP 

jednostranně převést zaměstnance na jinou práci, a to i na práci jiného než sjednaného druhu, je-li 

taková práce vhodná vzhledem ke zdravotnímu stavu, schopnostem a pokud možno i kvalifikaci 

zaměstnance [dle § 41 odst. 2 písm. a), odst. 3 a odst. 6 ZP]. 

                                                 

185 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2015, sp. zn. 21 Cdo 5126/2014. 
186 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 2. 2001, sp. zn. 21 Cdo 13/2000. 
187 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2009, sp. zn. 21 Cdo 441/2008. 
188 Srov. PUTNA, M. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 364.  
189 Lze doplnit, že je-li „jiným orgánem“ orgán činný v trestním řízení, je jednání zaměstnance předmětem šetření 

tohoto orgánu od okamžiku sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení k objasnění a prověření skutečností 

důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2017, 

sp. zn. 21 Cdo 3346/2017. 
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Pokud jde o výpovědní důvod podle § 52 písm. h) ZP, lze dodat, že tento vyvolává mezi 

odborníky rozpaky spočívající v tom, že je jedná o soukromoprávní sankci zaměstnavatele za 

porušení veřejnoprávní povinnosti zaměstnance.190  Ústavní soud191  v této souvislosti nicméně 

uvedl, že „nelze po zaměstnavateli spravedlivě považovat, 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. Nejedná se jen o „alternativní 

soukromoprávní sankci“, jak uvádějí navrhovatelé, ale o způsob řešení narušené důvěry, což 

odůvodňuje ochranu zájmů zaměstnavatele, tedy v nejvyšší možné intenzitě porušení.“  

4.2.2.2. Zákaz výpovědi 

Zaměstnavatel nicméně nemůže dát zaměstnanci výpověď na základě výše uvedených 

důvodů vždy. Existují situace, kdy zákon chrání před nepříznivými důsledky rozvázání pracovního 

poměru ty zaměstnance, u nichž by se mohlo rozvázání pracovního poměru vzhledem 

k mimořádné situaci, ve které se nacházejí, projevit obzvlášť tíživě.192 Těmto zaměstnancům nelze 

dát v tzv. ochranné době výpověď. Zákoník práce vymezuje ve svém ustanovení 

§ 53 odst. 1 písm. a) až f) konkrétní situace, během nichž je výpověď nepřípustná. Jedná se 

o následující případy: 

a) dočasná pracovní neschopnost, ústavní ošetřování a lázeňská léčba 

 Zákoník práce chrání zaměstnance, který se nachází v dočasné pracovní neschopnosti 

(§ 55 a násl. ZoNP). Ochranná doba trvá vždy ode dne, v němž bylo zjištěno, že zaměstnanec je 

dočasně práce neschopným a končí dnem, kdy byla dočasná pracovní neschopnost ukončena. 

Zákaz výpovědi se tak neuplatní v případě, byl-li zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným 

se zpětnou účinností.193  

Zákoník práce současně a zcela logicky ve svém ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) stanovuje 

výjimku pro situace, kdy si zaměstnanec tuto neschopnost přivodil úmyslně nebo vznikla-li jako 

bezprostřední následek jeho opilosti194. Ochrana před výpovědí se zda tak neuplatní. 

                                                 

190 Např. HŮRKA, P. in HŮRKA, P. a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 3. 2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018, str. 203. 
191 Viz nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2017, sp. zn. Pl ÚS 10/12, k návrhu na zrušení některých ustanovení 

zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti. 
192 PAVLÁTOVÁ, J. in PAVLÁTOVÁ, J., BERNARD, F. Vznik, změny a skončení pracovního poměru. 1. vyd. Praha: 

Práce, 1979, str. 226. 
193 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 8. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1954/2000. 
194 „Opilostí“ v tomto smyslu se rozumí „takový stupeň alkoholického opojení, který znamená významnější snížení 

duševních funkcí a celkové pohotovosti zaměstnance, a z hlediska ochranné doby má význam jen tehdy, je-li pracovní 

neschopnost bezprostředním následkem tohoto alkoholického opojení“. Viz PTÁČEK, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, 

L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, str. 335. 
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 V případě ústavního ošetřování je rozhodující okamžik podání návrhu na toto ošetřování, 

v případě lázeňského léčení nástup do tohoto léčení. „Návrhem na ústavní ošetřování“ se pak 

rozumí doporučení nebo návrh lékaře na přijetí zaměstnance do jednodenní péče nebo do lůžkové 

péče provozované oprávněným poskytovatelem zdravotnických služeb, přičemž v něm nemusí být 

konkretizováno zařízení, v němž má ústavní ošetřování probíhat.195  „Lázeňské léčení“ je pak 

lázeňská léčebně rehabilitační péče, za kterou se považuje léčebně rehabilitační péče, při jejímž 

poskytování jsou využívány přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení 

podle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 

přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů 

(lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.196 

 Zvláštní úprava je pak stanovena v případě onemocnění zaměstnance tuberkulózou, kdy 

dochází k prodloužení ochranné doby o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování.197 

b) vojenské cvičení nebo služba v operačním nasazení  

 V případě výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení se zakazuje dát 

zaměstnanci výpověď, a to ode dne, kdy mu byl doručen povolávací rozkaz, až do uplynutí dvou 

týdnů od jeho propuštění z těchto druhů vojenské činné služby. Uvedené vychází z právní úpravy 

obsažené v zákoně č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a týká se plnění úkolů ozbrojených sil, ať již v rámci přípravy či 

v mimořádných situacích (živelné pohromy či jiné závažné situace ohrožující životy, zdraví, 

životní prostřední nebo značné majetkové hodnoty). 

c) výkon veřejné funkce 

 V době, kdy zaměstnanec vykonává veřejnou funkci, tj. dle § 201 odst. 1 ZP funkci 

vymezenou funkčním nebo časovým obdobím a obsazovanou na základě přímé nebo nepřímé 

volby nebo jmenováním podle zvláštních právních předpisů, je tento rovněž chráněn před 

výpovědí ze strany zaměstnavatele. Příkladmo lze uvést výkon funkce poslance Poslanecké 

sněmovny Parlamentu, senátora Senátu Parlamentu, člena zastupitelstva územního 

samosprávného celku nebo přísedícího u soudu (§ 201 odst. 2 ZP). Podmínkou v každém případě 

je, že z hlediska zákazu výpovědi musí být zaměstnanec pro výkon funkce dlouhodobě a na celý 

                                                 

195 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2016, sp. zn. 21 Cdo 968/2015. 
196 Srov. PTÁČEK, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 335-336. 
197  Pro zajímavost lze uvést, že obdobnou úpravu obsahoval již od počátku předchozí zákoník práce [srov. jeho 

§ 48 odst. 1 písm. a)]. 
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„pracovní úvazek“ uvolněn, tedy, že zaměstnanci přísluší od zaměstnavatele pracovní volno po 

celou jeho týdenní pracovní dobu v souvislosti s překážkou v práci z důvodu obecného zájmu.198 

d) těhotenství, mateřská nebo rodičovská dovolená 

 Před výpovědí z pracovního poměru je chráněna i těhotná zaměstnankyně, stejně jako 

zaměstnankyně na mateřské dovolené, jakožto důležité osobní překážce v práci, a to po celou dobu, 

kdy jí zaměstnankyně čerpá. To samé platí i ohledně rodičovské dovolené, kterou je oprávněn 

čerpat i muž – zaměstnanec. Podmínky čerpání mateřské a rodičovské dovolené jsou stanoveny 

v ustanoveních § 195 až § 198 ZP. Obecně platí, že zaměstnankyni přísluší mateřská dovolená po 

dobu 28 týdnů, porodila-li zároveň dvě nebo více dětí, přísluší jí 37 týdnů, přičemž mateřskou 

dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem 

porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem. Rodičovská dovolená pak 

přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký 

požádají, a to nejvýše do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. 

V souvislosti s otázkou těhotenství zaměstnankyně je podstatné uvést, že zaměstnankyně je 

chráněna před výpovědí i v situaci, kdy o jejím těhotenství neví zaměstnavatel, ba ani ona sama a 

dojde tak až k dodatečnému zjištění této skutečnosti.199 

e) nezpůsobilost konat noční práci 

 Výpověď nelze dát ani zaměstnanci, který pracuje v noci a stal se na základě lékařského 

posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční 

práci, a to až do ukončení této nezpůsobilosti. „Noční práce“ je definována v ustanovení 

§ 78 odst. 1 písm. j) ZP jako „práce konaná v noční době; noční doba je mezi 22. a 6. 

hodinou“ s tím, že dle § 78 odst. 1 písm. k) ZP je „zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec, 

který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po 

sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období, uvedeném v § 94 odst. 1200“. 

  

                                                 

198 Viz BUKOVJAN, P. Zákaz výpovědi z pracovního poměru. Práce a mzda. 2010, č. 8, str. 15. 
199  V tomto smyslu tak nadále platí např. závěr Krajského soudu v Bratislavě uvedený v jeho rozsudku ze dne 

22. 12. 1966, sp. zn. 8 Co 730/66: „Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou v dobe, kedy pracovníčka je tehotná, 

je právne neúčinné, a to bez ohľadu na to, či podnik o tehotenstve pracovníčky vedel“. 
200 Dle § 94 odst. 1 ZP platí následující: „Délka směny zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit 8 hodin v rámci 

24 hodin po sobě jdoucích; není-li to z provozních důvodů možné, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout stanovenou 

týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě 

jdoucích, přičemž při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z pětidenního 

pracovního týdne.“ Pozn. ustanovení § 94 ZP jako celek stanovuje (další) podmínky týkající se noční práce. 
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f) poskytování dlouhodobé péče, ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena 

domácnosti a péče o dítě mladší než 10 let 

 Relativní novinkou201, kdy platí zákaz výpovědi, je situace, kdy zaměstnanec dlouhodobě 

pečuje202 o některou z osob uvedenou ve výčtu § 41a odst. 3 ZoNP203 za podmínek obsažených 

v příslušných ustanoveních tohoto zákona. Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance, 

který potřebuje ke svému uvolnění písemný souhlas zaměstnavatele. V ustanovení § 191a ZP se 

k tomu uvádí následující: „Zaměstnavatel není povinen udělit písemně souhlas s nepřítomností 

zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče v případech podle § 41a až 41c zákona 

o nemocenském pojištění, jen v případě, že prokáže, že tomu brání vážné provozní důvody.“204 

Citované ustanovení § 191a ZP nicméně doznává v důsledku novely č. 285/2020 Sb. změn, a to 

po pouhých dvou letech své účinnosti. Nově (s účinností od 30. 7. 2020) zní: „Zaměstnavatel je 

povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče 

v případech podle § 41a až 41c zákona o nemocenském pojištění, nebrání-li tomu vážné provozní 

důvody.“ Povinnost zaměstnavatele je tak nyní vyjádřena nepochybně jednoznačněji, což bylo 

zjevným úmyslem zákonodárce. „Vážné provozní důvody“ zákon nedefinuje, platí, že je nutné věc 

posuzovat individuálně i vzhledem k charakteru činnosti zaměstnavatele, přičemž je namístě 

vycházet z četné judikatury k tomuto pojmu.205 

 Spolu s ochranou osob poskytujících dlouhodobou péči ve smyslu § 41a ZoNP bylo 

zákonem č. 310/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vloženo do zákoníku práce ustanovení 

chránící před výpovědí z pracovního poměru též další osoby, a to v době, kdy ošetřují dítě mladší 

než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění a 

                                                 

201 Účinnost od 1. 6. 2018. 
202 Definice „dlouhodobé péče“ se nachází v § 72a ZoNP: „Dlouhodobou péčí se rozumí poskytování celodenní péče 

ošetřované osobě spočívající v každodenním ošetřování, provádění opatření spojených se zajištěním léčebného režimu 

stanoveného poskytovatelem zdravotních služeb nebo pomoci při péči o vlastní osobu ošetřované osoby. Péčí o vlastní 

osobu se rozumí zejména péče spojená s podáváním jídla a pití, oblékáním, svlékáním, tělesnou hygienou a pomocí 

při výkonu fyziologické potřeby.“ 
203  Dle § 41a odst. 3 ZoNP platí následující: „Podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné je, že pojištěnec je 

a) manželem (manželkou) ošetřované osoby nebo registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) ošetřované 

osoby, b) příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, 

synovec, teta nebo strýc, c) manželem (manželkou), registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) nebo druhem 

(družkou) fyzické osoby uvedené v písmenu b), nebo d) druhem (družkou) ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou 

žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.“ 
204 Zaměstnavatel je tak z hlediska dikce citovaného ustanovení jinak povinen souhlas udělit. Srov. PICHRT, J. in 

BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, str. 807. 
205 Srov. např. rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 11. 1966, sp. zn. 7 Co 378/66, či rozsudky 

Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1561/2003, a ze dne 5. 6. 2007, sp. zn. 21 Cdo 612/2006. 
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v době, kdy pečují o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených týmž zákonem.206 Důvodová 

zpráva207 k této novele doslova uvádí: „Vzhledem k tomu, že se umožňuje střídání v poskytování 

dlouhodobé péče širokému okruhu osob, zaměstnanec může poskytovat dlouhodobou péči 

například jen 2 dny, 5 dní, 8 dní, tedy po kratší dobu, než zaměstnanec, který pečuje o dítě mladší 

než 10 let nebo jiného člena domácnosti podle zákona o nemocenském pojištění. V zájmu 

zachování zásady rovnosti a zákazu diskriminace se navrhuje, aby i těmto zaměstnancům byla 

poskytována stejná ochrana jako zaměstnancům, kteří poskytují dlouhodobou péči.“ 

  Obecně pak z hlediska existence ochranné doby platí, že rozhodným je den doručení 

výpovědi zaměstnanci.208 V této souvislosti je možné zmínit rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

20. 2. 2019, sp. zn. 21 Cdo 3722/2017, který se zabýval situací, kdy si zaměstnanec v době, kdy 

byl na překážce v práci na straně zaměstnavatele 209 , nechal vystavit doklad o pracovní 

neschopnosti, přičemž výpověď z pracovního poměru mu byla doručena již v době jeho pracovní 

neschopnosti. Nejvyšší soud uzavřel, že případná otázka rozporu jednání zaměstnance s dobrými 

mravy je v tomto případě nerozhodná. Ochrana zaměstnance se dle Nejvyššího soudu, jak ostatně 

předpokládá přímo zákon, neuplatní pouze v případech, kdy si pracovní neschopnost zaměstnanec 

přivodil úmyslně nebo v důsledku své opilosti. 

Jak bylo uvedeno výše v této práci, dle § 53 odst. 2 ZP platí, že je-li zaměstnanci dána 

výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, 

ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává a pracovní poměr skončí teprve uplynutím 

zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby. Na platnost výpovědi z pracovního 

poměru však tato situace vliv nemá, na rozdíl od situace, kdy je výpověď dána v ochranné době. 

V případě dle § 53 odst. 2 ZP má nicméně zaměstnanec možnost netrvat na prodloužení pracovního 

                                                 

206 K podrobnostem podmínek nároku na ošetřovné srov. zejména § 39 až § 41 ZoNP. 
207 Důvodová zpráva k zákonu č. 310/2017 Sb., změna zákona o nemocenském pojištění a dalších zákonů, ze dne 

8. 2. 2017, PSP ČR, rok 2017, sněmovní tisk č. 1029/0. Dostupná též online: 

<https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=1029&ct1=0> [cit. 2020-04-24]. 
208 HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnání: Princip flexijistoty v českém pracovním právu. 1. vyd. 

Praha: Auditorium, 2009, str. 98. Autor uvedené publikace rovněž vyjadřuje názor, že zákaz výpovědi bude platit 

i v případě, kdy zaměstnanec neinformoval zaměstnavatele o důvodu tohoto zákazu nebo v případě, kdy se sám 

zaměstnanec dozvěděl o této skutečnosti později, a to s ohledem na již výše citované soudní rozhodnutí (rozsudek 

Krajského soudu v Bratislavě ze dne 22. 12. 1966, sp. zn. 8 Co 730/1966). Lze se nicméně ztotožnit i s následným 

konstatováním, že uvedené pojetí ochrany zaměstnance je v rozporu se zásadou, že každý se má brát za svá práva. Na 

druhou stranu ale existují i situace, kdy zaměstnanec onemocní a je uznán dočasně práce neschopným po doručení 

výpovědi zpětně, tj. již pro dobu před doručením výpovědi. Srov. právě (již výše odkazovaný) rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 20. 8. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1954/2000.  
209 K překážkám v práci na straně zaměstnavatele srov. § 207 a násl. ZP. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=1029&ct1=0
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=1029&ct1=0
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poměru210, jeho pracovní poměr pak skončí uplynutím „zákonné“ výpovědní doby, i když ještě 

neskončila ochranná doba 211 . Pro úplnost lze doplnit, že žádný význam z hlediska ochrany 

zaměstnance (zákaz výpovědi, prodloužení běhu výpovědní doby) nemá situace, kdy je nejdříve 

dána výpověď, poté se zaměstnanec ocitne v některé ze situací uvedených v § 53 odst. 1 ZP (např. 

je v pracovní neschopnosti), avšak v době, kdy by měl pracovní poměr končit (poslední den 

výpovědní doby), se zaměstnanec již v takové situaci nenachází.212 

 Zákaz výpovědi v tzv. ochranné době však neplatí bezvýjimečně. Hned v následujícím 

ustanovení (§ 54 ZP) jsou ze zákazu výpovědi stanoveny výjimky mající vztah k výpovědním 

důvodům uvedeným pod ustanoveními § 52 písm. a), b), g) a h) ZP: 

 V prvé řadě [§ 54 písm. a) ZP] se jedná o případy výpovědí z důvodů uvedených 

v § 52 písm. a) a b) ZP, to znamená v situacích, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část či se 

zaměstnavatel nebo jeho část přemísťuje. Zcela nadbytečná je pak část ustanovení 

§ 54 písm. a) ZP za středníkem, kde se doslova uvádí: „[...] to neplatí v případě organizačních 

změn uvedených v § 52 písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu 

práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána,“, když takováto výpověď by 

byla sama o sobě neplatná. Výpovědní důvod dle § 52 písm. b) ZP je navíc uveden i v následujícím 

§ 54 písm. b) ZP s tím, že ale v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně čerpající 

mateřskou dovolenou nebo zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou (ovšem pouze 

do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou), se tato výjimka ze zákazu 

výpovědi neuplatní.213  

                                                 

210  Vzhledem k tomu, že zákoník práce nestanoví pro sdělení zaměstnance žádnou formu, může tak být učiněno 

písemně, ústně či konkludentně. Srov. např. PTÁČEK, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: 

komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, str. 335. 
211 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1440/2003. 
212 Srov. např. HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnání: Princip flexijistoty v českém pracovním 

právu. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2009, str. 101. 
213  Důvody, proč byla právní úprava § 54 odst. 1 písm. b) ZP přijata, jsou popsány v důvodové zprávě k zákonu 

č. 365/2011 Sb.: „Dosavadní právní úprava, kdy neplatí zákaz výpovědi v obou případech uvedených v § 54 písm. a) 

je v rozporu s čl. 8 odst. 2 Evropské sociální charty (č. 14/2000 Sb.m.s.), ze kterého vyplývá závazek, že za nezákonné 

má být považováno, jestliže zaměstnavatel dá pracovnici výpověď v době od chvíle, kdy žena oznámí zaměstnavateli, 

že je těhotná do skončení její mateřské dovolené, nebo pokud jí dá výpověď v takové době, že by výpovědní lhůta 

skončila během takového období. Výklad Evropské sociální charty připouští výjimku z tohoto zákazu pouze v případě, 

že - dojde ze strany zaměstnankyně nebo zaměstnance k chování, která ospravedlňuje ukončení pracovního poměru, - 

zaměstnavatel ukončí činnost, - pracovní poměr skončí uplynutím doby (Conclusions 2005 Estonia, Conclusions XVII-

2 Czech Republic). Aby bylo zabezpečeno rovné zacházení s dotčenými zaměstnanci, navrhuje se stanovit zákaz nejen 

ve vztahu k těhotné zaměstnankyni, k zaměstnankyni, která čerpá mateřskou dovolenou, ale také k zaměstnanci v době, 

kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou.“ Srov. 

Důvodová zpráva k zákonu č. 365/2011 Sb., změna zákoníku práce, ze dne 29. 6. 2011, PSP ČR, rok 2011, sněmovní 

tisk č. 411/0. Dostupná též online: <https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=411&ct1=0> [cit. 2020-05-01]. 
 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=411&ct1=0
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 Dle § 54 písm. c) ZP se zákaz výpovědi nevztahuje rovněž na situace, je-li zaměstnanci 

dána výpověď z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr dle 

§ 52 písm. g) ZP. Tato výjimka ze zákazu výpovědi se neuplatní v obdobných případech jako 

u zákazu podle § 54 písm. b) ZP, tj. v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně čerpající 

mateřskou dovolenou nebo zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou, ovšem pouze 

do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. Navíc pak v těchto případech 

platí, že byla-li výpověď dána před nástupem na mateřskou (rodičovskou) dovolenou a výpovědní 

doba by uplynula v době mateřské (rodičovské) dovolené, skončí výpovědní doba současně 

s mateřskou (rodičovskou) dovolenou. 

Konečně se zákaz výpovědi neuplatní [§ 54 písm. d) ZP] v případě výpovědi dané 

podle § 52 písm. g) a h) ZP [výpovědní důvody spočívající v jednání (chování) zaměstnance při 

plnění pracovního závazku nebo v souvislosti s ním]. U § 52 písm. g) ZP se výjimka ze zákazu 

výpovědi vztahuje na všechny případy tam uvedené, kromě výpovědi z důvodu, pro který může 

zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr [na ten se vztahuje předchozí § 54 písm. c) ZP)]. 

Je tomu tak z důvodu, že předchozí výjimka ze zákazu výpovědi [§ 54 písm. c) ZP] obsahuje 

částečně rozdílný okruh osob, u kterých se neuplatní. V tomto případě se jedná o těhotnou 

zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou anebo zaměstnance či 

zaměstnankyni čerpající rodičovskou dovolenou, a to po celou dobu jejího trvání. Uvedené je 

logické, neboť důvody, pro které je možné se zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr, jsou 

mimo jiné těmi nejzávažnějšími případy oslabení (ztráty) důvěry zaměstnavatele v zaměstnance. 

V předmětném případě navíc, na rozdíl od úpravy § 54 písm. c) ZP, neplatí ani pravidlo týkající se 

konce výpovědní doby současně s koncem mateřské (rodičovské) dovolené, je-li dána výpověď 

před jejich nástupem. 

Exkurz SRN - výpověď ze strany zaměstnavatele  

 Na základě řádné výpovědi (ordentliche Kündigung) ze strany zaměstnavatele214, jak již 

bylo uvedeno výše v této práci, lze (až na výjimky) skončit pracovní poměr se zaměstnancem 

uzavřený výhradně na dobu neurčitou. Obecně platí, že v prvních šesti měsících trvání pracovního 

poměru (Wartezeit) může zaměstnavatel skončit pracovní poměr se zaměstnancem v zásadě 

z jakéhokoli důvodu. Po uplynutí šesti měsíců nastupuje ochrana zaměstnance před výpovědí dle 

KSchG, pro problematiku skončení pracovního poměru v SRN zásadního, nikoli však jediného 

právního předpisu. KSchG však nezakládá „právo na pracovní místo“, nýbrž (jen) chrání smluvní 

                                                 

214 Obdobně platí i pro výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance. 
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závazkový vztah – pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem před jednostranným a 

bezdůvodným skončením tím, že stanovuje možnosti a limity zaměstnavateli při jím podávané 

výpovědi. 215  Od ustanovení tohoto právního předpisu je možné se odchýlit (dohodou se 

zaměstnancem, kolektivní smlouvou či podnikovou dohodou), avšak odchýlení nesmí být 

v neprospěch zaměstnance.216 Může tak být např. rozšířen okruh důvodů, na základě kterých nesmí 

dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (až na absolutní zákaz výpovědi), zkrácena šestiměsíční 

lhůta, po kterou se na zaměstnance nevztahuje ochrana dle KSchG atd. 217  Podstatná však je 

doložka o malých provozech (Kleinbetriebsklausel) uvedená v § 23 odst. 1 KSchG. Dle té platí, 

že podstatná část tohoto zákona se neuplatní v případě zaměstnavatelů s pěti a méně zaměstnanci. 

Uvedené pravidlo je však modifikováno tím, že zaměstnanci, jejichž pracovní poměr vznikl 

1. ledna 2004 a později, se na ochranu podle KSchG mohou spolehnout pouze v případě, pracuje-

li u zaměstnavatele více než deset zaměstnanců. Obecně platí, že do počtu zaměstnanců se 

nezapočítávají zaměstnanci v režimu soustavné přípravy k povolání. Zákon současně stanoví 

koeficienty pro zaměstnance pracující na částečný úvazek.218 Snadno tak lze dospět k závěru, že 

německý zákonodárce uvedenou doložkou rozdělil zaměstnavatele do dvou kategorií s tím, že 

v případě malých zaměstnavatelů stanovil výrazně jednodušší podmínky pro případ, mají-li tito 

v úmyslu propouštět své zaměstnance. 

Pro zaměstnavatele, v jejichž případě nenalezne uplatnění výše uvedená klauzule dle 

§ 23 odst. 1 KSchG, platí, že konkrétnímu zaměstnanci mohou dát výpověď pouze v tzv. sociálně 

ospravedlnitelných (sozial gerechtfertigt) případech, přičemž zaměstnavatel musí být dle 

§ 1 odst. 2 věty čtvrté KSchG schopen skutečnosti vedoucí k výpovědi prokázat. Tyto případy lze 

shrnout pod tři skupiny výpovědních důvodů. Výpověď zaměstnanci lze dát z důvodů spočívajících 

v osobě zaměstnance (personenbedingte Kündigung), v chování zaměstnance (verhaltensbedingte 

Kündigung) či v provozní situaci zaměstnavatele (betriebsbedingte Kündigung). Zákon dále uvádí, 

že sociálně neospravedlnitelná je též výpověď, která je v rozporu s ustanovením § 95 BetrVG 

týkajícím se tzv. směrnic výběru (Auswahlrichtlinien) zaměstnavatele v personálních otázkách 

podléhajících souhlasu podnikových rad. Ty se uplatní zejména v případech výpovědí 

souvisejících se situací zaměstnavatele219 a dále v situacích, kdy je možné zaměstnance převést na 

jinou práci (eventuálně po přiměřené rekvalifikaci či se souhlasem zaměstnance za změněných 

                                                 

215 LINGEMANN, S. Kündigungsschutz. München: C.H. Beck, 2011, str. 2-3. 
216 Viz tamtéž, str. 3. 
217 Srov. JUNKER, A. Grundkurs Arbeitsrecht. 17. Aufl. München: C.H. Beck, 2018, str. 200.   
218  Pro zaměstnance s pravidelnou pracovní dobou 20 hodin/týden a kratší platí koeficient 0,5. Pro zaměstnance 

s pravidelnou pracovní dobou 21 až 30 hodin/týden pak platí koeficient 0,75. 
219 ROLFS, Ch. Arbeitsrecht: Studienkommentar. 3. Aufl. München: C.H. Beck, 2010, str. 561.   
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pracovních podmínek), přičemž podniková rada současně vznesla proti takového výpovědi 

námitky ve smyslu § 102 odst. 2 BetrVG.  

Skutečnost, že zaměstnavatel musí mít pro svou výpověď odpovídající důvod, ovšem 

neznamená, že tento musí být ve výpovědi uveden (tím se významně liší právní úprava SRN od 

české právní úpravy). Na druhou stranu je ale nutné též zmínit, že povinnost písemně sdělit 

výpovědní důvod vyžadují některé zvláštní zákony, event. tak musí zaměstnavatel učinit v případě, 

trvá-li na tom zaměstnanec.220 

 Obecně je výpověď sociálně ospravedlnitelná pouze při splnění následujících hledisek: 

1.) objektivní existence výpovědního důvodu  

2.) existence tzv. negativní prognózy směrem do budoucna (negative Prognose) 

3.) naplnění principu „ultima ratio“ (Ultima-Ratio-Prinzip) 

4.) zvážení zájmů (Interessenabwägung) zaměstnavatele a zaměstnance, event. provedení tzv. 

sociálního výběru (Sozialauswahl) v případě výpovědi z důvodů spočívajících v provozní 

situaci zaměstnavatele 

 

Důvody pro výpověď spočívající v osobě zaměstnance (personenbedingte Kündigung) lze 

definovat jako důvody, jež poškozují zájmy zaměstnavatele a spočívají v osobních vlastnostech a 

schopnostech zaměstnance. 221  Rozhodující není případné zavinění zaměstnance. V praxi jde 

nejčastěji o případy související s tělesným či duševním onemocněním zaměstnance.222 Může se 

jednat o dlouhodobé onemocnění zaměstnance, které snižuje jeho schopnost pracovního výkonu. 

Připuštěna je i možnost dát zaměstnanci výpověď z důvodu jeho velmi časté krátkodobé pracovní 

neschopnosti opakovaně převyšující určitou míru, stejně jako prokazatelná závislost zaměstnance 

na návykových látkách.223 Dále se jedná o případy chybějící odborné způsobilosti zaměstnance, 

např. řidičského průkazu osoby zaměstnané jako řidič. Důvodem pro výpověď může být trest 

odnětí svobody zaměstnance, ale například i neprodloužení pracovního povolení zahraničního 

zaměstnance. V každém případě však musí zaměstnavatel dříve, než k výpovědi přistoupí, velmi 

důkladně zvážit celou situaci tak, aby mohla výpověď případně obstát před pracovními soudy. 

Nepostačuje tedy samotná existence výpovědního důvodu, nýbrž je nutná rovněž tzv. negativní 

                                                 

220 Srov. BROX, H., RÜTHERS, B., HENSSLER, M. Arbeitsrecht. 18., neu bearb. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer, 2011, 

str. 158-159. 
221 Srov. JUNKER, A. Grundkurs Arbeitsrecht. 17. Aufl. München: C.H. Beck, 2018, str. 202. 
222 LINGEMANN, S. Kündigungsschutz. München: C.H. Beck, 2011, str. 142. 
223 Podrobný rozbor možnosti ohledně možnosti výpovědi pracovního poměru ze zdravotních důvodů viz např. tamtéž, 

str. 147-160. 
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prognóza směrem do budoucna (negative Prognose), tedy, že zaměstnanec nebude schopen 

z uvedených důvodů nadále vykonávat svou práci v souladu s pracovní smlouvou224. Každý případ 

musí být rovněž zvážen z toho hlediska, zda není možné před přistoupením k výpovědi přistoupit 

k úpravě pracovní smlouvy v tom směru, zda by zaměstnanec eventuálně mohl svou práci 

vykonávat na jiném (srovnatelném) pracovním místě i s ohledem na možnost jeho částečného 

přeškolení, a to v rámci otázky naplnění principu „ultima ratio“ (Ultima-Ratio-Prinzip). Pokud 

i po takovémto posouzení nadále svědčí okolnosti pro výpověď, neznamená to automaticky její 

sociální ospravedlnitelnost. Namístě je totiž rovněž otázka zvážení zájmů zaměstnance a 

zaměstnavatele (Interessenabwägung). Mělo by dojít k  porovnání principu ochrany zaměstnance 

(v úvahu se bere délka trvání a dosavadní průběh pracovního poměru zaměstnance, stejně tak jako 

např. i otázka případné vyživovací povinnosti zaměstnance či jeho šancí na trhu práce) 

s provozními a hospodářskými zájmy zaměstnavatele (mimo jiné i s ohledem na případné 

související náklady na výpomoc dalších pracovních sil a jiných nutných opatření souvisejících 

s organizací práce), obojí samozřejmě právě v konkrétním případě.225 

Výpověď z důvodů spočívajících v chování zaměstnance (verhaltensbedingte Kündigung) 

je možná v případě, chová-li se zaměstnanec v rozporu s pracovní smlouvou, resp. svým chováním 

porušuje povinnosti vyplývající z pracovního poměru. Tento výpovědní důvod může spočívat 

v porušení povinnosti zaměstnance vykonávat práci dle pracovní smlouvy či jeho vedlejších 

povinností vyplývajících z pracovního poměru, stejně tak jako v narušení důvěry zaměstnavatele, 

eventuálně pak i provozního pořádku. 226  V zásadě musí jít o zaviněné jednání zaměstnance. 

Důvodem pro výpověď tak může být odmítnutí výkonu práce, opakované neomluvené pracovní 

absence, nedostatečný výkon práce, konzumace alkoholu na pracovišti, excesivní užívání internetu 

na pracovišti bez souhlasu zaměstnavatele, krádeže či konflikty na pracovišti a další. 227 

Předpokladem pro výpověď z těchto důvodů je zpravidla i předchozí varování/napomenutí 

(Abmahnung) zaměstnavatelem.228 To však není zákonem stanoveno jako nezbytný předpoklad, je 

tedy nutné přihlížet vždy i ke konkrétní situaci. I v případě výpovědi z tohoto okruhu výpovědních 

důvodů je však zaměstnavatel povinen zvážit situaci stran tzv. negativní prognózy směrem do 

budoucna (negative Prognose) i z hlediska toho, zda neexistuje mírnější prostředek k řešení 

                                                 

224 Srov. JUNKER, A. Grundkurs Arbeitsrecht. 17. Aufl. München: C.H. Beck, 2018, str. 203. 
225 Srov. tamtéž, str. 204-205, či ROLFS, Ch. Arbeitsrecht: Studienkommentar. 3. Aufl. München: C.H. Beck, 2010, 

str. 311-312. 
226  Srov. SENNE, P. Arbeitsrecht: Das Arbeitsverhältnis in der betrieblichen Praxis. 8. neu bearbeitete Auflage. 

München: Vahlen, 2011, str. 214-215. 
227 Srov. LINGEMANN, S. Kündigungsschutz. München: C.H. Beck, 2011, str. 110-117. 
228 Srov. JUNKER, A. Grundkurs Arbeitsrecht. 17. Aufl. München: C.H. Beck, 2018, str. 205. 
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předmětné situace (Ultima-Ratio-Prinzip). Totéž platí i o nutnosti zvážení zájmů obou účastníků 

pracovního poměru (Interessenabwägung). 

Posledním okruhem důvodů, na základě nichž může být zaměstnavatelova výpověď 

přípustná, jsou důvody spočívající v provozní situaci zaměstnavatele (betriebsbedingte 

Kündigung). Na rozdíl od obou výše uvedených okruhů tak nejde o důvody spočívající v osobě 

zaměstnance. Jedná se o nejrůznější situace, kdy zaměstnavatel, zpravidla na základě svého 

rozhodnutí, ruší či omezuje svůj provoz nebo se stěhuje. Důvodem může být racionalizace provozu 

z hlediska jeho nákladů, ať už je její příčinou špatná ekonomická situace zaměstnavatele či nikoli. 

Tyto změny mají zpravidla dopad na konkrétní pracovní místa, resp. na jejich větší počet, a musí 

s nimi být v příčinné souvislosti. 229  Na obecné povinnosti posoudit tzv. negativní prognózu 

směrem do budoucna (negative Prognose) i otázce existence mírnějšího prostředku (Ultima-Ratio-

Prinzip), např. možnosti převedení na jinou (odpovídající) práci, se ničeho nemění. Zaměstnavatel 

by měl k sociálnímu ospravedlnění takovéto výpovědi provést tzv. sociální výběr (Sozialauswahl). 

V ustanovení § 1 odst. 3 KSchG se doslova uvádí, že sociálně neospravedlnitelná je výpověď 

v situaci, kdy zaměstnavatel při výběru propouštěného zaměstnance nepřihlédne k době trvání 

jeho pracovního poměru, věku, vyživovacím povinnostem a těžkému zdravotnímu postižení. 

Jinými slovy, zaměstnavatel by měl tímto způsobem porovnat příslušné zaměstnance, kteří 

připadají v úvahu z hlediska jeho rozhodnutí o příslušné organizační změně, a při rozhodnutí, který 

(kteří) z nich obdrží výpověď, z tohoto posouzení vycházet. Například bude-li se rozhodovat 

o propuštění mezi mladým bezdětným zaměstnancem pracujícím u zaměstnavatele krátkou dobu 

a mezi zaměstnancem vyššího věku, který u zaměstnavatele působí mnoho let a má vyživovací 

povinnost ke svým dětem, je v podstatě zřejmé, který z těchto zaměstnanců dostane výpověď. 

V teorii i praxi sporná je otázka, zda mají být do tzv. sociálního výběru zařazeni zaměstnanci 

s dohodnutým zákazem výpovědi (viz dále). Naopak jednoznačně vyřazeni ze sociálního výběru 

jsou logicky zaměstnanci, na něž se vztahuje zákonný zákaz výpovědi.230 

Obdobně jako česká právní úprava zná německá právní úprava zvláštní situace, při kterých 

je výpověď zakázána a která se na určité zaměstnance vztahuje v zásadě bez ohledu na právní 

úpravu v KSchG (besonderer Kündigungsschutz). Tato úprava je roztříštěná, což jí činí, na rozdíl 

od české právní úpravy, velmi nepřehlednou. Nachází se sice částečně i v KSchG (zástupci 

zaměstnanců), převažují ale především kogentní ustanovení speciálních zákonů.  

                                                 

229 Srov. ROLFS, Ch. Arbeitsrecht: Studienkommentar. 3. Aufl. München: C.H. Beck, 2010, str. 317.   
230 Viz LINGEMANN, S. Kündigungsschutz. München: C.H. Beck, 2011, str. 71. 
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Dle § 17 MuSchG nelze dát výpověď ženě během jejího těhotenství, během prvních čtyř 

měsíců po jejím potratu po dvanáctém týdnu těhotenství či během prvních čtyř měsíců po porodu, 

pokud jsou zaměstnavateli tyto skutečnosti známé, resp. mu byly sděleny nejpozději do dvou týdnů 

od doručení výpovědi. Nezaviněné překročení této lhůty zaměstnankyní (k jejímu prospěchu) 

zákon připouští. Tento zákaz výpovědi se vztahuje na všechny ženy naplňující zákonné podmínky, 

nezávisle na délce trvání pracovního poměru a velikosti zaměstnavatele, včetně zaměstnankyň ve 

zkušební době. Uvedený zákaz výpovědi je kogentní.231 Zákaz je však ve zvláštních případech 

možné k žádosti zaměstnavatele prolomit se souhlasem příslušného (zemského) orgánu.232 

Dle § 18 BEEG je zakázáno dát výpověď osobě čerpající rodičovskou dovolenou 

(Elternzeit), a to již od okamžiku, kdy zaměstnanec o rodičovskou dovolenou požádal, nejdříve 

však 8 týdnů před nastoupením na tuto dovolenou, nedosáhlo-li dítě věku 3 let, 14 týdnů, jedná-li 

se o dítě mezi 3 a 8 lety věku.233 I zde je možné tento zákaz prolomit se souhlasem příslušného 

(zemského) orgánu. 

Před výpovědí jsou rovněž chráněny těžce tělesně postižené osoby (Schwerbehinderte)234. 

Výpověď těmto osobám podléhá dle § 168 a násl. SGB IX souhlasu příslušného integračního úřadu 

(Integrationsamt), avšak až po uplynutí prvních šesti měsíců trvání pracovního poměru. Zákon 

dále stanovuje některé výjimky, kdy není tohoto souhlasu třeba, např. věk zaměstnance 58 let a 

více za situace, má-li zaměstnanec nárok na plnění dle tzv. sociálního plánu zaměstnavatele 

(Sozialplan), či u důlních pracovníků za určitých podmínek. Délka výpovědní doby navíc vždy 

musí činit minimálně 4 týdny. 

Výpověď nelze dle § 5 odst. 1 PflegeZG dát ani osobám pečujícím o blízkého příbuzného, 

a to ať jde o krátkodobé ošetřování do 10 pracovních dnů (§ 2 PflegeZG) či ošetřování dlouhodobé 

(v případě zaměstnavatelů s více než 15 zaměstnanci; § 3 PflegeZG). Obdobně jako v případech 

těhotných žen a osob čerpajících rodičovskou dovolenou je možné tento zákaz prolomit se 

souhlasem příslušného (zemského) orgánu.  

Zákon (§ 2 ArbPlSchG) zakazuje dát výpověď osobám vykonávajícím vojenskou službu či 

účastnícím se vojenského cvičení, a to od okamžiku doručení povolávacího rozkazu do jejich 

                                                 

231 LINGEMANN, S. Kündigungsschutz. München: C.H. Beck, 2011, str. 168. Publikace vychází z dřívějšího znění 

MuSchG, které se nacházelo v § 9 uvedeného zákona. Úprava zákazu výpovědi se nyní nachází v § 17 MuSchG, 

nicméně je možné shrnout, že pravidla nebyla zásadně změněna. 
232 V praxi jde o různé zemské úřady bezpečnosti práce, živnostenské úřady a další.  
233  Podrobnosti ohledně nároku na rodičovskou dovolenou jsou uvedeny v § 15 BEEG. Obecně lze shrnout, že 

rodičovskou dovolenou je možné čerpat do tří let věku dítěte s tím, že později, až do osmi let věku dítěte, je možné 

vyčerpat její určitou část.  
234 Dle § 2 odst. 2 SGB IX se jedná o osoby se stupněm postižení (Grad der Behinderung) alespoň 50 (v rámci rozmezí 

20 až 100) dle příslušných právních předpisů. 
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skončení. Není tím dotčena výpověď spočívající v provozní situaci zaměstnavatele, nicméně 

v rámci tzv. sociálního výběru (Sozialauswahl) nesmí být tato skutečnost zohledněna v neprospěch 

zaměstnance. Úprava se dle § 78 odst. 1 ZDG přiměřeně použije i v případě osob vykonávajících 

civilní službu.  

Do uvedené kategorie zvláštního zákazu výpovědi je možné zařadit i ochranu osob 

připravujících se k výkonu povolání dle § 22 BBiG (osoby mající uzavřenou speciální smlouvu 

o odborné přípravě dle § 10 BBiG; pozn. nejedná se o klasický pracovní poměr). Těmto osobám 

nemůže být po uplynutí zkušební doby dána (řádná) výpověď, neboť jak vyplývá z dikce 

uvedeného ustanovení, pro výpověď (Kündigung) musí existovat důležitý důvod (wichtiger 

Grund). Tou zákonodárce nepochybně mínil výpověď mimořádnou, tedy okamžité zrušení 

pracovního poměru (außerordentliche Kündigung) ve smyslu českého práva, která je naopak 

přípustná.235 

Proti výpovědi jsou chráněni rovněž zástupci zaměstnanců přímo specifikovaní v KSchG, 

konkrétně v jeho ustanovení § 15. Jedná se o členy podnikových rad, volebních orgánů a dalších 

(např. i tzv. důvěrníci osob těžce tělesně postižených na základě § 179 odst. 3 SGB IX), a to po 

dobu jejich výkonu funkce a rok (v některých případech šest měsíců) po uplynutí jejich funkčního 

období. Jejich ochrana je tak silnější než v rámci české právní úpravy, v rámci níž neexistuje 

výslovný zákaz.236  Podobně jsou před výpovědí chráněni i nejrůznější pověřenci – např. pro 

ochranu před imisemi (Immissionsschutzbeauftragte), pro ochranu před haváriemi 

(Störfallsschutzbeauftragte), pro ochranu vod (Gewässerschutzbeauftragte) či pro ochranu 

osobních údajů (Datenschutzbeauftragte) a další, a to po dobu výkonu jejich funkce a rok poté, a 

to na základě § 58 odst. 2 a § 58d BImSchG, § 66 WHG, § 6 odst. 4 BDSG a dalších právních 

předpisů. 

Výpověď není možné dát ani poslancům Spolkového sněmu po dobu jejich mandátu a rok 

poté, a to na základě § 2 odst. 3 AbgG. Na úrovni jednotlivých zemí může být upraven např. zákaz 

výpovědi pro obecní zastupitele.237 

Teorie pod zvláštní zákaz výpovědi zahrnuje někdy i zákaz výpovědi z důvodu převodu 

zaměstnavatele (Betriebsübergang). Výpověď z tohoto důvodu neumožňuje ani česká právní 

úprava, a to samozřejmě za situace, nedošlo-li jinak k naplnění výpovědního důvodu spočívajícího 

                                                 

235 Viz též ROLFS, Ch. Arbeitsrecht: Studienkommentar. 3. Aufl. München: C.H. Beck, 2010, str. 380.   
236 Viz kapitola 8.1. 
237 Např. v Hessenském zemském zákoně o obcích (§ 35a odst. 2). Platné znění Hessische Gemeindeordnung dostupné 

z: <https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-GemOHE2005pP35a>. 

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-GemOHE2005pP35a
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v provozní situaci zaměstnavatele. Tento zákaz se nachází v § 613a odst. 4 BGB jinak upravujícího 

práva a povinnosti při převodu zaměstnavatele. 

Německá teorie výslovně počítá i s tzv. dohodnutým zákazem výpovědi (vereinbarter 

Kündigungsschutz/vereinbarter „Unkünbarkeit“), a to v kolektivní smlouvě, podnikové dohodě či 

pracovní smlouvě, neboť se jedná o ujednání směřující ve prospěch zaměstnanců, např. i výměnou 

za to, že po nějakou dobu odpracují každý týden o dvě hodiny navíc, aniž by jim za to byla zvýšena 

mzda.238 

4.2.3. Výpověď ze strany zaměstnance 

 Při výpovědi dané zaměstnancem není nezbytným předpokladem uvedení výpovědního 

důvodu, a to na rozdíl od výpovědi dané zaměstnavatelem. Absence povinnosti zaměstnance uvést 

ve výpovědi výpovědní důvod plyne především ze skutečnosti, že zaměstnanec je slabší smluvní 

stranou konající závislou práci v organizační podřízenosti zaměstnavatele a řídící se pokyny 

zaměstnavatele.239 

Pracovní poměr v případě výpovědi ze strany zaměstnance skončí uplynutím dvouměsíční 

výpovědní doby. Výjimku tvoří pouze240 ustanovení § 51a ZP, které stanovuje odlišně délku a běh 

výpovědní doby v situaci, kdy je důvodem zaměstnancovy výpovědi přechod práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů nebo přechod výkonu těchto práv, jak uvedeno výše.241  

Exkurz SRN - výpověď ze strany zaměstnance 

Zaměstnanec v SRN není rovněž nijak omezen (např. z hlediska důvodů pro jeho jednání) 

ve svém právu podat (řádnou) výpověď. Nicméně platí, že není-li dohodnuto jinak, nemá možnost 

vypovědět pracovní poměr uzavřený na dobu určitou.242 Podpořena je tak jistota trvání pracovního 

poměru z pohledu zaměstnavatele, na rozdíl od české právní úpravy. V souvislosti s právní 

                                                 

238 Srov. BROX, H., RÜTHERS, B., HENSSLER, M. Arbeitsrecht. 18., neu bearb. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer, 2011, 

str. 167. 
239 Srov. HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnání: Princip flexijistoty v českém pracovním právu. 

1. vyd. Praha: Auditorium, 2009, str. 87. 
240 Zajímavostí je, že tomu tak nebylo vždy. Předchozí zákoník práce ve znění účinném do 31. 12. 1988 stanovoval 

odlišná pravidla v případě výpovědi zaměstnance. Ten mohl dát výpověď z jakéhokoli důvodu či bez udání důvodu, 

stejně tak jako dnes. Rozdíl byl ale v tom, že nedal-li výpověď z některého z důvodů uvedených v taxativním výčtu 

(viz § 51 odst. 1 tohoto zákona v uvedeném znění), prodlužovala se výpovědní doba o šest měsíců (nedohodl-li se 

zaměstnavatel se zaměstnancem jinak). Pro úplnost je možné uvést, že obecná délka výpovědní doby tehdy činila 

jeden až tři měsíce dle věku zaměstnance. Více k tehdejší právní úpravě viz např. PAVLÁTOVÁ, J. in PAVLÁTOVÁ, 

J., BERNARD, F. Vznik, změny a skončení pracovního poměru. 1. vyd. Praha: Práce, 1979, str. 234-250. 
241 Viz kapitola 4.2.1. 
242 Viz „Exkurz SRN - výpověď (obecné otázky)“. 
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úpravou uvedenou v § 51a ZP lze poukázat na německou právní úpravu, dle které 

(§ 613a odst. 6 BGB) může zaměstnanec do jednoho měsíce od obdržení informace o plánovaném 

přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů podat vůči dosavadnímu či 

„novému“ zaměstnavateli písemný odpor (Widerspruch). To znamená, že pracovní poměr 

zaměstnance nepřechází na nového zaměstnavatele. To však nicméně nevylučuje možnost 

dosavadního zaměstnavatele dát případně výpověď z důvodů spočívajících v provozní situaci 

zaměstnavatele (betriebsbedingte Kündigung).243 Přechod však sám o sobě výpovědním důvodem 

pro zaměstnavatele, jak uvedeno výše, být nemůže (§ 613a odst. 4 BGB). Obě cesty – česká 

i německá – jsou projevem rozdílné implementace směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 

12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv 

zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů. Shodně však 

vedou k témuž cíli, jímž je ochrana zaměstnance, který nemá zájem pracovat pro jiného 

zaměstnavatele, než se kterým uzavíral pracovní smlouvu.  

4.3. Okamžité zrušení pracovního poměru 

 Za určitých okolností předpokládaných ustanoveními § 55 a § 56 ZP může být pracovní 

poměr rozvázán na základě jednostranného právního jednání (okamžitého zrušení pracovního 

poměru) v podstatě okamžitě, resp. v den doručení okamžitého zrušení pracovního poměru druhé 

straně, což platí i v případě uvedení jiného data stranou, která takto pracovní poměr ukončuje244. 

Jedná se o institut, který se vztahuje k takovým případům, u nichž není možné spravedlivě 

požadovat po druhé straně pokračování pracovního poměru, byť jen po časový úsek odpovídající 

délce výpovědní doby. Zákoník práce ve svých ustanoveních § 55 a § 56 taxativním způsobem 

stanovuje důvody, pro které může okamžitě zrušit pracovní poměr zaměstnavatel a pro které 

zaměstnanec. Důležité je zmínit, že zákoník práce nijak nevylučuje okamžité zrušení pracovního 

poměru i v případě, byl-li již pracovní poměr rozvázán jiným způsobem, avšak pracovní poměr 

dosud neskončil (např. běží výpovědní doba). Stejně tak není vyloučeno ukončit pracovní poměr 

tímto způsobem i v průběhu zkušební doby.245  Důvod okamžitého zrušení pracovního poměru 

musí být dle § 60 ZP skutkově vymezen takovým způsobem, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným 

důvodem, přičemž nesmí být dodatečně měněn. V neposlední řadě je s okamžitým zrušením 

                                                 

243  Srov. PREIS, U. in MÜLLER-GLÖGE, R., PREIS, U., SCHMIDT, I.  Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht. 

20. Aufl. München: C.H. Beck, 2020, str. 1591. 
244 Srov. rozsudek (tehdejšího) Nejvyššího soudu ČSR ze dne 19. 3. 1971, sp. zn. 3 Cz 4/71. 
245 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2004, sp. zn. 21 Cdo 347/2004. 
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pracovního poměru spojena i obligatorní písemná forma (jinak se k němu nepřihlíží). Možnost 

odvolání okamžitého zrušení pracovního poměru zákoník práce, na rozdíl od výpovědi, výslovně 

neupravuje. Ustálená judikatura Nejvyššího soudu246 jej však zapovídá.  

4.3.1. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem 

 Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem jen ze dvou důvodů: 

 Prvním z nich [§ 55 odst. 1 písm. a) ZP] je pravomocné odsouzení zaměstnance pro 

úmyslný trestný čin247  k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok, 

eventuálně na dobu nejméně šest měsíců v případě, jde-li o úmyslný trestný čin spáchaný při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Je zjevné, že zákonodárce se zkrácením této 

doby na polovinu v případech souvisejících s plněním pracovních úkolů snažil zdůraznit 

nemožnost pokračování v pracovním poměru a s ním souvisejícím oslabením vzájemné důvěry za 

situace, kdy měla trestná činnost souvislost se zaměstnáním. Jakkoli to zákoník práce výslovně 

neuvádí, lze se ztotožnit s názorem248, že spáchání úmyslného trestného činu při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním se vztahuje ke stávajícímu pracovnímu poměru zaměstnance 

a zaměstnavatel tak nemůže pracovní poměr tímto způsobem jednostranně rozvázat jen proto, že 

v době pracovního poměru u tohoto zaměstnavatele nabude právní moci rozsudek ohledně jednání 

zaměstnance v některém z předchozích zaměstnání zaměstnance (u jiného zaměstnavatele). Tento 

důvod je z hlediska výkladového v každém případě tím méně „problematickým“ a v zásadě i méně 

často uplatňovaným. Pro úplnost je možné doplnit, že na platnost okamžitého zrušení pracovního 

poměru nemá žádný vliv případné dodatečné zrušení pravomocného rozsudku, resp. vyhovění 

návrhu na obnovu řízení.249 

 Druhým důvodem pro možnost zaměstnavatele ukončit s okamžitou platností pracovní 

poměr [§ 55 odst. 1 písm. b) ZP] je porušení povinností vyplývajících z právních předpisů 

vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Jak již bylo uvedeno 

                                                 

246  Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 9. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1619/2017, v němž se doslova uvádí 

následující: „V soudní praxi nejsou pochybnosti ani o tom, že okamžité zrušení pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele, které bylo doručeno zaměstnanci, nemůže být zaměstnavatelem dodatečně odvoláno (zrušeno, vzato 

zpět). Své účinky spočívající ve skončení pracovního poměru pozbývá jen na základě pravomocného rozhodnutí soudu, 

kterým bylo určeno, že okamžité zrušení pracovního poměru je neplatné, nebo na základě dohody o sporných nárocích 

(dohody o narovnání) uzavřené v průběhu řízení u soudu (jehož předmětem bylo určení neplatnosti okamžitého zrušení 

pracovního poměru), v níž se účastníci dohodli, že jejich pracovní poměr po doručení okamžitého zrušení pracovního 

poměru trval a že bude trvat i nadále.“ 
247 Viz § 13 a § 15 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
248 Srov. ASOCIACE PRO ROZVOJ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ A PRACOVNÍCH VZTAHŮ. Výkladová 

stanoviska AKV (XIII) - K problémům pracovního práva. Práce a mzda. 2014, č. 4, str. 52. 
249 Srov. PUTNA, M. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 345. 
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výše, konkrétně v souvislosti s výpovědním důvodem dle § 52 písm. g) ZP, zákoník práce pracuje 

se třemi pojmy reprezentujícími intenzitu porušení povinností zaměstnancem. Jedná se porušení 

povinnosti „méně závažné“, „závažné“ a „zvlášť hrubým způsobem“, přičemž zákon tyto pojmy 

nedefinuje. Obecně, jak již bylo řečeno, se jedná o povinnosti uvedené zejména 

v ustanoveních § 38 a § 301 a násl. ZP, přičemž při hodnocení intenzity porušení povinností by 

mělo být vždy přihlédnuto k osobě zaměstnance, k funkci, kterou zastává, k jeho dosavadnímu 

postoji k plnění pracovních úkolů, k době a situaci, v níž došlo k porušení povinnosti, k míře 

zavinění zaměstnance, ke způsobu a intenzitě porušení povinnosti, k důsledkům porušení 

povinnosti pro zaměstnavatele, k tomu, zda svým jednáním zaměstnanec způsobil zaměstnavateli 

škodu a podobně.250 Porušení povinností „zvlášť hrubým způsobem“ představuje už z logiky věci 

ta nejzávažnější možná porušení povinností. Se zaměstnancem, který porušil povinnost vyplývající 

z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci v takovéto intenzitě, však lze okamžitě 

zrušit pracovní poměr jen tehdy, odůvodňují-li okolnosti případu závěr, že se zaměstnancem nelze 

rozvázat pracovní poměr výpovědí podle § 52 písm. g) ZP (část věty před středníkem), neboť po 

zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance zaměstnával až do konce výpovědní 

doby.251  Zejména poslední část předcházejícího souvětí je tak klíčovým vodítkem, na základě 

kterého je možné stanovit určitou hranici mezi výpovědním důvodem dle § 52 písm. g) ZP a 

možností zrušit pracovní poměr se zaměstnancem okamžitě. Zaměstnavatel tak musí vždy 

důkladně zvážit (v ideálním případě i s přihlédnutím k rozhodovací praxi soudů), zda je intenzita 

porušení povinnosti zaměstnancem takového charakteru, že případné okamžité zrušení pracovního 

poměru obstojí. 

 Shodně jako pro případ výpovědního důvodu dle § 52 písm. g) ZP platí pro okamžité zrušení 

pracovního poměru zaměstnavatelem dvouměsíční subjektivní lhůta (modifikovaná v případě 

šetření věci jiným orgánem) a jednoroční objektivní lhůta dle § 58 ZP.  

 Oprávnění zaměstnavatele přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru jedním 

z těchto zákonných důvodů je však v § 55 odst. 2 ZP omezeno ochranou těhotných zaměstnankyň, 

zaměstnankyň na mateřské dovolené, stejně tak jako zaměstnanců nebo zaměstnankyň čerpajících 

rodičovskou dovolenou. Osobně se domnívám, že jakkoli se historicky jedná o tradiční ochranu 

těchto skupin zaměstnanců252, zaměstnavatelé jí mohou vnímat jako poměrně nespravedlivou. Lze 

si představit nejrůznější situace porušení povinností např. těhotnou zaměstnankyní „zvlášť hrubým 

způsobem“, v důsledku kterých musí být důvěra zaměstnavatele (a eventuálně i ostatních 

                                                 

250 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 2. 2001, sp. zn. 21 Cdo 735/2000. 
251 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 2016, sp. zn. 21 Cdo 5727/2015. 
252 Viz § 53 odst. 3 předchozího zákoníku práce (v jeho různých zněních). 
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zaměstnanců) k takové zaměstnankyni nutně velmi snížená až prakticky nulová, a přesto nemá 

jinou možnost než v pracovním poměru setrvávat. Ochranná funkce pracovního práva se při 

takovýchto situacích v každém případě projevuje výrazně. 

4.3.2. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem 

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr taktéž pouze ze dvou důvodů, přičemž 

oba souvisí s porušením základních povinností zaměstnavatele vůči zaměstnanci – přidělovat mu 

vhodnou práci a platit mu za ni odměnu.253 

 Prvním důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem 

[§ 56 odst. 1 písm. a) ZP] je situace, kdy „[...] podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek 

přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu 

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

[...]“. Důležité tak je, že nestačí, aby lékařský posudek obsahoval pouze závěr o dlouhodobém 

pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance k dosavadní práci, ale musí v něm být výslovně 

obsažen dovětek o nemožnosti zaměstnance dále konat práci bez vážného ohrožení jeho zdraví.254 

Tento důvod má přímou souvislost s ustanovením § 41 odst. 1 písm. a) ZP, dle kterého je 

zaměstnavatel povinen převést zaměstnance právě na základě lékařského posudku (s příslušným 

závěrem) na jinou práci. V praxi obecně dochází k tomu, že zaměstnanec nemůže dále vykonávat 

dosavadní práci bez vážného ohrožení svého zdraví a následně předloží svému zaměstnavateli 

lékařský posudek dokládající tuto skutečnost. Od tohoto okamžiku běží zaměstnavateli lhůta 

15 dnů. V tomto smyslu může být provedena změna v rámci sjednaného druhu práce, eventuálně 

na jiný druh práce, kdy už je ovšem nezbytná změna pracovní smlouvy. Při odmítnutí této práce 

nemůže zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr, ale v každém případě stále platí 

zaměstnavatelova povinnost převést zaměstnance na jinou práci. Pokud nemá zaměstnavatel 

takovouto jinou práci, nemůže zaměstnanci přidělovat dosavadní práci pro překážku na své straně 

                                                 

253 HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnání: Princip flexijistoty v českém pracovním právu. 1. vyd. 

Praha: Auditorium, 2009, str. 105. 
254 Část odborné veřejnosti (srov. např. ŠUBRT, B. in ŠUBRT, B., VRAJÍK, M. Skončení pracovního poměru a dalších 

základních pracovněprávních vztahů v souvislostech. Olomouc: ANAG, 2019, str. 130-131) poukazuje v této 

souvislosti na skutečnost, že s § 56 odst. 1 písm. a) ZP nekoresponduje novelizované znění § 43 odst. 4 ZoSZS, což 

může v praxi přinést kolizi mezi právem zaměstnavatele dát zaměstnanci výpověď podle § 52 písm. e) ZP a právem 

zaměstnance okamžitě zrušit pracovní poměr.  
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a zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy nebo platu ve smyslu § 208 ZP255. Zaměstnanec je 

následně oprávněn okamžitě zrušit pracovní poměr, stejně tak jako je ze strany zaměstnavatele dán 

výpovědní důvod podle § 52 písm. e) ZP.256 

 Druhým důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem 

[§ 56 odst. 1 písm. a) ZP] je pak nevyplacení mzdy, platu nebo náhrady mzdy nebo platu či 

jakékoli jejich části do 15 dnů po uplynutí jejich splatnosti dle § 141 odst. 1 ZP. Dle tohoto 

ustanovení jsou mzda nebo plat splatné po vykonání práce, nejpozději v kalendářním měsíci 

následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na jejich výplatu. S ohledem na 

pravděpodobně převažující způsob výplaty mzdy (platu) v současnosti, tj. bankovní převod, lze 

doplnit, že rozhodné je datum odeslání platby z účtu zaměstnavatele a nikoli až připsání příslušné 

částky na účet zaměstnance.257 Samotný termín výplaty, určený jakýmkoli z možných způsobů, 

není rozhodný.258 Vzhledem k tomu, že může při výpočtech a vyplácení mezd (platů) docházet 

i k různým chybám či omylům na straně zaměstnavatele, je poměrně logické, že k naplnění 

předmětného důvodu dojde pouze v případech, nezjedná-li zaměstnavatel v přiměřené době a bez 

zbytečného odkladu nápravu.259 Naopak v situaci, kdy zaměstnavatel až dodatečně uspokojí nárok 

zaměstnance (po uplynutí patnáctidenní lhůty), ale současně ještě před doručením okamžitého 

zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance, není zásadně vyloučena platnost okamžitého 

zrušení pracovního poměru. K dodatečnému uspokojení zaměstnance lze přihlížet pouze v rámci 

posouzení, zda jednání zaměstnance není jednáním příčícím se dobrým mravům ve smyslu 

§ 547 OZ.260 

                                                 

255 § 208 ZP: „Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsou uvedeny 

v § 207, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku; to neplatí, bylo-li uplatněno konto pracovní 

doby (§ 86 a 87).“ 
256 PUTNA, M. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, str. 357. 
257 Viz § 143 odst. 1 ZP: „Na základě dohody se zaměstnancem je zaměstnavatel povinen při výplatě mzdy nebo platu, 

popřípadě jiných peněžitých plnění ve prospěch zaměstnance, po provedení případných srážek ze mzdy nebo z platu 

podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu, zaplatit částku určenou zaměstnancem na svůj náklad 

a nebezpečí na jeden platební účet určený zaměstnancem, a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy nebo 

platu, pokud se zaměstnancem písemně nesjedná pozdější termín.“. Jedná se o speciální ustanovení vůči 

§ 1957 odst. 1 OZ („Plní-li dlužník peněžitý dluh prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je dluh splněn 

připsáním peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb věřitele.“). Srov. ROTHOVÁ, E. in BĚLINA, M., 

DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, str. 701. 
258  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 10. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2242/2009: „Protože ustanovení 

§ 56 písm. b) zák. práce váže možnost okamžitého zrušení pracovního poměru výlučně na uplynutí stanovené lhůty od 

splatnosti mzdy (platu) ve smyslu ustanovení § 141 odst. 1 zák. práce, je pro uplatnění důvodu k okamžitému zrušení 

pracovního poměru pro nevyplacení mzdy (platu) nebo její části nerozhodné, ke kterému dni zaměstnavatel určil (nebo 

byl sjednán) pravidelný termín výplaty mzdy (platu). Z uvedeného vyplývá, že počátek běhu patnáctidenní lhůty 

uvedené v ustanovení § 56 písm. b) zák. práce se bude vždy odvíjet ode dne následujícího po uplynutí posledního dne 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zaměstnanci vzniklo právo na mzdu nebo plat (jejich část).“ 
259 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 1. 2012, sp. zn. 21 Cdo 3676/2010. 
260 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1151/2001. 
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Význam institutu okamžitého zrušení pracovního poměru de facto posílil s nálezem 

Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. II. ÚS 3399/14, který se do plné míry neztotožnil se 

závěrem Nejvyššího soudu 261  , že okamžité zrušení pracovního poměru podle ustanovení 

§ 56 odst. 1 písm. b) ZP nemůže být prostředkem pro řešení sporu mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem o to, zda zaměstnanci náleží mzda nebo plat (náhrada mzdy nebo platu) anebo 

jejich části, a že takovýto spor musí být řešen k tomu určenými právními prostředky, včetně podání 

žaloby u soudu o zaplacení mzdy (platu) nebo jejich části anebo náhradu mzdy (platu). Ústavní 

soud judikoval, že uvedený výklad nutí zaměstnance setrvat i nadále u zaměstnavatele, se kterým 

současně vede občanskoprávní spor o zaplacení jím nárokované dlužné částky na mzdě (platu). 

Soudy proto mají zásadně povinnost zkoumat okolnosti, které jeho okamžitému zrušení 

pracovního poměru předcházely.  

 Možnost zaměstnance okamžitě zrušit pracovní poměr je v každém případě limitována 

(prekluzivní) lhůtou v délce dvou měsíců ode dne, kdy se zaměstnanec o důvodu k okamžitému 

zrušení dozvěděl, resp. současně objektivní jednoroční lhůtou ode dne, kdy tento důvod vznikl 

(§ 59 ZP). 

 Důležité je pak současně uvést, že dle § 56 odst. 2 ZP zaměstnanci, který okamžitě zrušil 

pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku za 

dobu odpovídající délce výpovědní doby. 

Exkurz SRN - okamžité zrušení pracovního poměru  

Jak již bylo uvedeno výše v textu této práce, obdobou institutu okamžitého zrušení 

pracovního poměru je v německé právní úpravě doslova tzv. mimořádná výpověď 

(außerordentliche Kündigung), v praxi se však jedná v podstatě o totéž. Okamžité zrušení 

pracovního poměru (§ 626 odst. 1 BGB), které má obligatorní písemnou formu (§ 623 BGB), 

nemůže být, na rozdíl od řádné výpovědi, omezeno (vyloučeno) žádným smluvním ujednáním.262 

Právní předpisy, konkrétně zejména TzBfG, nevylučují okamžité zrušení pracovního poměru 

u pracovního poměru sjednaného na dobu určitou. Zcela logicky, neboť v případě důležitého 

důvodu (wichtiger Grund), který je esenciálním prvkem tohoto institutu, není možné spravedlivě 

po smluvní straně, která pracovní poměr ruší, požadovat setrvávání v pracovním poměru. Na rozdíl 

od české právní úpravy nezná německá právní úprava konkrétní taxativní výčet případů, kdy je 

možné okamžitě ukončit pracovní poměr, a to jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany 

                                                 

261 Viz rozsudek ze dne 20. 8. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1297/2013. 
262 JUNKER, A. Grundkurs Arbeitsrecht. 17. Aufl. München: C.H. Beck, 2018, str. 220.   
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zaměstnance. Teorie i v návaznosti na judikaturu BAG uvádí nejrůznější příklady těchto důvodů. 

Pokud jde o okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem, jedná se v praxi především 

o důvody související s chováním zaměstnance – trvalé odmítání výkonu práce zaměstnancem, 

způsobení závažné škody zaměstnavateli v důsledku špatně vykonávané práce s očekáváním 

opakování, neomluvené absence, užívání internetového připojení zaměstnavatele k soukromým 

účelům s obsahem naplňujícím znaky trestné činnosti a nejrůznější jiná trestná činnost atd. 

Zaměstnanec pak může se zaměstnavatelem okamžitě zrušit pracovní poměr např. z důvodu, že po 

něm zaměstnavatel požaduje výkon práce výrazně nad rámec právními předpisy limitovanou 

pracovní dobu, pro hrubé urážky či sexuální obtěžování zaměstnavatelem či pro nevyplacení 

odměny za práci v nezanedbatelné výši zaměstnavatelem či po delší dobu.263 

Stejně jako u (řádné) výpovědi se současně musí posoudit i existence tzv. negativní 

prognózy směrem do budoucna (negative Prognose), naplnění principu „ultima ratio“ (Ultima-

Ratio-Prinzip) a zvážení zájmů (Interessenabwägung) zaměstnavatele a zaměstnance, což platí jak 

pro okamžité zrušení ze strany zaměstnavatele, tak i ze strany zaměstnance. Teprve poté je možné 

přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru.  

Shodně pro obě strany platí i subjektivní lhůta dvou týdnů ode dne, kdy se strana, která je 

oprávněná okamžitě zrušit pracovní poměr, dozvěděla o existenci důležitého důvodu 

(§ 626 odst. 2 BGB). 

Pokud jde o ochranu zaměstnanců před okamžitým zrušením pracovního poměru, tato je 

v některých případech stejná, v jiných případech méně intenzivní než v případě (řádné) výpovědi. 

Obdobně jako v případě (řádné) výpovědi264 jsou před okamžitým zrušením pracovního poměru 

chráněny ženy během těhotenství, prvních čtyř měsíců po potratu po dvanáctém týdnu těhotenství 

či během prvních čtyř měsíců po porodu (dle ustanovení § 17 MuSchG), osoby čerpající 

rodičovskou dovolenou (Elternzeit), a to již od okamžiku, kdy o rodičovskou dovolenou požádaly, 

maximálně však 8 týdnů před nastoupením na tuto dovolenou, nedosáhlo-li dítě věku 3 let, 

14 týdnů, jedná-li se o dítě mezi 3 a 8 lety věku (dle ustanovení § 18 BEEG), stejně jako osoby 

ošetřující blízkého příbuzného (dle § 5 odst. 1 PflegeZG). Zákaz okamžitého zrušení pracovního 

poměru je však, stejně jako v případě (řádné) výpovědi, možné ve zvláštních případech a k žádosti 

zaměstnavatele prolomit se souhlasem příslušného (zemského) orgánu. 

I v případě osob těžce tělesně postižených (Schwerbehinderte) platí obdobná pravidla jako 

u (řádné) výpovědi, a to v tom smyslu, že okamžité zrušení podléhá dle § 168 a násl. SGB IX 

                                                 

263 Srov. LINGEMANN, S. Kündigungsschutz. München: C.H. Beck, 2011, str. 216-221. 
264 Srov. „Exkurz SRN - výpověď ze strany zaměstnavatele“. 
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souhlasu příslušného integračního úřadu (Integrationsamt). Zákon nicméně 

v § 174 odst. 4 SGB IX výslovně uvádí, že souhlas by měl být dán, pokud k okamžitému zrušení 

dojde z důvodu, který nemá spojitost s postižením. 

Pokud jde o osoby vykonávající vojenskou službu (event. civilní službu) či účastnící se 

vojenského cvičení, ustanovení § 2 odst. 3 věty první ArbPlSchG přímo uvádí, že právo na 

výpověď z důležitého důvodu (wichtiger Grund) zůstává nedotčeno. Fakticky tím zákon hovoří 

o právu na okamžité zrušení pracovního poměru. Tyto skupiny osob tak před okamžitým zrušením 

pracovního poměru chráněny nejsou. Totéž (zmínka v zákoně o „výpovědi z důležitého důvodu“) 

platí i, jak uvedeno výše, ohledně osob připravujících se k výkonu povolání, které jsou dle 

§ 22 BBiG sice (po uplynutí zkušební doby) chráněny před (řádnou) výpovědí, nikoli však před 

okamžitým zrušením pracovního poměru, stejně tak jako ohledně poslanců Spolkového sněmu či 

nejrůznějších pověřenců [pro ochranu před imisemi (Immissionsschutzbeauftragte), pro ochranu 

před haváriemi (Störfallsschutzbeauftragte), pro ochranu vod (Gewässerschutzbeauftragte) či pro 

ochranu osobních údajů (Datenschutzbeauftragte)] po dobu výkonu jejich funkce a rok poté. 

Zákaz okamžitého zrušení pracovního poměru zástupců zaměstnanců po dobu jejich 

výkonu funkce a rok (půl roku) po uplynutí funkčního období před okamžitým zrušením 

pracovního poměru, na rozdíl zákazu (řádné) výpovědí, neexistuje. Tyto osoby jsou nicméně 

chráněny tak, že okamžité zrušení jejich pracovního poměru podléhá souhlasu podnikové rady 

(§ 103 BetrVG).  

Exkurz SRN - zvláštní případy výpovědi/okamžitého zrušení pracovního poměru 

Pro zajímavost je vhodné též zmínit čtyři zvláštní případy, které není možné jednoduše 

zařadit.  

Prvním z nich je případ tzv. výpovědi měnící pracovní poměr (Änderungskündigung), 

kterou může podat zaměstnavatel i zaměstnanec, přičemž může mít základ jak ve formě (řádné) 

výpovědi (ordentliche Änderungskündigung), tak (teoreticky) i ve formě okamžitého zrušení 

pracovního poměru (außerordentliche Änderungskündigung). Jedná se o jakýsi návrh jednoho 

z účastníků, v praxi z logiky věci výrazně častěji zaměstnavatele, na změnu pracovních podmínek, 

která nemůže být uskutečněna v mezích sjednané pracovní smlouvy s tím, že buďto bude tento 

návrh akceptován a pracovní poměr bude nadále za takto změněných podmínek pokračovat, anebo 

akceptován nebude a pracovní poměr skončí „běžným“ způsobem. Zaměstnavatel může buďto 

spojit výpověď/okamžité zrušení pracovního poměru s nabídkou pokračování v pracovním poměru 

za změněných podmínek nebo dát výpověď/okamžité zrušení pracovního poměru s odkládací 
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podmínkou, pro případ, nedošlo-li by k přijetí předložené nabídky změny.265 Z těchto jednání ze 

strany zaměstnavatele je uvedená možnost výslovně zmíněna v § 2 KSchG. Obligatorní je 

v každém případě písemná forma tohoto právního jednání, přičemž výpověď/okamžité zrušení 

pracovního poměru a návrh na změnu představují jeden celek. Zaměstnanec, jak naznačeno výše, 

může návrh na změnu pracovních podmínek buďto bezvýhradně přijmout (i konkludentně), 

odmítnout (v tom případě pracovní poměr skončí) či jej přijmout s výhradou, kterou musí uplatnit 

během výpovědní doby, nejpozději však do tří týdnů ode dne doručení výpovědi, žalobou u soudu 

(Änderungsschutzklage). Soud pak rozhodne, zda je navržená změna pracovních podmínek 

sociálně ospravedlnitelná či nikoli. V případě, že nikoli, pokračuje zaměstnancův pracovní poměr 

za dosavadních podmínek. Soud při posuzování žalob posuzuje v prvé řadě ospravedlnitelnost 

nově nabídnutých pracovních podmínek, následně pak způsobem výše popsaným opodstatněnost 

důvodů k výpovědi (okamžitému zrušení pracovního poměru).266 

Další tři případy sice patří k problematice okamžitého zrušení pracovního poměru, 

zařazovány ale bývají v odborných publikacích samostatně. Jedná se o tzv. výpověď z podezření 

(Verdachtskündigung), tzv. výpověď pod nátlakem (Druckkündigung) a tzv. provokovanou 

výpověď (Provozierte Kündigung).  

Prostřednictvím tzv. výpovědi z podezření (Verdachtskündigung) může zaměstnavatel 

okamžitě zrušit pracovní poměr v případě, došlo-li k natolik naléhavému podezření ohledně 

závažného porušení povinností zaměstnancem, že byla značně narušena vzájemná důvěra. 267 

Rozhodovací praxe soudů dovodila nezbytnost existence celkem sedmi předpokladů, na základě 

kterých je možné tímto způsobem pracovní poměr okamžitě zrušit:268 

1.) existující nezbytné podezření (a nikoli prokázané závadné jednání) 

2.) podezření má oporu v nepochybných objektivních okolnostech konkrétního případu 

3.) okolnosti případu s převažující pravděpodobností souvisí s jednáním dotčeného 

zaměstnance 

4.) jde o takové jednání, které je způsobilé zapříčinit okamžité zrušení pracovního poměru 

z důvodů spočívajících v chování zaměstnance 

5.) samotné podezření je takového charakteru, že je závažně narušena důvěra pro 

pokračování pracovního poměru 

6.) zaměstnavatel učiní patřičné kroky k objasnění skutkového stavu věci 

                                                 

265 JUNKER, A. Grundkurs Arbeitsrecht. 17. Aufl. München: C.H. Beck, 2018, str. 235. 
266 Podrobněji k problematice výpovědi měnící pracovní poměr srov. LINGEMANN, S. Kündigungsschutz. München: 

C.H. Beck, 2011, str. 197-214. 
267 Srov. tamtéž, str. 132-133. 
268 Viz JUNKER, A. Grundkurs Arbeitsrecht. 17. Aufl. München: C.H. Beck, 2018, str. 230. 
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7.) zaměstnanci je dána příležitost vyjádřit se 

 

Tzv. výpověď pod nátlakem (Druckkündigung) představuje situaci, kdy zaměstnanci nebo 

třetí osoby (např. skupina zaměstnanců podáním výpovědí či zákazníci zrušením objednávek) 

vyhrožují zaměstnavateli jeho znevýhodněním, které by mohlo vést k jeho budoucím vysokým 

provozním škodám tak, aby zaměstnavatele přiměli dát výpověď konkrétnímu zaměstnanci. 

Nicméně v případě, je-li zaměstnavatel v důsledku výhružek donucen skutečně takovou výpověď 

dát (např. k odvrácení hrozících závažných škod), bude dovozováno, že se jedná o výpověď 

z provozních důvodů, na jejíž posouzení se uplatní přísná měřítka ohledně její platnosti.269 

Tzv. provokovaná výpověď (Provozierte Kündigung) znamená, že zaměstnavatel může 

okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem za situace, kdy se zaměstnanec dopouští 

hrubého a urážlivého jednání vůči zaměstnavateli či ostatním zaměstnancům. V tomto smyslu se 

ale dle mého názoru nejedná o nic mimořádného, když i v rámci českého pracovního práva by bylo 

v takovémto případě možné uvažovat nejen nad důvodem k výpovědi, ale právě i nad možností 

zaměstnavatele okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem. Muselo by se v každém případě 

jednat nepochybně o vysokou intenzitu jednání zaměstnance.270 

4.4. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

 Dle ustanovení § 66 ZP může zaměstnavatel či zaměstnanec jednostranně zrušit pracovní 

poměr ve zkušební době, a to z jakéhokoli důvodu či bez jeho uvedení. Pro zrušení pracovního 

poměru ve zkušební době je nezbytná písemná forma (jinak se k němu nepřihlíží) a z logiky věci 

pak pochybnosti nevzbuzující projev vůle týkající se záměru skončit pracovní poměr tímto 

způsobem.  

 Pracovní poměr končí dnem doručení zrušení, pokud v něm není uveden den pozdější. To 

znamená, že ve zrušení lze uvést i konkrétní den. Není však možné zrušit pracovní poměr se 

zpětnou účinností ke dni předcházejícímu doručení zrušení pracovního poměru druhé straně. 

V takovémto případě skončí pracovní poměr dnem doručení. V případě, byl-li by ve zrušení 

pracovního poměru ve zkušební době určen den následující po uplynutí zkušební doby, pracovní 

                                                 

269 Srov. JUNKER, A. Grundkurs Arbeitsrecht. 17. Aufl. München: C.H. Beck, 2018, str. 230-231. 
270 V tomto směru lze uvést, že podobnou věcí se již české soudy zabývaly. Například v konkrétním případě vulgárních 

urážek nadřízeného jím podřízeným zaměstnancem se případ dostal až k Nejvyššímu soudu, resp. i k Ústavnímu 

soudu. V tomto sporu byl úspěšnější stranou zaměstnanec, neboť okamžité zrušení pracovního poměru bylo shledáno 

neplatným (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 2. 2016, sp. zn. II. ÚS 180/2016, a jemu předcházející soudní 

rozhodnutí).  
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poměr skončí posledním dnem zkušební doby.271 Vyloučeno by nicméně nemělo být ani ujednání 

případné podmínky, že eventuální zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být druhé 

straně doručeno např. 7 dní předem.272 

I v rámci zkušební doby není vyloučený i jiný způsob skončení pracovního poměru, např. 

jeho okamžitým zrušením či výpovědí, jsou-li splněny jejich případné podmínky.273  

Pro úplnost k této problematice lze doplnit judikatorně podpořený závěr274, že při zrušení 

pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době bez udání důvodu není samo o sobě 

vyloučeno zkoumání, zda v konkrétním případě nemohlo jít o případné diskriminační rozvázání 

pracovního poměru se všemi jeho souvislostmi a důsledky. Na druhou stranu lze pro zajímavost 

poukázat např. na případ těhotné zaměstnankyně, s níž byl zrušen pracovní poměr ve zkušební 

době, a který se později dostal až k Ústavnímu soudu. Zaměstnankyně brojící proti zrušení 

pracovního poměru ve zkušební době na základě jí tvrzené diskriminace zaměstnavatelem 

nicméně s ohledem na veškeré skutkové okolnosti případu úspěšná nebyla. Ústavní soud k tomu 

mimo jiné zmínil275, že příslušná ustanovení zákona č. 198/2009 Sb., zákon o rovném zacházení a 

o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na ustanovení § 66 ZP „nelze vykládat natolik 

extenzivním způsobem, který by v případě těhotenství zaměstnankyně v podstatě eliminoval 

možnost zrušení pracovního poměru ve zkušební době“. 

 Vzhledem ke skutečnosti, že se logicky jedná o institut umožňující oběma stranám hned 

v začátcích pracovního poměru jednoduše ukončit jednostranně pracovní poměr (např. v případech, 

kdy jeden z jeho účastníků rychle vyhodnotí, že mu takovýto pracovní poměr z nejrůznějších 

důvodů nevyhovuje), je jeho úprava v zákoníku práce stručná, jasná a v zásadně nekomplikovaná. 

Zaměstnanec tak ve zkušební době nepožívá zvýšené ochrany jako (následně) po jejím uplynutí. 

Zákoník práce ve vztahu ke zrušení pracovního poměru ve zkušební stanovuje fakticky jedinou 

překážku, a to tu, že zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 

14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. K tomu pak lze 

připomenout, že v případě dočasné pracovní neschopnosti a obecně celodenních překážek v práci 

a dovolené zaměstnance se dle § 35 odst. 4 ZP zkušební doba prodlužuje. Zákon na druhou stranu 

                                                 

271 Srov. se závěry rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 4. 1995, sp. zn. 6 Cdo 11/94, či usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 6. 2. 2008, sp. zn. 21 Cdo 1846/2007. 
272  Srov. MLÝNKOVÁ, A. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Soukromé právo. 2018, č. 9, str. 23. 

Takovouto možnost ostatně připouští i jedno ze starších rozhodnutí (tehdejšího) Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 

17. 11. 1967, sp. zn. 6 Cz 136/67. 
273 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2004, sp. zn. 21 Cdo 347/2004. 
274 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. 21 Cdo 2195/2008. 
275 Viz jeho usnesení ze dne 13. 3. 2018, sp. zn. IV. ÚS 4091/17. 
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logicky nezakazuje, aby byl v těchto případech pracovní poměr ukončen ve zkušební době ze 

strany zaměstnance. 

Exkurz SRN - zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

 V rámci zkušební doby v pravém slova smyslu (Probezeit) je možné zrušit pracovní poměr 

s výpovědní dobou trvající dva týdny (§ 622 odst. 3 BGB), byť odchylná úprava sjednaná 

v kolektivní smlouvě, a to i ve smyslu zkrácení této doby, je rovněž možná (§ 622 odst. 4 BGB za 

současného dodržení § 622 odst. 6 BGB).276  Zákonná úprava je stran maximální délky trvání 

zkušební doby oproti české právní úpravě poměrně příznivá a dává oběma stranám delší čas „na 

rozmyšlenou“ ohledně dalšího pokračování v pracovním poměru, nicméně současně není tak 

flexibilní, a to z pohledu existence dvoutýdenní výpovědní doby, byť smluvně modifikovatelné. 

Německé právní předpisy neobsahují žádnou zvláštní ochranu zaměstnance před zrušením 

pracovního poměru ve zkušební době při jeho dočasné pracovní neschopnosti, na druhou stranu, 

jakkoli to výslovně MuSchG neuvádí, jsou před zrušením pracovního poměru chráněny během 

zkušební doby i těhotné ženy.277  

  

                                                 

276 Srov. „Exkurz SRN - výpovědní doba“. 
277 Zde vycházím z mnohých internetových zdrojů (byť i ty si někdy protiřečí a neodkazují na žádné konkrétní zákonné 

ustanovení, stejně tak jako na relevantní judikaturu), neboť odborná literatura, kterou jsem měl k dispozici, se věnuje 

zkušební době poskrovnu a tuto otázku neřeší ani v rámci zvláštního zákazu výpovědi. Problematické také je, že 

v SRN se obecně užívá pojem „Kündigung“ pro všechna k české právní úpravě ekvivalentní jednostranná právní 

jednání směřující k rozvázání pracovního poměru. 



84 

 

5. Skončení pracovního poměru na základě právní události 

  

Pracovní poměr může skončit i na základě právní události, tedy objektivní skutečnosti 

nastávající zcela nebo alespoň zčásti nezávisle na lidské vůli. 278  Může se jednat o smrt 

zaměstnance, smrt zaměstnavatele či uplynutí doby. 

5.1. Smrt zaměstnance či zaměstnavatele  

 Vzhledem ke skutečnosti, že dle § 2 odst. 1 ZP může zaměstnanec konat práci pouze osobně, 

neexistuje žádná jiná možnost, v důsledku které by pracovní poměr mohl nadále trvat po 

zaměstnancově smrti či jeho prohlášení za mrtvého, které má dle § 71 odst. 2 OZ stejné právní 

účinky. Pracovní poměr zaniká okamžikem smrti zaměstnance, eventuálně dnem právní moci 

rozsudku o prohlášení za mrtvého. Je-li posléze rozhodnutí o prohlášení za mrtvého zrušeno, 

pracovní poměr se neobnovuje.279 

 V případě smrti zaměstnavatele-fyzické osoby, resp. obdobně prohlášením zaměstnavatele 

za mrtvého, pracovní poměr rovněž zaniká, ovšem s jednou výjimkou, a tou je pokračování 

v živnosti, jak uvádí § 342 odst. 1 věta první ZP. V tomto případě je totiž možný přechod práv a 

povinností na jiného zaměstnavatele ve smyslu § 338 ZP. Teprve nehodlá-li oprávněná osoba 

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

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů280, nebo v poskytování zdravotních 

služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů281, zaniká pracovní poměr marným 

uplynutím tříměsíční lhůty ode dne smrti zaměstnavatele (§ 342 odst. 1 věta druhá ZP). V tomto 

smyslu vyvstává otázka případné ústavnosti právní úpravy uvedené v zákoníku práce, neboť 

z hlediska možnosti trvání pracovního poměru i smrti zaměstnavatele vytváří dvě 

                                                 

278 BĚLINA, M. in BĚLINA, M., PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. 7. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2017, str. 203. 
279 Viz PUTNA, M. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 278. 
280 Dle § 13 odst. 1 tohoto zákona platí, že v provozování živnosti mohou za určitých podmínek až do skončení řízení 

o pozůstalosti pokračovat vyjmenované osoby. Dle písm. b) jsou to dědicové ze zákona, není-li dědiců ze závěti, dle 

písm. c) jsou to dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo (registrovaný) partner, i když není dědicem, je-li 

spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti, dle písm. e) pak pozůstalý manžel nebo (registrovaný) 

partner splňující podmínku uvedenou v písm. c), pokud v živnosti nepokračují dědicové. Při naplnění dalších 

podmínek pak tyto osoby mohou pokračovat v živnosti i po skončení řízení o pozůstalosti. 
281 Konkrétně za podmínek stanovených § 27 tohoto zákona. 
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„kategorie“ zaměstnanců, když u mnohých zaměstnanců pracovní poměr smrtí zaměstnavatele 

automaticky a bez dalšího zaniká.282 

 V souvislosti s touto právní událostí je důležité ustanovení § 328 ZP týkající se peněžitých 

práv zaměstnance a zaměstnavatele v případě smrti zaměstnance. Peněžitá práva zaměstnance jeho 

smrtí nezanikají. Do výše trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku přecházejí mzdová 

(platová) práva z pracovního poměru (postupně) na jeho manžela (manželku), děti a rodiče, jestliže 

s ním žili ve společné domácnosti. Není-li těchto osob, stávají se předmětem dědictví. Tím jsou 

pak automaticky částky převyšující trojnásobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. 

Peněžitá práva zaměstnavatele pak smrtí zaměstnance zanikají, avšak s výjimkou práv, o kterých 

bylo pravomocně rozhodnuto nebo byla zaměstnancem před jeho smrtí písemně uznána co do 

důvodu i výše, stejně tak jako práv na náhradu úmyslně způsobené škody.283  V případě smrti 

zaměstnavatele a s ní souvisejícím zánikem pracovního poměru jsou práva a povinnosti 

předmětem dědění a jsou vypořádána v řízení o pozůstalosti.284 

Taxativní výčet způsobů skončení pracovního poměru nijak neupravuje situaci, kdy dojde 

k zániku zaměstnavatele – právnické osoby v případě, nedošlo-li k přechodu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů ve smyslu § 338 ZP. Za této situace je nicméně logické, že dochází 

analogicky rovněž ke skončení pracovního poměru, neboť právnická osoba není v takovémto 

případě způsobilá vystupovat jako zaměstnavatel a vykonávat práva nebo plnit povinnosti 

vyplývající z pracovního poměru.285 

Exkurz SRN - smrt zaměstnance či zaměstnavatele 

 Smrtí zaměstnance dochází dle právní úpravy SRN k zániku pracovního poměru ze zákona, 

přičemž se vychází z ustanovení § 613 BGB, neboť výkon práce je ryze osobní povinnost 

zaměstnance, kterou nemohou jeho dědicové převzít. Konkrétněji právní předpisy příslušná 

                                                 

282 Srov. zejména § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, definující, co není živností podle tohoto zákona. Ohledně této právní úpravy se však ztotožňuji s názorem, 

že „nelze nalézt legitimní důvod, proč by zaměstnanci živnostníků a poskytovatelů zdravotnických služeb měli být lépe 

chráněni než zaměstnanci jiných fyzických osob. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů u pokračování 

v živnosti a pokračování v poskytování zdravotnických služeb totiž není podmíněn ani množstvím zaměstnanců, ani 

charakterem práce konané pro zaměstnavatele - živnostníka či poskytovatele zdravotnických 

služeb.“ Viz ŠTEFKO, M. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2019, str. 1415. Ústavností uvedeného zákonného ustanovení (byť v jeho předchozím částečně odlišném znění) se 

zabýval Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06. Návrhu na jeho zrušení nicméně 

nevyhověl. 
283 Srov. DOLEŽÍLEK, J. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2019, str. 1335-1336. 
284 Srov. PTÁČEK, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 287. 
285 Srov. tamtéž, str. 275. 
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pravidla (tak jako je tomu v ČR) neupravují. V každém případě je předmětem dědictví 

nevyplacená mzda za odpracovanou dobu (včetně přesčasů) do doby smrti zaměstnance, a to na 

základě § 1922 BGB. 

 Smrtí zaměstnavatele pracovní poměr zásadně nekončí. Dle odborných publikací se 

dovozuje pouze výjimka pro případy, kdy je výkon práce zaměstnance přímo vázán na osobu 

zaměstnavatele (osobní pečovatel, osobní učitel atd.). Tehdy pracovní poměr končí. Pokud by 

nebyla jednoznačná shoda ohledně výkladu příslušné pracovní smlouvy stran vazby výkonu práce 

přímo na osobu zaměstnavatele, pravděpodobně by před soudy obstálo i řešení spočívající 

v okamžitém zrušení pracovního poměru (ze strany zaměstnance či dědiců zemřelého 

zaměstnavatele).286 Až na tyto výjimky je tak zjevné, že německá právní úprava, na rozdíl od české, 

preferuje spíše pokračování v pracovním poměru. 

5.2. Uplynutí doby 

 Je-li mezi stranami sjednán pracovní poměr na dobu určitou, končí tento uplynutím 

sjednané doby, a to ex lege. Dle právní úpravy uvedené v ustanovení § 65 odst. 1 ZP není 

skutečností, že byl sjednán pracovní poměr na dobu určitou, nijak omezena možnost jeho skončení 

ostatními způsoby uvedenými v zákoně. Z logiky věci ale skončí pracovní poměr v každém 

případě uplynutím doby v situaci, kdy by sice nastal jiný ze způsobů skončení (např. byla dána 

výpověď), ale na základě tohoto jiného způsobu by měl pracovní poměr skončit až později, tedy 

po uplynutí sjednané doby. Zákon současně stanovuje zaměstnavateli povinnost spočívající v tom, 

že je-li doba trvání pracovního poměru vymezena dobou trvání určitých prací, je povinen 

informovat zaměstnance o skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň tři dny předem. 

Nedodržení této povinnosti nicméně nemá vliv na skončení pracovního poměru, neboť jde 

o pořádkovou lhůtu. Její případné nedodržení však může vést k sankci ze strany orgánů inspekce 

práce, eventuálně k povinnosti nahradit zaměstnanci vzniklou škodu. 287  Ustanovení 

§ 65 odst. 2 ZP pak upravuje situaci, kdy zaměstnanec po uplynutí sjednané doby trvání 

pracovního poměru pokračuje288  s vědomím zaměstnavatele v konání prací. V tomto případě 

                                                 

286 Srov. např. BROX, H., RÜTHERS, B., HENSSLER, M. Arbeitsrecht. 18., neu bearb. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer, 

2011, str. 212-213. 
287 Srov. HŮRKA, P. in HŮRKA, P. a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 3. 2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018, str. 227, či DOLEŽÍLEK, J. in BĚLINA, 

M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, str. 387. 
288 Pokračováním v práci je však výhradně skutečný (faktický) výkon práce podle pracovní smlouvy. Je-li po uplynutí 

sjednané doby zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti, nemůže jít o pokračování v konání prací. Srov. rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2017, sp. zn. 21 Cdo 4683/2017. 
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dochází k transformaci pracovního poměru na pracovní poměr uzavřený na dobu neurčitou. Pro 

naplnění pojmu „s vědomím zaměstnavatele“ postačuje, je-li práce konána i jen s vědomím 

nejbližšího nadřízeného, eventuálně pak i jiné osoby, která není ve vztahu k zaměstnavateli 

v pracovním poměru, ale jedná jménem zaměstnavatele jako jeho zástupce na základě dohody 

o plné moci.289  

Problematika pracovních poměrů na dobu určitou a jejich skončení s sebou může přinášet 

četná úskalí. Vzhledem k tomu, že tyto pracovní poměry bývají často sjednávány k řešení zástupu 

za rodičovskou dovolenou zaměstnance (zaměstnankyně), může dojít např. k tomu, že doba trvání 

pracovního poměru zastupujícího zaměstnance je v pracovní smlouvě vymezena „dobou trvání 

rodičovské dovolené X.Y.“. Tato rodičovská dovolená k určitému dni skončí (dle 

§ 196 ZP nejpozději po dosažení věku 3 let dítěte), nicméně po dohodě se zaměstnavatelem se 

zaměstnankyně X.Y. nevrací do práce a místo toho čerpá neplacené volno za účelem další péče 

o dítě do 4 let. Pokud zaměstnavatel neupraví se zastupujícím zaměstnancem adekvátním 

způsobem pracovní smlouvu a zaměstnanec pokračuje s vědomím zaměstnavatele v práci, mění se 

jeho pracovní poměr na dobu neurčitou.290 

Exkurz SRN - uplynutí doby 

Pracovní poměr může podle právní úpravy SRN skočit uplynutím doby, a to na základě 

obecného ustanovení § 620 odst. 1 BGB ve spojení s již konkrétním § 620 odst. 3 BGB přímo 

odkazujícím na TzBfG. Pracovní poměr může skončit uplynutím doby, dosažením sjednaného 

účelu, eventuálně pak dosažením rozvazovací podmínky (auflösende Bedingung) či věkové 

hranice (Altersgrenze), byly-li sjednány.291 Podstatná je pak právní úprava uvedená v § 15 TzBfG, 

konkrétně zejména jeho odstavec 2, který upřesňuje, že v případě dosažení sjednaného účelu končí 

pracovní poměr tímto okamžikem, nejpozději však do dvou týdnů ode dne doručení písemného 

oznámení zaměstnavatele zaměstnanci o dosažení tohoto účelu, což s ohledem na § 21 TzBfG platí 

i v případě rozvazovací podmínky. Ustanovení § 15 odst. 5 TzBfG pak uvádí, že uplyne-li sjednaná 

doba trvání pracovního poměru, stává se z něj pracovní poměr na dobu neurčitou, pokud 

zaměstnavatel neodkladně nevznese námitky nebo neinformuje o dosažení účelu pracovního 

poměru. 

                                                 

289  Viz rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2002, sp. zn. 21 Cdo 2080/2001, a ze dne 15. 12. 2005, 

sp. zn. 21 Cdo 568/2005. 
290 Srov. BUKOVJAN, P., CHLÁDKOVÁ, A. Zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Práce a mzda. 2010, 

č. 7, str. 15-16. 
291 V podrobnostech týkajících se ujednání o době trvání pracovního poměru srov. „Exkurz SRN - základy německého 

pracovního práva“. 
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5.3. Uplynutí doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo 

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou 

kvalifikaci 

 Uvedený způsob skončení pracovního poměru, upravený v § 48 odst. 3 písm. c) ZP, se týká 

výhradně cizinců nebo fyzických osob bez státní příslušnosti, kteří mohou být v České republice 

zaměstnáni jen tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání a k pobytu na jejím území nebo jsou-li 

držiteli zaměstnanecké nebo tzv. modré karty, nestanoví-li zákon, že k zaměstnávání cizince či 

osoby bez státní příslušnosti se nevyžadují povolení k zaměstnání, zaměstnanecká nebo tzv. modrá 

karta. 292  Jak stanovuje zákoník práce, v případě cizinců, resp. fyzických osob bez státní 

příslušnosti, skončí pracovní poměr automaticky v důsledku uplynutí doby, na kterou bylo vydáno 

příslušné povolení. Není proto nutné jakkoli právně jednat. Zákoník práce současně doslova (byť 

v zásadě nadbytečně) uvádí, že pracovní poměr tímto způsobem skončí, „pokud k jeho skončení 

nedošlo již jiným způsobem“. 

  

                                                 

292 V podrobnostech viz PTÁČEK, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2019, str. 277. 
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6. Skončení pracovního poměru na základě úředního rozhodnutí 

  

Na základě úředního rozhodnutí může pracovní poměr skončit rovněž pouze v případě 

cizince (osoby bez státní příslušnosti), a to buďto podle § 48 odst. 3 písm. a) ZP dnem, kdy má 

skončit jeho pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení 

k pobytu, nebo podle § 48 odst. 3 písm. b) ZP dnem, kdy nabyl právní moci rozsudek ukládající 

mu trest vyhoštění z území České republiky. I u obou těchto způsobů skončení pracovního poměru 

zákoník práce nadbytečně uvádí, že pracovní poměr těmito způsoby skončí, „pokud k jeho 

skončení nedošlo již jiným způsobem“. 

6.1. Vykonatelné rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu 

 Dle ustanovení § 48 odst. 3 písm. a) ZP skončí pracovní poměr cizince (osoby bez státní 

příslušnosti) dnem, kterým má skončit jeho pobyt na území České republiky podle vykonatelného 

rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu. Konkrétně se jedná o rozhodnutí dle ustanovení § 46a až 

§ 46f  a § 77 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví podrobný výčet důvodů 

vyplývajících jak ze žádosti podané zaměstnancem-cizincem, tak z dalších důvodů souvisejících 

především s chováním cizince. Na základě takovéhoto rozhodnutí je zaměstnanci určena lhůta 

k vycestování z území České republiky, přičemž jejím posledním dnem současně končí předmětný 

pracovní poměr. 

6.2. Trest vyhoštění 

 Pracovní poměr cizince (fyzické osoby bez státní příslušnosti) skončí rovněž dnem nabytí 

právní moci rozsudku ukládajícímu takovémuto zaměstnanci trest vyhoštění z území České 

republiky, a to konkrétně na základě § 48 odst. 3 písm. b) ZP. Právním základem pro rozsudek 

ukládající tento druh trestu, jenž může být uložen pouze pachatelům trestných činů, kteří nejsou 

občany České republiky, je ustanovení § 80 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. Uvedený trest je možné uložit ve výměře od jednoho roku do deseti let, 

eventuálně i na dobu neurčitou. 
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7. Skončení pracovního poměru u vedoucích zaměstnanců 

  

V případě vedoucích zaměstnanců platí nad rámec výše uvedených způsobů skončení 

pracovního poměru další specifická právní úprava. 

 V prvé řadě platí (§ 73 odst. 1 ZP), že vedoucí zaměstnanec, jehož pracovní poměr vznikl 

jmenováním ve smyslu § 33 odst. 3 ZP, může být ze svého pracovního místa odvolán, a to osobou 

uvedenou v § 33 odst. 4 téhož zákona. Stejně tak se může tohoto místa vzdát.  

 Možnost odvolání z vedoucího místa může existovat i v případě, nevznikl-li pracovní poměr 

jmenováním, a to za situace, je-li zaměstnavatelem jiná právnická osoba než uvedená 

v § 33 odst. 3 ZP nebo je-li zaměstnavatelem fyzická osoba. V takovém případě může být dle 

§ 73 odst. 2 ZP s vedoucím zaměstnancem dohodnuta možnost odvolání z pracovního místa, je-li 

zároveň dohodnuto, že se vedoucí zaměstnanec může tohoto místa vzdát. Ustanovení 

§ 73 odst. 3 ZP však omezuje tuto možnost výhradně na vedoucí místa v přímé řídící působnosti 

statutárního orgánu nebo v přímé řídící působnosti vedoucího zaměstnance přímo podřízeného 

statutárnímu orgánu, je-li zaměstnavatelem právnická osoba, resp. v přímé řídící působnosti 

zaměstnavatele či jemu přímo podřízeného zaměstnance, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba. 

Obojí pak za podmínky, že tomuto vedoucímu zaměstnanci je podřízen další vedoucí zaměstnanec. 

Dle aktuální judikatury Nejvyššího soudu293 je možné se od ustanovení § 73 odst. 2 a 3 ZP odchýlit 

(v kolektivní nebo jiné smlouvě či vnitřním předpisu), a to rozšířením či zúžením okruhu osob, 

s nimiž je možné dohodu o možnosti odvolání sjednat. Musí se však v každém případě jednat 

o vedoucího zaměstnance ve smyslu § 11 ZP. Dle § 73 odst. 4 ZP pak platí, že odvolání takovéhoto 

vedoucího zaměstnance může provádět výhradně statutární orgán zaměstnavatele-právnické osoby 

či přímo zaměstnavatel-fyzická osoba. 

 Konkrétní postup pro případy odvolání nebo vzdání se z pracovního místa vedoucího 

zaměstnance upravuje ustanovení § 73a ZP. Základem je především písemná forma těchto 

právních jednání, jinak jsou neplatná. Výkon práce na uvedeném vedoucím pracovním místě končí 

dnem následujícím po doručení odvolání nebo vzdání se pracovního místa adresovaného druhé 

straně, není-li v odvolání nebo vzdání se pracovního místa uveden den pozdější.  

 Pokud jde o důvody, pro které může zaměstnanec odvolán z vedoucího místa, platí, že 

zaměstnanec, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním na vedoucí místo (§ 33 odst. 3 ZP) může 

být odvolán z jakéhokoli důvodu či bez jeho uvedení, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 

Vedoucí zaměstnanec, který uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o možnosti odvolání a vzdání se 

                                                 

293 Viz jeho usnesení ze dne 15. 8. 2018, sp. zn. 21 Cdo 1073/2017. 
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vedoucího místa, může být odvolán jen ze sjednaných důvodů, eventuálně z jakéhokoli důvodu či 

bez jeho uvedení, nebyly-li příslušné důvody sjednány. Zaměstnanec se svého vedoucího místa 

může vzdát kdykoli a z jakéhokoli důvodu, ledaže by bylo zvláštními právními předpisy či 

v dohodě stanoveno jinak.294 

 Zcela zásadní skutečností však je, že dle § 73a odst. 2 ZP odvoláním nebo vzdáním se 

pracovního místa vedoucího zaměstnance pracovní poměr sám o sobě nekončí, nýbrž trvá dál. Za 

této situace je totiž zaměstnavatel povinen zaměstnanci navrhnout jeho přeřazení na jinou práci 

odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Nutno zdůraznit, že se nemusí jednat 

automaticky o jiné vedoucí místo. Jedná se o jediný případ tzv. nabídkové povinnosti v zákoníku 

práce (na rozdíl od předchozího zákoníku práce, který tuto povinnost zakotvoval v daleko širším 

spektru případů295). Pokud takovou práci zaměstnavatel nemá nebo jí zaměstnanec odmítne, je 

dána fikce výpovědního důvodu dle § 52 písm. c) ZP, jinak řečeno tzv. fikce nadbytečnosti 

zaměstnance. Zaměstnavatel tak má možnost dát zaměstnanci výpověď z tohoto důvodu, ačkoli se 

zaměstnanec nestal nadbytečným v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele. Nejvyšší soud shrnul 

smysl předmětné právní úpravy následujícím způsobem296: „Nabídková povinnost zaměstnavatele 

představuje svou povahou „přímus“ zaměstnavatele učinit zaměstnanci ofertu směřující 

k uzavření dohody o převedení na jinou práci (ke změně pracovního poměru) ve smyslu 

ust. § 40 odst. 1 zákoníku práce. Právní úprava tím sleduje cíl, aby zaměstnavatel před tím, než 

podá výpověď z pracovního poměru, nabídl zaměstnanci jinou práci odpovídající jeho 

zdravotnímu stavu a kvalifikaci s ohledem na to, že k výpovědi z pracovního poměru má docházet 

z důvodů zpravidla nezávislých na možnostech zaměstnance. Rozhodnutí, zda této nabídky bude 

využito, závisí výlučně na zaměstnanci, který může tuto pracovní příležitost odmítnout; přijme-li 

nabízenou práci, dojde tím ke změně pracovního poměru ohledně dohodnutého druhu práce, 

popřípadě též místa výkonu práce, ve smyslu ust. § 40 odst. 1 zákoníku práce a potřeba rozvázání 

pracovního poměru tím odpadá. Výpověď z pracovního poměru podle ustanovení 

§ 73a odst. 2 věty druhé a § 52 písm. c) zák. práce proto zaměstnavatel smí dát zaměstnanci jen 

tehdy, nemá-li pro zaměstnance takovou práci nebo jestliže zaměstnanec takovou nabídku 

odmítl.“ Pokud jde o splnění povinnosti zaměstnavatele nabídnout zaměstnanci jinou práci, 

rozhodovací praxe soudů dovodila, že se nevyžaduje, aby zaměstnavatel navrhoval zaměstnanci 

                                                 

294 Viz DRÁPAL, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 448. 
295 Srov. § 46 odst. 2 předchozího zákoníku práce v jeho různých zněních. 
296 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2016, sp. zn. 21 Cdo 2064/2015. 
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takové pracovní zařazení, při němž by nebyla zcela využívána dosažená kvalifikace zaměstnance. 

Současně se nesmí jednat o práci, k níž zaměstnanec nemá potřebnou kvalifikaci a nemůže ji ani 

získat zaškolením nebo jinou průpravou. Zaměstnavatel nicméně může zaměstnanci nabídnout 

i práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci v jiném místě, než kde dosud konal práci 

nebo kde má své bydliště. 297  Při posuzování kvalifikace zaměstnance potřebné k případně 

nabídnuté práci by měl zaměstnavatel přihlížet nejen ke znalostem, které zaměstnanec nabyl 

dosaženým vzděláním, ale též k dovednostem a odborným zkušenostem, které získal výkonem 

dosavadní odborné praxe, a které spolu s teoretickými znalostmi nabytými vzděláním tvoří jeho 

kvalifikaci, a k míře jejich využitelnosti pro tuto práci. 298  Nejvyšší soud se v nedávné době 

zabýval 299  rovněž otázkou lhůty k přijetí návrhu zaměstnavatele na nové pracovní zařazení 

odvolaného zaměstnance, přičemž dospěl k závěru, že pro posouzení přiměřenosti takovéto lhůty 

je zejména významné, jaké informace o podmínkách výkonu nabízené práce měl zaměstnanec 

v době, kdy mu došel návrh zaměstnavatele na uzavření dohody o jeho dalším pracovním zařazení 

na tuto práci, a jaké další potřebné poznatky v tomto směru získal nebo měl možnost získat během 

lhůty určené mu zaměstnavatelem k přijetí návrhu. V každém případě pak platí, že nemá-li 

zaměstnavatel pro zaměstnance odpovídající práci nebo jí tento odmítne, nastává překážka v práci 

na straně zaměstnavatele, za kterou zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši 

průměrného výdělku (§ 208 ZP).  

V praxi může nastat situace, kdy byl ze své funkce odvolán vedoucí zaměstnanec, který již 

byl u stejného zaměstnavatele v pracovním poměru před jmenováním do funkce. V takovém 

případě je nutno vycházet z toho, že původní pracovní poměr se neobnovuje.300 

Obecně lze shrnout, že k uvedené problematice existuje četná judikatura (nad rámec v textu 

této práce odkazované), se kterou by se zejména zaměstnavatelé měli seznámit, aby měli „jistotu“, 

že postupují zcela v souladu s principy předmětné právní úpravy. Nepochybně i v tomto případě 

platí, že každý případ může být něčím specifický a je potřeba věnovat se důsledně všem jeho 

jednotlivostem. Lze se ale setkat i s názorem, že judikatura je mnohdy rozporná, a proto je namístě 

spíše doporučení, aby zaměstnavatelé v takovýchto situacích nabízeli odvolanému vedoucímu 

                                                 

297 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4897/2009. 
298 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2017, sp. zn. 21 Cdo 5567/2016. 
299 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2019, sp. zn. 21 Cdo 1528/2019. 
300 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2003, sp. zn. 21 Cdo 581/2003. 
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zaměstnanci jakoukoli pracovní pozici, která se jeví vhodná (například aby nabídli odvolanému 

vedoucímu skladu práci řadového skladníka), i když by si zaměstnanec měl kariérně „pohoršit“.301 

 Důležité nicméně je, že i ustanovení § 73 a § 73a ZP zasáhla novela č. 285/2020 Sb. Právní 

úprava účinná od 30. 7. 2020 nově jednoznačně stanoví302, že odvolatelnost zaměstnance je možné 

sjednat výhradně u vedoucích míst uvedených v § 73 odst. 3 ZP. Výše odkazovaná judikatura 

Nejvyššího soudu 303  se tak neuplatní. Důvodová zpráva 304  k návrhu novely č. 285/2020 Sb. 

doslova uvádí, že tomu tak je s ohledem na zásadu zvláštní zákonné ochrany postavení 

zaměstnance, když vůle zaměstnance může být deformována snahou získat či udržet si práci. 

Možnost v podstatě neomezeného jednostranného odvolání vedoucího zaměstnance ze strany 

zaměstnavatele (do účinnosti novely) totiž dle důvodové zprávy staví zaměstnance, jehož pracovní 

poměr nekončí, do značně nejistého postavení ohledně následného trvání jeho pracovního poměru, 

kdy s ohledem na fikci nadbytečnosti podle § 73a ZP je pro zaměstnavatele podstatně jednodušší 

s takovýmto zaměstnancem pracovní poměr jednostranně rozvázat. Uvedená novela tak 

nepochybně posiluje postavení zaměstnance. Ustanovení § 73a ZP pak je novelou dotčeno pouze 

v tom smyslu, že výkon práce odvolaného zaměstnance končí dnem doručení odvolání nebo 

vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance, nikoli den následující, nebyl-li v odvolání 

nebo vzdání se pracovního místa uveden den pozdější. Toto bude v praxi znamenat, že odvolaný 

vedoucí zaměstnanec nebude muset vykonávat práci pro zaměstnavatele ještě následující den po 

odvolání, což se jeví nepochybně jako smysluplné. 

  

                                                 

301 Srov. VRAJÍK, M. Specifika postavení vedoucích zaměstnanců. DHK – Daňová a hospodářská kartotéka. 2017, 

č. 14-15, str. 65. 
302 Ustanovení § 73 odst. 2 ZP v podobě účinné od 30. 7. 2020: „Jestliže je zaměstnavatelem jiná právnická osoba než 

uvedená v § 33 odst. 3 nebo fyzická osoba, může být s vedoucím zaměstnancem dohodnuta možnost odvolání 

z vedoucího pracovního místa podle odstavce 3, je-li zároveň dohodnuto, že se vedoucí zaměstnanec může tohoto místa 

vzdát.“ Slovní spojení „dohodnuta možnost odvolání z vedoucího pracovního místa podle odstavce 3“ nahrazuje 

dosavadní „dohodnuta možnost odvolání z pracovního místa“. 
303 Konkrétně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 8. 2018, sp. zn. 21 Cdo 1073/2017. 
304  Důvodová zpráva k zákonu č. 285/2020 Sb., změna zákoníku práce a některých souvisejících zákonů, ze dne 

16. 12. 2019, PSP ČR, rok 2019, sněmovní tisk 689/0. Dostupná též online: 

<https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=689&CT1=0> [cit. 2020-05-15]. 

 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=689&CT1=0
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=689&CT1=0
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8. Otázky související se skončením pracovního poměru 

8.1. Účast odborové organizace 

 Coby určitá forma ochrany zaměstnanců je odborová organizace 305 , působí-li tato 

u zaměstnavatele, účastna při skončení pracovního poměru výpovědí či okamžitým zrušením ze 

strany zaměstnavatele. V prvé řadě je nutné zdůraznit zásadní skutečnost, a to, že odborová 

organizace zastupuje i odborově neorganizované zaměstnance, jakkoli tito mohou vyloučit 

příslušnou odborovou organizaci ze svého zastupování (vyjma otázek kolektivního 

vyjednávání).306  

Dle § 61 odst. 1 ZP je zaměstnavatel povinen každou svou výpověď či okamžité zrušení 

pracovního poměru, ke kterým se chystá, předem projednat s odborovou organizací. Uvedené však 

neznamená, že by odborová organizace jakkoli spolurozhodovala. Předpokládá se především 

vzájemná diskuse o tomto zaměstnavatelem zamýšleném kroku, eventuálně pak snaha 

o vzájemnou shodu. Výpověď či okamžité zrušení pracovního poměru však nejsou dle 

§ 19 odst. 2 ZP neplatné jen proto, že zaměstnavatel je s odborovou organizací neprojednal307 , 

zaměstnavatel však porušuje svou povinnost, přičemž za toto porušení může být postižen 

příslušným orgánem provádějícím kontrolu dodržování pracovněprávních povinností 

u zaměstnavatele308. 

 Významně odlišná pravidla pak platí v případě členů orgánu 309  odborové organizace 

působící u zaměstnavatele v době jejich funkčního období až do uplynutí jednoho roku od jeho 

                                                 

305 Blíže k působnosti odborových organizací včetně úpravy pro situace, působí-li u zaměstnavatele vícero odborových 

organizací, viz ustanovení § 286 až § 287 ZP.  
306 Viz výklad provedený nálezem Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06, k dnešnímu ustanovení 

§ 286 odst. 6 ZP (dříve § 286 odst. 2 ZP): „Z ustanovení § 286 odst. 2 věty druhé však lze logickým výkladem dospět 

k závěru, že odborově neorganizovaný zaměstnanec může svým úkonem dosáhnout toho, že vyloučí, aby za něj jednala 

některá odborová organizace (slova „… neurčí-li tento zaměstnanec jinak“). Dané ustanovení není možné zúženě 

vykládat tak, že zaměstnanec má právo toliko určit některou jinou odborovou organizaci, aby za něj jednala, ale šíře 

tak, že ingerenci odborové organizace může vyloučit úplně. Negativní koaliční svoboda tedy napadeným ustanovením 

porušena není a uvedený výklad se jeví být jako ústavně konformní. Pro úplnost lze jen dodat, že právo zaměstnance 

takto vyloučit odborovou organizaci se přirozeně týká toliko jeho individuálního právního vztahu, nikoli vyjednávání 

kolektivního (srov. § 24 odst. 1 NZP).“ 
307 § 19 odst. 2 ZP: „Požaduje-li zákon, aby právní jednání bylo s příslušným orgánem pouze projednáno, není možné 

právní jednání prohlásit za neplatné jen z toho důvodu, že k tomuto projednání nedošlo.“  
308  HŮRKA, P. in HŮRKA, P. a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 3. 2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018, str. 221. 
309  Tímto orgánem je orgán jednající za odborovou organizaci určený jejími stanovami (§ 286 odst. 2 ZP). 

Srov. ASOCIACE PRO ROZVOJ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ A PRACOVNÍCH VZTAHŮ. Výkladová 

stanoviska AKV (XVI.) - K výkladovým problémům vyplývajícím ze zákoníku práce a dalších pracovněprávních 

předpisů. Práce a mzda. 2015, č. 3, str. 54-55, kde se k věci uvádí následující: „Jak vyplývá z ustanovení § 286 odst. 

2 ZP, za odborovou organizaci jedná orgán určený jejími stanovami. Jde přitom o ten orgán, který stojí v čele odborové 

organizace (nejčastěji závodní výbor či výbor základní organizace), jen výjimečně může jít o více orgánů. Každopádně 
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skončení. Je tomu tak z důvodu nutnosti zvýšené ochrany těchto osob, neboť se jedná o osoby, 

které mnohdy proti zaměstnavateli legitimně vystupují v rámci hájení zájmů zaměstnanců. Při 

výpovědi či okamžitém zrušení pracovního poměru s těmito zaměstnanci je tak zaměstnavatel 

povinen podle ustanovení § 61 odst. 2 ZP požádat odborovou organizaci o její předchozí souhlas. 

Za předchozí souhlas se pak považuje i situace, kdy se odborová organizace nevyjádří do 15 dnů 

ode dne žádosti zaměstnavatele. Uvedené pro odborovou organizaci fakticky znamená povinnost 

písemně vyjádřit odepření svého souhlasu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení žádosti zaměstnavatele 

v případě, že s výpovědí či okamžitým zrušením pracovního poměru nesouhlasí. Příslušným 

k udělení či odepření souhlasu je ten orgán, který je dle stanov odborové organizace oprávněn 

vystupovat jménem příslušné odborové organizace.310  Zákoník práce však ve svém ustanovení 

§ 61 odst. 3 limituje užití uděleného souhlasu jen na lhůtu dvou měsíců od jeho udělení. V případě 

odmítnutí vyslovení souhlasu odborovou organizací a při dodržení výše uvedených podmínek jsou 

následně daná výpověď či okamžité zrušení pracovního poměru absolutně neplatné, a to na základě 

§ 19 odst. 1 ZP311. Přesto však není vyloučena výjimka z neplatnosti, a to dle § 61 odst. 4 ZP 

v situaci, kdy jsou splněny veškeré podmínky výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního 

poměru a současně soud ve sporu podle § 72 ZP312 shledá, že na zaměstnavateli nelze spravedlivě 

požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával. Zákon však nedefinuje slovní spojení „nelze 

spravedlivě požadovat“. Soud tak musí vždy vycházet z veškerých okolností každého jednotlivého 

případu. Zákon tudíž ponechává soudu širokou možnost uvážení.313 Tvrdit a prokazovat existenci 

skutečností, pro které nelze spravedlivě požadovat po zaměstnavateli, aby dále příslušného 

zaměstnance zaměstnával, musí v soudním řízení zásadně zaměstnavatel. 314  Obecně ale lze 

zdůraznit, že jakkoli se v uvedeném případě jedná o významný zásah do práva zaměstnavatele 

ukončit pracovní poměr s příslušným zaměstnancem výpovědí či okamžitým zrušením, je tento 

zásah dle mého názoru zcela opodstatněný a ochrana poskytovaná odborovým funkcionářům (po 

konkrétně stanovenou dobu) přiměřená.   

                                                 

to ale musí být orgán odborové organizace, který se zaměstnavatelem jedná, a který tak naplňuje podmínku „působení 

u zaměstnavatele“. Jednání může být právní (dříve činění právních úkonů), nebo faktické. Vymezení toho, na členy 

kterého (a u zaměstnavatele působícího) orgánu odborové organizace se vztahuje ochrana dle ustanovení § 61 odst. 

2 ZP, je někdy uvedeno v kolektivní smlouvě. Takový údaj může mít jen informativní povahu, nemůže jít o ujednání, 

protože o tom, který orgán za odborovou organizaci jedná, je výlučně její vnitřní věcí.“ 
310 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1599/2001. 
311 § 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 stanoví výslovně tento zákon anebo zvláštní zákon.“ 
312 Viz kapitola 8.6. 
313 Blíže se k této otázce vyjádřil Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 4. 11. 2009, sp. zn. 21 Cdo 938/2009. 
314 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2009, sp. zn. 21 Cdo 1539/2008. 
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 Pokud jde o ostatní způsoby rozvázání pracovního poměru (tedy dohodu o rozvázání 

pracovního poměru či jeho zrušení ve zkušební době), zákoník práce ve svém ustanovení 

§ 61 odst. 5 předpokládá dohodu mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací o lhůtách, v rámci 

nichž je pak zaměstnavatel povinen (toliko) seznámit odborovou organizaci s těmito případy. Není-

li takovéto dohody o lhůtách, je uvedená povinnost pouze proklamační.315 

Exkurz SRN - účast podnikové rady 

V rámci problematiky skončení pracovního poměru hraje ve Spolkové republice Německo 

důležitou roli podniková rada (Betriebsrat). Dle § 102 odst. 1 BetrVG platí, že musí být slyšena 

před každým jednostranným rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, tj. před 

každou (řádnou) výpovědí (ordentliche Kündigung), okamžitým zrušením pracovního poměru 

(außerordentliche Kündigung) ze strany zaměstnavatele, ale i před každým zrušením pracovního 

poměru ve zkušební době 316 , jinak jsou tato právní jednání neplatná. Nutno podotknout, že 

s ohledem na ustanovení § 5 odst. 3 BetrVG se předmětná právní úprava nevztahuje na některé 

vedoucí zaměstnance odpovídající tam uvedeným kritériím. BetrVG předpokládá informování 

podnikové rady před zamýšleným jednostranným rozvázáním pracovního poměru 

zaměstnavatelem, včetně sdělení příslušných důvodů. Forma tohoto sdělení není předepsána, 

postačuje i ústní sdělení.317  Podniková rada má dle § 102 odst. 2 BetrVG možnost reagovat a 

vyjádřit písemně své pochybnosti, resp. nesouhlas (námitky), a to nejpozději do jednoho týdne ode 

dne, kdy byla informována. V případě okamžitého zrušení pracovního poměru platí lhůta kratší - 

třídenní.  

Nesouhlas s (řádnou) výpovědí může podniková rada vyslovit z několika důvodů 

(§ 102 odst. 3 BetrVG), kterými jsou nedostatečné zohlednění sociálních aspektů týkajících se 

příslušného zaměstnance, porušení směrnic tzv. sociálního výběru (Sozialauswahl) 

zaměstnavatelem, možnost zaměstnance pokračovat v práci na jiném pracovišti u stávajícího 

zaměstnavatele (po eventuálním absolvování příslušných rekvalifikací a přeškolení) či pokud 

zaměstnanec vyslovil souhlas se změnou pracovních podmínek, za nichž by mohl v pracovním 

poměru u zaměstnavatele pokračovat. V případě, že i přesto zaměstnavatel ukončí pracovní poměr, 

                                                 

315 PUTNA, M. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, str. 378. 
316 BetrVG výslovně uvádí slovní spojení „jeder Kündigung“. 
317 Srov. KANIA, T. in MÜLLER-GLÖGE, R., PREIS, U., SCHMIDT, I.  Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht. 

20. Aufl. München: C.H. Beck, 2020, str. 1214. 



97 

 

je dle § 102 odst. 4 BetrVG povinen318 stanovisko podnikové rady zaslat zaměstnanci. Následující 

odstavec (§ 102 odst. 5 BetrVG) pak stanoví důležitou podmínku, a to, že v případě včasné a řádné 

reakce podnikové rady a následné žaloby zaměstnance proti rozvázání pracovního poměru319 je 

zaměstnavatel, požaduje-li to však zaměstnanec, povinen zaměstnávat i nadále zaměstnance za 

nezměněných podmínek.320  

Zákon (§ 102 odst. 6 BetrVG) výslovně umožňuje i dohodu zaměstnavatele a podnikové 

rady na tom, že každé jednostranné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

podléhá souhlasu podnikové rady s tím, že v případě rozporů bude věc řešit dohadovací orgán 

(Einigungsstelle).  

8.2. Hromadné propouštění 

 Hromadným propouštěním se rozumí propouštění většího množství zaměstnanců jedním 

zaměstnavatelem na základě výpovědních důvodů spočívajících v organizačních změnách 

probíhajících u zaměstnavatele [tedy výpovědních důvodů dle § 52 písm. a) až c) ZP], a to 

v krátkém období. Právní úprava tzv. hromadného propouštění 321  se nachází konkrétně 

v ustanoveních § 62 až § 64 ZP a jejím smyslem není bránit rozvázání pracovního poměru se 

zaměstnanci, ale skončit pracovní poměr optimálním způsobem ve spolupráci se zástupci 

zaměstnanců a státními orgány majícími na starost zaměstnanost.322  Předmětná právní úprava se 

vztahuje výhradně na zaměstnavatele s 20 a více zaměstnanci. Konkrétně se aplikuje v případech, 

kdy je z výše uvedených výpovědních důvodů ukončen v období 30 kalendářních dnů jedním 

zaměstnavatelem pracovní poměr nejméně 10 zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího 20 

až 100 zaměstnanců, nejméně 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího 101 až 300 

zaměstnanců nebo nejméně 30 zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 

zaměstnanců. Do uvedeného počtu se současně započítávají i zaměstnanci, s nimiž byl rozvázán 

pracovní poměr z týchž důvodů dohodou, avšak pouze v případě, byla-li současně dána výpověď 

alespoň 5 zaměstnancům. Jelikož zákoník práce hovoří obecně o zaměstnavateli a nikoli o jeho 

části, nemá z hlediska aplikace výše uvedeného ustanovení význam otázka jeho případných 

                                                 

318  Avšak bez vlivu na platnost výpovědi. Viz ROLFS, Ch. Arbeitsrecht: Studienkommentar. 3. Aufl. München: 

C.H. Beck, 2010, str. 579. 
319 K této problematice viz „Exkurz SRN - žaloba na neplatnost výpovědi/okamžitého zrušení pracovního poměru“. 
320 Ve výjimečných případech (taxativně vymezených v odkazovaném ustanovení) však může soud zaměstnavatele 

této povinnosti zprostit. 
321  Právní úprava vychází ze směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se hromadného propouštění, která nahradila původní směrnici již z roku 1975. 
322 HŮRKA, P. in HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2015, str. 204. 
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poboček.323  Uvedené jde nepochybně částečně proti smyslu předmětného institutu, když např. 

některý z největších zaměstnavatelů působící na celém území ČR prostřednictvím vícero poboček 

nebude z hlediska počtů dle zákona povinen činit příslušné kroky popsané níže ani např. v případě, 

zruší-li některou svou (větší) pobočku. 

 V případě naplnění výše uvedených kvót dopadají na zaměstnavatele určité povinnosti. 

Jedná se především o povinnost přinejmenším 30 dnů před dáním výpovědí jednotlivým 

zaměstnancům písemně informovat odborovou organizaci a radu zaměstnanců s tím, že 

zaměstnavatel uvede důvody hromadného propouštění, počet a profesní složení propouštěných 

zaměstnanců a všech zaměstnanců, kteří jsou u něj zaměstnáni, dobu, v níž hodlá hromadné 

propouštění uskutečnit, hlediska použitá pro výběr zaměstnanců a informaci o odstupném, 

případně dalších právech propouštěných zaměstnanců (§ 62 odst. 2 ZP). Zákon pak předpokládá 

projednání hromadného propouštění zaměstnavatele s odborovou organizací a radou zaměstnanců 

za účelem dosažení shody zejména o opatřeních směřujících k předejití nebo omezení hromadného 

propouštění, ke zmírnění jeho nepříznivých důsledků pro zaměstnance a o možnosti zařadit tyto 

zaměstnance ve vhodném zaměstnání na jiných pracovištích zaměstnavatele (§ 62 odst. 3 ZP). 

Současně má zaměstnavatel povinnost písemně sdělit informace dle § 62 odst. 2 a 3 ZP příslušné 

krajské pobočce Úřadu práce s tím, že jedno vyhotovení tohoto písemného sdělení doručí 

zaměstnavatel právě odborové organizaci a radě zaměstnanců (§ 62 odst. 4 ZP). Následně je dle 

§ 62 odst. 5 ZP opět písemně informována příslušná krajská pobočka Úřadu práce o rozhodnutí 

o hromadném propouštění a o výsledcích jednání s odborovou organizací a radou zaměstnanců, 

včetně uvedení celkového počtu zaměstnanců a počtu a profesním složení hromadně 

propouštěných zaměstnanců. V případě rozhodnutí o úpadku zaměstnavatele324 má zaměstnavatel 

tuto povinnost jen k žádosti krajské pobočky Úřadu práce. K uvedené zprávě se mohou odborová 

organizace a rada zaměstnanců písemně vyjádřit. Zákoník práce dále stanoví (§ 62 odst. 6 ZP), že 

v případech, kdy není u zaměstnavatele ustanovena nebo nepůsobí odborová organizace ani rada 

zaměstnanců, jsou příslušné povinnosti plněny vůči jednotlivým zaměstnancům, kterých se 

hromadné propouštění týká.  

 Podstatné je pak ustanovení § 63 ZP, dle kterého skončí pracovní poměr hromadně 

propouštěného zaměstnance výpovědí nejdříve po uplynutí 30 dnů po sobě jdoucích od doručení 

písemné zprávy zaměstnavatele (dle § 62 odst. 5 ZP), ledaže by zaměstnanec prohlásil, že na 

                                                 

323  Srov. též ASOCIACE PRO ROZVOJ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ A PRACOVNÍCH VZTAHŮ. 

Výkladová stanoviska AKV (X.) k problémům pracovního práva. Práce a mzda. 2013, č. 4, str. 58. 
324 Ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 
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prodloužení pracovního poměru netrvá. Uvedené ustanovení se však nevztahuje na situace, je-li 

rozhodnutím prohlášen úpadek zaměstnavatele. Jinými slovy, pracovní poměr takto propouštěných 

zaměstnanců nemůže skončit dříve, než po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy bude alespoň dodatečně 

prokazatelně doručena příslušné krajské pobočce Úřadu práce zpráva zaměstnavatele o jeho 

rozhodnutí o hromadném propouštění a výsledcích jednání s příslušným odborovým orgánem a 

s radou zaměstnanců. 325  Vzhledem k možným dopadům této právní úpravy do data uplynutí 

výpovědní doby pak zákoník práce stanoví (§ 62 odst. 7 ZP), že zaměstnavatel je zaměstnanci 

povinen sdělit den doručení předmětné písemné zprávy příslušné krajské pobočce Úřadu práce. 

Pokud jde o případné obsahové nedostatky písemné zprávy, tyto nemají vliv na skončení 

pracovního poměru.326 

 Právní úprava hromadného propouštění je sice dlouhodobě neměnná, což však neznamená, 

že není namístě ztotožnit se s názorem327, že v praxi může zaměstnavatelům přinášet aplikační 

problémy, především pak pokud jde o vyhodnocení, zda se v jeho případě jedná o tzv. hromadné 

propouštění či nikoli, mimo jiné i vzhledem k existenci ustanovení § 53 odst. 2 ZP, na základě 

kterého se prodlužuje výpovědní doba v případě, nachází-li se zaměstnanec v ochranné době po 

podání výpovědi. V každém případě je institut hromadného propouštění pro zaměstnavatele 

nepříjemný spíše z administrativního hlediska. Svůj význam však bezesporu má. 

Exkurz SRN - hromadné propouštění 

Právní úprava hromadného propouštění (Massenentlassung) se nachází v ustanoveních 

§ 17 až § 22 KSchG. Dle § 17 odst. 1 KSchG je zaměstnavatel povinen informovat příslušnou 

pobočku Spolkové agentury práce (Bundesagentur für Arbeit) 328 , chystá-li v následujících 

30 kalendářních dnech propouštění minimálně 5 zaměstnanců v případě, je-li počet jeho 

zaměstnanců 20 až 59, minimálně 10 % z celkového počtu zaměstnanců nebo minimálně 

25 zaměstnanců v případě, je-li počet jeho zaměstnanců mezi 60 až 499, nebo minimálně 

30 zaměstnanců v případě, je-li počet jeho zaměstnanců 500 a více. Současně je zaměstnavatel 

povinen písemně sdělit důvody propouštění, počet a profesní skupiny těchto i všech svých 

zaměstnanců, období, kdy by mělo k propouštění dojít, a kritéria pro výběr propouštěných 

zaměstnanců a výpočet jejich odstupného. Součástí písemného sdělení musí být stanovisko 

                                                 

325 PUTNA, M. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, str. 384. 
326 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 9. 2008, sp. zn. 21 Cdo 3333/2007. 
327 Viz HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnání: Princip flexijistoty v českém pracovním právu. 

1. vyd. Praha: Auditorium, 2009, str. 108. 
328 Právní předpisy užívají též (zkrácené) „Agentur für Arbeit“. Ve své podstatě se jedná o totéž jako český Úřad práce. 
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podnikové rady. 329  Zákon v následujících ustanoveních uvádí, jací zaměstnanci se do výše 

uvedeného počtu nezapočítávají, stejně tak jako zakotvuje nezapočítávání okamžitých zrušení 

pracovního poměru330 do výše uvedených počtů. Právní úprava se rovněž nevztahuje na sezónní 

provozy (Saisonbetriebe). Pracovní poměr hromadně propouštěných zaměstnanců v každém 

případě nemůže skončit dříve než jeden měsíc poté, co příslušná pobočka Spolkové agentury práce 

obdržela příslušné oznámení (§ 18 KSchG). V odůvodněných případech může být uvedená lhůta 

prodloužena. Teorie v tomto smyslu pojmenovává příslušné pravidlo coby „minimální výpovědní 

dobu“ (Mindestkündigungsfrist).331 Je zjevné, že právní úpravy obou zemí jsou si velmi podobné. 

Důvodem je logicky především to, že vycházejí z evropské směrnice upravující podrobně tuto 

problematiku. 

8.3. Odstupné 

 V případech rozvázání pracovního poměru výpovědí či dohodou332 z důvodů dle ustanovení 

§ 52 písm. a) až c) ZP (organizační důvody) a důvodu dle § 52 písm. d) ZP (nesmí-li zaměstnanec 

podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí 

příslušného správního orgánu přezkoumávajícího takovýto posudek, dále konat dosavadní práci 

pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-

li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší 

přípustné expozice) přísluší zaměstnanci coby prvek jeho ochrany odstupné, a to za účelem 

překonání sociální situace, kterou nezavinil 333 .  Výše odstupného je stanovena v ustanovení 

§ 67 odst. 1 až 3 ZP s tím, že vždy se vychází z průměrného hrubého měsíčního výdělku 

zaměstnance ve smyslu ustanovení § 352 334  a § 356 odst. 1 a 2 335  ZP. Odstupné je pak 

                                                 

329  Povinnost se má za řádně splněnou v případě, byla-li podniková rada řádně informována a navzdory této 

skutečnosti své stanovisko zaměstnavateli neposkytla. 
330 Zákon pracuje s pojmem „fristlose Kündigung“, tedy bez výpovědní doby. 
331 LINGEMANN, S. Kündigungsschutz. München: C.H. Beck, 2011, str. 185. 
332 V tomto smyslu lze uvést, že není-li přímo příslušný důvod v dohodě uveden, není vyloučen nárok na odstupné, 

avšak je na zaměstnanci, aby existenci tohoto důvodu prokázal. Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

17. 5. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1667/2001. 
333  Dle Nejvyššího soudu (viz jeho rozsudek ze dne 30. 1. 2018, sp. zn. 21 Cdo 5825/2016, či usnesení ze dne 

3. 11. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1276/2016) není na újmu práva zaměstnance na odstupné ani situace, kdy nesmí konat 

práci pro pracovní úraz, onemocnění či ohrožení nemocí z povolání a odmítne-li konat jinou práci, kterou mu 

zaměstnavatel nabídl nebo na kterou jej převedl bez jeho souhlasu. 
334 § 352 ZP: „Průměrným výdělkem zaměstnance se rozumí průměrný hrubý výdělek, nestanoví-li pracovněprávní 

předpisy jinak.“ 
335 Dle § 356 odst. 1 ZP se průměrný výdělek zjistí jako průměrný hodinový výdělek. Dle § 356 odst. 2 ZP pak platí 

následující: „Má-li být uplatněn průměrný hrubý měsíční výdělek, přepočítá se průměrný hodinový výdělek na 1 měsíc 

podle průměrného počtu pracovních hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce; průměrný rok pro tento účel 

má 365,25 dnů. Průměrný hodinový výdělek zaměstnance se vynásobí týdenní pracovní dobou zaměstnance a 

koeficientem 4,348, který vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc v průměrném roce.“ 
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zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci v nejbližším výplatním termínu po skončení 

pracovního poměru, při existenci písemné dohody se zaměstnancem pak v den skončení 

pracovního poměru či v jakémkoli pozdějším termínu (§ 67 odst. 4 ZP). 

 V případě rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů je výše odstupného 

odstupňována podle délky trvání pracovního poměru u zaměstnavatele (včetně případného 

předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, skončil-li tento v posledních šesti 

měsících před vznikem stávajícího). Odstupné tak činí jednonásobek průměrného měsíčního 

výdělku zaměstnance v případě doby trvání pracovního poměru doby kratší než 1 rok, jeho 

dvojnásobek, trval-li pracovní poměr alespoň 1 rok a méně než 2 roky, a jeho trojnásobek, trval-li 

pracovní poměr alespoň 2 roky. Lze se ztotožnit s názorem336 , že diferenciace je to de facto 

minimální. Důvodem pro ni byl předpoklad, že další diferenciace se předpokládá ve vnitřních 

předpisech a kolektivních smlouvách.337  V případě práce zaměstnance přesčas v rámci konta 

pracovní doby338  ve smyslu § 86 odst. 4 ZP339 , která dosud nebyla započtena z bezprostředně 

předcházejícího vyrovnávacího období, se odstupné stanoví součtem trojnásobku průměrného 

výdělku zaměstnance a příslušné částky dle doby trvání pracovního poměru. Dojde-li k odvolání 

vedoucího zaměstnance a nemá-li zaměstnavatel pro odvolaného zaměstnance jinou práci 

odpovídající zdravotnímu stavu a kvalifikaci zaměstnance nebo ji zaměstnanec odmítne, 

v důsledku čehož je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c) ZP, zaměstnanec právo na odstupné 

obecně nemá, leda by bylo příslušné vedoucí místo rušeno v důsledku organizační změny 

(§ 73a odst. 2 ZP). 

 V případě rozvázání pracovního poměru z důvodů uvedených v § 52 písm. d) ZP, tj. nesmí-

li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb 

                                                 

336 Viz PAVLÁTOVÁ, J. Skončení pracovního poměru a nárok na odstupné. In: Práva zamestnancov a skončenie 

pracovného pomeru. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, str. 148. 
337 Srov. JAKUBKA, J. Novela zákoníku práce od roku 2012. Práce a mzda. 2011, č. 6, str. 20. Pro úplnost lze doplnit, 

že právní úprava do 31. 12. 2011 stanovovala coby minimální standard odstupného při skončení pracovního poměru 

z organizačních důvodů trojnásobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnance bez ohledu na dobu trvání 

pracovního poměru. 
338  Konto pracovní doby, upravené v ustanovení § 86 ZP, lze definovat jako „specifické rozvržení pracovní doby, 

během které zaměstnanec nemá právo na přidělování práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby a po celou 

dobu je odměňován stálou (paušální) mzdou. Zaměstnanci je během konta pracovní doby přidělována práce podle 

potřeb zaměstnavatele a odpracovaná doba se mu společně s jeho dosaženou mzdou zúčtovává až po skončení 

sjednaného/stanoveného vyrovnávacího období. Z hlediska zaměstnavatele se jedná o nejvíce flexibilní formu 

rozvržení pracovní doby.“ Viz RANDLOVÁ, N. in VYSOKAJOVÁ, M. a kol. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 222. 
339 § 86 odst. 4 ZP: „Jen bude-li to sjednáno v kolektivní smlouvě, může být práce přesčas odpracovaná v kontu 

pracovní doby ve vyrovnávacím období sjednaném v kolektivní smlouvě, která nepřesáhne nejvýše 52 týdnů po sobě 

jdoucích, v rozsahu nejvýše 120 hodin započtena do pracovní doby jen v bezprostředně následujícím vyrovnávacím 

období.“ 
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nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu přezkoumávajícího takovýto posudek dále konat 

dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, 

anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 

nejvyšší přípustné expozice, přísluší zaměstnanci dokonce dvanáctinásobek průměrného 

měsíčního výdělku, vyjma případů pracovních úrazů či nemocí z povolání, kdy se zaměstnavatel 

zcela zprostí své odpovědnosti dle § 270 odst. 1 ZP340. 

Zcela zásadní pro institut tzv. odstupného je pak skutečnost, že je možné sjednat jeho 

odlišnou úpravu (využitím principu „co není zakázáno, je dovoleno“), avšak toliko výhradně ve 

prospěch zaměstnance, neboť z logiky věci se jedná o rozšíření jeho práv. V prvé řadě je možné 

sjednat odstupné vyšší než v případě částek uvedených výše pro důvody rozvázání pracovního 

poměru výpovědí či dohodou dle § 52 písm. a) až d) ZP. Stejně tak je možné rozšířit případy, kdy 

zaměstnanci přísluší odstupné, například o další z výpovědních důvodů. V této souvislosti je 

ovšem důležité zmínit, že jakkoli se odstupné nezahrnuje do vyměřovacího základu, od kterého je 

odvozena výše povinné platby na pojistné na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní 

pojištění341, neplatí tomu tak v případě odstupného poskytnutého na základě jiných výpovědních 

důvodů než těch, které jsou přímo uvedeny v § 67 ZP.342 

Odstupné je možné upravit v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě, dohodě o rozvázání 

pracovního poměru či manažerské smlouvě a též i jednostranně ve vnitřním předpisu.343 Stejně tak 

může být upraveno poskytování dalšího odstupného i zvláštními právními předpisy, pokud jde 

o určité kategorie zaměstnanců. V případě, že bude zaměstnavatel chtít např. stanovit vnitřním 

                                                 

340 § 270 odst. 1 ZP: „Zaměstnavatel se zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela, prokáže-li, 

že vznikla a) tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování 

byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo b) v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku 

zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit, a že tyto skutečnosti 

byly jedinou příčinou škody nebo nemajetkové újmy.“ 
341 Viz § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů („Do vyměřovacího základu zaměstnance se z příjmů uvedených 

v odstavci 1 nezahrnují tyto příjmy: b) odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné, na která vznikl nárok podle 

zvláštních právních předpisů, a odměna při skončení funkčního období, na kterou vznikl nárok podle zvláštních 

právních předpisů“), a § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů („Vyměřovací základ zaměstnance podle odstavce 1 se snižuje o: b) odstupné a další 

odstupné, odchodné a odbytné, na která vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů, a odměna při skončení 

funkčního období, na kterou vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů“). 
342 Uvedené vyplývá již z dikce citovaných ustanovení. Srov. též např. komentář k ustanovení 

§ 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, in CHOTĚBORSKÁ, Š., CIMLEROVÁ, K. Zákon o pojistném na 

sociální zabezpečení. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Dostupné ze systému ASPI [právní informační systém]. 
343  HŮRKA, P. in HŮRKA, P. a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 3. 2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018, str. 232. Viz též rozsudky Nejvyššího 

soudu ze dne 18. 9. 2012, sp. zn. 21 Cdo 732/2011, či ze dne 4. 12. 2012, sp. zn. 21 Cdo 613/2011. 
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předpisem či ujednat v kolektivní smlouvě pravidla pro zvýšené odstupné nad rámec zákona, musí 

dbát na to, aby nejednal v rozporu se zákazem diskriminace. Z hlediska rozhodovací praxe 

Nejvyššího soudu344 lze v této souvislosti poukázat na případ, kdy byli z poskytování zvýšeného 

odstupného z důvodu délky trvání pracovního poměru vyňati zaměstnanci, kteří měli v okamžiku 

skončení pracovního poměru nárok na starobní důchod. To shledal Nejvyšší soud jako 

diskriminační. 

 Ve svém ustanovení § 68 pak zákoník práce upravuje situaci, kdy zaměstnanec 

u zaměstnavatele koná po skončení pracovního poměru práci v pracovním poměru nebo na základě 

dohody o pracovní činnosti, a to před uplynutím doby stanovené podle počtu násobku průměrných 

výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného. V tomto případě je zaměstnanec povinen vrátit 

odstupné, respektive jeho poměrnou část podle počtu kalendářních dnů od nového nástupu do 

zaměstnání do uplynutí doby stanovené právě podle počtu násobku průměrných výdělků. 

Zaměstnanec je povinen vrátit vyplacené odstupné i v případě, byla-li v soudním řízení 

pravomocně shledána výpověď z pracovního poměru neplatnou, neboť vyplacené odstupné 

představuje bezdůvodné obohacení na straně zaměstnance.345 

 Pro úplnost nelze opomenout, že zaměstnanci nenáleží odstupné při přechodu práv a 

povinností (nebo jejich výkonu) z pracovněprávních vztahů, neboť v tomto případě nedochází ke 

skončení pracovního poměru. Podal-li však zaměstnanec dle § 339a odst. 1 ZP ve lhůtě dvou 

měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu (výkonu) práv a povinností výpověď nebo byl-li 

pracovní poměr v téže lhůtě rozvázán dohodou, může se domáhat u soudu určení, že k rozvázání 

pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti 

s tímto přechodem. V případě vyhovění podané žalobě soudem má dle § 339a odst. 2 ZP 

zaměstnanec nárok na odstupné ve smyslu § 67 odst. 1 ZP. Zákoník práce tak vytváří fikci 

rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů na straně zaměstnavatele.346  K výkladu 

slovního spojení „pracovní podmínky“ uvedl v jednom ze svých poměrně aktuálních rozsudků347 

Nejvyšší soud, že nelze „redukovat pojem pracovních podmínek (užitý v ustanovení § 339a odst. 

1 zák. práce) toliko na okolnosti, které upravuje zákoník práce – druh práce, místo výkonu práce, 

odměňování, apod. Takovými podmínkami musí být všechny podmínky (okolnosti), které vnímá 

(působí na něj) zaměstnanec při výkonu práce podle pracovní smlouvy. To, že jsou to v první řadě 

                                                 

344 Viz jeho rozsudek ze dne 18. 1. 2017, sp. zn. 21 Cdo 5763/2015. 
345 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2003, sp. zn. 21 Cdo 304/2003. 
346  KOMENDOVÁ, J. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů z důvodu převodu zaměstnavatele. 

In: Obrana pracovního práva: The Defence of Labour Law : pocta prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi, CSc. Praha: 

C.H. Beck, 2020, str. 181. 
347 Konkrétně se jedná o rozsudek ze dne 28. 1. 2020, sp. zn. 21 Cdo 1148/2019. 

aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523339a'&ucin-k-dni='29.%207.2020'
aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523339a'&ucin-k-dni='29.%207.2020'
aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='29.%207.2020'
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ty podmínky, jež jsou zakotveny v pracovní smlouvě a na ni navazujících dokumentech (popis práce, 

pracovní řád apod.), je jen základ pro vnímání celého komplexu dalších podmínek (okolností), 

které při výkonu práce na zaměstnance působí. Naproti tomu význam nemohou mít ty podmínky 

(okolnosti), jež vyplývají z právních předpisů, neboť ty se (samy o sobě) vztahují k zaměstnancem 

vykonávané práci bez ohledu na změnu zaměstnavatele. Význam však mohou mít metody (způsoby) 

používané k realizaci právních předpisů na konkrétním pracovišti ve vztahu ke konkrétním 

zaměstnancům, neboť i ty se mohou se změnou zaměstnavatele měnit. Pro závěr, jakou intenzitu 

dosáhlo zhoršení pracovních podmínek, zda se jedná o zhoršení podstatné, není významné, jak 

nové podmínky hodnotí zaměstnanec nebo přejímající zaměstnavatel.“ K tomu Nejvyšší soud 

zdůraznil, že ustanovení § 339a odst. 1 ZP patří k právním normám s relativně neurčitou hypotézou, 

která přenechává soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil sám 

hypotézu právní normy ze širokého a předem neomezeného okruhu okolností. Dle závěrů 

Nejvyššího soudu tak „může soud přihlédnout např. k okolnostem ovlivňujícím výkon práce 

z hlediska ekonomického, sociálního, technického a technologického, psychického, fyzického 

a fyziologického, zdravotního, bezpečnostního, ale i k náročnosti práce (fyzické či psychické), 

jejímu množství, kvalitě pracovního prostředí a pracovních a mezilidských vztahů na pracovišti 

(jak zmiňuje žalobce), k provedeným organizačním změnám, možnostem jazykové komunikace, 

zaváděným novým programům a řízení, stupni kontroly pracovní i osobní (soukromé) činnosti, 

novým požadavkům na výkaznictví práce (jak z toho vyšly soudy) apod. Zároveň platí, že 

naznačená hlediska (okolnosti) mohou mít v každém jednotlivém případě s ohledem na jeho ostatní 

okolnosti různý stupeň významnosti. Byla-li hypotéza právní normy vymezena správně, nemůže být 

rozhodnutí ve věci v rozporu se zákonem z důvodu, že nebyly objasněny okolnosti další, popřípadě 

že nebylo přihlédnuto k jiným okolnostem, které v posuzovaném případě nelze považovat za 

podstatné či významné.“ S ohledem na výše uvedené je tak nade vši pochybnost, že každý takovýto 

případ musí být posuzován velmi důkladně a striktně individuálně. 

Exkurz SRN - odstupné 

Obdobně jako v případě české právní úpravy, upravil německý zákonodárce (§ 1a KSchG) 

odstupné (Abfindung) náležící zaměstnanci v případě skončení pracovního poměru z důvodů 

spočívajících v provozní situaci zaměstnavatele (betriebsbedingte Kündigung). Výše odstupného 

činí jednu polovinu průměrného měsíčního výdělku zaměstnance za každý odpracovaný rok 

v pracovním poměru u zaměstnavatele, přičemž každá odpracovaná doba šesti měsíců znamená 

zaokrouhlení směrem nahoru na celý rok. Zásadní však je, že nárok na odstupné není zcela 

automatický a je koncipován tak, že zaměstnavatel zaměstnance o jeho nároku poučí ve výpovědi 
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s tím, že v případě marného uplynutí lhůty k podání žaloby proti rozvázání pracovního poměru 

může zaměstnanec o odstupné požádat. Nejedná se tak o obdobu „minimálního standardu“ ve 

smyslu české právní úpravy. Uvedené ustanovení není kogentní. Může být dokonce sjednána 

i nižší či jinak koncipovaná výše odstupného.348 Obvykle bývá problematika odstupného upravena 

v tzv. sociálním plánu (Sozialplan) zaměstnavatele dle § 112 BetrVG, stejně tak jako může 

vyplývat ze soudního či mimosoudního vyrovnání. Odstupné bývá často i součástí dohody 

o rozvázání pracovního poměru (Aufhebungsvertrag/Auflösungsvertrag).349  

8.4. Další povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci 

 Vyjma některých situací, kdy je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci odstupné, jsou 

se skončením pracovního poměru vázány některé další povinnosti zaměstnavatele. Za zmínku stojí 

především poskytnutí pracovního volna k vyhledání nového zaměstnání, vydání potvrzení 

o zaměstnání či vyhotovení pracovního posudku.  

8.4.1. Pracovní volno k vyhledání nového zaměstnání 

 V bodě 11 přílohy nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných 

důležitých osobních překážek v práci, vydaného na základě ustanovení § 199 odst. 2 ZP, je mimo 

jiné upraveno pracovní volno k vyhledání nového zaměstnání. V uvedeném bodě se uvádí doslova 

následující: „Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru se 

poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní 

době v délce dvou měsíců. Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo 

platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených 

v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů. Pracovní volno je možné se 

souhlasem zaměstnavatele slučovat.“ Pracovní volno k vyhledání nového zaměstnání tak 

nepochybně náleží zaměstnanci jak v případě výpovědi dané zaměstnavatelem, tak i v případě 

dohody o rozvázání pracovního poměru či výpovědi dané zaměstnancem. Rozdíl je pouze v tom, 

že v případě výpovědi dané zaměstnavatelem nebo dohody o rozvázání pracovního poměru 

z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) ZP náleží zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy 

nebo platu (dle § 199 odst. 1 ZP ve výši průměrného výdělku). Vzhledem ke skutečnosti, že 

v případě ostatních způsobů skončení pracovního poměru nelze hovořit o existenci výpovědní 

                                                 

348 Srov. např. ROLFS, Ch. Arbeitsrecht: Studienkommentar. 3. Aufl. München: C.H. Beck, 2010, str. 325. 
349 Podrobněji k problematice odstupného a deficitech právní úpravy viz Betriebsratslexikon: Abfindung. 

Betriebsrat.de: das Wissenforum für Betriebsräte [online]. Dostupné z: 

<https://www.betriebsrat.de/portal/betriebsratslexikon/A/abfindung.html> [cit. 2020-05-15]. 

https://www.betriebsrat.de/portal/betriebsratslexikon/A/abfindung.html
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doby, je dle mého názoru namístě, mimo jiné i s ohledem na formulaci „po dobu odpovídající 

výpovědní době v délce dvou měsíců“ vykládat uvedené ustanovení tak, že pracovní volno 

k vyhledání nového zaměstnání náleží zaměstnanci vždy, pokud je to z logiky věci v případě 

příslušného způsobu skončení pracovního poměru namístě, neboť o datu skončení pracovního 

poměru obě strany ví předem (např. dohoda o rozvázání pracovního poměru či uplynutí doby 

v případě pracovního poměru na dobu určitou), a to během posledních dvou měsíců pracovního 

poměru odpovídajících zákonné délce výpovědní doby.350 V případě některých způsobů skončení 

pracovního poměru (zejména okamžité zrušení pracovního poměru) však o této překážce v práci 

nelze hovořit. Logicky by samozřejmě měl být zaměstnanec připraven, požaduje-li to 

zaměstnavatel, prokázat, že k uvedenému účelu bylo pracovní volno čerpáno (může se jednat 

například o pohovory s potenciálními zaměstnavateli, absolvování vstupní lékařské prohlídky atd.). 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o minimální standard, není vyloučeno volno po dobu delší či 

s náhradou mzdy nebo platu tam, kde je zákon, resp. příslušné nařízení vlády, nestanovuje, tedy 

v případech, bylo-li by uvedené ve prospěch zaměstnance. 

Exkurz SRN - pracovní volno k vyhledání nového zaměstnání 

 Rovněž německá právní úprava počítá s pracovním volnem pro zaměstnance, jehož 

pracovní poměr končí. Vychází se z § 629 BGB, dle kterého platí, že po výpovědi má zaměstnanec 

nárok na takové volno po přiměřenou dobu (angemessene Zeit), pokud o něj požádá. Další 

podstatné otázky jsou pak věcí výkladu. Dle odborné literatury351 se nárok dovozuje i pro ostatní 

způsoby skončení pracovního poměru jako je např. uplynutí doby. Pracovní volno není s náhradou 

mzdy, leda by tak bylo uvedeno v pracovní smlouvě či kolektivní dohodě.352 

8.4.2. Potvrzení o zaměstnání 

 Dle ustanovení § 313 odst. 1 ZP je zaměstnavatel povinen při skončení pracovního poměru 

vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (v praxi často nazývané též jako tzv. zápočtový list), 

v němž je povinen uvést, přinejmenším353 následující údaje: 

a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo 

dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání 

                                                 

350  Tento výklad ostatně činí i VRAJÍK, M. in ŠUBRT, B., VRAJÍK, M. Skončení pracovního poměru a dalších 

základních pracovněprávních vztahů v souvislostech. Olomouc: ANAG, 2019, str. 227-228. 
351 ROLFS, Ch. Arbeitsrecht: Studienkommentar. 3. Aufl. München: C.H. Beck, 2010, str. 208. 
352 Srov. tamtéž. 
353 Nedohodne-li se se zaměstnancem o dalších údajích. 
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b) druh konaných prací 

c) dosaženou kvalifikaci 

d) odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční 

doby 

e) zda jsou ze zaměstnancovy mzdy prováděny srážky 354 , v čí prospěch, jak vysoká je 

pohledávka, pro kterou mají být srážky prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek 

a jaké je pořadí pohledávky 

f) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii před 1. 1. 1993 pro účely 

důchodového pojištění355 

 

Vzhledem k tomu, že zaměstnanec může požadovat i uvedení dalších údajů, je namístě 

rovněž poukázat na ustanovení § 313 odst. 2 ZP a jeho význam. Ten spočívá v tom, že ohledně 

některých údajů, o jejichž uvedení může mít zaměstnanec logicky zájem, je povinen zaměstnavatel 

vystavit samostatné potvrzení. Jedná se o údaje o výši průměrného výdělku, o tom, zda byl 

pracovní poměr rozvázán z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu 

porušení jiné povinnosti podle § 301a ZP zvlášť hrubým způsobem, a o dalších skutečnostech 

rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti Úřadem práce. 

 Zákoník práce nestanovuje, do kdy má zaměstnavatel potvrzení o zaměstnání vydat. 

Vzhledem k tomu, že se potvrzení vydává při skončení pracovního poměru, nejzazším termínem 

pro jeho vydání je proto den skončení zaměstnání, na čemž ničeho nemění ani případná podaná 

žaloba proti neplatnému rozvázání pracovního poměru. V případě nesplnění této povinnosti 

zaměstnavatelem se zaměstnanec může domáhat vydání potvrzení o zaměstnání soudní žalobou 

v obecné tříleté promlčecí lhůtě běžící ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 356 

V případě nesouhlasu s obsahem potvrzení o zaměstnání se dle ustanovení § 315 ZP může 

zaměstnanec do tří měsíců ode dne, kdy se o jeho obsahu dozvěděl, domáhat u soudu jeho 

přiměřené úpravy. Může dojít i k situaci, kdy zaměstnavatel zaměstnanci vydá potvrzení 

o zaměstnání s údaji nad rámec zákona, aniž by se s ním na tomto dohodl. Nesouhlasí-li 

zaměstnanec s takovýmto postupem, může se domáhat vypuštění těchto údajů z potvrzení, 

                                                 

354 Novela č. 285/2020 Sb. doplnila další údaj, a to „který orgán srážky nařídil“. 
355 Uvedené se týká kategorizace prací ve smyslu dříve platných právních předpisů přiznávajících zaměstnanci při 

splnění určitého počtu odpracovaných let (např. v hlubinných dolech) nárok na starobní důchod v dřívějším věku. 
356 Srov. PUTNA, M. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 1237-1238. 
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eventuálně jejich přiměřené úpravy tak, aby v případě jejich spornosti, netrvá-li zaměstnanec 

výslovně na jejich vypuštění, odpovídaly skutečnosti.357 Stejně tak je zaměstnavatel odpovědný za 

škodu způsobenou zaměstnanci v důsledku nevydání potvrzení o zaměstnání, která může spočívat 

např. i v ušlém výdělku u jiného zaměstnavatele, který odmítl bez předložení potvrzení 

o zaměstnání uzavřít se zaměstnancem pracovní smlouvu. 358  Nedodání zápočtového listu 

zaměstnavatelem či nesrovnalosti jeho obsahu bývají příčinou postihů (s horní hranicí pokuty až 

2 000 000 Kč)359 ze strany orgánů inspekce práce, a to mimo jiné na základě častých podnětů od 

zaměstnanců, jejichž přijetí do zaměstnání nový zaměstnavatel podmiňuje právě předložením 

potvrzení o zaměstnání z předchozího pracovního poměru.360  

 Zemře-li zaměstnavatel, je povinna vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání příslušná 

krajská pobočka Úřadu práce, a to na základě ustanovení § 342 odst. 2 ZP. Nečiní tak nicméně 

automaticky, ale až k žádosti zaměstnance doplněné o jím předložené doklady. 

Exkurz SRN - potvrzení o zaměstnání 

Potvrzením o zaměstnání (Arbeitsbescheinigung) je v rámci právní úpravy SRN potvrzení, 

které je zaměstnavatel na základě § 312 SGB 3 povinen vydat k žádosti zaměstnance či Spolkové 

agentury práce (Bundesagentur für Arbeit), a to na zvláštním formuláři. Primárně je určeno právě 

pro účely výpočtu případné podpory v nezaměstnanosti (či jiných dávek). Uvádí se v něm zejména 

údaje o druhu práce vykonávané zaměstnancem, začátku a konci pracovního poměru, a to včetně 

důvodu skončení pracovního poměru, stejně tak jako o výdělcích zaměstnance. Další podrobnosti 

obdobné těm, které zná česká právní úprava (např. ohledně lhůty pro vydání potvrzení), zákon 

výslovně nestanovuje. Porušení povinnosti vydat potvrzení o zaměstnání může být sankcionováno 

pokutou dle § 404 SGB 3. Potvrzení o zaměstnání dle právní úpravy SRN je tak v podstatě totéž 

jako potvrzení o zaměstnání ve smyslu § 313 odst. 2 ZP. 

8.4.3. Pracovní posudek 

 Pracovním posudkem, jehož právní úprava se nachází v ustanovení § 314 ZP, se podle 

tohoto ustanovení rozumí „veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho 

kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce“. Je to jakákoli 

                                                 

357 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2004, sp. zn. 21 Cdo 981/2004. 
358 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1491/2002. 
359 Viz § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších přepisů. 
360 KALVODA, A. Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání. Práce a mzda. 2017, č. 11, str. 29. 
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listina nebo soubor listin za předpokladu, že hodnotí skutečnosti mající bezprostřední vztah 

k výkonu práce hodnoceného zaměstnance. 361  Pracovní posudek může rovněž obsahovat 

i hodnocení zaměstnancova vztahu k práci a spolupracovníkům, stejně tak jako jeho osobních 

vlastností majících bezprostřední vztah k výkonu jeho práce (svědomitost, iniciativnost, 

dodržování povinností, schopnost k řízení a organizování pracovního procesu, schopnost zapojit 

se do týmové práce apod.).362 Pracovní posudek je zásadně charakterizován subjektivními soudy 

hodnotícího zaměstnavatele.363  Pracovním posudkem však nemůže být hodnocení pracovních 

výsledků zaměstnance, které vyhotovil zaměstnavatel pro svou interní potřebu bez vazby na 

skončení pracovního poměru zaměstnance, jako např. podklad pro rozhodování o odměnách či 

jako podklad pro výpověď z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků.364 

 Požádá-li zaměstnanec zaměstnavatele o vydání posudku o pracovní činnosti (pracovního 

posudku), je zaměstnavatel povinen jej zaměstnanci vydat do 15 dnů od jeho žádosti, nikoli však 

dříve než v době dvou měsíců před skončením zaměstnání. Vydání pracovního posudku tak záleží 

toliko na žádosti zaměstnance s tím, že zákon nijak neohraničuje dobu, kdy o pracovní posudek 

může požádat. Je tedy možné žádat o pracovní posudek dříve než dva měsíce před skončením 

zaměstnání (v tom případě mu zaměstnavatel může, ale nemusí vyhovět), stejně tak jako s větším 

časovým odstupem po skončení zaměstnání. 

 Stejně jako u potvrzení o zaměstnání platí, že v případě nevydání pracovního posudku 

(v zákonné lhůtě) zaměstnavatelem se může zaměstnanec domáhat jeho vydání soudní žalobou 

v obecné tříleté promlčecí lhůtě běžící ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.365 Rovněž 

v případě nesouhlasu s obsahem pracovního posudku se dle ustanovení § 315 ZP může 

zaměstnanec do tří měsíců ode dne, kdy se o jeho obsahu dozvěděl, domáhat u soudu jeho 

přiměřené úpravy. V soudním řízení je na soudu, aby přesně určil zaměstnavateli, jak má posudek 

znít v části, jejíž nesprávnost zaměstnanec namítá.366  Přičemž zásadně platí, že soud je vázán 

výhradně návrhy účastníků.367  

                                                 

361 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1265/2017. 
362 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 5. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2152/2004. 
363 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2019, sp. zn. 21 Cdo 4274/2017. 
364 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2017, sp. zn. 21 Cdo 3151/2017. 
365 Srov. PUTNA, M. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 1242. 
366 Viz rozhodnutí (tehdejšího) Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 28. 1. 1969, sp. zn. 6 Cz 96/1968. 
367 Např. dle rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 17. 11. 1978, sp. zn. 13 Co 700/78, navrhuje-li zaměstnanec, 

aby byly určité údaje vypuštěny z pracovního posudku, nemůže je soud nahrazovat něčím jiným, co zaměstnanec 

nenavrhl. 
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 Podobně jako u potvrzení o zaměstnání je možné si představit situaci, kdy na základě 

nepravdivého pracovního posudku není zaměstnanec přijatý do nového zaměstnání. V tomto 

případě, prokáže-li se příčinná souvislost mezi porušením povinností dosavadním 

zaměstnavatelem, který vydal nepravdivý posudek, a nepřijetím zaměstnance do nového 

zaměstnání, čímž vznikne zaměstnanci škoda, je povinen zaměstnavatel, který nepravdivý 

posudek vydal, tuto škodu zaměstnanci nahradit.368 

Exkurz SRN - pracovní posudek 

Na základě § 109 odst. 1 GewO je zaměstnavatel povinen vydat při skončení pracovního 

poměru písemný pracovní posudek (Arbeitszeugnis), který obsahuje přinejmenším údaje o druhu 

práce a délce trvání pracovního poměru u tohoto zaměstnavatele. V tom případě se jedná 

o tzv. jednoduchý posudek (einfaches Zeugnis). Zaměstnanec může nad rámec tohoto požadovat 

zahrnutí jasných a srozumitelných (§ 109 odst. 2 GewO) informací ohledně svého výkonu práce a 

chování v pracovním poměru. Zde zákon používá pojem „kvalifikovaný posudek“ (qualifiziertes 

Zeugnis). V případě nepravdivých informací v něm uvedených může zaměstnavatel čelit např. 

žalobě o náhradu škody.369  

Na základě výše uvedeného tak lze dospět k závěru, že tzv. jednoduchý posudek je spíše 

srovnatelný s potvrzením o zaměstnání ve smyslu české právní úpravy, přičemž až jeho 

kvalifikovaná forma odpovídá pojetí pracovního posudku podle české právní úpravy. 

8.5. Konkurenční doložka 

 Se skončením pracovního poměru souvisí i problematika konkurenční doložky upravené 

pro pracovněprávní vztahy v ustanoveních § 310 a § 311 ZP. Jedná se o fakultativní ujednání mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, na základě kterého „se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou 

dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která 

by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by vůči němu měla soutěžní 

povahu“. Konkurenční doložka je ve své podstatě preventivním opatřením, kterým se 

zaměstnavatel brání vzniku škody v důsledku jednání svého bývalého zaměstnance, který by jinak 

mohl vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo která by 

                                                 

368 Viz rozsudek (tehdejšího) Nejvyššího soudu SSR ze dne 20. 12. 1979, sp. zn. 4 Cz 20/1979. 
369 Viz např. ROLFS, Ch. Arbeitsrecht: Studienkommentar. 3. Aufl. München: C.H. Beck, 2010, str. 219. 
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vůči němu měla soutěžní povahu.370 Pokud jde o pojem „předmět činnosti zaměstnavatele“, u něj 

je v zásadě namístě, byť tak nemůže platit zcela absolutně, vycházet především z toho, co má 

zaměstnavatel zapsáno v obchodním či živnostenském rejstříku. 371  Výklad pojmu „soutěžní 

povaha“ může v praxi činit větší či menší problémy. V každém případě je ale nutné, jak zdůraznil 

Nejvyšší soud v jednom ze svých aktuálních rozsudků372 , vykládat jej šířeji, než jen tak, že 

výdělečná činnost dosavadního zaměstnavatele a zaměstnavatele nového vyžaduje na vstupu 

alespoň částečně stejné nebo obdobné výrobní faktory. Je namístě zdůraznit, že konkurenční 

doložka nemusí být sjednána jako doslovný přepis jejího zákonného vymezení373, nicméně nesmí 

s ním být fakticky nijak v rozporu. 

Vzhledem k tomu, že sjednání konkurenční doložky znamená v každém případě omezení 

zaměstnance do budoucna, mimo jiné související i s omezením jednoho ze základních práv 

garantovaných Listinou, a to konkrétně jejím čl. 26 („Každý má právo na svobodnou volbu 

povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.“), 

je namístě plně se ztotožnit s názorem374, že ochrana zaměstnance u tohoto institutu by měla být 

na vysoké úrovni. Zákoník práce jí pojímá následujícím způsobem. 

Ujednání o konkurenční doložce má obligatorní písemnou formu, jinak je neplatné (což 

platí i o odstoupení od něj či jeho výpovědi). Ustanovení § 310 odst. 1 ZP pak dále popisuje 

závazek zaměstnavatele spočívající v tom, že poskytne zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání 

ve výši nejméně jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku zaměstnance za každý měsíc 

plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období, leda by se oba účastníci 

dohodli jinak. 

 Konkurenční doložku však není možné pojímat tak, že jí lze sjednat vždy a ve všech 

případech, neboť dle § 310 odst. 2 ZP je její sjednání možné jen v případě, „jestliže je to možné 

od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí 

pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití 

při činnosti uvedené v odstavci 1 by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost“. 

                                                 

370 Viz BEZOUŠKA, P. in BEZOUŠKA, P., IVANCO, G. Pracovní právo pro zaměstnavatele. Praha: Linde 2010, 

str. 36. 
371 Srov. DVOŘÁK, M., SALAČ, J. Konkurenční doložka v praxi. Práce a mzda. 2019, č. 9, str. 15. 
372 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2018, sp. zn. 21 Cdo 5337/2017.  
373 Srov. DVOŘÁK, M., SALAČ, J. Konkurenční doložka v praxi. Práce a mzda. 2019, č. 9, str. 17. K tomu autoři 

odkazovaného odborného článku doplňují, že zaměstnavatelé se někdy snaží sjednat konkurenční doložky až příliš 

doslovně, čímž se pokoušejí o exaktní vymezení zakázané činnosti typově a věcně, což ovšem nemusí být správná 

cesta. Zákonná úprava zakázané výdělečné činnosti je dostatečně široká a neexistují-li specifické okolnosti, exaktní 

typové vymezení může spíše vést k vynechání podstatné složky než být přínosem. 
374 HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnání: Princip flexijistoty v českém pracovním právu. 1. vyd. 

Praha: Auditorium, 2009, str. 59. 
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Nepochybně se tak musí jednat o určité speciální znalosti, které mohl zaměstnanec během 

pracovního poměru získat. Zcela logicky je sjednání konkurenční doložky v podstatě zapovězeno 

u méně kvalifikovaných a jednodušších (pomocných) prací. Naopak velmi vhodné je z pohledu 

zaměstnavatele její uzavření se zaměstnanci na vedoucích pozicích či s osobami s přístupem 

k výrobním a produktovým informacím, cenové politice a zákazníkům.375  

 Z hlediska případného ujednání o územním vymezení konkurenční doložky zákoník práce 

strany nijak neomezuje. Výkladem je možné dovodit, že není-li územní vymezení v příslušném 

ujednání uvedeno, vztahuje se omezení zaměstnance plynoucí z konkurenční doložky na území 

ČR.376 

Platná právní úprava neurčuje, kdy z hlediska časového může a kdy nesmí být konkurenční 

doložka uzavřena. V této souvislosti je zajímavé zmínit, že je tomu tak až od 1. 1. 2012. Do té 

doby bylo možné sjednat konkurenční doložku až po uplynutí zkušební doby, byla-li tato ujednána. 

Dle mého názoru je stávající právní úprava vhodnější, neboť i během zkušební doby může 

zaměstnanec získat příslušné poznatky způsobilé následně poškodit zaměstnavatele. Na druhou 

stranu je nutné zamyslet se nad tím, že zaměstnavatel vstupuje do rizika, pokud bude např. mít 

pracovní poměr velmi krátké trvání na to, aby zaměstnanec mohl získat jakékoli využitelné 

poznatky (např. pracovní poměr bude zrušen ve zkušební době). Navzdory tomu bude 

zaměstnavatel následně povinen zaměstnanci vyplácet finanční vyrovnání. 

Zákoník práce pak ve svém ustanovení § 311 výslovně zakazuje sjednání konkurenční 

doložky s pedagogickými pracovníky škol a školských zařízení zřizovaných ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem 

činnosti jsou úkoly v oblasti školství, a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb. 

 Dle ustanovení § 310 odst. 3 ZP je možné sjednat i smluvní pokutu, kterou je povinen 

zaměstnanec uhradit zaměstnavateli, jestliže svůj závazek poruší, a která musí být sjednaná ve výši 

přiměřené povaze a významu výše uvedených podmínek. V případě, že zaměstnanec smluvní 

pokutu zaplatí, jeho závazek z konkurenční doložky zaniká.377 

 Zákoník práce rovněž upravuje zánik konkurenční doložky, a to buď odstoupením 

zaměstnavatele, které je však možné toliko v době trvání pracovního poměru zaměstnance 

(§ 310 odst. 4 ZP), nebo výpovědí zaměstnance, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil příslušné 

                                                 

375 Srov. DVOŘÁK, M., SALAČ, J. Konkurenční doložka v praxi. Práce a mzda. 2019, č. 9, str. 16. 
376 Srov. tamtéž, str. 17. 
377 Srov. BĚLINA, M. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 1219-1220. 
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peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po jeho splatnosti. V tomto případě zaniká 

konkurenční doložka prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi 

(§ 310 odst. 5 ZP). Pro odstoupení od konkurenční doložky pak platí subsidiárně obecné 

ustanovení § 2001 OZ, dle kterého lze od smlouvy odstoupit, stanoví-li tak zákon378 nebo ujednají-

li si to strany.379 

 Na tomto místě je možné poukázat na aktuální nález Ústavního soudu ze dne 2. 5. 2019, 

sp. zn. II. ÚS 3101/18, v němž bylo zdůrazněno, že úprava konkurenční doložky v zákoníku práce 

je navázána zejména na čl. 26 Listiny zaručující svobodu podnikání, který mimo jiné dává soudům 

povinnost poskytnout ochranu podnikatelské činnosti před porušením smluvního závazku 

plynoucího z konkurenční doložky, byť jen potenciálně zvýhodňujícím konkurenci. V této 

souvislosti Ústavní soud v rámci projednávané věci zrušil napadený rozsudek Nejvyššího soudu380 

a shrnul, že na povinnosti uhradit smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky nemůže ničeho 

měnit jak případná skutečnost, že nebylo prokázáno využití (zneužití) citlivých informací 

předchozího zaměstnavatele, tak skutečnost, že zaměstnanec byl u nového zaměstnavatele 

zaměstnán jen pár dní.  

 U konkurenční doložky, ať už jde o posuzování, zda je (může být) následující činnost 

zaměstnance se sjednanou konkurenční doložkou v souladu či naopak v rozporu, či například 

pokud jde o výši smluvní pokuty, je v každém případě namístě zásadně vycházet z konkrétních 

okolností případu, eventuálně i relativně bohaté judikatury k této problematice. 

Exkurz SRN - konkurenční doložka 

Institut konkurenční doložky (Wettbewerbsverbot) není v německém pracovním právu 

upraven uceleně, nicméně na základě § 110 GewO se vychází z ustanovení § 74 až § 75f HGB381. 

Podmínkou její platnosti je písemná forma ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Zaměstnavatel je v této souvislosti povinen vystavit zaměstnanci písemný doklad (Urkunde) 

o existenci konkurenční doložky. V případě, že zaměstnavatel nevystaví zaměstnanci doklad či 

dokonce nehradí řádně a včas odškodné, není zaměstnanec konkurenční doložkou vázán. Právní 

                                                 

378 Například dle ustanovení § 2002 odst. 1 OZ: „Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana 

bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je 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; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.“ 
379 Srov. BĚLINA, M. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 1220. 
380 Konkrétně šlo o rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2018, sp. zn. 21 Cdo 1922/2018. 
381 Pozn. u této právní úpravy je nutné brát v potaz, že se jedná o poměrně starou úpravu pro určitou část obchodních 

vztahů, což má odraz i v užívané terminologii. HGB doslova hovoří o (nadřízených) majitelích obchodu (Prinzipal) a 

(podřízených) obchodních příručích (Handlungsgehilfe). 
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úprava doslova uvádí, že konkurenční doložka musí sloužit k ochraně legitimních zájmů 

zaměstnavatele a nesmí zaměstnance nepřiměřeně zatěžovat s tím, že maximální délka jejího 

trvání je limitována dvěma roky po skončení pracovního poměru (§ 74a odst. 1 HGB). Minimální 

odškodnění (Entschädigung), které je zaměstnavatel povinen zaměstnanci hradit, činí polovinu 

posledního měsíčního výdělku zaměstnance (§ 74 odst. 2 HGB) a je splatné na konci každého 

kalendářního měsíce doby trvání závazku (§ 74b odst. 1 HGB). Je zjevné, že německá právní 

úprava se v zásadních bodech od české úpravy neliší (vyjma možné až dvojnásobné délky), 

nicméně v určitých ohledech stanovuje zvláštní pravidla. Pro zajímavost lze uvést, že jedním 

z nich je např. pravidlo uvedené v § 74c odst. 1 HGB, dle kterého se v případě, převyšuje-li nový 

zaměstnancův příjem v součtu s kompenzací od (bývalého) zaměstnavatele o více než jednu 

desetinu původní výdělek (v případě, musel-li se zaměstnanec kvůli novému zaměstnání 

přestěhovat, pak o více než jednu čtvrtinu), snižuje se výše kompenzace na tuto hranici. Zákon 

výslovně stanovuje právo (bývalého) zaměstnavatele na sdělení informace o stávajícím příjmu 

zaměstnance (§ 74c odst. 2 HGB). Tato úprava dává z určitého úhlu pohledu smysl a v podstatě 

chrání zaměstnavatele před neopodstatněným hrazením leckdy i vysoké částky navzdory tomu, že 

zaměstnanec v praxi nebyl zásadním způsobem dotčen omezením svého následného působení 

prostřednictvím konkurenční doložky.  

Zákon (§ 75a HGB) umožňuje zaměstnavateli před skončením pracovního poměru se 

písemně vzdát sjednané konkurenční doložky, na základě čehož je následně (po uplynutí jednoho 

roku) osvobozen od povinnosti hradit odškodné. Právní předpisy výslovně neupravují možnost 

zaměstnance od konkurenční doložky odstoupit či jí vypovědět, nicméně dle § 75 odst. 1 HGB 

platí, že v případě rozváže-li zaměstnanec pracovní poměr z důvodu chování/jednání 

zaměstnavatele v rozporu s (pracovní) smlouvou (fakticky se bude jednat o okamžité zrušení 

pracovního poměru) a do jednoho měsíce od skončení pracovního poměru zaměstnanec písemně 

sdělí zaměstnavateli svou vůli nebýt konkurenční doložkou vázán, stává se ujednání o konkurenční 

doložce neúčinným a zaměstnanec jím není vázán.  

Ustanovení § 75c odst. 1 HGB pak odkazuje na obecné ustanovení § 340 BGB upravující 

smluvní pokutu (Vertragsstrafe), která může být sjednána pro porušení povinnosti zaměstnancem 

s tím, že nedotčena zůstávají ustanovení BGB týkající se možnosti snížit nepřiměřeně vysokou 

smluvní pokutu.  

Zaměstnavatel se dle § 75d HGB v každém případě nemůže dovolávat dohody o odchylné 

úpravě od ustanovení týkajících se konkurenční doložky, která by zkracovala zaměstnance. 
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8.6. Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru, soudní spory  

 Právní úprava související s neplatným rozvázáním pracovního poměru se nachází 

v ustanoveních § 69 až 72 ZP. Nutno zdůraznit, že se týká z logiky věci a mimo jiné i s ohledem 

na nadpis příslušného dílu (slovo „rozvázání“) toliko výpovědi, okamžitého zrušení pracovního 

poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době a dohody o rozvázání pracovního poměru. 

Neplatnost rozvázání pracovního poměru musí být určena výhradně pravomocným soudním 

rozhodnutím, a to na základě žaloby podané zaměstnancem či zaměstnavatelem podle toho, kdo 

se určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru domáhá. Žaloba musí být dle § 72 ZP podána 

vždy nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl tímto rozvázáním pracovní poměr skončit. 

Jedná se o lhůtu prekluzivní a hmotněprávní. Účastník, který uplatňuje neplatnost rozvázání 

pracovního poměru, musí svůj nárok uplatnit žalobou u soudu tak, aby žaloba došla na soud 

nejpozději v poslední den této lhůty, jinak nárok zaniká. V tomto smyslu je namístě poukázat na 

jeden z relativně nových rozsudků Nejvyššího soudu382, v němž soud dospěl k závěru, že podle 

právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 je možné v určitých případech a za podmínek vymezených 

v ustanoveních § 645 až § 652 OZ383, která platí i ve vztahu k běhu prekluzivní lhůty, uplatnit 

u soudu neplatnost rozvázání pracovního poměru v delší než dvouměsíční lhůtě. V praxi to 

znamená, že pokračuje-li běh lhůty po odpadnutí některé z překážek, neuplyne lhůta dříve než za 

šest měsíců (eventuálně za jeden rok) ode dne, kdy začala znovu běžet. Vzhledem k tomu, že 

zákonodárce tento stav shledal pro účely pracovního práva nevyhovujícím 384 , novelou 

č. 285/2020 Sb. vložil (s účinností od 30. 7. 2020) do zákoníku práce nové speciální ustanovení 

§ 332, dle kterého platí, že nastane-li překážka, pro kterou lhůta stanovená tímto zákonem neběží, 

nemá to vliv na její původní délku. Pokud zbývá po odpadnutí překážky méně než 5 dnů do 

uplynutí lhůty, neskončí tato lhůta dříve než za 10 dnů ode dne, kdy začala znovu běžet. Uvedené 

lze dle mého názoru považovat za spravedlivé a přiměřené pro obě strany. 

 Ustanovení týkající se neplatného rozvázání pracovního poměru jsou ve vztahu k ostatním 

pracovněprávním předpisům ustanoveními zvláštními (lex specialis), vylučujícími, aby 

zaměstnavatel a zaměstnanec měli ve sporném období jiná práva a povinnosti, než která jim podle 

                                                 

382 Konkrétně se jedná o rozsudek ze dne 12. 6. 2018, sp. zn. 21 Cdo 343/2018, který mimo jiné potvrzuje ustálenost 

závěrů o charakteru předmětné lhůty. 
383 Jedná se o nejrůznější výjimečné situace, které mohou přicházet v úvahu. Např. může jít o případy, kdy se vyžaduje, 

aby osoba měla zákonného zástupce nebo opatrovníka, nebo dokud trvá vyšší moc atd. 
384 Srov. komentář k bodu 72 novely č. 285/2020 Sb. ve zvláštní části důvodové zprávy k této novele. Viz Důvodová 

zpráva k zákonu č. 285/2020 Sb., změna zákoníku práce a některých souvisejících zákonů, ze dne 16. 12. 2019, PSP ČR, 

rok 2019, sněmovní tisk 689/0. Dostupná též online: <https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=689&CT1=0> 

[cit. 2020-05-15]. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=689&CT1=0
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=689&CT1=0
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těchto ustanovení náleží. Nekoná-li např. zaměstnanec v důsledku sporného rozvázání pracovního 

poměru práci pro zaměstnavatele, nejedná se o překážku v práci dle příslušných ustanovení 

zákoníku práce. Tato ustanovení pak mají jednoznačně kogentní povahu.385 

 Domnívá-li se zaměstnanec, že některým ze způsobů předpokládaným zákoníkem práce 

došlo k neplatnému rozvázání pracovní poměru ze strany zaměstnavatele, je dle § 69 ZP na něm, 

aby v prvé řadě bez zbytečného odkladu a písemně386 oznámil zaměstnavateli, že trvá na tom, aby 

ho zaměstnavatel nadále zaměstnával. Pokud zaměstnavatel nezmění svůj postoj, tedy trvá-li 

nadále na rozvázání pracovního poměru, je na zaměstnanci, aby toto dle něj neplatné rozvázání 

pracovního poměru uplatnil žalobou u soudu. Pro platnost oznámení o tom, že zaměstnanec trvá 

na dalším zaměstnávání zaměstnavatelem, dostačuje i podání žaloby u soudu s tím, že 

zaměstnanec vedle určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru současně požaduje přiznání 

náhrady mzdy (platu). 387  Jako okamžik oznámení zaměstnance vůči zaměstnavateli je však 

považován až okamžik, kdy je doručen stejnopis žaloby zaměstnavateli388, resp. v situacích, kdy 

zaměstnanec učiní příslušné oznámení vůči soudu, okamžik, kdy se zaměstnavatel o takovémto 

oznámení dozvěděl. 389  Zaměstnanec může nicméně své stanovisko později změnit, avšak 

nejpozději do rozhodnutí soudu o žalobě. Rozhodné je pak stanovisko, jaké tu bylo v době vydání 

(vyhlášení) rozhodnutí soudu ve věci.390 Teprve poté, co ve věci pravomocně rozhodne soud tak, 

že rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele bylo neplatné, je zaměstnavatel povinen 

poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy (platu) ode dne, kdy oznámil, že trvá na dalším 

zaměstnávání do doby, kdy zaměstnavatel zaměstnanci umožní další zaměstnávání nebo kdy dojde 

k platnému rozvázání pracovního poměru.391  Náhrada mzdy (platu) však může být k návrhu 

zaměstnavatele uplatněnému u soudu snížena (moderační právo), a to v situaci, kdy celková doba, 

během které by měla náhrada mzdy (platu) náležet zaměstnanci, přesahuje 6 měsíců. Uplatnit 

návrh na snížení náhrady mzdy (platu) však může zaměstnavatel toliko v rámci řízení o neplatnosti 

rozvázání pracovního poměru, a to i v rámci odvolacího řízení.392  Soud při svém rozhodování 

                                                 

385 Viz DRÁPAL, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 412. 
386 Pod sankcí absolutní neplatnosti. Srov. tamtéž, str. 413. 
387 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2003, sp. zn. 21 Cdo 387/2003. 
388 Srov. rozsudek (tehdejšího) Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18. 2. 1977, sp. zn. 5 Cz 10/1977. 
389 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2002, sp. zn. 21 Cdo 945/2002. 
390  Srov. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2000, sp. zn. 21 Cdo 227/2000, a ze dne 11. 10. 2001, 

sp. zn. 21 Cdo 2905/2000. 
391 V tomto smyslu není významné, zda je zaměstnanec zaměstnáván v dalším pracovním poměru. Rozhodující je, zda 

zaměstnavatel umožní zaměstnanci pokračovat v práci podle původní pracovní smlouvy. Srov. rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 31. 5. 2002, sp. zn. 21 Cdo 991/2001. 
392 Srov. stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 9. 6. 2004, sp. zn. Cpjn 4/2004. 
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přihlíží zejména k tomu, zda byl v mezidobí zaměstnanec zaměstnán jinde, jakou práci tam konal, 

jakého výdělku dosáhl či z jakého důvodu se do práce nezapojil (§ 69 odst. 2 ZP). Zákonodárcem 

(znovu)zavedenou393 možnost moderace náhrady mzdy (platu) soudem lze jedině kvitovat, neboť 

mimo jiné i vzhledem k délce trvání soudních řízení by mohla být pro zaměstnavatele při jeho 

nejistotě ohledně výsledku řízení zátěží nikoli nepatrnou. 

 Zákoník práce pak upravuje (§ 69 odst. 3 ZP) i situaci, kdy zaměstnavatel rozváže pracovní 

poměr neplatně, avšak zaměstnanec neoznámí, že trvá na dalším zaměstnávání. V této situaci se 

pak má za to, že pracovní poměr, nedohodl-li se zaměstnanec se zaměstnavatelem jinak, skončil 

dohodou. Konkrétně v případě, byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby. 

Naopak v případech okamžitého zrušení pracovního poměru nebo jeho zrušení ve zkušební době 

se má za to, že pracovní poměr skončil dohodou dnem, kdy měl pracovní poměr skončit těmito 

způsoby, přičemž za uvedené situace náleží zaměstnanci náhrada mzdy (platu) ve výši průměrného 

výdělku za výpovědní dobu, tedy zpravidla dva měsíce, eventuálně dobu delší, byla-li mezi 

účastníky sjednána.  

 Naopak za situace, domnívá-li se zaměstnavatel, že došlo ze strany zaměstnance 

k neplatnému rozvázání pracovního poměru, je dle § 70 ZP na něm, aby oznámil zaměstnanci, že 

trvá na tom, aby zaměstnanec nadále konal svou práci. Pokud zaměstnanec výzvě nevyhoví, má 

zaměstnavatel právo na náhradu škody, která mu tím vznikla. V případě, neoznámí-li 

zaměstnavatel, že trvá na tom, aby u něj zaměstnanec nadále pracoval, má se za to, že pracovní 

poměr skončil dohodou, a to k obdobnému dni, jako je uvedeno v předchozím odstavci pro 

opačnou situaci. Zaměstnavatel však v takovém případě nemůže po zaměstnanci uplatňovat právo 

na náhradu škody (§ 70 odst. 3 ZP). 

 Ohledně případné neplatnosti dohody o rozvázání pracovního poměru pak zákoník práce 

doplňuje, že se při posuzování práva zaměstnance na náhradu mzdy (platu) postupuje obdobně 

jako při neplatné výpovědi dané zaměstnavatelem. Zaměstnavatel však právo na náhradu škody 

pro neplatnost dohody uplatňovat nesmí (§ 71 ZP). 

 Pokud jde o řízení o žalobě podané podle § 72 ZP, lze doplnit, že věcně příslušné k jejímu 

projednání jsou dle § 9 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský soudní řád“ či „OSŘ“), okresní soudy. Místní příslušnost je určena 

v souladu s příslušnými pravidly uvedenými rovněž v občanském soudním řádu (konkrétně v jeho 

ustanovení § 84 a násl.).  

                                                 

393 Do 31. 12. 2011 zákoník práce moderaci soudem neumožňoval. Naopak předchozí zákoník práce (ve svých různých 

zněních počínaje 1. 7. 1975) tuto možnost připouštěl ve svém ustanovení § 61 odst. 2. 
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  Též je možné k žalobám podle § 72 ZP doplnit, že na rozhodování soudu o neplatnosti 

výpovědi z pracovního poměru nemá vliv případné odvolání výpovědi se souhlasem druhé 

strany.394 V případě smrti zaměstnance v průběhu řízení nelze soudní řízení bez dalšího zastavit 

s tím, že pracovní poměr zanikl, když jeho určitá část (mzdové nároky zaměstnance) po smrti 

zaměstnance přetrvává.395 

 Výše uvedená právní úprava se ale netýká případné zdánlivosti rozvázání pracovního 

poměru, neboť na takovéto jednání se hledí, jako by vůbec neexistovalo, když současně 

nevyvolává žádné právní následky. V tomto smyslu proto není možné předmětnou právní úpravu 

zákoníku práce vůbec užít. Je nutné vycházet z obecných ustanovení občanského soudního řádu a 

užít případnou určovací žalobu, kterou je možné se dle § 80 OSŘ domáhat určení, zda tu právní 

poměr nebo právo je či není, avšak za splnění podmínky naléhavého právního zájmu 396 , či 

eventuálně žalobu na plnění. Podání uvedených žalob není limitováno lhůtami, avšak okamžik 

podání žaloby může hrát roli například z hlediska posuzování tzv. naléhavého právního zájmu či 

promlčení majetkových práv (např. právo na náhradu mzdy). K uvedenému si dovoluji 

poznamenat, že se ztotožňuji s názorem 397 , že rozhodnutí sankcionovat jednostranné právní 

jednání směřující k rozvázání základního pracovněprávního vztahu, které nevyhovělo zákonnému 

požadavku na dodržení písemné formy, zdánlivostí, je do určité míry nevhodné, když se míjí 

s realitou a vnáší do problematiky vysokou míru nejistoty s ohledem na výše popsané procesní 

řešení. 

 Pro úplnost lze k předmětné problematice, resp. problematice pracovních poměrů na dobu 

určitou, zmínit možnost zaměstnavatele nebo zaměstnance podat zvláštní žalobu na určení, zda 

byly nebo nebyly splněny podmínky pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou uvedené 

v § 39 odst. 2 až 4 ZP. Tato možnost je zakotvena v ustanovení § 39 odst. 5 ZP („Sjedná-li 

zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu s odstavci 

2 až 4, a oznámil-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá 

na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Návrh 

na určení, zda byly splněny podmínky uvedené v odstavcích 2 až 4, mohou zaměstnavatel 

i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit 

                                                 

394 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 1998, sp. zn. 21 Cdo 1082/98. 
395 Viz nález Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2004, sp. zn. III. ÚS 133/03. 
396 Viz DRÁPAL, L. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019, 

str. 436-437. 
397 Viz STRÁNSKÝ, J. Nicotnost právního jednání a rozvázání pracovního poměru. Bulletin advokacie. 2016, č. 5, 

str. 26. 
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uplynutím sjednané doby.“). Citované ustanovení je ve vztahu speciality k (obecnému) ustanovení 

§ 80 OSŘ, což znamená, že není třeba, na rozdíl od žalob popsaných v předchozím odstavci, tvrdit 

a prokazovat existenci naléhavého právního zájmu.398 Nad rámec výše uvedeného je však vhodné 

zmínit nález Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2015, sp. zn. II. ÚS 3323/14, dle kterého by nebylo 

v souladu se zásadou ochrany zaměstnance, musel-li by zaměstnanec při svém přesvědčení 

o nesprávnosti postupu zaměstnavatele, kromě písemného oznámení zaměstnavateli, ještě navíc 

iniciovat svým návrhem soudní řízení. Dle Ústavního soudu proto platí, že oznámí-li zaměstnanec 

zaměstnavateli v souladu s podmínkami obsaženými v § 39 ZP, že trvá na tom, aby ho dále 

zaměstnával, a není-li zaměstnancem ani zaměstnavatelem podána speciální žaloba ve zmíněné 

dvouměsíční lhůtě, jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou. Tyto závěry vyvolaly 

polemiky399  odkazující mimo jiné na dle nich přiléhavější závěry Nejvyššího soudu uvedené 

v jeho rozsudku ze dne 26. 6. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1211/2017 („Domnívá-li se tedy zaměstnanec, 

že jeho ujednání se zaměstnavatelem je neplatné, nemůže být jím tvrzená právní skutečnost 

presumována, nýbrž ji v civilním soudním řízení musí nejen tvrdit, ale i prokázat. Zásady „pacta 

sunt servanda“ a „in favorem negotii“, jako obecné zásady soukromého práva, musí být 

uplatňovány také v pracovněprávních vztazích, a to vůči oběma smluvním stranám základních 

pracovněprávních vztahů shodným způsobem.“). Situace je tak z pohledu zaměstnanců 

i zaměstnavatelů nevyjasněná. 

Exkurz SRN - žaloba na neplatnost výpovědi/okamžitého zrušení pracovního poměru 

Dle § 4 KSchG může zaměstnanec, domnívá-li se, že rozvázání pracovního poměru 

výpovědí či okamžitým zrušením pracovního poměru nebylo sociálně ospravedlnitelné (sozial 

ungerechtfertig) či z jiných důvodů právně neúčinné (rechtsunwirksam), ve lhůtě tří týdnů400 ode 

dne, kdy mu bylo doručeno, podat žalobu (Kündigunsschutzklage) k příslušnému pracovnímu 

soudu. V případě, je-li k výpovědi/okamžitému zrušení pracovního poměru nezbytný souhlas 

příslušného orgánu, běh lhůty počne až oznámením tohoto souhlasu zaměstnanci. 

Rozhodne-li soud ve prospěch zaměstnance, pracovní poměr buďto trvá dále s tím, že pokud 

po dobu soudního řízení nebyla zaměstnanci přidělována práce, má nárok na ušlou mzdu. Dle 

                                                 

398  Srov. např. VRAJÍK, M. in ŠUBRT, B., VRAJÍK, M. Skončení pracovního poměru a dalších základních 

pracovněprávních vztahů v souvislostech. Olomouc: ANAG, 2019, str. 203. 
399 Viz např. BĚLINA, M. in BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2019, str. 235, či VRAJÍK, M. in ŠUBRT, B., VRAJÍK, M. Skončení pracovního poměru a dalších základních 

pracovněprávních vztahů v souvislostech. Olomouc: ANAG, 2019, str. 156. 
400 Lhůta může být ve zvláštních případech prodloužena za podmínek uvedených v § 5 KSchG, a to o dva týdny po 

odpadnutí příslušné překážky s celkovou limitací maximálně šesti měsíců od uplynutí zmeškané lhůty. 

aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%252339'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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§ 9 odst. 1 KSchG platí, že v případě, prokáže-li zaměstnanec neopodstatněnost pokračování 

v pracovním poměru, resp. zaměstnavatel prokáže totéž s ohledem na svou provozní situaci, 

pracovní poměr i tak skončí s tím, že zaměstnavatel je povinen zaměstnanci zaplatit přiměřené 

odstupné (Abfindung), a to dle § 10 odst. 1 KSchG ve výši až dvanáctinásobku měsíčního výdělku 

zaměstnance, v případě zaměstnanců vyššího věku s délkou pracovního poměru přesahující 15 let 

může činit odstupné až patnácti- či osmnáctinásobek měsíčního výdělku (§ 10 odst. 2 KSchG). 

KSchG pak ve svých dalších ustanoveních popisuje pravidla pro výpočet ušlého výdělku v případě, 

že pracovní poměr pokračuje po rozhodnutí soudu, resp. v případě, nachází se již zaměstnanec 

v pracovním poměru u nového zaměstnavatele (§ 11 a § 12 KSchG). Zákon pak rovněž upravuje 

další specifika vzhledem k okamžitému zrušení pracovního poměru či rozvázání pracovního 

poměru v rozporu s dobrými mravy. U vedoucích zaměstnanců (Angestellte in leitender Stellung) 

je specifikem (§ 14 odst. 2 KSchG) například to, že nemusejí prokazovat neopodstatněnost 

pokračování v pracovním poměru ve smyslu § 9 odst. 1 KSchG. 

Pro úplnost lze uvést, že skončení pracovního poměru rozhodnutím soudu v tomto 

popsaném smyslu zpravidla uvádí německá pracovněprávní teorie jako jeden ze způsobů skončení 

pracovního poměru.401 

8.7. Nevyčerpaná dovolená 

Se skončením pracovního poměru se mohou pojit situace, kdy zaměstnavatel nevyčerpá ke 

dni skončení pracovního poměru celou dovolenou, na kterou má nárok. V takovém případě mu na 

základě § 222 odst. 2 ZP náleží náhrada mzdy (platu) za tuto nevyčerpanou dovolenou, a to ve výši 

jeho průměrného výdělku (§ 222 odst. 3 ZP). Došlo-li naopak k situaci, že zaměstnanec již 

vyčerpal více dnů dovolené, než na kolik měl (do okamžiku skončení pracovního poměru) nárok, 

je povinen (§ 222 odst. 4 ZP) vrátit příslušnou náhradu mzdy (platu). V takovém případě je 

zaměstnavatel oprávněn provést na základě § 147 odst. 1 písm. e) ZP srážku ze mzdy v příslušné 

výši. 

Zákoník práce dává ve svém ustanovení § 221 zaměstnanci rovněž možnost požadovat 

převedení nevyčerpané dovolené k novému zaměstnavateli. To se však uskuteční jen při splnění 

tří podmínek. První z nich je, že pracovní poměr u nového zaměstnavatele navazuje bezprostředně 

po skončení pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele. Druhou podmínkou je, že 

zaměstnanec nejpozději před skončením pracovního poměru o převedení nevyčerpané dovolené 

požádá u stávajícího zaměstnavatele. Konečně třetí podmínkou, kterou ovšem zaměstnanec nemá 

                                                 

401 Jako jediný nebyl z důvodu přehlednosti textu uváděn v předchozím textu. 
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ve své moci, je, že se oba zaměstnavatelé, tj. stávající i nový, dohodnou na vzájemném vypořádání, 

tedy na výši úhrady náhrady mzdy (platu) za dovolenou zaměstnance. I v případě, mění-li 

zaměstnanec zaměstnavatele k 1. lednu, je uvedený postup možný, neboť jej zákon nijak 

neomezuje.402 Obecně lze nicméně říct, že se nejedná o častou praxi, neboť zaměstnanec spíše 

vyčerpá svou dovolenou u zaměstnavatele stávajícího, a to před skončením pracovního poměru, 

nebo mu je nevyčerpaná dovolená proplacena. 

Exkurz SRN - nevyčerpaná dovolená 

Ustanovení § 7 odst. 4 BUrlG výslovně uvádí, že v případě skončení pracovního poměru se 

zaměstnanci vyplatí náhrada za nevyčerpanou dovolenou. Při výpočtu se rovněž vychází 

z průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. 403  Zvláštní zákonná úprava pro případné 

převedení dovolené k novému zaměstnavateli v německých pracovněprávních předpisech uvedena 

není, nicméně dle § 6 odst. 2 BUrlG je (dosavadní) zaměstnavatel povinen zaměstnanci vystavit 

při skončení pracovního poměru potvrzení o vyčerpané nebo kompenzované dovolené za poslední 

kalendářní rok. 

Pokud jde o situaci, kdy zaměstnanec před skončením pracovního poměru vyčerpal více 

dnů dovolené, než na kolik měl nárok, lze říct, že v případě skončení pracovního poměru v první 

polovině kalendářního roku nemůže zaměstnavatel provést srážky ze mzdy jako v případě české 

právní úpravy, nicméně informaci o čerpání dovolené uvede v potvrzení o zaměstnání coby 

informaci pro nového zaměstnavatele, který zaměstnanci poskytne o to menší počet dnů dovolené 

(v souladu s § 6 odst. 1 BUrlG, dle kterého není možné, aby vznikl dvojí nárok na dovolenou 

během jednoho roku u různých zaměstnavatelů). V případě skončení pracovního poměru ve druhé 

polovině roku má zaměstnavatel nárok požadovat odpovídající náhradu, nicméně toliko 

u dovolené poskytnuté nad rámec zákonného minima, a to na základě obecných ustanovení BGB 

o bezdůvodném obohacení (ungerechtfertigte Bereicherung).404 

8.8. Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci 

 Problematiky skončení pracovního poměru se úzce dotýká i oblast sociálního zabezpečení 

coby ochranný pilíř přicházející mimo jiné na řadu i v momentě, kdy nastane tato sociální situace, 

                                                 

402  Tato otázka byla předmětem diskuse např. v rámci Kolegia expertů AKV. Srov. ASOCIACE PRO ROZVOJ 

KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ A PRACOVNÍCH VZTAHŮ. Výkladová stanoviska AKV (XXVI.). Práce a 

mzda. 2020, č. 5, str. 46 a násl. 
403 Konkrétní postup je uveden v ustanovení § 11 BUrlG. 
404 Srov. též SCHULZ, C. Vor Kündigung zu viel Urlaub genommen - das passiert. FOCUS online [online]. Dostupné 

z: <https://praxistipps.focus.de/vor-kuendigung-zu-viel-urlaub-genommen-das-passiert_119959> [cit. 2020-05-30]. 

https://praxistipps.focus.de/vor-kuendigung-zu-viel-urlaub-genommen-das-passiert_119959
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tedy ztráta dosavadního pravidelného příjmu zaměstnance. I když tato oblast není předmětem mé 

práce, je vhodné, v návaznosti na její první kapitolu, v níž jsou mimo jiné popsána základní 

východiska konceptu tzv. flexicurity, na tomto místě zmínit jedny z esenciálních institutů zákona 

o zaměstnanosti. Těmito jsou (vedle zprostředkovatelské a poradenské pomoci uchazečům 

o zaměstnání) pojistné sociální dávky405 – podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, 

jejichž právní úprava se nachází v ustanoveních § 39 až § 57 ZoZ. Obecně lze říct, že účelem 

těchto dávek je, aby zaměstnanec překlenul dobu, kdy je bez zaměstnání, aniž by tato skutečnost 

měla významný sociální dopad do jeho běžného života spojeného nejen s pravidelnými příjmy ze 

zaměstnání, o které v důsledku skončení pracovního poměru přichází, ale rovněž s pravidelnými 

nezbytnými měsíčními výdaji (bydlení, stravování a další), které musí hradit neustále. 

 Pokud jde o podporu v nezaměstnanosti, zákon o zaměstnanosti stanovuje ve svém 

ustanovení § 39 určitá kritéria, která musí zaměstnanec splnit, aby mu na tuto dávku vznikl nárok. 

V rozhodném období (§ 41 ZoZ), které činí poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů 

o zaměstnání406 , musí být zaměstnán alespoň 12 měsíců, o podporu v nezaměstnanosti musí 

požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce a současně nesmí být poživatelem starobního 

důchodu. Nárok na podporu v nezaměstnanosti však nepřichází v úvahu v případě určitých 

způsobů ukončení pracovního poměru spojených s porušením povinnosti vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem či porušením § 301a ZP 

zvlášť hrubým způsobem, v případě výsluhových příspěvků podle zvláštních předpisů 

(převyšujících případnou podporu v nezaměstnanosti), v případě osob, které jsou jednateli či členy 

v zákoně uvedených orgánů právnických osob atd. Uchazeč o zaměstnání407 musí pro přiznání a 

poskytování podpory v nezaměstnanosti doložit příslušné dokumenty (např. potvrzení 

o zaměstnání, evidenční list důchodového pojištění atd.). Podpůrčí doba není neomezená a délka 

jejího trvání je zákonem (§ 43 ZoZ) odstupňována s ohledem na věk uchazeče o zaměstnání. 

U osob do 50 let věku trvá 5 měsíců, u osob nad 50 do 55 let věku trvá 8 měsíců, u osob starších 

55 let věku trvá 11 měsíců. Uvedené jednoznačně vychází z úmyslu zákonodárce chránit více 

                                                 

405 Tzv. pojistnými sociálními dávkami se zjednodušeně řečeno rozumí dávky odvozené od příjmu osoby z pracovní 

činnosti, resp. touto osobou zaplaceného pojistného. Typicky se jedná o důchody (starobní, invalidní, pozůstalostní), 

nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, právě podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci a další. Opakem 

pojistných sociálních dávek jsou dávky tzv. nepojistné, odvíjející se od příslušných sociálních situací. Jejich nárok 

není odvozen od pracovní aktivity/pojištění adresáta dávky. Jako příklad lze uvést dávky v hmotné nouzi, příspěvek 

na péči, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, porodné a další. 
406 V tomto smyslu je dle zákona o zaměstnanosti možné uvedenou dobu splnit i formou tzv. náhradní doby zaměstnání. 

Výčet takovýchto náhradních dob se nachází v ustanovení § 41 odst. 3 ZoZ. 
407  § 24 ZoZ: „Uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání 

krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek 

je krajskou pobočkou Úřadu práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání.“ 
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osoby starší, a to vzhledem k jejich bezesporu (povětšinou) složitější pozici na trhu práce. Obecně 

lze říct, že právní úprava podpory v nezaměstnanosti je velmi podrobná, mimo jiné upravuje 

i situace, kdy je zaměstnanci současně se skončením pracovního poměru poskytováno odstupné. 

V tomto smyslu platí důležité pravidlo, a to, že dle § 44a ZoZ408 se uchazeči o zaměstnání, kterému 

bylo vyplaceno odstupné, podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí 

podle počtu násobků průměrného výdělku, ze kterého byla odvozena minimální výše 

odstupného. 409  Uvedená úprava vychází z toho, že uchazeč o zaměstnání je poskytnutým 

odstupným po určitou dobu zabezpečen. 

Důležité je zmínit ještě jednu podstatnou diferenciaci, která platí v případě podpory 

v nezaměstnanosti a která se týká její výše. Podpora v nezaměstnanosti dle § 44b odst. 2 ZoZ činí 

65 % průměrného čistého měsíčního výdělku zaměstnance (§ 356 odst. 1 a 3 ZP) v jeho posledním 

zaměstnání, a to po první dva měsíce podpůrčí doby, další dva měsíce pak 50 % a ve zbývající 

podpůrčí době 45 % z této částky. V případech, kdy pracovní poměr ukončil uchazeč o zaměstnání 

poslední zaměstnání bez vážného důvodu 410  nebo dohodou se zaměstnavatelem, však náleží 

zaměstnanci již od počátku pouze 45 % z této částky. Zákon o zaměstnanosti obsahuje současně 

i pravidla pro poskytování podpory v situacích, kdy zaměstnanec není bez svého zavinění schopen 

doložit výši svého průměrného čistého měsíčního výdělku u posledního zaměstnavatele. 

Každopádně však platí, že maximální výše podpory v nezaměstnanosti je limitována horní hranicí 

představující 0,58 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 

předcházejícího kalendářního roku. 

 Pokud jde o tzv. rekvalifikaci, kterou se dle § 108 odst. 1 ZoZ rozumí „získání nové 

kvalifikace a zvýšení, rozšíření a prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo 

obnovování“, a která může být prováděna pouze příslušnými akreditovanými rekvalifikačními či 

školskými zařízeními (§ 108 odst. 2 ZoZ), přičemž tato se uskutečňuje mimo jiné na základě 

dohody mezi Úřadem práce a uchazečem (zájemcem) o zaměstnání v případě, vyžaduje-li to jeho 

uplatnění na trhu práce (§ 109 ZoZ), je uchazeči o zaměstnání poskytována podpora vyšší (60 % 

                                                 

408  § 44a ZOZ: „Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo podle jiných právních předpisů z posledního zaměstnání 

vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se 

určí podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla odvozena minimální 

výše odstupného, odbytného nebo odchodného stanovená jinými právními předpisy. Ustanovením předchozí věty není 

dotčeno poskytování podpory v nezaměstnanosti po celkovou dobu stanovenou tímto zákonem.“ 
409 Uvedené pravidlo se nicméně vztahuje (toliko) na minimální odstupné dle zákoníku práce, což vychází i z dikce 

citovaného ustanovení. V případě poskytnutí vyššího odstupného nad rámec zákonného minima tak nedochází 

k prodloužení doby, po kterou není uchazeči o zaměstnání poskytována podpora. Srov. též BUKOVJAN, P. Odstupné 

a podpora v nezaměstnanosti. PSK – Personální a sociálně právní kartotéka. 2015, č. 3, str. 5. Dostupné ze systému 

ASPI [právní informační systém]. 
410 Tyto jsou definovány v ustanovení § 5 písm. c) ZoZ. 
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průměrného čistého měsíčního výdělku z posledního zaměstnání) a především (až na výjimky) po 

celou dobu trvání rekvalifikace. 411  Totéž platí i o její maximální možné výši, která činí 

0,65 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího 

kalendářního roku. 

 Jak vyplývá z výše uvedeného textu, podpora v nezaměstnanosti je dávkou fakticky přímo 

spojenou s předchozí pracovní činností a jejím skončením. Obecně samozřejmě není vyloučen 

nárok bývalého zaměstnance i na další sociální dávky, a to právě v situaci, kdy mu (mimo jiné 

i v důsledku ztráty zaměstnání) poklesne příjem např. ve vztahu k životní potřebě bydlení. Tyto 

ostatní dávky však nemají natolik přímou souvislost s uvedenou problematikou, aby jim měl být 

věnován prostor v této práci, nadto za situace, kdy se v případě sociálních dávek jedná o svébytnou 

kategorii v rámci oboru práva sociálního zabezpečení, jakkoli pracovnímu právu velmi blízkého. 

Exkurz SRN - podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci 

 Právní úpravu dávek v nezaměstnanosti (Arbeitslosengeld) lze nalézt v § 136 a násl. SGB 3. 

Pravidla po jejich poskytnutí jsou obdobná jako v případě české právní úpravy, systém se nijak 

zásadně neliší, přičemž právní úprava nároku na příslušnou dávku a její výši je velmi podrobná. 

Shodné je, že pro splnění svého nároku se musí uchazeč o zaměstnání nahlásit na příslušné 

pobočce Spolkové agentury práce (Bundesagentur für Arbeit) a splnit určité předpoklady. Těmito 

jsou (kromě aktivní spolupráce a prokazatelné snahy při hledání práce) též délka předchozího 

zaměstnání (minimálně 12 z posledních 30 měsíců), od které se odvíjí i následná podpůrčí doba 

(§ 147 SGB 3). Ta je ještě prodloužena v případě starších zaměstnanců, a to až na 24 měsíců. Výše 

podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od předchozího výdělku a podle § 149 SGB je rozdílná pro 

osoby (zjednodušeně řečeno) vychovávající alespoň jedno (nezaopatřené) dítě412  (67 %) a pro 

ostatní osoby (60 %). Na výši podpory v nezaměstnanosti a její výplatě se může pro žadatele 

negativně projevit i způsob skončení pracovního poměru (dohodou či výpovědí bez 

opodstatněného důvodu) či následné chování zaměstnance (nespolupráce se Spolkovou agenturou 

práce).413 

                                                 

411 Podrobněji k problematice rekvalifikací a jejich typů viz např. JOUZA, L. Rekvalifikací k novému zaměstnání. 

epravo.cz [online]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/rekvalifikaci-k-novemu-zamestnani-

111345.html?fbclid=IwAR2Au99OLtl9ULfMKTHcp6ppWkAwpw2qUKYHIzfv-gcHegJLd21qO6Og9ms> 

[cit. 2020-06-27]. 
412 S odkazem na vymezení dle daňových předpisů. 
413 K tomu viz zejm. Sperrzeit v ustanovení § 159 SGB 3. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/rekvalifikaci-k-novemu-zamestnani-111345.html?fbclid=IwAR2Au99OLtl9ULfMKTHcp6ppWkAwpw2qUKYHIzfv-gcHegJLd21qO6Og9ms
https://www.epravo.cz/top/clanky/rekvalifikaci-k-novemu-zamestnani-111345.html?fbclid=IwAR2Au99OLtl9ULfMKTHcp6ppWkAwpw2qUKYHIzfv-gcHegJLd21qO6Og9ms
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 Německá právní úprava zná ještě tzv. podporu v nezaměstnanosti II (Arbeitslosengeld II). 

Jedná se však o nepojistnou dávku, konkrétně jde o příspěvky na bydlení či dodatečné výpomoci 

pro osoby hledající zaměstnání. Nejde tak o podporu v nezaměstnanosti v pravém slova smyslu, 

ale spíše obdobu dalších sociálních dávek, které zná i český systém sociálního zabezpečení.414 

 Rovněž v SRN se může nezaměstnaná osoba účastnit rekvalifikačních kurzů (berufliche 

Weiterbildung) ve smyslu § 81 a násl. SGB 3. V tom případě je takováto osoba zvýhodněna 

faktickým prodloužením podpůrčí doby o polovinu doby trvání své rekvalifikace.415  

                                                 

414 Srov. článek na internetovém portálu Spolkové Agentury práce. BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT. Übergang 

von Arbeitslosengeld zu Arbeitslosengeld II. Arbeitsagentur.de [online]. Dostupný z:  

<https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld-2/uebergang-arbeitslosengeld-2> [cit. 2020-06-06]. 
415 K tomu srov. § 148 SGB 3 a též přehledné vysvětlivky formou otázek a odpovědí k uvedené problematice např. 

zde: FAQ Weiterbildung: Was die Arbeitsagentur darf, was sie muss. test.de [online]. Dostupné z: 

<https://www.test.de/FAQ-Weiterbildung-Was-die-Arbeitsagentur-darf-was-sie-muss-4962420-0/> [cit. 2020-06-06]. 

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld-2/uebergang-arbeitslosengeld-2
https://www.test.de/FAQ-Weiterbildung-Was-die-Arbeitsagentur-darf-was-sie-muss-4962420-0/
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Závěr 

 

Problematika skončení pracovního poměru, jak je zřejmé i z výše uvedeného textu, je 

problematikou složitou, žádající důsledné a citlivé vyvážení prvků pružnosti (smluvní volnosti), 

o jejichž existenci logicky ponejvíce stojí zaměstnavatelé, a ochrany, která je především v zájmu 

zaměstnanců. Osobně jsem toho názoru, že český zákoník práce je z tohoto pohledu poměrně 

„spravedlivý“ k oběma stranám pracovněprávního vztahu a s ohledem na relativní ustálenost 

zásadních institutů souvisejících s předmětnou problematikou poměrně snadno uchopitelný i pro 

laickou veřejnost. Je zřejmé, že zákoníku práce prospělo opuštění principu delegace a několik 

větších novel v průběhu času. Přesto se nabízí určité možnosti, jakými by se mohla právní úprava 

této problematiky dále ubírat. Myslím tím jednak méně zásadní úpravy, ale i změny podstatného 

charakteru, které by nepochybně vyvolaly diskusi nejen v odborných kruzích, ale především 

v široké veřejnosti, a to s ohledem na jejich celospolečenský dopad.  

Jako zásadní by se, i s přihlédnutím k právní úpravě SRN, nabízela možnost zredukovat 

taxativně stanovené výpovědní důvody ze strany zaměstnavatele na tři skupiny, to znamená na 

důvody spočívající v osobě zaměstnance, na důvody mající původ v jeho chování a konečně na 

důvody související se situací zaměstnavatele. Nemyslím si, že by takováto úprava v praxi nutně 

znamenala nižší míru ochrany zaměstnanců, než jim přísluší nyní. V každém případě by ale došlo 

k posílení významu judikatury a nutnosti její všeobecné známosti, v důsledku čehož by se pro laiky 

stávala příslušná pravidla méně přehlednými oproti stávajícímu stavu. Zákoník práce by současně 

musel být zásadněji přepracován, přinejmenším pokud jde o zákaz výpovědi a další související 

ustanovení. V souvislosti s takovouto změnou by bylo zřejmě nezbytné kodifikovat i pravidla, 

podle kterých by měl zaměstnavatel při propouštění zaměstnanců postupovat a jakým způsobem 

by pak měly k posouzení věci přistupovat soudy. S odkazem na německou právní úpravu totiž 

nelze opominout např. ani skutečnost, že stávající právní úprava v podstatě nezná tzv. nabídkovou 

povinnost, která je právě v SRN jedním z klíčových elementů při propouštění zaměstnanců. 

V případě realizace výše uvedených změn by však podle mého názoru byla narušena celková 

koncepce zákoníku práce, který by jako celek působil nevyváženě, když je jinak poměrně 

kazuistický. 

 Pokud jde o jednotlivé výpovědní důvody, je možné uvažovat o (opětovném) sjednocení 

výpovědních důvodů uvedených pod § 52 písm. d) a e) ZP s následnou odpovídající úpravou 

problematiky odstupného. Uvažovat by se koneckonců dalo i o sjednocení výpovědních důvodů 
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pod § 52 písm. f) a g) ZP.416 Odpadla by tak případná, pro zaměstnavatele mnohdy složitá situace, 

a nutnost přemýšlet nad tím, jaký výpovědní důvod v konkrétním případě použít, aby při 

eventuální žalobě výpověď obstála před soudem. 

Zásadní dopad na pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem by 

bezesporu mělo zavedení možnosti zaměstnavatele vypovědět pracovní poměr se zaměstnancem 

bez uvedení důvodu, resp. z jakéhokoli důvodu při dodržení zákazu diskriminace. Čas od času se 

tato myšlenka objeví mezi odbornou veřejností s prvotní úvahou, zda by takováto právní úprava 

jednoznačně neodporovala mezinárodním závazkům. Pomineme-li tuto otázku, lze tuto myšlenku 

dále rozvinout coby jednu z možností, jakým způsobem učinit pracovní právo pružnějším a 

skončení pracovního poměru v mnohých případech i transparentnějším. Zaměstnavatelé by 

nemuseli mít obavu z přijímání nových zaměstnanců do pracovního poměru na dobu neurčitou 

s tím, že uplynutí zkušební doby by neznamenalo takový zásadní předěl jako nyní. Neměli by tak 

problémy rozvázat pracovní poměr se zaměstnanci, se kterými si třeba jen „nesedli“, nebo 

v případě obav z blížících se ekonomických problémů, a nemuseli by (jak se nyní často děje) 

přistupovat vyloženě k účelovému jednání a hledání způsobu jak ukončit pracovní poměr 

s konkrétním zaměstnancem skrze (jiné) výpovědní důvody. Jistě by ubylo i soudních sporů 

o platnost výpovědi. Za takovéto situace by však musel zákonodárce významně zasáhnout v oblasti 

odstupného a stanovit jeho odpovídající minimální výši. Nižší by znamenala významné zhoršení 

postavení zaměstnanců, příliš vysoká by zaměstnavatele patrně odrazovala od tohoto způsobu 

rozvázání pracovního poměru, tudíž by jej nevyužívali a mnohdy by nadále hledali jinou možnost, 

jak se „nechtěného“ zaměstnance zbavit. Jako o ideálním kompromisu by podle mého názoru bylo 

možné uvažovat o odstupném v minimální výši šesti- až devítinásobku průměrného měsíčního 

výdělku zaměstnance, eventuálně i s odstupňováním podle délky trvání pracovního poměru. 

O nižším odstupném by se dalo dle mého názoru uvažovat výhradně v situaci, kdy by byly 

adekvátně posíleny hlavní pilíře sociálního systému, čímž bychom se v podstatě přiblížili 

k modelu tzv. zlatého trojúhelníku po vzoru dánských reforem trhu práce. Domnívám se, že 

s ohledem na současné „klima“ ve společnosti není nyní k takovýmto razantním změnám vůle a 

ani nepředpokládám, že v následujícím období se tato otázka dostane na pořad dne, jakkoli může 

v důsledku očekávané ekonomické krize dojít i k větším společenským a ekonomickým posunům, 

které by mohly vést k jejímu opětovnému otevření. 

                                                 

416 Srov. ŠUBRT, B. in ŠUBRT, B., VRAJÍK, M. Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních 

vztahů v souvislostech. Olomouc: ANAG, 2019, str. 227-228, či HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita 

zaměstnání: Princip flexijistoty v českém pracovním právu. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2009, str. 103. 
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Naopak neměnil bych např. ani právní úpravu zrušení pracovního poměru ve zkušební době, 

neboť jí považuji za zcela adekvátní, když se neztotožňuji s německou právní úpravou obsahující 

čtrnáctidenní výpovědní dobu. Současně bych ale ani neprodlužoval maximální délku trvání 

zkušební doby u „běžných“ zaměstnanců nad zákonné tři měsíce. Za tři měsíce jsou jak 

zaměstnavatel, tak zaměstnanec zpravidla schopni učinit úvahu nad tím, zda má smysl 

v pracovním poměru dále pokračovat.  

Pokud se ale jedná o délku výpovědní doby, u ní by se dalo uvažovat o zkrácení na jeden 

měsíc, resp. v ideálním případě o zavedení možnosti zkrátit její zákonem stanovenou délku trvání 

(dva měsíce) dohodou zaměstnance se zaměstnavatelem. Plně akceptuji význam výpovědní doby 

spočívající v ochraně obou účastníků. Zaměstnanci, je-li tím, kdo výpověď obdržel, dává možnost 

se srovnat se situací a najít si během této doby novou práci, zaměstnavateli naopak najít si 

(případnou) náhradu za odcházejícího zaměstnance. Na druhou stranu se doba dvou (v některých 

případech s ohledem na počítání jejího běhu fakticky až tří) měsíců může někomu zdát poměrně 

dlouhou, přičemž prakticky vždy nutí jednoho z účastníků setrvávat se sníženou motivací 

v pracovním poměru. Může dojít k tomu, že zaměstnanci komplikuje nástup do jeho nového 

zaměstnání, zaměstnavatele zase naopak nutí platit mzdu (plat) za práci zaměstnanci, který často 

nepodává pracovní výkony jako doposud, nebo dokonce pokračuje v nekvalitní práci, pro kterou 

mu byla výpověď dána. V tomto smyslu by bylo možné zmínit i úvahy některých odborníků417 

nad možností tzv. vykoupení se ze zaměstnání umožňujícího zkrácení výpovědní doby. Otázkou 

by samozřejmě byla četnost praktického využití, smysl by totiž pravděpodobně dávala primárně 

pouze u zaměstnanců, kteří hodlají přejít na výrazně lépe placené místo, přičemž (nový) 

zaměstnavatel na ně nemůže čekat byť jen o měsíc až dva déle. Navzdory popsanému zpružnění 

zkrácením zákonné (minimální) délky výpovědní doby bych si nicméně dovedl představit 

(částečně inspirován německou právní úpravou) odstupňování její délky, a to v případě výpovědi 

ze strany zaměstnavatele, coby formu zvýšené ochrany dlouholetých loajálních zaměstnanců. 

Německou právní úpravu ale považuji za příliš extrémní. Pokud by měla být zákonem stanovená 

minimální délka výpovědní doby jeden měsíc, mohla by výpovědní doba činit při výpovědi ze 

strany zaměstnavatele např. dva měsíce v případě pracovního poměru trvajícího pět a více let, tři 

měsíce při deseti a více letech, čtyři měsíce pak po dvaceti a více letech zaměstnání.  

Bez ohledu na výše uvedené shledávám českou právní úpravu skončení pracovního poměru 

jako poměrně kvalitní a relativně přehlednou, neinspiroval bych se proto např. ani německým 

                                                 

417 HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnání: Princip flexijistoty v českém pracovním právu. 1. vyd. 

Praha: Auditorium, 2009, str. 102-103. 
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zákazem vypovědět pracovní poměr sjednaný na dobu určitou před jejím uplynutím, jakkoli 

nepochybně přináší více právní jistoty ohledně budoucí délky trvání uzavřeného pracovního 

poměru. Zajímavou je bezesporu německá právní úprava, dle které požívají zaměstnanci u menších 

zaměstnavatelů nižší ochrany než ostatní zaměstnanci. Malí zaměstnavatelé, pro něž platí tytéž 

zákonné povinnosti, mají mnohdy těžší pozici, nedisponují odborným aparátem (např. personální 

oddělení), a tudíž by takovouto změnu po vzoru Německa jistě přivítali. Na první pohled by se 

mohlo zdát, že by výrazně pozdvihla jejich konkurenceschopnost. Nelze ale nevidět následné 

dopady, které by spočívaly v tom, že by došlo k vytvoření dvou kategorií zaměstnanců. To by se 

pak mohlo paradoxně proti malým zaměstnavatelům obrátit v tom, že by obtížněji sháněli (kvalitní) 

zaměstnance, neboť ti by si, logicky, vybrali větší jistotu stran trvání pracovního poměru, kterou 

by jim poskytl větší zaměstnavatel. Navzdory tomu, že neznám podrobně situaci v SRN a 

spokojenost veřejnosti s takovouto právní úpravou, dovoluji si tvrdit, že případná úprava tímto 

směrem je za současného stavu v České republice politicky neprůchodná, což ostatně vzhledem 

k výše uvedenému neshledávám jako negativní.  

Samozřejmě, že lze najít v platné právní úpravě i menší nedostatky, přičemž některé z nich 

s sebou přináší i výkladové nejasnosti. Jde například o v této práci zmiňovanou otázku charakteru 

lékařského posudku o způsobilosti zaměstnance konat dosavadní práci, mající přímý dopad na 

užití výpovědních důvodů dle § 52 písm. d) a e) ZP. Totéž lze říct i ohledně výkladu ustanovení 

§ 39 odst. 5 ZP řešícího situaci, kdy zaměstnavatel sjedná délku trvání pracovního poměru na dobu 

určitou v rozporu se zákonnými podmínkami a zaměstnanec oznámí, že trvá na dalším 

zaměstnávání. Ideálně pak není dle mého názoru ani vyřešeno pokračování pracovního poměru po 

smrti zaměstnavatele - fyzické osoby, ke kterému dochází jen v případě některých kategorií 

zaměstnavatelů.  

 Jakkoli kladně hodnotím i striktní požadavek písemné formy v případě právních jednání 

souvisejících se skončením pracovního poměru, což platí např. i ohledně povinnosti písemně uvést 

výpovědní důvod v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele (na rozdíl od SRN), jako částečně 

problematickou, a pro účastníky pracovněprávních vztahů a jejich případné (následné) jednání 

včetně podávaných žalob matoucí, shledávám právní úpravu přijatou v návaznosti na rekodifikaci 

občanského práva, a to konkrétně pokud jde o skutečnost, že v případě některých právních jednání, 

nemají-li požadovanou formu, „se (k těmto) nepřihlíží“. Domnívám se, že účelům předmětné 

problematiky více vyhovovala předchozí právní úprava (neplatnost právních úkonů). 

 Jak jsem však již uvedl výše, obecně považuji platnou právní úpravu za vyhovující s tím, 

že je povětšinou dlouhodobě zažitá v personální praxi. To znamená, že i z hlediska relativně 

snadné orientace v ní (převážně bez nutnosti znát podrobněji rozhodovací praxi soudů) může 
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zaměstnavatelům a hlavně zaměstnancům vyhovovat. Výše nastíněné úvahy de lege ferenda by 

sice mohly mnohé i zjednodušit a „zpružnit“, nicméně by jim musela předcházet velmi důkladná 

analýza. Za stávající situace si nedovedu provedení zásadních změn v rámci problematiky 

skončení pracovního poměru představit, avšak kdo ví, jaká bude situace za několik let. Uvedené 

se totiž bude hodně odvíjet i od hospodářské situace státu a podnikatelů.  
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BBiG zákon o odborném vzdělávání (Berufsbildungsgesetz) 
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zdravotních službách, 
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zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 
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Problematika skončení pracovního poměru (s exkurzem do právní úpravy 

Spolkové republiky Německo) 

Abstrakt  

 

 Tématem předmětné rigorózní práce je problematika skončení pracovního poměru v právní 

úpravě České republiky. Práce podrobně rozebírá jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru 

a s nimi související problematiku. Navíc pak obsahuje jednotlivé exkurzy do právní úpravy 

Spolkové republiky Německo. V rámci problematiky skončení pracovního poměru se zřetelně 

projevuje princip ochrany zaměstnanců jako slabší smluvní strany. Otázka míry ochrany 

zaměstnanců je přitom otázkou stále aktuální a diskutovanou jak mezi odborníky, tak mezi laickou 

veřejností.  

Tato rigorózní práce se skládá z úvodu, osmi kapitol dále členěných do podkapitol a závěru. 

Součástí kapitol jsou nečíslované exkurzy do právní úpravy Spolkové republiky Německo. 

První dvě kapitoly poskytují pro další část této práce nezbytnou základní charakteristiku 

týkající se pracovního práva obecně, a konkrétně pak především pracovního práva v České 

republice (a ve Spolkové republice Německo).  

Klíčovými kapitolami práce jsou pak kapitoly tři až osm. Kapitola tři tvoří obecný výklad 

ke skončení pracovního poměru, kapitoly čtyři (skončení pracovního poměru na základě právního 

jednání), pět (skončení pracovního poměru na základě právní události) a šest (skončení pracovního 

poměru na základě úředního rozhodnutí) se podrobně zabývají jednotlivými způsoby skončení 

pracovního poměru dle jejich možné kategorizace. Kapitola sedm rozebírá specifika skončení 

pracovního poměru u vedoucích zaměstnanců. Kapitola osm se pak věnuje otázkám souvisejícím 

se skončením pracovního poměru, zejména účastí zástupců zaměstnanců, hromadnému 

propouštění, odstupnému, soudními spory, některými povinnostmi zaměstnavatelů atd. 

V závěru práce je celá problematika shrnuta. Současně je provedeno její zhodnocení 

i s přihlédnutím k německé právní úpravě a nastíněna možná řešení de lege ferenda. 

 

 

Klíčová slova: pracovní poměr, skončení pracovního poměru, zákoník práce 
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The issue of the termination of the employment relationship (with an excursion 

into the legal regulation of the Federal Republic of Germany) 

Abstract 

 

The theme of this thesis is the issue of the termination of the employment relationship in 

the legal regulation of the Czech Republic. The thesis elaborately analyses the various ways of the 

termination of the employment relationship and some related issues. In addition, the theses makes 

individual excursions into the legal regulation of the Federal Republic of Germany. Within the 

issue of the termination of the employment relationship, there is a principle of the protection of 

employees as weaker parties to the employment contract clearly manifested. The issue of the 

degree of protection of employees is still a topical issue, discussed both among experts and laical 

public.  

This thesis consists of an introduction, eight chapters further divided into subchapters and 

a conclusion. The chapters include unnumbered excursions into the legal regulation of the Federal 

Republic of Germany. 

 The first two chapters provide for the next part of this thesis the necessary basic 

characteristics referring to labor law in general and specifically in the Czech Republic (and in the 

Federal Republic of Germany). 

The key chapters of the thesis are chapters three to eight. Chapter three provides a general 

explication of the termination of the employment relationship, Chapter four (the termination of the 

employment relationship by legal action), Chapter five (the termination of the employment 

relationship by legal occurrence) and Chapter six (the termination of the employment relationship 

by administrative decision) deal elaborately with the various ways of the termination of the 

employment relationship according to their possible categorization. Chapter seven deals with the 

specifics of the termination of the employment relationship of managing employees. Finally, 

Chapter eight deals with issues related to the termination of the employment relationship, in 

particular with the participation of employees' representatives, collective redundancy, redundancy 

payment, litigation, certain obligations of employers, etc. 

The conclusion summarizes the whole issue. At the same time, it is made its evaluation with 

regards to the German legislation and outlined some possible de lege ferenda solutions. 

 

Key words: employment relationship, termination of employment relationship, The Labour 

Code 


