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Úvod
Téma této rigorózní práce je hojně diskutované a vysoce aktuální, o čemţ se pravidelně
přesvědčuji i v rámci své advokátní praxe, coţ jsou právě primární důvody, proč jsem si toto
téma vybrala ke zpracování. Bez nadsázky si dovolím s odkazem na vlastní praktické zkušenosti
jakoţto aktivního advokáta působícího mj. i v oblasti pracovního práva říct, ţe u široké laické
veřejnosti, a to jak z pozice zaměstnance, tak z pozice zaměstnavatele, se jedná nikoli výjimečně,
spíše naopak, o nezanedbatelnou neznalost institutu výpovědi z pracovního poměru, takţe není
nikterak zvláštní v případě potřeby řešení sporných otázek právní zastoupení na obou stranách
pracovněprávního vztahu.
Cílem této práce je podat pokud moţno ucelený a výstiţný průřez problematiky skončení
pracovního poměru výpovědí a zaměřit se z mého pohledu ať uţ na zásadní, nebo dosti
diskutované skutečnosti či jinak zajímavé otázky týkající se daného tématu. V této souvislosti
jsem se pokusila více či méně podrobně analyzovat současnou právní úpravu výpovědi, včetně
upozornění na její případné nedostatky, a v té souvislosti načrtnout eventuální změny ve smyslu
přínosu tohoto institutu do budoucna.
Není pochyb, ţe pokud zaměstnavatel začne mít vůči zaměstnanci zásadní výhrady, a to
z jakéhokoliv důvodu, jakoţ i naopak, pak těţko hledat přijatelnější řešení, neţ je skončení
pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele. Jednou z hlavních rolí či úkolů
pracovněprávní úpravy by tak mělo být zajištění toho, aby takový „rozchod“ byl co nejvíce
v mantinelech slušnosti a s adekvátní kompenzací nerozhodno v jaké formě. Současně by však
zákonodárce měl pamatovat na to a zabránit tomu, aby důvodem skončení pracovněprávního
vztahu v souladu se zákonem mohla být jakákoli sebemenší malichernost či důsledek šikanování.
Jsou-li tedy právní úpravou nastaveny podmínky rozvázání pracovního poměru, stejně
důleţité je nastavení ochrany obou stran pracovního poměru před rozvázáním pracovního
poměru a dále je stejně, ne-li ještě více nutné zajistit „podporu“ zaměstnance pro případ, ţe ke
skončení pracovního poměru skutečně dojde, a to jak ze strany zaměstnavatele (kupř. odstupné),
tak ze strany státu (podpora v nezaměstnanosti, rekvalifikační kurzy apod.).
Cílem právní úpravy pracovního poměru, a to i pokud jde o jeho skončení, je co
nejlepším způsobem propojit na jedné straně zájem zaměstnavatele na flexibilitě zaměstnávání
a na straně druhé zájem zaměstnance na ochraně a stabilitě pracovního poměru. Pracovněprávní
teorie uţívá pojmu flexicurita či flexijistota. Doc. JUDr. Hůrka, PhD., uvádí, ţe „největší prostor
pro vyvážené působení flexibility a ochrany zaměstnance lze nalézt právě v právní úpravě
skončení pracovního poměru. Flexibilita by měla smluvním stranám poskytovat prostor pro
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bezproblémové a rychlé rozvázání pracovního poměru a naopak úloha ochrany je stabilizovat
pracovní poměr a omezit jeho rychlé skončení bez vážných důvodů.“1
Rigorózní práce je strukturována do sedmi částí. V první části se zabývám skončením
pracovního poměru obecně. Ostatní části jsou jiţ věnovány výlučně skončení pracovního poměru
výpovědí. U tohoto institutu by měla být z mého pohledu ochrana zaměstnance dosti důsledná,
kdyţ stabilita zaměstnání zaměstnance, resp. příjem z toho pro něj plynoucí, jeţ v převáţné
většině případů je primárním zdrojem obţivy jak zaměstnance, tak jeho rodiny, je nesmírně
důleţitá. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále taktéţ jen
jako „ZP“) mj. a především proto limituje dání výpovědi ze strany zaměstnavatele taxativním
výčtem důvodů výpovědi. Druhá část práce se zabývá hmotněprávními podmínkami výpovědi,
jako jsou náleţitosti, forma, doručení či výpovědní doba, jeţ je rovněţ výrazným ochranným
prvkem, protoţe do jejího uplynutí je od počátku běhu zaměstnanci garantováno stávající
postavení včetně příjmu, a dále problematikou odvolání výpovědi. Třetí část je věnovaná
výpovědi ze strany zaměstnavatele podrobněji, a to co do jednotlivých výpovědních důvodů, kde
rovněţ poukazuji na aktuální judikaturu českých soudů. Následující tři části se blíţe zabývají
zákazem výpovědi, coţ je institut, u něhoţ do popředí vystupuje ochranná funkce
pracovněprávní úpravy, kdyţ limituje důvody výpovědi jistým skupinám zaměstnanců, kteří jsou
v nějak obtíţné či jinak ne zcela „standardní“ situaci. Dále se zaměřuje na nároky a práva
zaměstnance související s výpovědí ze strany zaměstnavatele (tj. odstupné, předání písemností
vztahujících se ke skončení pracovního poměru či volno k vyhledání nového zaměstnání)
a v neposlední řadě na neplatnost výpovědi, a to včetně ţaloby na neplatnost výpovědi či nároků
jak zaměstnance, tak zaměstnavatele z neplatné výpovědi, včetně uţití poměrně bohaté
judikatury, která se, jak jsem jiţ výše zmiňovala, výrazně prolíná celou mojí prací. Soudní
judikaturu lze v této dílčí problematice pracovního práva hodnotit jako vcelku konsolidovanou
a stabilní, s nádechem tendence posunu k posílení smluvní volnosti, autonomie vůle
zaměstnavatele ve vazbě na provozní potřeby a ochranu zaměstnance ve vazbě na jeho chování.
Tento způsob dotváření obsahu práce jsem zvolila mj. i s moţností čerpání ze soudních
rozhodnutí z vlastní advokátní praxe. Poslední, sedmá část práce, rozebírá naopak skončení
pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance. Napříč prací a současně v závěru se
zabývám posouzením aktuální právní úpravy obsaţené v ZP z mého subjektivního pohledu a dle
mého právního názoru na věc, v němţ se ztotoţňuji se svým konzultantem této rigorózní práce
doc. JUDr. Petrem Hůrkou, PhD. Sama bych svůj pohled na věc nevyjádřila výstiţněji, proto si
1

Srov. HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pracovním právu.
Praha: Auditorium, 2009, s. 181. ISBN 978-80-9037-860-4.
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dovolím citovat jeho slova (myšlena právní úprava ZP): „Měl by chránit tam, kde je třeba, ale
zároveň nechávat volný prostor tam, kde je to možné. Měl by strany nechat žít a upravit si
poměry dle svého, při garanci určitého minimálního standardu ochrany zaměstnance.“2

2

LÉKO, K. a P. HŮRKA. Pracovnímu právu chybí teorie. In: Ceskapozice.lidovky.cz [online]. 27. 2. 2015
[cit. 2020-02-02]. Dostupné z: http://ceskapozice.lidovky.cz/petr-hurka-pracovnimu-pravu-chybi-teorie-f12/tema.asp
x?c=A150224_151347_pozice-tema_lube
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1. Obecně k institutu skončení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru často představuje váţný zásah do ţivota zaměstnance
i zaměstnavatele, který se můţe dotknout jejich důleţitých zájmů. Z praktického hlediska je
zřejmé, ţe pokud zaměstnanec přestane zaměstnavateli z jakéhokoliv důvodu vyhovovat
a naopak, nemůţe tento stav skončit jinak neţ vzájemným rozchodem. Pracovní právo by se pak
mělo postarat o to, aby tento rozchod mohl být slušný a kultivovaný. Zákon by měl také zabránit
tomu, aby pracovní poměry končily pro malicherné důvody nebo jako důsledek šikanování.3
Dle důvodové zprávy je snahou v rámci úpravy ZP posilovat princip liberalizace, a to
prostřednictvím větší smluvní volnosti stranám pracovněprávního vztahu, současně však
s důsledným ohledem na princip rovného zacházení, základní práva a pracovní podmínky má
snahu garantovat kogentními normami a ohledně různých otázek zajistit prostor pro jednání.4
Ochranná funkce pracovního práva je blíţe rozebrána v samostatné kapitole 1.4 této
rigorózní práce.
„Skončení pracovního poměru je právní institut, který zajišťuje ukončení základního
pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, institut, jímž dochází ke
skončení právního vztahu, v němž dochází k výkonu závislé práce za odměnu.“5
Skončení pracovního poměru je upraveno ustanovením § 48 a následujícími ZP. Pracovní
poměr můţe skončit z mnoha rozličných důvodů, čemuţ koresponduje fakt, ţe existují i různé
způsoby skončení pracovního poměru s odlišnými následky. Dle ZP však platí, ţe ke skončení
pracovního poměru můţe dojít pouze na základě takové právní skutečnosti, s jejíţ existencí
spojuje ZP skončení pracovního poměru.
Obecně můţe být pracovní poměr rozvázán na základě některého z následujících důvodů:
a) dohodou stran;
Předpokladem skončení pracovního poměru dohodou zaměstnance a zaměstnavatele je shodný
projev vůle jak zaměstnance, tak zaměstnavatele, tedy obou stran pracovněprávního vztahu.
Uzavření dohody lze důrazně doporučit učinit písemnou formou. V případě, ţe je to poţadavek
zaměstnance, pak dohoda musí obsahovat důvody pro rozvázání pracovního poměru. Pracovní
poměr končí dnem, který je v dohodě uvedený jako den skončení pracovního poměru. V případě
dohody neplatí zákaz skončení pracovní poměru v ochranné době a jiné obdobné zákazy, coţ je
3

Srov. JAKUBKA, J. Zákoník práce 2010 v praxi, komplexní průvodce s řešením problémů. Praha: Grada
Publishing, 2009, s. 87. ISBN 978-80-247-2113-2.
4
Srov. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
[online]. Praha: MPSV ČR, 2006 [cit. 2020-02-02]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/1558/zprava.pdf
5
HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. 172. ISBN
978-80-7380-316-2.
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konec konců logické, jelikoţ by jinak institut dohody v podstatě postrádal smysl. Dohoda je
v praxi často vyuţívána právě pro moţnost zkrácení doby trvání pracovního poměru.
b) okamžitým zrušením pracovního poměru;
Okamţité zrušení pracovního poměru je spíše nikoli častým způsobem rozvázání pracovního
poměru. Okamţitě zrušit pracovní poměr můţe zaměstnanec i zaměstnavatel pouze jsou-li
splněny skutečnosti, které ZP stanoví jako zákonná předpoklady, za jejichţ naplnění lze tímto
způsobem zrušit pracovní poměr. Okamţité zrušení pracovního poměru musí být učiněno
v písemné formě, jeho obsahem musí být mimo jiné skutkové vymezení důvodu a musí být
doručeno druhé straně v zákonem dané době, tj. do dvou měsíců ode dne, kdy se účastník
pracovněprávního vztahu o důvodu dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy
předmětný důvod vznikl. Následky okamţitého zrušení nastávají okamţitě, respektive doručením
takového jednostranného projevu vůle druhému účastníku.
Zaměstnavatel můţe se zaměstnancem výjimečně okamţitě ukončit pracovní poměr,
nastane-li některý z taxativně vymezených důvodů v ust. § 55 ZP, kterými jsou:
-

pravomocné odsouzení zaměstnance k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu
delší neţ 1 rok pro úmyslný trestný čin,

-

pravomocné odsouzení zaměstnance k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu
nejméně 6 měsíců pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo
v souvislosti s nimi,

-

zvlášť hrubé porušení povinností zaměstnance vyplývajících pro něj z právních předpisů
vztahující se k jím vykonávané práci.6

ZP chrání některé kategorie zaměstnanců před moţností zaměstnavatele ukončit s nimi pracovní
poměr okamţitě. ZP v ust. § 55 odst. 2 zakazuje, aby zaměstnavatel okamţitě zrušil pracovní
poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo
zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.
Zaměstnavatel nemůţe se zaměstnancem okamţitě zrušit pracovní poměr pro porušení
povinností dočasně práce neschopného pojištěnce. Mezi porušení povinností dočasně práce
neschopného pojištěnce se řadí např. nedodrţení povinnosti zdrţovat se v místě pobytu v době
dočasné pracovní neschopnosti a podobně.7
Zaměstnanec můţe okamţitě rozvázat pracovní poměr z taxativně uvedených důvodů
v ust. § 56 ZP. V zásadě lze rozlišovat tyto důvody na důvody zdravotní a finanční, a to
konkrétně:
6
7

Srov. § 55 ZP.
Srov. § 56 odst. 2 ZNP.
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-

zdravotní, tj. na základě lékařského posudku zaměstnanec nemůţe dále konat práci bez
váţného ohroţení svého zdraví a zaměstnavatel jej nepřevedl v době 15 dnů ode dne
předloţení tohoto posudku na jinou, pro něho vhodnou práci; nebo

-

finanční, tj. zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo náhradu mzdy či jakoukoli
jejich část do 15 dnů po uplynutí její splatnosti.

Zaměstnanec, který okamţitě zrušil pracovní poměr, má s odkazem na ust. § 56 odst. 2 ZP nárok
na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.
c) zrušením ve zkušební době;
Ve zkušební době mohou strany pracovního poměru zrušit pracovní poměr z jakéhokoli důvodu
nebo dokonce i bez udání důvodu. Ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době nesmí
zaměstnavatel přistoupit v době prvních čtrnácti kalendářních dnů trvání dočasné pracovní
neschopnosti zaměstnance. Jelikoţ zkušební doba je pro obě strany pracovního poměru jakýmsi
obdobím nejistoty, jsou v ust. § 35 ZP stanoveny jisté hranice, které nutno při sjednávání
zkušební doby dodrţet a respektovat, a to i) zkušební doba nesmí být delší neţ tři měsíce, ii)
nesmí být dodatečně prodluţována, iii) nejpozději můţe být sjednána v den, který je sjednán jako
den nástupu do práce, iv) nesmí být sjednána delší neţ je polovina sjednané doby pracovního
poměru a konečně v) musí být sjednána písemně, nicméně pokud by byla sjednána pouze ústně,
ale strany pracovního poměru by následně tuto vadu odstranily, pak by se jednalo o platně
sjednanou zkušební dobu.8 Při zrušení pracovního poměru ve zkušební době pracovní poměr
skončí dnem, který daná strana označila ve svém zrušovacím projevu; za den skončení
pracovního poměru můţe být určen nejdříve den, v němţ druhé straně bude řádně doručen
zrušovací projev, a nejpozději den, kterým uplyne (sjednaná nebo prodlouţená) zkušební doba.
V případě, ţe zaměstnanec či zaměstnavatel ve svém zrušovacím projevu den skončení
pracovního poměru neuvedou, zaniká pracovní poměr dnem, v němţ byl druhé straně řádně
doručen zrušovací projev.9
d) výpovědí (podrobně rozebráno v bodě 2. a násl. této práce);
e) uplynutím doby u pracovního poměru na dobu určitou (blíţe rozebráno v bodě 1.1.2. této
práce);
f) smrtí zaměstnance (blíţe rozebráno v bodě 1.1.1. této práce); nebo
g) v případě cizinců odnětím povolení k pobytu nebo vyhoštěním z České republiky (blíţe
rozebráno v bodě 1.2. této práce).
8

Srov. § 35 ZP.
Srov. BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 390. ISBN
978-80-7400-759-0
9
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Zaměstnavatel je také oprávněn odstoupit od pracovní smlouvy, a to za situace, kdy se
zaměstnanec nedostaví ve sjednaný den nástupu do práce a nejsou dány překáţky v práci na
straně zaměstnance nebo zaměstnanec do jednoho týdne překáţku v práci neoznámí
zaměstnavateli, resp. zaměstnavatel se o překáţce v práci do týdně nedozví. Překáţkou v práci na
straně zaměstnance dle ZP nutno rozumět především okolnost, která brání zaměstnanci ve
výkonu práce (např. nemoc, mateřská dovolená, atd.). Kaţdopádně, je-li zaměstnavateli překáţka
na straně zaměstnance známá, nemůţe od pracovní smlouvy odstoupit, kdyţ platí, ţe od pracovní
smlouvy lze odstoupit jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce.
Podmínky pro skončení pracovního poměru jsou regulovány kogentními ustanoveními
ZP a není moţné je měnit individuálními pracovními smlouvami. Tyto podmínky tedy ani
nemusí být součástí pracovní smlouvy.
Hlavním účelem právní regulace skončení pracovního poměru je ochrana zaměstnanců
před bezdůvodným propuštěním zejména během sloţitých ţivotních etap (těhotenství, nemoc,
pracovní neschopnost, výkon vojenské sluţby atd.). Právní úprava má tak zejména zajistit
stabilitu pracovního poměru.10
Skončením pracovního poměru zanikají nikoli všechna práva, ale výhradně ta základní
práva a povinnosti, která jsou jeho obsahem a která souvisí s výkonem práce či jejím řízením
a organizováním, s přítomností zaměstnance na pracovišti atd.11 Skončením pracovního poměru
nezanikají kupř. a především práva a povinnosti týkající se náhrady škody, mlčenlivosti,
odměňování. Podle toho, zda mají původ v jednání (chování) stran nebo jiných subjektů
pracovněprávních vztahů, se pracovněprávní skutečnosti dělí na:
-

pracovněprávní skutečnosti subjektivní, u nichţ se právní následky spojují
s chováním zaměstnanců, zaměstnavatelů nebo jiných subjektů pracovněprávních
vztahů (skutečnosti závislé na vůli osoby);

-

pracovněprávní skutečnosti objektivní (tzv. pracovněprávní události), z nichţ
nastávají právní následky, aniţ by vykazovaly souvislost s jednáním (chováním)
zaměstnanců, zaměstnavatelů nebo jiných subjektů pracovněprávních vztahů
(skutečnosti nezávislé na vůli osoby), jako jsou kupř. ztráta nebo zničení věcí,
poškození zdraví úrazem apod.

Subjektivní právní skutečnosti se člení na:
10

Srov. JANŠOVÁ, M. a V. HORÁČEK. Skončení pracovního poměru I. – Způsoby skončení hlavního pracovního
poměru. In: Epravo.cz [online]. 24. 11. 2003 [cit. 2020-02-02]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/
skonceni-pracovniho-pomeru-i-zpusoby-skonceni-hlavniho-pracovniho-pomeru-21832.html
11
Srov. GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 284.
ISBN 978-80-210-8021-8.
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-

právní jednání, kterým se rozumí projevy vůle osob směřující k právním
následkům (zejména ke vzniku, změně, udrţení nebo zániku práv a povinností),
které jsou v právním jednání vyjádřeny nebo které plynou ze zákona
(z pracovněprávních předpisů), dobrých mravů a zvyklostí, jsou-li v souladu
s objektivním právem;

-

protiprávní jednání, za něţ se povaţují takové projevy vůle, které jsou v rozporu
s objektivním právem, jde kupř. o porušení povinností zaměstnance při plnění
pracovních úkolů;

-

další jednání (tzv. faktická jednání), jimiţ se rozumí projevy vůle, které sice samy
o sobě nesměřují k právním následkům (ke vzniku, změně, udrţení nebo zániku
práv a povinností), avšak mají (mohou mít) podle zákona (právního řádu)
v pracovněprávních vztazích právní následky jen ve spojení s jinou právní
skutečností (právním jednáním); jde kupř. o písemnou výzvu zaměstnavatele
zaměstnanci,

kterou

zaměstnavatel

vyzval

zaměstnance

k

odstranění

neuspokojivých pracovních výsledků.
Objektivní pracovněprávní skutečnosti se v pracovněprávních vztazích projevují zejména
při vzniku závazků z odpovědnosti za škodu (kupř. odpovědnosti zaměstnance za ztrátu
svěřených předmětů nebo odpovědnosti zaměstnavatele za škodu na odloţených věcech nebo při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání) nebo závazků z bezdůvodného obohacení. Událostí
v pracovněprávních vztazích je také uplynutí času.12

1.1. Skončení pracovního poměru na základě objektivní právní skutečnosti
Pracovněprávní skutečnosti objektivní neboli právní, resp. pracovněprávní události mající
za následek skončení pracovního poměru jsou:
a) smrt zaměstnance;
b) smrt zaměstnavatele;
c) uplynutí doby;
d) uplynutí doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání cizince.

12

Srov. BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 7. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 95. ISBN
978-80-7400-667-8.

14

1.1.1. Skončení pracovního poměru smrtí zaměstnance a zaměstnavatele, který je fyzickou
osobou
Smrt zaměstnance je právní událost, která má za následek skončení pracovního poměru,
coţ vyplývá ze skutečnosti, ţe zaměstnanec je povinen konat práci osobně.
Peněţité nároky zaměstnance vůči zaměstnavateli však dle § 328 ZP jeho smrtí
nezanikají. Do výše trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku přecházejí mzdová
a platová práva z pracovního poměru postupně přímo na jeho manţela, děti a rodiče, jestliţe
s ním ţili v době smrti ve společné domácnosti. Předmětem dědictví se stávají, resp. dědici
(vypravitel pohřbu nebo stát) je nabývají teprve za situace, neexistují-li osoby uvedené
v předchozí větě.
Peněţitá práva zaměstnavatele vůči zaměstnanci zanikají smrtí zaměstnance s výjimkou
práv, o kterých bylo pravomocně rozhodnuto nebo která byla zaměstnancem před jeho smrtí
písemně uznána co do důvodu i výše a práva na náhradu škody způsobené úmyslně.
V případě smrti zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, rovněţ dle § 342 ZP pracovní
poměr zásadně zaniká. Výjimku tvoří případy pokračování v ţivnosti.13 Dle ZP by došlo
k pokračování ţivnosti dle § 13 odst. 1 zák. č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ŢZ“). Situace v případě zaměstnavatele jakoţto
právnické osoby je samozřejmě jiná, kdyţ tato právnická osoba „přeţívá“ svého majitele, byť by
jím byl i pouze jediný člověk.
Stejné právní následky jako smrt zaměstnance nebo zaměstnavatele má i jejich prohlášení
za mrtvé. O prohlášení zaměstnance nebo zaměstnavatele za mrtvé rozhodne soud rozsudkem.
Pokud jde pak o zánik pracovního poměru v důsledku této právní skutečnosti, ten pak zaniká
dnem právní moci rozsudku o prohlášení za mrtvého.
1.1.2. Skončení pracovního poměru na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou lze v případě potřeby v průběhu sjednané doby ukončit
jakýmkoli způsobem, který připouští ZP (tj. dohodou o rozvázání pracovního poměru, výpovědí,
okamţitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době).
Vedle toho se přidává ještě jeden další specifický způsob skončení, typický právě pouze
pro pracovní poměr na dobu určitou, a to uplynutím sjednané doby nebo kupř. vykonáním
sjednané práce, byla-li pracovní smlouva takto formulována. K takovému skončení pracovního
13

Srov. BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 7. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 275, 276.
ISBN 978-80-7400-667-8.
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poměru dochází automaticky, aniţ by k němu bylo třeba nějakého dalšího právního jednání
zaměstnance či zaměstnavatele. Pouze ke skončení pracovního poměru vymezeného na dobu
vykonávání určité činnosti se váţe povinnost zaměstnavatele alespoň tři dny předem upozornit
zaměstnance, ţe práce budou skončeny. Nesplnění této povinnosti zaměstnavatele ale nemá vliv
na skončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou.
Uplynutím sjednané doby skončí pracovní poměr vţdy, a to i přestoţe by ostatním
způsobům skončení pracovního poměru bránila existence ochranné doby.
Příklad: Pracovní poměr na dobu určitou byl se zaměstnankyní sjednán v délce trvání
jednoho roku a skončí dnem 31. 5. 2019. Zaměstnankyně je od ledna 2019 těhotná. Pro existenci
této ochranné lhůty by tedy nemohla dostat výpověď, ale pracovní poměr na dobu určitou skončí
bez ohledu na těhotenství tak, jak bylo v pracovní smlouvě sjednáno – tedy 31. 5. 2019.
Pro úplnost je třeba ještě dodat, ţe pokud i po uplynutí sjednané doby budou zaměstnanec
i zaměstnavatel (tj. i nejbliţší nadřízený) jednat tak, jako by pracovní poměr nadále trval,
resp. zaměstnanec bude vykonávat práci s vědomím zaměstnavatele, dochází automaticky ze
zákona k přeměně pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou, a nadále je tedy třeba
řídit se pravidly pro pracovní poměr na dobu neurčitou.
Případem, kdy pracovní poměr sjednaný na dobu určitou můţe trvat i po uplynutí
sjednané doby, je výslovná dohoda účastníků o prodlouţení pracovního poměru na dobu určitou,
nebo změna pracovního poměru sjednaného na dobu určitou na pracovní poměr na dobu
neurčitou. Takovéto případné dohody ale musí být uzavřeny před uplynutím doby, na kterou byl
pracovní poměr sjednán.
V souvislosti se skončením pracovního poměru na dobu určitou uplynutím času je na
místě doplnit, ţe tento způsob skončení pracovního poměru nemá vliv na výši případné podpory
v nezaměstnanosti. Uchazeči o zaměstnání za splnění všech zákonných podmínek tak v případě
evidence na úřadu práce přísluší v závislosti na jeho věku po celou dobu podpůrčí doby podpora
v nezaměstnanosti ve výši 65 %, 50 %, 45 % průměrného čistého výdělku.14,15
1.1.3. Skončení pracovního poměru uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení
k zaměstnávání
Ust. § 48 odst. 3 ZP uvádí specifické důvody skončení pracovního poměru cizince, pokud
jeho pracovní poměr neskončil jiţ dříve na základě nějaké jiné pracovněprávní skutečnosti. Ve
14

Srov. DOUŠOVÁ, J. Pracovní poměr na dobu určitou. In: Portal.pohoda.cz [online]. 24. 6. 2016 [cit. 2020-0202]. Dostupné z: https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/pracovni-pravo/pracovni-pomer-na-dobu-urcitou/
15
Srov. GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 342.
ISBN 978-80-210-8021-8.
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smyslu tohoto ustanovení, a to konkrétně dle jeho písm. c), končí pracovní poměr cizince
posledním dnem doby, na kterou bylo povolení k zaměstnání onomu cizinci vydáno (za
předpokladu, nebylo-li prodlouţeno). S odkazem na § 89 a násl. zák. č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále taktéţ jen jako „ZoZ“) můţe být cizinec
zaměstnán pouze za podmínek, ţe má platné povolení k zaměstnání a povolení k pobytu na
území České republiky (dále taktéţ jen jako „ČR“), příp. pokud je drţitelem tzv. zaměstnanecké
karty, resp. pokud zákon nestanoví něco jiného.

1.2. Skončení pracovního poměru na základě úředního rozhodnutí
Další skupinu právních způsobů skončení pracovního poměru na základě úředního
rozhodnutí reprezentují rozhodnutí příslušných orgánů.
Tyto případy skončení pracovního poměru jsou však v praxi dosti ojedinělé, jelikoţ se
týkají pouze cizinců nebo fyzických osob bez státní příslušnosti, kdyţ se obecná úprava skončení
pracovního poměru dle ZP vztahuje rovněţ na cizince či osoby bez státní příslušnosti. Tímto
způsobem nelze ukončit pracovní poměr občana ČR.
Jde o skončení pracovního poměru na základě subjektivních právních skutečností, které
jsou svým charakterem úředními rozhodnutími. Činí je subjekty v postavení orgánů soudní
soustavy či jiných orgánů státní správy.16
Pracovní poměr těchto osob končí podle § 48 odst. 3 ZP, pokud k jeho skončení nedošlo
jiným způsobem, dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území ČR podle vykonatelného
rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu, nebo dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek
ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území ČR.17
Povolení k pobytu mohou zrušit Policie ČR nebo Ministerstvo vnitra dle důvodů
obsaţených v zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů (dále jen jako „ZoPC“). Zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen jako „TrZ“), v § 80 TrZ, uvádí, ţe soud v rámci trestního řízení
můţe uloţit cizinci trest vyhoštění z území ČR, a to v rozsahu jednoho roku aţ deseti let,
příp. dokonce na dobu neurčitou.

16

Srov. GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 336.
ISBN 978-80-210-8021-8.
17
Srov. BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 7. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 279. ISBN
978-80-7400-667-8.
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1.3. Skončení pracovního poměru na základě subjektivní právní skutečnosti
Právní úkony účastníků pracovního poměru směřující k jeho skončení jsou v praxi
nejčastější

způsoby,

na

jejichţ

základě

dochází

k

rozvázání

pracovního

poměru.

Z pracovněprávních úkonů je důvodem skončení pracovního poměru dohoda, výpověď,
okamţité zrušení a zrušení ve zkušební době. Výčet těchto pracovněprávních úkonů, následkem
kterých zaniká pracovní poměr, je v § 48 ZP taxativní, a proto dohoda, podle které by bylo
moţné rozvázat pracovní poměr jinými (nepojmenovanými) pracovněprávními úkony, by byla
pro rozpor se zákonem neplatná.
Z hlediska kvalifikace právních úkonů, které směřují ke skončení pracovního poměru,
rozlišujeme právní úkony jednostranné, kterými jsou výpověď, okamţité zrušení a zrušení
pracovního poměru ve zkušební době, a právní úkony dvoustranné. Jediným dvoustranným
právním úkonem směřujícím ke skončení pracovního poměru je dohoda o rozvázání pracovního
poměru.18,19
V případě jednostranných právních úkonů se jedná většinou o vyústění a výsledek
rozporu mezi účastníky pracovněprávního vztahu, kdy jeden z nich si přeje ukončit pracovní
poměr, ale druhý naopak usiluje o jeho zachování.
U dvoustranného právního úkonu, jímţ je dohoda o rozvázání pracovního poměru,
se jedná, jak jiţ bylo výše uvedeno, o projev shodné vůle účastníků pracovního poměru tento
pracovní poměr ukončit.

1.4. Ochranná funkce pracovního práva
Ochrana zaměstnance jakoţto slabší strany pracovněprávního vztahu je elementárním
stavebním kamenem pracovního práva. Ochranný prvek je výrazně přítomen i v rámci úpravy
skončení pracovněprávního poměru, kdyţ jistota zaměstnance a důvěra v pracovní smlouvu
vyţadují důslednější zákonnou úpravu. Prezenci ochranné funkce v zaměstnaneckém poměru
stvrdil rovněţ Ústavní soud (dále taktéţ jen jako „ÚS ČR“), kdyţ ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS
1774/14 ze dne 9. 12. 2014 judikoval, ţe pracovní právo „…musí účinným způsobem chránit
zaměstnance před jakýmikoli formami nátlaku a svévole ze strany zaměstnavatele, pokud jde
o ukončení pracovního poměru. Jde o projev ochranné funkce pracovního práva a principu
ochrany stability pracovního poměru…“. Takovým účinným prostředkem lze rozumět kogentní
18

Srov. BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 191. ISBN 978-807400-759-0.
19
Srov. BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 172. ISBN 978-80-7179251-2.
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právní normy, kdyţ je primárně zájem a důraz na stabilitě pracovního poměru. Bez nadsázky lze
říci, ţe zaměstnanec je tím finančně závislejší na pracovním poměru, proto také poţívá výrazněji
více ochrany neţ zaměstnavatel. Navíc tím, ţe zaměstnanci je dovoleno v podstatě velice snadno
a bez zásadnějších zákonných či jiných překáţek pracovní poměr ukončit, je mu tak ponechána
zcela svobodná vůle co do volby podnikání, resp. výběru zaměstnání.
Vyváţení flexibility a stability pracovního poměru je označováno obecně principem
flexicurity. V případě rozvázání pracovního poměru je co do flexibility poţadavek primárně na
moţnost stran skončit pracovní poměr pokud moţno co nejrychleji a bez větších komplikací.
Z pohledu ochrany zaměstnance jde především o snahu omezit rozvázání pracovního poměru „ze
dne na den“ bez řádného důvodu.20
Z mého pohledu se co do ochrany zaměstnanců jedná o poměrně dosti rigidní systém, kdy
by dle mého subjektivního názoru nebylo moţné něco namítnout proti tomu, kdyby se do
budoucna ubralo na sekuritě a naopak přidalo co do flexibility, aby nedocházelo k tomu, ţe ona
defenzivní funkce bude neúměrně převaţovat nad řešením dle selského rozumu, jeţ je potřebné
a nejlépe

odpovídá

kaţdé

jednotlivé

situaci

a

úpravě

vztahu

mezi

zaměstnancem

a zaměstnavatelem.
O tom, ţe ochranná funkce zaměstnance je i aktuálně rozhodující, svědčí mj. dvě nedávná
soudní rozhodnutí, obě se týkají skončení pracovního poměru. Nejvyšší soud (dále taktéţ jen
jako „NS ČR“) ve svém dosti „novém“ rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 3722/2017 ze dne 20. 02.
2019, zrušil pro neplatnost výpověď danou zaměstnanci v ochranné době, jeţ byla i přes § 53
odst. 1 písm. a) ZP dle rozhodnutí soudů niţších instancí povaţována z důvodu účelové pracovní
neschopnosti zaměstnance za platnou. Niţší soudy shledání účelovosti zdůvodnily s odkazem na
to, ţe jednak v době, kdy byl zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, nevykonával pro
zaměstnavatele práci z důvodu překáţek na straně zaměstnavatele, a dále svoji pracovní
neschopnost zaměstnavateli nikterak neoznámil, přestoţe to byla jeho zákonná povinnost.
V neposlední řadě byla účelovost dle soudů niţších instancí prokázána rovněţ s odkazem na to,
ţe zaměstnanec zcela určitě věděl, ţe zaměstnavatel zamýšlí dát mu výpověď. Odvolací soud tak
svůj rozsudek, jímţ shledal výpověď danou ze strany zaměstnavatele platnou, odůvodnil
porušením principu poctivosti, dobrých mravů a zneuţitím práva ze strany zaměstnance. NS ČR
se však s tímto závěrem neztotoţnil a mj. uvedl, ţe při úvaze, zda lze s odkazem na některý
z uvedených principů relevantně a legálně zdůvodnit odepření ochrany dle § 53 odst. 1 písm. a)
ZP, je nutno brát v potaz to, ţe se s odkazem na zapracování onoho ustanovení do ZP dle
20

Srov. HŮRKA, P. Pracovní právo. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 186–
187. ISBN 978-80-7380-540-1.
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předpisů Evropské unie, od nichţ se nelze odchýlit, jedná o kogentní ustanovení, od něhoţ je
moţný „odklon“ jedině a výhradně jen ku prospěchu zaměstnance. NS ČR uzavřel, ţe
„…uvedené ustanovení přitom spojuje zákaz výpovědi výlučně s objektivní existencí určité
situace, bez ohledu na jakékoli subjektivní prvky. Jestliže tedy tato situace, v níž je zaměstnanec
chráněn před výpovědí, objektivně nastane, nelze zákaz výpovědi v ochranné době obcházet –
v neprospěch zaměstnance – s poukazem na to, že v daném případě je dovolání se zákonné
ochrany v rozporu s dobrými mravy, případně že představuje zneužití práva zaměstnancem…“,
coţ si dovolím mít za výrazně nepřijatelný závěr, primárně jako značně nebezpečný precedent do
budoucna.21
Nepřímo se tak dle mého názoru aprobuje závěr, ţe takto můţe být ochráněn taktéţ
zaměstnanec, který bude doma z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, přestoţe zdravotní
důvod pro to nebude existovat, kdyţ lékař, který tak učinil, bude kupř. „švagr“ onoho
zaměstnance.
V takových či obdobných případech bych viděla jako dost vhodné „zohlednit“ v jednání
zaměstnance úmysl a vyhodnotit platnost jinak třeba neplatné výpovědi s ohledem na něj jako
výpovědi platné.
Obdobně je z mého pohledu nemile překvapivé nedávné rozhodnutí ÚS ČR, sp. zn. III.
ÚS 969/17 ze dne 17. 7. 2019, v němţ šlo o neplatnost výpovědi dané zaměstnavatelem podle
§ 52 písm. f) ZP z důvodu, ţe zaměstnanec nesplňoval předpoklady stanovené právními předpisy
pro výkon sjednané práce. Zaměstnanec byl pedagogický pracovník, jemuţ zbývaly necelé dva
roky do důchodu, který nesplňoval podmínky § 3 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 2 odst. 1 zákona
č. 563/2004, o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. Neměl poţadovanou
kvalifikaci pro další výkon činnosti učitele a ani nejevil snahu takový stav contra legem jakkoli
napravit. Tři niţší instance shledaly výpověď danou zaměstnanci ze strany zaměstnavatele
neplatnou, na základě čehoţ se zaměstnavatel obrátil s ústavní stíţností na ÚS ČR, mj.
s odůvodněním, ţe zbylé dva roky bude tedy dalším zaměstnáváním takového zaměstnance
udrţovat protiprávní stav a porušovat právo. ÚS ČR dal z mého pohledu překvapivě za pravdu
zaměstnanci, kdyţ výpověď mu danou (naprosto v souladu se zákonem a zcela oprávněnou)
shledal v rozporu s dobrými mravy.

21

Srov. TKADLEC, M. Ochranná funkce pracovního práva jako bič na zaměstnavatele? In: Epravo.cz [online].
18. 12. 2019 [cit. 2020-01-13]. Dostupné z https://www.epravo.cz/top/clanky/ochranna-funkce-pracovniho-pravajako-bic-na-zamestnavatele-110418.html
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Pokud jde o můj postoj k věci, se závěrem ÚS ČR se neztotoţňuji a jsem osobně zvědavá
na dopad tohoto rozhodnutí a další vývoj v aplikační praxi především co do vnímání právě
ochranné funkce pracovního práva.
Nemůţe být pochyb o tom, ţe ochranná funkce pracovního práva se i v právní úpravě
skončení pracovního poměru projevuje poměrně výrazně. Postupem času je sice patrná snaha
zákonodárce o větší flexibilitu pracovního poměru a ponechání větší volnosti, ale zatím lze
mluvit pouze o prvních „vlaštovkách“, kupř. bylo upuštěno od toho, aby byl zaměstnavatel
povinen k poţadavku zaměstnance zanést do dohody o skončení pracovního poměru důvody
rozvázání pracovního poměru, čímţ došlo na stranu druhou k jistému oslabení ochrany
zaměstnance.
Ochranná funkce pracovního práva by tak na jednu strana měla být reflektována naším
právním řádem, na druhou stranu by mělo určitě platit, ţe nesmí být vykládána příliš
extenzivním způsobem, aby bylo moţno v co nejširší míře předcházet absurdním situacím, kdy
soudy sice poskytnou ochranu zaměstnanci, ale za cenu toho, ţe zásadně a hodně negativně
zasáhnou do práv a povinností zaměstnavatele. Je sice nutné stanovit zaměstnavateli v rámci
skončení pracovního poměru pevné mantinely a také zajistit zaměstnanci dostatečnou míru
jistoty a ochrany, avšak je také nutné zajišťovat flexibilitu trhu práce a pohyb pracovní síly.22

22

Srov. HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pracovním
právu. Praha: Auditorium, 2009, s. 81. ISBN 978-80-9037-860-4.
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2. Výpověď
2.1. Obecné hmotněprávní podmínky výpovědi
2.1.1. Náležitosti a podání výpovědi
Jak jiţ bylo uvedeno výše, výpověď je jednostranný právní úkon, kterým účastník
pracovního poměru vyjadřuje svou vůli skončit pracovní poměr. Výpověď můţe učinit jak
zaměstnavatel, tak zaměstnanec. V praxi se jedná o nejčastěji uţívaný způsob rozvázání
pracovního poměru. Souhlas adresáta výpovědi s dáním výpovědí zákon nepoţaduje.
Charakteristickým specifikem výpovědi je to, ţe pracovní poměr skončí aţ uplynutím zákonem
stanovené výpovědní doby.
Takový jednostranný zásah můţe citelně zasáhnout postavení adresáta výpovědi, a to
včetně jeho sociálního postavení. Výpovědí zaměstnavatel často negativně ovlivní ţivot
zaměstnance a jeho nejbliţšího okolí, proto je nezbytně nutné, aby byla na straně zaměstnance
dostatečně zajištěna stabilita zaměstnání.23 Za účelem zmírnění takových případných následků
stanoví právní úprava předpoklady, za nichţ můţe být pracovní poměr spolu s ním plynoucími
nároky ukončen.
Z hlediska srovnání pozice subjektů pracovního poměru (zaměstnance a zaměstnavatele)
je nesporné, ţe jejich ochrana před nepříznivými dopady výpovědi nemusí být na obou stranách
stejná. Uvedené tvrzení vychází především z porovnání ekonomického statusu obou subjektů
s tím, ţe výraznější postavení má ekonomicky silnější subjekt, tj. zaměstnavatel. Uvedený názor
je zachycen i v právní úpravě, kde vedle obecných hmotněprávních podmínek a charakteristik
výpovědi, které se vztahují jak na výpověď zaměstnance, tak i na výpověď zaměstnavatele, jsou
stanoveny další zvláštní hmotněprávní podmínky výlučně pro zaměstnavatele.24
Výpovědí mohou rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Rozvázán můţe
být pracovní poměr uzavřený na neurčito nebo jen na dobu určitou (srov. § 65 odst. 1 ZP
a komentář k § 65 ZP); byla-li podána výpověď z pracovního poměru sjednaného na dobu
určitou, je důvodem skončení pracovního poměru, jen jestliţe sjednaná doba trvání pracovního
poměru neuplyne dříve neţ výpovědní doba.

23

Srov. HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pracovním
právu. Praha: Auditorium, 2009, s. 88. ISBN 978-80-9037-860-4.
24
Srov. GALVAS, M, a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita. 2001, s. 218. ISBN 978-80-210-8021-8.
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Zaměstnanec podává výpověď z pracovního poměru osobně nebo prostřednictvím
zmocněnce. Byl-li zaměstnanec omezen ve svéprávnosti (srov. § 55 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, dále taktéţ jen jako „NOZ“), podává za něj výpověď opatrovník, jehoţ právní
jednání podléhá schválení soudu (srov. § 483 NOZ).
Zaměstnavatel, který je fyzickou osobou, podává výpověď osobně; místo něj ji mohou
podat jeho zmocněnci (k zastoupení v pracovněprávních vztazích srov. § 441 NOZ). Byl-li
zaměstnavatel omezen ve svéprávnosti a týká-li se omezení způsobilosti podat výpověď
z pracovního poměru (srov. § 57 NOZ), podává za něj výpověď opatrovník. Za zaměstnavatele,
který je obchodní korporací nebo jinou právnickou osobou, podávají výpověď z pracovního
poměru ti, kdo činí její právní jednání, popřípadě jeho zmocněnci. Za stát jako zaměstnavatele
jsou oprávněny podat výpověď z pracovního poměru osoby, které právně jednají jménem
organizační sloţky státu, jeţ za ČR vykonává práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů.
Zaměstnavatel je povinen podání kaţdé výpovědi z pracovního poměru předem projednat
s odborovou organizací, jíţ je dotčený zaměstnanec členem, popřípadě není-li odborově
organizován, s odborovou organizací s největším počtem členů, kteří jsou u zaměstnavatele
v pracovním poměru, neurčil-li zaměstnanec jinak. Poruší-li zaměstnavatel tuto povinnost,
nezpůsobuje to neplatnost výpovědi.
Výpověď člena orgánu odborové organizace, který působí u zaměstnavatele v době jeho
funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení smí zaměstnavatel dát jen s předchozím
souhlasem příslušné odborové organizace. Obecné hmotněprávní podmínky jsou podmínky,
které jsou stanoveny jak pro případ výpovědi ze strany zaměstnavatele, tak pro případ výpovědi
ze strany zaměstnance. Patří mezi ně způsobilost subjektů k právním úkonům, obecné náleţitosti
právního úkonu a dále podstatné náleţitosti výpovědi.
Podstatnými náleţitostmi výpovědi jsou podle § 50 ZP písemná forma, doručení druhému
účastníkovi do vlastních rukou, u výpovědi ze strany zaměstnavatele téţ přesné uvedení
výpovědního důvodu, který musí být uveden tak, aby jej nebylo moţno zaměnit s jiným
důvodem.25
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Srov. VOŘÍŠEK, V. a kol. Právní nároky zaměstnanců. Výklad práv a povinností zaměstnanců i zaměstnavatelů
v pracovněprávních a souvisejících vztazích. Praha: EUROUNIOM, 2004, s. 72. ISBN 978-80-7317-068-4.
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2.1.2. Forma výpovědi
Výpověď z pracovního poměru musí být dána písemně, jinak se k ní nepřihlíţí. Výpověď,
která nebyla dána písemně, je tak – jak je zřejmé jiţ ze znění § 50 odst. 1 ZP – jen zdánlivým
právním jednáním, a proto se k ní nepřihlíţí, aniţ by bylo potřebné tyto právní následky
deklarovat rozhodnutím soudu.26
V advokátní praxi nejsou ojedinělé případy, kdy byl pracovní poměr ukončen ústně.
Hodnocení důsledků z toho plynoucích nemusí být jednoznačné. Dle NOZ a změnového zákona
č. 303/2012 Sb. se k právnímu jednání, u něhoţ absentuje obligatorní poţadavek písemné formy,
nepřihlíţí. Výpověď provedená ústně je tak neexistujícím právním jednáním. Ke skončení
pracovního poměru a následkům, které s sebou výpověď nese, potom nemůţe dojít, jelikoţ
výpověď neexistuje. ZP všude tam, kde uvádí v souvislosti s právním jednáním, ţe se
k takovému jednání „nepřihlíţí“, nutno vykládat jako ţe vůbec neexistuje, nevzniklo, je nicotné.
Nejedná se o neplatnost, takţe se neuplatní ani postup dle § 69 ZP ohledně neplatného rozvázání
pracovního poměru.
Nejde o neplatnost výpovědního důvodu, ale o posouzení právního jednání, k němuţ se
nepřihlíţí. Například nesouhlasí-li zaměstnanec s ústní výpovědí, můţe podat návrh k soudu
podle § 80 zákona č. 99/1963 Sb.,občanský soudní řád, ve znění pozdějších právních předpisů
(dále taktéţ jen jako „OSŘ“) ve formě tzv. ţaloby na plnění. Obsah návrhu směřuje k tomu, aby
zaměstnavatel nadále plnil povinnosti, které vyplývají z pracovní smlouvy.27
ZP platný do 31. 12. 2013 posuzoval výpověď z pracovního poměru, jeţ nebyla učiněna
v zákonem předepsané písemné formě, za neplatnou. Pokud tedy zaměstnanec dostal výpověď
ústně a chtěl tuto její vadu úspěšně namítat, musel ţalovat její neplatnost u soudu dle § 72 ZP,
a to ve lhůtě nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Uvedená lhůta
byla lhůtou prekluzivní, pokud by následkem jejího nedodrţení bylo skončení pracovního
poměru.28
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Srov. BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 302. ISBN 978-80-7400290-8.
27
Srov. JOUZA, J. Ústní skončení pracovního poměru. In: Epravo.cz [online]. 8. 4. 2016 [cit. 2020-02-12].
Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/ustni-skonceni-pracovniho-pomeru
28
Srov. JOUZA, L. Jak se vyvarovat chybné výpovědi z pracovního poměru. In: Epravo.cz [online]. 1. 12. 2016 [cit.
2020-02-12]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-se-vyvarovat-chybne-vypovedi-z-pracovnihopomeru
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Soud tak vůbec neřešil důvodnost výpovědi, ale její bezvadnost co do dodrţení
poţadavku na formu. Nová právní úprava tak přinesla v tomto směru změnu, jak se nahlíţí na
nedostatek formy u podané výpovědi, kdyţ se jiţ v takových případech nejedná o skončení
pracovního poměru neplatně, ale – jak uţ jsem zmínila výše – taková výpověď vůbec
neexistuje.29
NS ČR ve svém usnesení sp. zn. 21 Cdo 682/2018 ze dne 18. 12. 2018 určil, ţe nahrazení
vlastnoručního podpisu zaměstnavatele na výpovědi z pracovního poměru mechanickými
prostředky je neplatné, a to pro nedostatek formy. K tomu dále rovněţ právní názor vyslovený
v rozsudku NS ČR ze dne 4. 12. 1996, sp. zn. 2 Cdon 833/96, který lze mutatis mutandis
vztáhnout na všechny jednostranné právní úkony směrující k rozvázání pracovního poměru,
stanoví, ţe listina obsahující jednostranný právní úkon směřující k rozvázání pracovního poměru
musí vţdy obsahovat také vlastnoruční podpis účastníka právního vztahu, který pracovní poměr
rozvazuje, popřípadě jeho zmocněnce; nevyhovuje-li listina tomuto poţadavku, je rozvázání
pracovního poměru neplatné.
Z výše uvedeného mj. vyplývá, ţe dle aktuálně platné právní úpravy právo zaměstnance
na plnění, vzniklé mu v důsledku obdrţení výpovědi ústně, nemusí zaměstnanec uplatnit ve lhůtě
dvou měsíců od skončení pracovního poměru, ale ve lhůtě delší, a to v souladu s ustanoveními
NOZ o promlčení práva, tj. v promlčecí době 3 roky. Zejména se jedná o povinnost
zaměstnavatele přidělovat práci, případně poskytnout náhradu mzdy. Z praktického pohledu
uplatnění práva plynoucího z právního jednání, k němuţ se nepřihlíţí, aţ v závěru promlčecí
doby bude však pro dokazování značně obtíţné a můţe přinést značné personální problémy. Ty
mohou spočívat nejen v povinnosti k poskytování náhrady mzdy, ale i v moţném návratu
zaměstnance k práci podle původní pracovní smlouvy.30
„Výpověď dohodou“
V praxi se jako advokát, mj. se specializací i na pracovní právo, nejednou setkávám
s formulací ţádosti o skončení pracovního poměru dohodou ze strany zaměstnance ve znění
„dávám výpověď dohodou“ apod. Jelikoţ z takto formulovaného poţadavku na skončení
pracovního poměru nelze jednoznačně určit, zda měl zaměstnanec na mysli výpověď
z pracovního poměru, nebo výpověď, proto je vţdy vhodné, aby zaměstnavatel kontaktoval
zaměstnance a záměr zaměstnance si s určitostí navzájem vyjasnili.
29

Srov. JOUZA, L. Jak se vyvarovat chybné výpovědi z pracovního poměru. In: Epravo.cz [online]. 1. 12. 2016 [cit.
2020-02-12]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-se-vyvarovat-chybne-vypovedi-z-pracovnihopomeru
30
Srov. JOUZA, J. Ústní skončení pracovního poměru. In: Epravo.cz [online]. 8. 4. 2016 [cit. 2020-02-12].
Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/ustni-skonceni-pracovniho-pomeru
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Ze soudní judikatury:31
-

Sjednání doby, v níţ má pracovní poměr skončit dohodou, nemusí být pouze
stanovením konkrétního kalendářního dne, ale rovněţ také kupř. dobou skončení
prací, skončením pracovní neschopnosti zaměstnance apod. V kaţdém případě se
však musí jednat o tak nepochybné určení doby skončení, aby nevznikla moţnost
polemiky o sjednaném dni, v němţ má pracovní poměr skončit [srov. rozsudek
Nejvyššího soudu SSR ze dne 27. 2. 1973, sp. zn. 3 Cz 25/72].

-

O neplatné skončení pracovního poměru dohodou se nejedná, pokud v době
uzavření dohody byla zaměstnankyně těhotná a o svém těhotenství nevěděla, a to
ani v případě osamělé zaměstnankyně, která o svém těhotenství nevěděla
[srov. rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 30. 10. 1984 (Rc 4/1986)].

-

Dochází-li k dohodě o rozvázání pracovního poměru mezi účastníky z důvodů
organizačních změn na straně zaměstnavatele, a není-li tento důvod skončení
pracovního poměru uveden přímo v této písemné dohodě o skončení pracovního
poměru, přesto se nejedná o neplatnou dohodu. Nárok zaměstnance na odstupné je
v takovém případě závislý na tom, zda zaměstnanec v případném soudním řízení
prokáţe, ţe organizační změny u zaměstnavatele byly skutečně důvodem
rozvázání pracovního poměru dohodou, tj. nezbytný kauzální nexus mezi
organizačními změnami a oním rozvázáním pracovního poměru dohodou
[srov. rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 4. 1995 (PR 9/1995)].32

2.1.3. Doručení výpovědi
Úvodem ohledně doručení / doručování výpovědi v pracovněprávních vztazích ze strany
zaměstnavatele zaměstnanci lze obecně říci, ţe zákonnou úpravu v této dílčí věci lze mít za dosti
problematickou. Především doručování prostřednictvím drţitele poštovní licence s odkazem na
to, jak jej ZP upravuje (ve smyslu mj. a především pořadí jednotlivých postupů, kterých má být
pro doručení a v jakém pořadí uţito), můţe být pro zaměstnavatele dosti rizikové. K tomu viz
kupř. poměrně nedávné rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 2036/2017 ze dne 7. 11. 2018,
dle něhoţ smysl zákonné úpravy obsaţené v ZP ohledně doručování výpovědi zaměstnanci je
především její doručení do dispoziční sféry zaměstnance, nikoli pouze její doručení ve smyslu po
formální stránce naplnění postupů zaměstnavatele, o kterých je jiţ předem jasné, ţe předmětný

31
32

Srov. JOUZA, L. Skončení pracovního poměru v judikatuře. Bulletin advokacie. 2016, č. 9, s. 31.
Srov. JOUZA, L. Skončení pracovního poměru v judikatuře. Bulletin advokacie. 2016, č. 9, s. 31.
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cíl, tedy doručení výpovědi zaměstnanci, nemohou naplnit (kupř. proto, ţe zaměstnanec v době,
kdyţ mu je na pracovišti doručováno, je na předem plánované a řádně schválené dovolené).
Výpověď daná zaměstnavatelem zaměstnanci musí být doručena zaměstnanci s odkazem
na a dle § 334 ZP do vlastních rukou, a to následovně:
-

na pracovišti,

-

v jeho bytě nebo

-

kdekoliv bude zastiţen anebo

-

prostřednictvím sítě nebo sluţby elektronických komunikací;

-

není-li to moţné, můţe zaměstnavatel písemnost doručit prostřednictvím
provozovatele poštovních sluţeb.

Z uvedené zákonné úpravy vyplývá, ţe k doručování výpovědí daných zaměstnavatelem
zaměstnanci by mělo docházet ze strany zaměstnavatele zaměstnanci v první řadě osobně
a teprve v případě objektivní nedosaţitelnosti zaměstnance, resp. v kombinaci s dalšími
okolnostmi dle ZP, zvolit doručení prostřednictvím pošty.
Změnu, z mého pohledu nutno říci k lepšímu (ve smyslu ku prospěchu zaměstnavatele),
by měla přinést plánovaná novelizace ZP, která mj. údajně navrhuje, aby měl zaměstnavatel
povinnost doručovat výpověď zaměstnanci do vlastních rukou pouze na pracovišti. Pokud by
takovým způsobem nebyl zaměstnavatel úspěšný, byl by oprávněn uţít „náhradní způsoby“
doručení, tj. i uţití provozovatele poštovních sluţeb jiţ kdekoliv tam, kde bude zaměstnanec
k zastiţení.
Dle § 334 odst. 3 ZP, pokud není ze strany zaměstnavatele písemnost zaměstnanci
doručována sítí, prostřednictvím elektronických komunikací či pomocí provozovatele poštovních
sluţeb, pak i za situace, ţe její převzetí zaměstnanec odmítne, povaţuje se písemnost za řádně
doručenou.
Doručování

zaměstnavatelem prostřednictvím

sítě

nebo

sluţby

elektronických

komunikací je upraveno § 335 ZP, který stanoví, ţe tento způsob doručení písemnosti je moţný
pouze tehdy, jsou-li splněny k tomu zákonem stanovené podmínky, a to, ţe k tomu dal
zaměstnanec písemný souhlas, a dále, ţe zaměstnavateli poskytl elektronickou adresu pro
doručování. Písemnost, kterou zaměstnavatel doručuje zaměstnanci tímto způsobem, musí být
podepsána elektronickým podpisem zaloţeným na kvalifikovaném certifikátu. Za den doručení
písemnosti je povaţován den, kdy je převzetí potvrzeno ze strany zaměstnance zaměstnavateli
datovou zprávou, která je řádně opatřena jeho elektronickým podpisem. Doručení písemnosti se
má za neúčinné, jestliţe se takto zaměstnavatelem odeslaná písemnost vrátila zaměstnavateli
z adresy zaměstnance jako nedoručitelná nebo jestliţe zaměstnanec do 3 dnů od odeslání
27

písemnosti nepotvrdil zaměstnavateli její přijetí datovou zprávou podepsanou svým
elektronickým

podpisem

zaloţeným

na

kvalifikovaném

certifikátu.33

Doručování

zaměstnavatelem prostřednictvím provozovatele poštovních sluţeb je upraveno v § 336 ZP
mj. následovně:
Pouţije-li zaměstnavatel k doručení písemnosti provozovatele poštovních sluţeb, pak
doručovací adresou zaměstnance je ta, která mu je ze sdělení zaměstnance jako poslední známa.
Zvolil-li si zaměstnanec za tím účelem na základě plné moci zástupce pro doručování,
pak je zaměstnavatel povinen doručovat na adresu tohoto zástupce. Podpis na takové plné moci
musí být úředně ověřen. Doručení písemnosti za pomoci provozovatele poštovních sluţeb musí
být prokázáno písemným záznamem o doručení.
V případě, ţe při tomto způsobu doručování nebyl zaměstnanec zastiţen, další postup je
takový, ţe doručovaná písemnost se uloţí v provozovně provozovatele poštovních sluţeb nebo
u obecního úřadu. Zaměstnanec je o takovém uloţení informován prostřednictvím písemného
oznámení, v němţ je rovněţ vyzván k vyzvednutí písemnosti do 10 pracovních dnů; součástí
tohoto oznámení / výzvy jsou informace jako – kde, od kterého dne a v kterou dobu si můţe
písemnost vyzvednout. Součástí je rovněţ poučení o následcích odmítnutí převzetí písemnosti
nebo neposkytnutí součinnosti nezbytné k jejímu doručení.
Povinnost zaměstnavatele doručit písemnost je splněna, jakmile zaměstnanec písemnost
převezme. V případě, ţe si zaměstnanec uloţenou písemnost ve výše uvedené lhůtě, tj. do
10 pracovních dnů od jejího uloţení nevyzvedne, posledním dnem lhůty se má doručovaná
písemnost za doručenou; následně je nevyzvednutá písemnost vrácena zaměstnavateli na adresu,
z níţ byla odeslána. Jedná-li zaměstnanec způsobem, ţe zásilku odmítne převzít nebo
neposkytne řádnou součinnost k doručení, tj. svým jednáním znemoţní doručení zásilky, pak se
povaţuje písemnost za doručenou dnem, kdy ke znemoţnění doručení písemnosti došlo.
Zaměstnanec musí být doručovatelem poučen o následcích odmítnutí převzetí písemnosti;
o poučení musí být proveden písemný záznam.34, 35

33

Srov. § 335 ZP.
Srov. Iuridicum Remedium. Doručování listin podle zákoníku práce. In: Pracovnipravo.iure.org [online]. 2017
[cit. 2020-02-02]. Dostupné z: http://pracovnipravo.iure.org/home/dorucovani-listin-podle-zakoniku-prace
35
Srov. § 336 ZP.
34
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Z judikatury:
-

Doručení prostřednictvím třetí osoby:

Dle rozsudku NS ČR ze dne 11. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2426/2000, jestliţe zásilku
s písemností uvedenou v § 266a odst. 1 ZP1965 [pozn.: nyní v § 334 odst. 1 ZP] doručovanou
zaměstnanci do vlastních rukou převzala jiná osoba neţ zaměstnanec, nebyla tím splněna
povinnost zaměstnavatele doručit písemnost, a to ani v případě, ţe zásilka byla zaměstnanci
dodatečně jinou osobou odevzdána. Běh propadné lhůty k podání ţaloby zaměstnance na
neplatnost okamţitého zrušení pracovního poměru před řádným doručením tohoto právního
úkonu zaměstnanci nezapočne.
-

Poslední známá adresa zaměstnance (lze zcela vztáhnout i na případ skončení
pracovního poměru výpovědí):

NS ČR ve svém rozsudku ze dne 23. 6. 2015, sp. zn. 21 Cdo 3663/2014, řešil situaci, kdy
ve velmi zajímavém případě zrušily v podobné době okamţitě pracovní poměr obě strany – jak
zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Aby mohlo být rozhodnuto, kterým okamţitým zrušením
pracovní poměr skončil (coţ hraje roli třeba ohledně podpory v nezaměstnanosti nebo náhrady
mzdy za nevyčerpanou výpovědní dobu), musely soudy posoudit, kdo doručil okamţité zrušení
dříve. Zaměstnavatel měl k dispozici obálku, z níţ bylo zřejmé, ţe okamţité zrušení dorazilo na
poštu 12. 4. 2010 (dříve neţ pracovní poměr zrušil zaměstnanec) a vrátilo se s tím, ţe se adresát
(zaměstnanec) odstěhoval. Zaměstnavatel byl proto přesvědčen, ţe doručil jako první, jenţe
zaměstnanec kontroval tím, ţe okamţité zrušení nebylo zasláno na poslední známou adresu.
Po soudních peripetiích dorazil případ aţ k NS ČR. Ten potvrdil, ţe zaměstnavatel musí
důleţité písemnosti určené zaměstnanci doručovat nejprve osobně, a aţ kdyţ to není moţné, pak
poštou za splnění podmínek daných ZP, mimo jiné jen na poslední známou adresu zaměstnance.
A co je tedy poslední známá adresa zaměstnance? NS ČR dovodil, ţe jde nejen o adresu
sdělenou na personální oddělení, ale i jinému útvaru, který údaj o adrese potřebuje při své
činnosti (kupř. mzdová účtárna při uplatňování slev na dani), nebo i nadřízenému zaměstnanci.
Pokud tedy zaměstnanec sice na personálním oddělení změnu adresy výslovně nehlásil, ale
v dokumentech určených zaměstnavateli začal pouţívat novou adresu, měl mu zaměstnavatel
okamţité zrušení doručit na tuto adresu. Zaměstnavatel tedy ve sporu neuspěl.36
Doručování písemnosti určené zaměstnavateli zaměstnancem upravuje § 337 ZP
následovně:

36

Srov. Randl Partners. Napsali jsme: na Randls.com [online]. 2018 [cit. 2020-02-02]. Dostupné z:
http://www.randls.com/pracovni-pravo/napsali-jsme
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Písemnost zaměstnance určená zaměstnavateli je zpravidla doručována osobním
předáním v místě sídla zaměstnavatele. Poţádá-li o to zaměstnanec, pak je zaměstnavatel
povinen doručení písemnosti písemně potvrdit.
Zaměstnanec můţe písemnost doručovat zaměstnavateli rovněţ pomocí sítě nebo sluţby
elektronických komunikací na elektronickou adresu za tím účelem zaměstnanci sdělenou, pokud
s takovýmto způsobem doručování zaměstnavatel vyslovil souhlas; písemnost určená
zaměstnavateli musí být podepsána elektronickým podpisem zaměstnance zaloţeným na
kvalifikovaném systémovém certifikátu.
Doručení písemnosti určené zaměstnavateli je splněno, jakmile ji zaměstnavatel převzal.
Písemnost určená zaměstnavateli a doručovaná prostřednictvím sítě nebo sluţby elektronických
komunikací je doručena dnem, kdy její převzetí potvrdí zaměstnavatel zaměstnanci datovou
zprávou podepsanou svým elektronickým podpisem zaloţeným na kvalifikovaném certifikátu
nebo označením elektronickou značkou zaloţenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu.
O neúčinnosti doručení platí obdobné jako u doručování písemnosti zaměstnavatelem
zaměstnanci, tj. vrátí-li se písemnost jako nedoručitelná či přijetí ze strany zaměstnavatele není
do 3 dnů od odeslání potvrzeno zaměstnanci datovou zprávou podepsanou elektronickým
podpisem zaloţeným na kvalifikovaném certifikátu nebo označení elektronickou značkou
zaloţenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu.37
Z judikatury:
-

Způsob doručování písemností zaměstnance zaměstnavateli:

Dle rozsudku NS ČR ze dne 10. 5. 2004, sp. zn. 21 Cdo 2172/2003, písemnosti
zaměstnance určené jeho zaměstnavateli lze doručit nejen prostřednictvím pošty (drţitele
poštovní licence) [pozn.: nyní drţitele poštovní licence nebo jiného provozovatele poštovních
sluţeb], ale i pomocí kaţdé fyzické nebo právnické osoby, která bude ochotna doručení provést,
nebo osobním předáním statutárnímu orgánu zaměstnavatele, k tomu určenému zaměstnanci,
popřípadě kaţdému vedoucímu zaměstnanci, který mu je nadřízen.
Nebyla-li písemná výpověď z pracovního poměru řádně doručena druhé straně, není to –
na rozdíl od právní úpravy účinné do 31. 12. 2011 – důvodem její neplatnosti; nyní platná právní
úprava vychází z toho, ţe dokud – jak se uvádí v důvodové zprávě k návrhu zákona
č. 365/2011 Sb. – nebylo právní jednání „doručeno, neexistuje“ a ţe není právním jednáním
(nemá ţádné právní následky).38
37
38

Srov. § 337 ZP.
Srov. BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 303. ISBN 978-80-7400290-8.

30

Nedostatek řádného doručení výpovědi z pracovního poměru druhé straně má proto za
následek, ţe vůbec nenastaly (nemohly nastat) její právní účinky, tedy – řečeno jinak – ţe „tu
výpověď z pracovního poměru není“, a ţe proto pracovní poměr nadále trvá, i kdyţ nebyla (a ani
nemohla být) určena její neplatnost.39
2.1.4. Výpovědní doba
Při procesu skončení pracovního poměru zajišťuje výpovědní doba zaměstnanci, aby se
ze dne na den neocitl bez finančního příjmu, čímţ se ZP snaţí zmírnit negativní dopad ztráty
zaměstnání na dotčeného zaměstnance a jeho bezprostřední okolí, neboť jiţ během výpovědní
doby si můţe hledat nové zaměstnání. Zaměstnavatel má naopak moţnost během tohoto
časového úseku najít za zaměstnance odpovídající náhradu, připravit veškeré dokumenty
a zajistit si tak nerušený chod svého podniku.40 Výpovědní doba tak na jednu stranu představuje
zcela neopomenutelný prvek ochrany zaměstnance, pokud by „okamţitou“ výpovědí došlo
k výpadku příjmů zaměstnance ze dne na den a neţádoucímu náhlému zhoršení jeho sociální
úrovně. Na straně druhé současně představuje určitý prospěch zaměstnavateli, který jej můţe
vyuţít k potřebným případným administrativním a organizačním opatřením.
Jednostranné ukončení pracovního poměru můţe mít nepříznivé následky pro obě strany.
Výpovědní doba tak umoţňuje tyto následky zmírňovat. Po dobu trvání výpovědní doby jsou
tedy zachována práva a povinnosti vyplývající z pracovního poměru. Zaměstnanci je především
zachován příjem a má po dobu trvání výpovědní doby moţnost hledat nové zaměstnání.
Zaměstnavateli je dána moţnost administrativně a organizačně ukončit spolupráci se
zaměstnancem, najít vhodného zaměstnance, který převezme práci po zaměstnanci, jemuţ končí
pracovní poměr, a prostor pro předání práce a zapracování nového zaměstnance.41
Počátkem běhu výpovědní doby je první den v měsíci, který následuje po měsíci, ve
kterém došlo k doručení výpovědi.
Délka výpovědní doby je stejná jak pro skončení pracovního poměru výpovědí ze strany
zaměstnavatele, tak i zaměstnance. ZP stanoví pouze její minimální délku, a to v trvání dvou
měsíců.

39

Srov. BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 303. ISBN 978-80-7400290-8.
40
Srov. HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pracovním
právu. Praha: Auditorium, 2009, s. 94. ISBN 978-80-9037-860-4.
41
Srov. HŮRKA, P. Pracovní právo. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 193.
ISBN 978-80-7380-540-1.
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Výpovědní doba tak můţe být mezi stranami sjednána jako delší, ale nemůţe být
dohodnuta jako kratší, neţ stanoví § 51 ZP. Jednotlivým zaměstnancům tak mohou být sjednány
u toho samého zaměstnavatele různě dlouhé výpovědní doby. Výpovědní doba nemůţe být
prodlouţena kupř. kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem.
Výjimkou je délka výpovědní doby podle § 51a ZP, kde dochází k jejímu zkrácení ze
zákona tak, aby skončila nejpozději dnem předcházejícím dni převodu zaměstnavatele nebo jeho
části.42
Důvod pro diferenciaci délky výpovědní doby u zaměstnavatele můţe být na straně
zaměstnavatele různý, a to kupř. věk zaměstnance, odbornost atd. ZP kogentně stanoví, ţe délka
výpovědní doby musí být pro obě strany pracovního poměru stejná. V praxi je delší výpovědní
doba pro zaměstnance zaměstnavatelem dosti často vysvětlována obtíţností při shánění náhrady
za zaměstnance – odborníka, který dal výpověď.
- Prodloužení výpovědní doby
Výpovědní doba nemusí vţdy končit posledním dnem v kalendářním měsíci. Typicky je
tomu tak v těch případech, kdy poslední den kalendářního měsíce uplyne v tzv. ochranné době
(kupř. v pracovní neschopnosti zaměstnance) – viz § 53 odstavec 2 ZP. „Spadne-li“ poslední den
výpovědní doby do ochranné doby, dochází k zastavení běhu výpovědní doby. Většinou platí, ţe
v tento den ještě trvá pracovní neschopnost (dále taktéţ jen jako „PN“) zaměstnance. Ochranná
doba se do výpovědní doby nezapočítává. Výpovědní doba se prodluţuje a skončí uplynutím
zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby. Výjimkou je situace, kdy došlo
k prohlášení zaměstnance, ţe na prodlouţení výpovědní doby netrvá.43
Příklad: Dočasná PN počala u zaměstnance dne 20. ledna, a to v délce 14 dnů.
Výpovědní doba měla původně skončit ke dni 31. ledna. Pracovní poměr však k 31. lednu
neskončí, když dochází k prodloužení výpovědní doby o 2 dny, tj. o dobu od začátku PN dne
20. 1. do původního konce výpovědní doby dne 31. 1., tj. o 2 dny. Tyto 2 dny se přičtou ke dni,
kdy skončí PN, tj. 2. 2. Pracovní poměr tak skončí 4. 2.
Nicméně, a to je nutno zdůraznit, k prodlouţení či ke stavení výpovědní doby nedojde,
pokud ochranná doba, která začala běţet po podání výpovědi, skončí ještě před uplynutím
výpovědní doby. Ochranná doba se neuplatní v případech, kdy pracovní poměr výpovědí
ukončuje zaměstnanec.
42

Srov. HŮRKA, P. a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem
k 1.1.2014. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: ANAG, 2014. ISBN 978-80-7263-857-4.
43
Srov. JOUZA, L. Jak se vyvarovat chybné výpovědi z pracovního poměru. In: Bulletin-advokacie.cz [online]. 23.
5. 2013 [cit. 2020-02-12]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/jak-se-vyvarovat-chybne-vypovedi-zpracovniho-pomeru
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Příklad: Zaměstnanec je uznán PN dne 20.1. na dobu 7 dnů. Pracovní poměr dle dané
výpovědi by měl skončit 31. 1. Pracovní poměr i skutečně skončí 31. 1., jelikož ochranná doba
skončila ještě před koncem výpovědní doby dle dané výpovědi.
Zaměstnanec dal výpověď v lednu. Výpovědní doba je dvouměsíční a skončí tak poslední
den měsíce března, tj. 31. března. Pokud by se zaměstnanec stal v průběhu výpovědní doby
dočasně práce neschopným a jeho PN přetrvávala i po 31. 3. , skončil by jeho pracovní poměr
31.3.
Došlo-li k výpovědi ze strany zaměstnavatele zaměstnankyni pro některý z důvodů pro
okamţité zrušení pracovního poměru před nástupem mateřské či rodičovské dovolené
a k uplynutí výpovědní doby by mělo dojít v době oné „dovolené“, pak výpovědní doba neskončí
ke konci kalendářního měsíce, ale současně s mateřskou či rodičovskou dovolenou.
Odlišně se posuzuje konec výpovědní doby při hromadném propouštění zaměstnanců
(§ 63 ZP). Skončení pracovního poměru nenastává uplynutím výpovědní doby, ale nejdříve po
uplynutí 30 dnů od doručení písemné zprávy zaměstnavatele podle § 62 odstavec 5 ZP
příslušnému úřadu práce. V této zprávě zaměstnavatel uvádí své rozhodnutí o hromadném
propouštění a o výsledcích jednání se zástupci zaměstnanců. Ve zprávě je dále povinen uvést
celkový počet zaměstnanců, jichţ se hromadné propouštění týká, a jejich profesní sloţení.
V případě, ţe zaměstnavatel doručil písemnou zprávu příslušnému úřadu práce tak, ţe
30 dnů od doručení zprávy uplyne později neţ poslední den příslušného kalendářního měsíce,
skončí výpovědní doba teprve uplynutím (posledním dnem) 30denní lhůty. Kupř. končí-li běh
dvouměsíční výpovědní doby 30. 6. a byla-li zpráva zaměstnavatele doručena 9. 6., skončí
pracovní poměr aţ 9. 7.44
Výpovědní doba při přechodu práv a povinností
Ust. § 51a ZP dává moţnost zaměstnanci, který nechce přejít k zaměstnavateli, na
kterého přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů nebo výkon práv a povinností
z pracovněprávních vztahů k jiné organizační sloţce České republiky a který právě z toho
důvodu jednostranně ukončuje pracovní poměr se zaměstnavatelem ještě před tímto přechodem,
aby výpovědní doba skončila nejpozději dnem předcházejícím dni převodu. Jde o specifické
zkrácení výpovědní doby.
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Příklad: K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů má dojít k 1. 5.
Zaměstnanec může dát výpověď ještě i v průběhu dubna a výpovědní doba skončí nejpozději
30. 4. Navíc výpověď může ještě podat ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu práv
a povinností.45
Výpovědní doba můţe být mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednána i delší neţ
2 měsíce, nicméně k takové dohodě o její delší neţ zákonné délce musí s ohledem na soudní
judikaturu dojít před jejím započetím.
Jak jiţ bylo uvedeno výše, byla-li výpověď ze strany zaměstnance dána v souvislosti
s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv
a povinností z pracovněprávních vztahů, platí, ţe pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který
předchází dni nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo dni
nabytí účinnosti přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.46 Jedná se
o jediné moţné zkrácení výpovědní doby, jinak můţe jít jen o prodlouţení, a to smluvní nebo ze
zákona. Výpovědní doba smí být ve smyslu § 51 odst. 1 věty druhé ZP prodlouţena jen
písemnou smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ( § 51 odst. 1 věty třetí ZP).
Někdy můţe být v zájmu jak zaměstnance, tak zaměstnavatele delší trvání pracovního
poměru, neţ do doby, jeţ uplyne výpovědní doba, ale ne tak dlouhém, aby mělo význam
výpověď platně vzít zpět a následně znovu ji o něco později uplatnit. V takovém případě je
moţné, aby se strany pracovněprávního vztahu domluvily na prodlouţení výpovědní doby.
Nicméně uvedená případná dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem má své mantinely, které
vytyčil NS ČR, a to viz k tomu rozsudek NS ČR sp. zn. 21 Cdo 258/2009 ze dne 21. 4. 2010,
v němţ se vyjádřil, ţe k dohodě o „delší“ výpovědní době, neţ kolik činí podle § 51 odst. 1 ZP,
musí dojít dříve, neţ taková doba začala běţet.47
Z judikatury: Dle rozsudku NS ze dne 15. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2209/2000, neuvede-li
zaměstnavatel nebo zaměstnanec ve výpovědi výpovědní dobu vůbec, nebo ji uvede nesprávně,
není výpověď neplatná, avšak pracovní poměr končí uplynutím zákonné výpovědní doby.
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Srov. JOUZA, L. Jak se vyvarovat chybné výpovědi z pracovního poměru. In: Bulletin-advokacie.cz [online]. 23.
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Srov. § 51a ZP.
[1] Výpovědní doba (a pracovní poměr) se prodluţuje o ochrannou dobu z důvodu nemoci (pracovní neschopnosti)
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výkon sjednané práce nebo nesplňování poţadavků pro ţádný výkon práce ve smyslu ust. § 52 písm. f) zákoníku
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47
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Za moţnost, jak udělat stávající úpravu výpovědi flexibilnější, povaţuji zkrácení
minimálních výpovědních dob, jeţ by bylo moţno upravit ve smyslu prodlouţení smlouvy, a to
ať uţ kolektivní, nebo individuální. V této souvislosti nelze opomínat fakt, ţe stávající úprava co
do délky výpovědní doby z mého pohledu v podstatě neposkytuje ochranu úplně všem
zaměstnancům, ale ţe je u vysoce kvalifikovaných a v té souvislosti na trhu práce velice
ţádoucích zaměstnanců delší výpovědní doba spíše v jejich neprospěch.
Obecně lze k tomu říct, ţe zcela nepochybně pak přetrvávající pracovní poměr v průběhu
delší výpovědní doby, ve které zaměstnanec setrvává nedobrovolně, určitě není kvalitním
přínosem ani pro jednu ze stran, naopak má moţná pro obě strany aţ negativní efekt. Potom je
k úvaze, zda není vhodnějším řešením finanční kompenzace neboli „vykoupení se z pracovního
poměru“ neţ prodluţování existence pracovního poměru.
Vykoupení se z pracovního poměru je nejen dost diskutovaným tématem, dle mě ale
navíc i ţádoucí změnou v případě výpovědi. Taková změna by podle mého názoru přinesla
oběma stranám pracovněprávního vztahu moţnost ukončit pracovní poměr výpovědí bez čekání
na uplynutí zákonné či smluvní výpovědní doby. Principiálně by se jednalo o to, ţe o kaţdý
časový úsek, tj. měsíc či jeho poměrnou část, o kterou by zaměstnanec či zaměstnavatel zkrátil
výpovědní dobu, a tedy i pracovní poměr, by uhradila vykupovaná strana druhé straně
přiměřenou finanční kompenzaci. V případě skončení pracovního poměru ze strany
zaměstnavatele by tím mohla být náhrada ušlé mzdy/platu zaměstnanci. V případě zaměstnance
by bylo vykoupení obdobně postaveno na poskytování náhrady mzdy či platu jako kompenzace
k uhrazení zejména mzdových nákladů nového zaměstnance. V souvislosti s vykoupením se
z pracovního poměru doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., upozorňuje, ţe v případě přijetí tohoto
institutu do ZP bude nutné legislativně zavést určitou nezbytnou dobu trvání pracovního
poměru48 (s čímţ se zcela ztotoţňuji), a to pro vypořádání vzájemných práv a závazků subjektů
daného pracovněprávního vztahu.49
Domnívám se, ţe aktuálně nastavenou délku výpovědní doby lze z hlediska míry
flexicurity hodnotit jako vyváţenou, přesto bych však za účelem vyšší flexibility viděla jako
prospěšné spíše změnu ve stanovení počátku běhu výpovědní doby, a to dnem doručení. Stávající
právní úprava má totiţ podle mě právě co do stanovení začátku běhu výpovědní doby za
následek neopodstatněné rozdíly v její délce (je-li doručena na začátku nebo na konci měsíce,
způsobuje to markantní rozdíl její délky).
48

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., navrhuje dobu alespoň jednoho týdne.
Srov. HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pracovním
právu. Praha: Auditorium, 2009, s. 95–97. ISBN 978-80-9037-860-4.
49

35

2.2. Odvolání výpovědi
Výpověď z pracovního poměru můţe být odvolána vţdy, dojde-li její odvolání druhé
straně pracovního poměru nejpozději současně s výpovědí. Výpověď, která však byla druhé
smluvní straně pracovněprávního vztahu jiţ doručena, a která je proto právně účinná, můţe být
posléze odvolána, a to jen se souhlasem této druhé strany.
K odvolání výpovědi můţe dojít aţ do uplynutí výpovědní doby. Byla-li podána u soudu
ţaloba o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí, můţe být výpověď odvolána
aţ do vyhlášení (vydání) rozhodnutí soudu prvního stupně, popř. odvolacího soudu, kterým bylo
řízení o ţalobě pravomocně skončeno. Vyslovila-li druhá strana do uplynutí výpovědní doby,
popřípadě do vyhlášení (vydání) rozhodnutí soudu prvního stupně nebo odvolacího soudu
souhlas s odvoláním výpovědi, výpověď tím pozbývá všechny své právní účinky od
počátku (ex tunc) a v právních vztazích mezi stranami pracovního poměru platí stejný stav, jako
kdyby k výpovědi z pracovního poměru nikdy nedošlo. Povinnost nahradit druhé straně
pracovního poměru škodu, byly-li splněny předpoklady odpovědnosti zaměstnance nebo
zaměstnavatele, tím samozřejmě není dotčena.
V případě, ţe druhá strana s odvoláním výpovědi nesouhlasí, zůstávají její právní účinky
navzdory jejímu odvolání zachovány. ZP zde ponechává na druhé straně pracovního poměru,
aby sama zváţila, zda má zájem na dalším trvání pracovního poměru; zaměstnanec přitom můţe
kupř. uváţit své osobní poměry a moţnost zaměstnání u jiného zaměstnavatele. Odmítne-li udělit
k odvolání výpovědi souhlas a jde-li o platnou výpověď, pracovní poměr skončí uplynutím
výpovědní doby.50
Výpověď tedy můţe být odvolána pouze se souhlasem druhé strany, přičemţ § 50 odst.
5 ZP stanoví, ţe jak odvolání, tak souhlas s odvoláním výpovědi musí být provedeno písemně.
Nicméně v této souvislosti nutno následovat § 21 odst. 1 ZP, dle něhoţ nebyl-li právní úkon
učiněn ve formě, kterou vyţaduje ZP, je takový právní úkon neplatný pouze tehdy, stanoví-li to
ZP explicitně. Vzhledem k tomu však, ţe předmětné zákonné ustanovení ( § 50 odst. 5 ZP)
nespojuje dle své výslovné textace s případným nedostatkem písemné formy neplatnost takového
právního úkonu, má se pak za to, ţe oba úkony, tj. jak odvolání dané výpovědi, tak souhlas
druhého účastníka s odvoláním, lze provést proto i ústně, resp. dokonce případně i konkludentně.
K tomu z judikatury: Dle rozsudku NS ČR ze dne 24. 8. 2006, sp. zn. 21 Cdo 2443/2005:

50

Srov. BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 302. ISBN 978-80-7400290-8.
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Vzhledem k tomu, ţe uvedené ustanovení nespojuje s nedostatkem písemné formy
neplatnost právního úkonu, a protoţe pro nedostatek předepsané písemné formy je právní úkon
neplatný, „jen stanoví-li to výslovně zákoník práce, popřípadě zvláštní zákon“ (§ 242 odst. 2
ZP), je nepochybné, ţe jak jiţ dovolací soud uvedl ve svém předchozím rozsudku – odvolání
výpovědi i souhlas druhého účastníka s odvoláním výpovědi lze účinně provést rovněţ ústně,
případně i konkludentním jednáním. Nedostatek písemné formy můţe mít ovšem v případě sporu
za následek dokazování toho, zda takový projev vůle byl učiněn. Písemná forma je dodrţena
i tehdy, je-li tento projev vůle zachycen v protokole o soudním jednání. Pro závěr o tom, zda
výpověď byla odvolána a zda se tak stalo se souhlasem druhého účastníka, přitom není rozhodná
sama okolnost, jak je právní úkon (projev vůle) označen ani jak je účastníkem subjektivně
hodnocen, nýbrţ rozhodující je posouzení obsahu (výklad) projevu vůle, tedy zjištění, co bylo
kaţdým z účastníků skutečně (byť i konkludentně) projeveno. Takto musí soud postupovat
i tehdy, interpretují-li účastníci ve svých přednesech či výpovědích v průběhu řízení projev vůle
odlišným způsobem. Taková situace ovšem neznamená, ţe obsah projevené vůle nelze zjistit,
neboť zájmy a postoje účastníků v průběhu soudního řízení jiţ nemusejí odpovídat jejich
původní vůli, kterou účastníci projevili.
Projev vůle je vţdy třeba vykládat tak, jak to se zřetelem k okolnostem, za kterých byl
učiněn, odpovídá pravidlům slušnosti a občanského souţití (§ 240 odst. 3 ZP). Protoţe vůle je
jevem psychického nitra člověka, a tudíţ sama o sobě není navenek zřejmá, můţe mít význam
jen tehdy, je-li vyjádřena navenek (objektivizována) prostřednictvím jejího projevu tak, aby byla
seznatelná jiným subjektům, tj. zpravidla těm fyzickým nebo právnickým osobám, jimţ je
adresována. Podle vyjadřovacích prostředků – jak z výše uvedeného vyplývá – je kromě
výslovného projevu (včetně projevu písemného) právem aprobován i projev učiněný mlčky
(konkludentně), tj. jakýkoli nevýslovný projev, který s přihlédnutím ke všem okolnostem
případu vylučuje pochybnosti o tom, jaká vůle je tímto způsobem projevována. Právní úkony
vyjádřené konkludentně (per facta concludentia) jsou interpretovatelné především podle toho, co
konkrétní způsob jejich vyjádření obvykle znamená (srov. rozsudek NS ČR ze dne 11. 10. 2004
sp. zn. 21 Cdo 1299/2004).
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3. Výpověď ze strany zaměstnavatele
3.1. Zvláštní hmotněprávní podmínky
3.1.1. Důvody
Obecně je při skončení pracovního poměru třeba umoţnit snadné rozvázání pracovního
poměru v případě, ţe je to odůvodněné, a současně na druhé straně zajistit stabilitu pracovního
poměru, tedy chránit obě strany před jeho neočekávaným a bezdůvodným skončením. V případě
dohody obou stran by samozřejmě ukončení pracovněprávního vztahu mělo být rychlé
a bezproblémové. Pokud se jedná o jednostrannou snahu ukončit pracovní poměr, je třeba
rozlišovat mezi postavením zaměstnance a zaměstnavatele. Zaměstnanec má moţnost ukončit
pracovní poměr bez uvedení důvodu a jeho jediným omezením je výpovědní doba, po kterou
musí práci dále vykonávat a jejímţ hlavním účelem je moţnost zaměstnavatele najít a proškolit
zaměstnance, který nahradí toho stávajícího. V případě výpovědi zaměstnavatele to však tak
snadné není, jelikoţ je třeba chránit zaměstnance jakoţto slabší stranu pracovního poměru.51
Právní úprava výpovědi dané zaměstnavatelem vychází do jisté míry z principů úmluvy
Mezinárodní organizace práce č. 158/1982 ze dne 22/6/1982, o skončení pracovního poměru
z podnětu zaměstnavatele (dále jen jako „ÚMPO“), ačkoliv ČR touto úmluvou není vázána.52
ÚMPO je primárně stanoveno, ţe výpověď daná zaměstnanci ze strany zaměstnavatele nemůţe
být dána bez řádných důvodů.
ZP moţnost zaměstnavatele limituje v § 52 taxativně vymezenými důvody. Zaměstnanci
můţe být dána výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele pouze z důvodů
uvedených v § 52 ZP. Ochrana zaměstnance je zde velice intenzivní, neboť toto ustanovení
zákona je kogentní povahy, odchýlení se od něj je nemyslitelné.53
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Srov. DRÁPAL, M. in BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015,
s. 315. ISBN 978-80-7400-290-8.
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Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
[online]. Praha: MPSV ČR, 2006 [cit. 2020-02-02]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/1558/zprava.pdf
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Srov. HŮRKA, P. a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem
k 1. 4. 2012. 2. aktualiz. a přeprac. vyd. Olomouc: ANAG, 2012, s. 534. ISBN 978-80-7554-132-1.
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Zaměstnavatel musí důvod výpovědi ve výpovědi z pracovního poměru vymezit vţdy
tak, aby jej nebylo moţno zaměnit s jakýmkoli jiným důvodem. Dle rozhodnutí NS ČR ze dne
30. 11. 1967, sp. zn. 6 Cz 193/67 (R 34/1968), je konkretizace výpovědního důvodu z tohoto
hlediska různá dle charakteru daného důvodu výpovědi. Většinou bude dostačující stručné
vylíčení základních skutečností, které zaloţily zákonný důvod směřující k rozvázání pracovního
poměru, coţ lze ztotoţnit s jejich textací v ZP. Není potřeba skutečnosti zakládající výpovědní
důvody rozvádět jakkoli do podrobných detailů, kdyţ by za neplatnou byla povaţována jen
taková výpověď, z níţ by se nedalo pro její neurčitost či nesrozumitelnost ani výkladem nikterak
dovodit, jaký důvod skončení pracovního poměru je v ní uplatněn. Nicméně pomocí výkladu
projevu vůle nelze „nahrazovat“ nebo „doplňovat“ vůli, kterou ten, kdo výpověď dává,
v rozhodné době neměl nebo kterou sice měl, ale neprojevil ji.54
Pokud zaměstnavatel ve výpovědi dané zaměstnanci uplatnil současně více zákonných
výpovědních důvodů, potom pokud by bylo takové skončení pracovního poměru posuzováno
soudem, pak bude soud kaţdý z uvedených důvodů zkoumat zvlášť a samostatně budou
posuzovány i jejich účinky na další trvání pracovního poměru. Pokud dojde k platnému skončení
pracovního poměru na základě jednoho z důvodů, které uplatňuje zaměstnavatel, pak se ostatní
uvedené důvody stávají obsoletními.55
Důvod zaměstnavatelem uţitý ve výpovědi z pracovního poměru jakoţto důvod skončení
pracovního poměru nemůţe být ze strany zaměstnavatele dodatečně měněn a platnost výpovědi
nelze vázat na splnění podmínky.
Jak jiţ bylo výše uvedeno, vymezení důvodů výpovědi z pracovního poměru vychází
z ÚMPO. Na základě článku 4 ÚMPO

56

můţe pracovní poměr zaměstnance skončit jen tehdy,

pokud existuje platný důvod pro takové skončení, který spočívá ve schopnostech nebo v chování
zaměstnance nebo v poţadavcích na činnost podniku, instituce nebo sluţby.57
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Srov. rozsudek NS ČR ze dne 14. 10. 1996, sp. zn. 3 Cdon 946/96 (R 29/1997).
Srov. rozsudek NS ČR ze dne 8. 3. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2098/2004.
56
Conven No. 158, concerning Termination of Employment at the Initiative of the Employer, article 4 (úmluva
Mezinárodní organizace práce č. 158/1982).
57
Srov. DEJMKOVÁ, H. Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele bez uvedení důvodu. Časopis
pro právní vědu a praxi. 2012, č. 2, s. 187–188.
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V článcích 5 a 6 ÚMPO následně vymezuje důvody, které nemohou odůvodňovat
skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, kupříkladu členství v odborech, účast na
odborových aktivitách mimo pracovní dobu nebo se souhlasem zaměstnavatele v rámci pracovní
doby, výkon funkce zástupce zaměstnanců nebo aktivity směřující k získání této funkce, barvu
pleti, pohlaví, rodinný stav, těhotenství, nepřítomnost v práci během mateřské dovolené nebo
dočasnou nepřítomnost v práci z důvodu nemoci či úrazu.58 ÚMPO nebyla Českou republikou
ratifikována, proto ČR nemá povinnost právní řád ČR zesoulazovat s ÚMPO.
Výpověď bez uvedení důvodu v judikatuře:
K výpovědi bez uvedení důvodu se NS ČR vyjádřil v rozsudku ze dne 8. 12. 2008, sp. zn.
21 Cdo 4196/2007, a v rozsudku ze dne 15. 6. 2010, sp. zn. 21 Cdo 1779/2009. Oba rozsudky
vycházejí z obdobného skutkového stavu. V obou shora uvedených případech NS ČR dospěl
k závěru, ţe rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem výpovědí bez uvedení důvodu
(podle práva cizího státu aplikovaného na pracovní poměr jeho účastníků v důsledku provedené
volby práva – v obou případech práva Spojených států amerických, District of Columbia) se
nepříčí zásadám společenského a státního zřízení ČR a zásadám právního řádu, na nichţ je nutno
bezvýhradně trvat. Jinými slovy, rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
výpovědí bez uvedení důvodu nepůsobí v daném případě v poměrech ČR účinky, které by ve
smyslu ustanovení § 36 zák. č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (dále jen jako
„ZMPS“)59 představovaly rozpor s veřejným pořádkem.60
3.1.1.1. Organizační důvody
3.1.1.1.1. Pojem organizační důvody
Pojem organizační změna nalezneme v § 52 ZP, které obsahuje demonstrativní výčet
organizačních změn v podobě důvodů opravňujících zaměstnavatele k rozvázání pracovního
poměru se zaměstnancem výpovědí. Můţeme je povaţovat za organizační změny v uţším
smyslu.61
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Srov. DEJMKOVÁ, H. Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele bez uvedení důvodu. Časopis
pro právní vědu a praxi. 2012, č. 2, s. 187–188.
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Pozn. autorky: jedná se o zák. č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, jenţ byl zrušen
k 1. 1. 2014 zák. č. 91/2012 Sb.
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Srov. DEJMKOVÁ, H. Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele bez uvedení důvodu. Časopis
pro právní vědu a praxi. 2012, č. 2, s. 190.
61
Srov. PTÁČEK, L. in PICHRT, J. a kol. Zákoník práce: Zákon o kolektivním vyjednávání. Praha: Wolters Kluwer
ČR, 2017, s. 159. ISBN 978-80-7552-609-0.
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Výpovědní důvody můţeme vymezit jako důvody, které mají původ v organizačních
změnách na straně zaměstnavatele, ve zdravotním stavu zaměstnance, jeho způsobilosti k plnění
povinností z pracovního závazku nebo v jeho chování při plnění pracovního závazku.62
Za organizační důvody neboli „organizační změny“ se zpravidla označují všechny
okolnosti organizačně-technické, ekonomické nebo jiné povahy, které mají vliv na provoz
zaměstnavatele podniku nebo na výkon jiných jeho činností (úkolů), kvůli nimţ zaměstnává
fyzické osoby v pracovněprávním vztahu; výpovědním důvodem jsou tehdy, mají-li za následek,
ţe zaměstnavatel nemá nadále (objektivně vzato) moţnost přidělovat zaměstnancům nebo
některým z nich práci podle pracovní smlouvy buď vůbec, nebo v místě sjednaném jako místo
výkonu práce, nebo ţe se jeden nebo více zaměstnanců pro něho stalo nadbytečnými, neboť
zaměstnavatel má sice moţnost přidělovat všem svým zaměstnancům nadále práci podle
pracovní smlouvy, avšak práce některého (některých) z nich pro něj nadále není potřebná.63
- Postup zaměstnavatele
Aktuální ekonomická situace na světových trzích nutí společnosti, aby nejednou na
případnou nadbytečnost zaměstnance flexibilně reagovaly provedením nejen různých
restrukturalizací, fúzí či jiných přeměn společností, ale rovněţ prostřednictvím uskutečňování
vnitropodnikových organizačních změn. Zaměstnavatelé tak mohou reflektovat momentální
pokles či nárůst poptávky na stavu a rozloţení zaměstnanců.
Nastane-li situace, ţe se zaměstnanec stane pro zaměstnavatele nadbytečným, a chce-li
dát zaměstnavatel zaměstnanci z toho důvodu platnou výpověď, pak by měl při provádění oné
organizační změny nutně následovat postup a zachovat sled jednotlivých kroků směřujících
k platnému skončení pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele.
Aktuální právní úprava se liší od předchozí právní úpravy platné do konce roku 2006,
kdyţ jiţ zaměstnavatel nemá před tím, neţ dá zaměstnanci výpověď z důvodu nadbytečnosti,
povinnost nabídnout zaměstnanci jinou vhodnou pracovní pozici, a to ani pokud by taková
pozice odpovídala druhu a místu výkonu práce zaměstnance, které má zaměstnanec sjednané
v pracovní smlouvě.64
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Srov. PTÁČEK, L. in PICHRT, J. a kol. Zákoník práce: Zákon o kolektivním vyjednávání. Praha: Wolters Kluwer
ČR, 2017, s. 159. ISBN 978-80-7552-609-0.
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Srov. BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 191, 192. ISBN 978-807179-251-2.
64
Srov. SALAČ, J. a N. ŠPANVIRTOVÁ. Nadbytečnost: K postupu zaměstnavatele při provádění organizačních
změn. In: Epravo.cz [online]. 22. 4. 2015 [cit. 2020-02-02]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/
clanky/nadbytecnost-k-postupu-zamestnavatele-pri-provadeni-organizacnich-zmen-97664.html
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Ochrana zaměstnance, je-li některým z výpovědních důvodů důvod uvedený v § 52
písm. a) aţ c) ZP, je posílena právem zaměstnance na odstupné podle § 67 odst. 1 ZP.65
Mám za to, ţe pokud jde o zaměstnavatele, pak aktuální úprava ZP samotná
zaměstnavatele v provádění organizačních změn nikterak zásadně neomezuje. Na druhé straně
ale zaměstnavatelům nepředkládá ţádná jednoznačná a konkrétní vodítka postupu, kdyţ se jiţ
pro organizační změnu rozhodnou. Ty jsou v podstatě obsaţeny v judikatuře, a to v podobě ať jiţ
pravidel, nebo omezení.
To pro zaměstnavatele primárně znamená, věnovat prováděným organizačním změnám
nemalou pozornost, a chtějí-li v co nejširší moţné míře předejít dalším problémům, velice často
se obracejí o pomoc na právníky. Přesto ale bohuţel nemají záruku, ţe zaměstnanec nenapadne
skončení pracovního poměru z důvodu neplatnosti u soudu, ba co víc, výsledek sporu není nikdy
předem jakkoli jistý.
Prvním krokem je v kaţdém případě učinit rozhodnutí o předmětné organizační změně.
- Rozhodnutí o organizační změně
Prvním krokem je vţdy učinění rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně.
Rozhodnutí o organizační změně ZP ani jiné právní předpisy nijak blíţe neupravují.
V našem právním prostředí se však toto označení vţilo pro rozhodnutí zaměstnavatele, kterým
stanoví, mění nebo jakkoliv jinak upravuje svou organizační strukturu. Pro pracovněprávní účely
se vychází z toho, ţe je věcí zaměstnavatele, aby určil, jakou činnost bude vykonávat, s kolika
zaměstnanci bude tuto činnost zajišťovat a jaký počet pracovních míst tak bude potřebný,
v jakém kvalifikačním sloţení atd. Z toho vyplývá, ţe je zaměstnavatel sám oprávněn určit si
svou organizační strukturu.
Ze samostatnosti tvorby organizační struktury také plyne, ţe zaměstnavatel je oprávněn
sám rozhodovat o změnách této organizační struktury. Organizační změny mohou být různorodé.
Jednotlivé organizační útvary se mohou rozdělovat, slučovat, rušit, oddělovat, vytvářet nové,
příp. přesouvat pod jinou vertikální strukturu nadřízenosti a podřízenosti apod. Organizační
změna by měla být dostatečně určitá, srozumitelná a jednoznačná, aby neumoţňovala různý
výklad, pokud jde o stanovenou strukturu zaměstnavatele, jeho organizační celky a vzájemné
vazby nadřízenosti a podřízenosti, ale také, coţ je významné pro moţnost pouţití výpovědního
důvodu z organizačních důvodů, počet pracovních míst a jejich označení. Tuto určitost je moţné
stanovit tak, ţe zaměstnavatel označí pracovní místa systemizovaným číslem, můţe tak být také
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Srov. HŮRKA, P. a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem
k 1. 4. 2012. 2. aktualiz. a přeprac. vyd. Olomouc: ANAG, 2012, s. 683. ISBN 978-80-7554-132-1.
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učiněno jménem zaměstnance apod. Organizační struktura je zpravidla upravována vnitřními
předpisy, které jsou označovány jako organizační řády, organizační struktury či organizační
schémata. ZP však z čistě formálního pohledu nevyţaduje, aby organizační uspořádání
zaměstnavatele bylo jakkoliv formalizováno a v písemné podobě upravováno. U větších
zaměstnavatelů je vytvoření písemné struktury běţnou záleţitostí. I pro menší zaměstnavatele
má písemné vyhotovení organizační struktury svůj význam jako důkazní prostředek k prokázání,
ţe organizační změna byla přijata, ţe mění dosavadní organizační strukturu a jakým způsobem ji
mění. Organizační změna, která mění dosavadní organizační strukturu, by na ni měla navazovat,
navazující organizační změny by měly tvořit celek, protoţe jedině tak můţe být písemná
organizační změna důkazem o tom, jaká je organizační struktura a jak se organizační změnou
mění.66
Organizační rozhodnutí není povaţováno za právní jednání, coţ znamená, ţe se nejedná
o projev vůle, jehoţ následkem by byl vznik, změna nebo zánik právních vztahů. Nelze jej tedy
samo o sobě přezkoumávat z hlediska platnosti ve smyslu ZP. Vznikne-li pochybnost, zda
zaměstnavatel rozhodl o organizačních změnách, můţe se soud zabývat jen tím, zda takové
rozhodnutí bylo skutečně přijato a zda jej učinil ten, kdo je k tomu oprávněn.67 Organizační
rozhodnutí je subsumováno obecně pod pojem opatření, kterým zaměstnavatel upravuje své
vnitřní poměry.
Rozhodnutí o organizační změně nemusí mít písemnou formu, můţe být i ústní, kdyţ
forma rozhodnutí o organizační změně není v ZP stanovena. Vzhledem však k tomu, ţe
zaměstnavatel je v případě soudního sporu povinen prokázat pro výpověď nadbytečnost
zaměstnance, pak se písemná forma organizační změny jeví jako velice vhodná a zaměstnavateli
lze takový postup určitě doporučit.
Podle konstantní judikatury NS ČR ZP nevyţaduje, aby organizační rozhodnutí bylo
u zaměstnavatele určitým způsobem vyhlašováno nebo zveřejněno. Stejně jako při tvorbě
organizačních řádů, příp. organizačních schémat, i v tomto případě záleţí především na velikosti
zaměstnavatele a na sloţitosti jeho organizační struktury a potřebě vzájemné propojenosti
jednotlivých organizačních útvarů.68
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Srov. BOGNÁROVÁ, V. Rozhodnutí o organizační změně. In: Pamprofi.cz [online]. 15. 5. 2019 [cit. 2020-0202]. Dostupné z https://www.pamprofi.cz/33/rozhodnuti-o-organizacni-zmene-uniqueidmRRWSbk196FNf8jVUh4Eno
RcwhLf5XpAapduNHjeRptCHnpXPeG6Q/?query=dohoda%20o%20zm%ECn%EC%20pracovn%ED%20smlouvy
%20vzor&serp=1
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Srov. Rozsudek NS ČR ze dne 11. 4. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1105/2001 (Soubor, sv. 16, C 1139).
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Srov. BOGNÁROVÁ, V. Rozhodnutí o organizační změně. In: Pamprofi.cz [online]. 15. 5. 2019 [cit. 2020-0202]. Dostupné z https://www.pamprofi.cz/33/rozhodnuti-o-organizacni-zmene-uniqueidmRRWSbk196FNf8jVUh4Eno
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Podle této potřeby musí zaměstnavatel posoudit, jakým způsobem bude organizační
strukturu upravovat a zda tak bude činit písemně. Seznámení s organizační strukturou můţe
zaměstnavatel vůči zaměstnancům provádět průběţně tím, ţe je bude seznamovat
s organizačními změnami, které přijímá.69
3.1.1.1.2. Ust. § 52 písm. a) ZP – zrušení zaměstnavatele nebo jeho části
Výpovědní důvod podle § 52 písm. a) ZP se uplatní v případě, spočívá-li organizační
změna ve zrušení organizační jednotky, útvaru nebo jiné sloţky zaměstnavatele, která
představuje část zaměstnavatele, a jestliţe proto zaměstnavatel pozbyl moţnost přidělovat
zaměstnanci působícímu ve zrušované části práci podle pracovní smlouvy. Podstatné pro
naplnění předpokladů uvedeného výpovědního důvodu je samotné zrušení zaměstnavatele nebo
jeho části, přičemţ toto jednání není pracovněprávní, ale faktické.70
Fyzická nebo právnická osoba se „ruší“ jako zaměstnavatel vţdy, jestliţe přestane
podnikat (provozovat svůj podnik) nebo vykonávat jiné činnosti (úkoly, pro které dosud
zaměstnával fyzické osoby v pracovním poměru nebo jiném základním pracovněprávním
vztahu), aniţ by práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přešla na přejímajícího
zaměstnavatele. Důvod, pro který byla fyzická osoba nebo právnická osoba zrušena, není sám
o sobě podstatný. Můţe se tak stát z jakéhokoliv právního důvodu nebo i bez právního důvodu,
můţe to být spojeno se zánikem právnické osoby nebo s její přeměnou anebo rovněţ bez toho, ţe
by její právní subjektivita vůbec byla jakkoliv dotčena.71
Výpovědní důvod zrušení části zaměstnavatele je dán jen tehdy, spočívá-li organizační
změna ve zrušení organizační jednotky, útvaru nebo jiné sloţky zaměstnavatele, která
představuje část zaměstnavatele,72 a jestliţe zároveň zaměstnavatel nehodlá nadále vyvíjet
(relativně samostatnou) činnost, kterou dosud vykonávala tato část.73 Pokud by například činnost
zrušeného oddělení převzala jiná oddělení, nemohl by zaměstnavatel pouţít výpovědní důvod
podle § 52 písm. a) ZP, ale za stanovených podmínek jedině nadbytečnost zaměstnance dle § 52
RcwhLf5XpAapduNHjeRptCHnpXPeG6Q/?query=dohoda%20o%20zm%ECn%EC%20pracovn%ED%20smlouvy
%20vzor&serp=1
69
Srov. BOGNÁROVÁ, V. Rozhodnutí o organizační změně. In: Pamprofi.cz [online]. 15. 5. 2019 [cit. 2020-0202]. Dostupné z https://www.pamprofi.cz/33/rozhodnuti-o-organizacni-zmene-uniqueidmRRWSbk196FNf8jVUh4Eno
RcwhLf5XpAapduNHjeRptCHnpXPeG6Q/?query=dohoda%20o%20zm%ECn%EC%20pracovn%ED%20smlouvy
%20vzor&serp=1
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Srov. PTÁČEK, L. in PICHRT, J. a kol. Zákoník práce: Zákon o kolektivním vyjednávání. Praha: Wolters Kluwer
ČR, 2017, s. 160. ISBN 978-80-7552-609-0.
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Srov. BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 1123. ISBN 978-80-7400290-8.
72
Srov. rozsudek NS ČR sp. zn. 21 Cdo 2654/2006 ze dne 10. 7. 2007.
73
Srov. rozsudek NS ČR sp. zn. 21 Cdo 2318/2005 ze dne 20. 9. 2006.
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písm. c) ZP.74 Správné rozlišení těchto dvou výpovědních důvodů má zásadní vliv na to, zda se
uplatní zákaz výpovědi, či nikoliv. Dále musí být splněna podmínka, ţe v důsledku zrušení části
zaměstnavatele nemůţe zaměstnavatel přidělovat zaměstnanci nadále práci v místě, kde dosud
v souladu s pracovní smlouvou pracoval.75
Částí zaměstnavatele se rozumí závod, dílna, oddělení, útvar nebo jiná sloţka podniku,
jakoţ i organizační jednotka, v níţ jsou provozovány jiné činnosti (úkoly) neţ podnikání, které
vyvíjí v rámci zaměstnavatele relativně samostatnou působnost, jíţ se podílí na celém podnikání
nebo provozu jiných činností (úkolů) samotného zaměstnavatele.76
Taková sloţka nebo organizační jednotka má vyčleněny určité prostředky (budovy,
stroje, nářadí apod.) a prostory k provozování své působnosti; zpravidla je uvedena ve vnitřním
organizačním předpisu zaměstnavatele, v jejím čele zpravidla stojí vedoucí zaměstnanec.
Výpověď podle § 52 a) ZP smí zaměstnavatel dát jen tomu svému zaměstnanci, kterému
z důvodu přijatého organizačního opatření pozbyl moţnost přidělovat práci podle pracovní
smlouvy ve zrušené části.77
Zaměstnavatel nemůţe z důvodu svého zrušení či své části rozvázat pracovní poměr
s jakýmkoliv zaměstnancem, ale pouze s tím, kterému v důsledku zrušení nemůţe nadále
přidělovat práci v místě, které bylo zrušeno a které je místem jeho výkonu práce dle pracovní
smlouvy.78
Na výpovědní důvod dle § 52 písm. a) ZP se nevztahuje zákaz výpovědi v ochranné době.
Při rušení zaměstnavatele nebo jeho části nemá totiţ zaměstnavatel logicky moţnost dále
zaměstnávat ţádného ze zaměstnanců, na něţ dopadá předmětná organizační změna.
3.1.1.1.3. Ust. § 52 písm. b) ZP – přemístění zaměstnavatele nebo jeho části
Místo nebo místa výkonu práce zaměstnance je (jsou) dle § 34 odst. 1 písm. b) ZP jednou
ze tří podstatných náleţitostí, které musejí (mají) být v pracovní smlouvě specifikovány.
Zaměstnavatel nemůţe přidělovat zaměstnanci práci, resp. poţadovat plnění pracovních úkolů
v jiném místě, neţ bylo mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednáno, vyjma případu, kdy jej
vyslal na pracovní cestu. Určením místa výkonu práce je jinými slovy v podstatě stanoven rozsah
dispozičního oprávnění zaměstnavatele vůči zaměstnanci z hlediska místa, kde je zaměstnanec
povinen konat pro zaměstnavatele práci dle jeho pokynů.
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Srov. rozsudek NS ČR sp. zn. 21 Cdo 2282/2006, 21 Cdo 2297/2006 ze dne 7. 6. 2007.
Srov. rozsudek NS ČR sp. zn. 2 Cdon 727/96 ze dne 3. 6. 1997 (Rc 34/1998).
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Srov. rozsudek NS ČR sp. zn. 2 Cdon 1053/96 ze dne 6. 5. 1997.
77
Srov. rozsudek NS ČR ze dne 6. 5. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1053/96.
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Srov. rozsudek NS ČR ze dne 3. 6. 1997, sp. zn. 2 Cdon 727/96.
75

45

V případě přemístění zaměstnavatele se většinou jedná o to, ţe nelze nadále udrţovat
pracovní poměr se zaměstnancem, pro něhoţ je vzdálenost místa, kam zaměstnavatel přesídlil,
z ekonomických, časových a rodinných důvodů nepřekonatelná.79
Dle rozhodnutí NS ČR ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. 21 Cdo 3133/2005, přeloţení
zaměstnance k výkonu práce do jiného místa a vyslání zaměstnance na pracovní cestu
představují výjimku z uvedeného pravidla, která je vyjádřena tím, ţe přeloţit zaměstnance nebo
jej vyslat na pracovní cestu zaměstnavatel můţe pouze po dobu nezbytné potřeby a pouze se
souhlasem zaměstnance. Protoţe jde o opatření toliko dočasná (časově omezená), nelze jimi řešit
trvalé změny poměrů u zaměstnavatele. V opačném případě by se totiţ jednalo o popření (resp.
obcházení) smluvního principu v oblasti sjednání místa výkonu práce a v jeho rámci oprávněné
„dispozice“ zaměstnavatele se zaměstnancem (k tomu srov. rovněţ rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21
Cdo 2654/2006 ze dne 10. 7. 2007).
K tomu dále z judikatury:
Ujednání o místu výkonu práce v pracovní smlouvě má svůj význam zejména proto, ţe
zaměstnavatel nemůţe přidělovat zaměstnanci práci v jiném místě neţ v místě, které bylo jako
místo výkonu práce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednáno. Jen v rámci takto
sjednaného místa výkonu práce můţe zaměstnavatel zaměstnance s jeho souhlasem – a jen
pokud to nezbytně vyţaduje jeho provozní potřeba – přeloţit. Z uvedeného vyplývá, ţe
pracoviště jako místo, kde zaměstnanec plní podle pokynu zaměstnavatele své pracovní úkoly, se
můţe nacházet jen tam, kde jej lze podřadit pod pojem, jímţ bylo v pracovní smlouvě
definováno místo výkonu práce. To můţe být určeno velmi úzce (kupř. konkrétní pracoviště),
nebo šířeji. Z hlediska určitosti tohoto ujednání jde o to, zda z takto definovaného místa výkonu
práce je moţno vyvodit, kdy zaměstnanec koná práci v místě, které je takto určeno pracovní
smlouvou, a kdy vykonává (nebo je po něm poţadováno, aby vykonával) práci v jiném místě,
neţ které bylo v pracovní smlouvě ujednáno.80
Dle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 Cdo 70/93 ze dne 5. 8. 1994:
Dohoda o místu výkonu práce patří k podstatným náleţitostem pracovní smlouvy. Pro
vymezení místa výkonu práce ponechává ZP účastníkům plnou volnost; místo výkonu práce
musí být však v pracovní smlouvě vymezeno s takovou určitostí, aby nebylo moţné obcházet
ustanovení o výjimečné a časově omezené moţnosti překládat pracovníky bez jejich souhlasu do
jiného místa, neţ bylo sjednáno jako místo výkonu práce v pracovní smlouvě. Jestliţe pracovní
79

Srov. NEŠČÁKOVÁ, L. Jak skončit pracovní poměr z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance. Praha: Grada
Publishing, 2013, s. 132. ISBN 9788024740386.
80
Srov. rozhodnutí NS ČR ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. 21 Cdo 3133/2005.
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smlouva výslovně neobsahuje ujednání o místu výkonu práce nebo jestliţe by takové ujednání
bylo neplatné (kupř. pro neurčitost), je třeba vycházet z toho, ţe jako místo výkonu práce bylo
sjednáno místo, v němţ má organizace provoz, a má-li více provozů, pak místo, v němţ byl
pracovník přijat.
Ujednání v pracovní smlouvě, podle kterého se místo výkonu práce stanoví jako „obvod
provozního ředitelství podniku pro kraj Praha“ s tím, ţe zaměstnanec souhlasí, aby v souladu
s potřebami podniku byl přemisťován v „obvodu působnosti podniku“, je realizací smluvní
volnosti stran při stanovení místa výkonu práce.
Dle rozhodnutí NS ČR ze dne 9. 3. 2004 sp. zn. 21 Cdo 2048/2003:
Nemůţe jít k tíţi zaměstnance, jakým způsobem je v pracovní smlouvě vymezeno místo
výkonu práce. Ujednání o místě výkonu práce významným způsobem určuje obsah pracovního
poměru, proto je právem obou účastníků pracovněprávního vztahu na sjednaných pracovních
podmínkách trvat bez ohledu na to, ţe kupř. jiná místa, kde má zaměstnanec moţnost práci
vykonávat, jsou z hlediska dostupnosti „rovnocenná“ místu sjednanému pro výkon práce.
Nemůţe-li zaměstnavatel přidělovat zaměstnanci práci ve sjednaném místě výkonu práce
a trvá-li zaměstnanec na tom, ţe bude pro zaměstnavatele vykonávat práci pouze na tomto místě,
brání zaměstnanci ve výkonu práce překáţka na straně zaměstnavatele, a to aţ do vyřešení
situace dohodou účastníků, popřípadě do rozvázání pracovního poměru.
V případě, ţe zaměstnanec přestal konat práci pro zaměstnavatele, protoţe mu
zaměstnavatel přestal přidělovat práci, můţe vyzvat zaměstnavatele k plnění jeho povinností,
avšak není povinen přidělování práce na zaměstnavateli vyţadovat ani se zdrţovat po dobu, kdy
zaměstnavatel neplní své právní povinnosti na místě zaměstnavatelem určeném.
Dle rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 730/2000 ze dne 26. 3. 2001:
Jestliţe je v pracovní smlouvě místo výkonu práce vymezeno sídlem zaměstnavatele, je
moţno za přemístění zaměstnavatele (nebo jeho části) ve smyslu § 52 písm. b) ZP pokládat
změnu jeho sídla.
Obecně lze říci, ţe místo výkonu práce v pracovní smlouvě lze vymezit úzce, nebo šířeji.
Pracovní smlouvy mají dosti často jako místo výkonu práce uvedenu obec, ale místo výkonu
práce lze naopak vymezit i hodně úzce, kupř. jako adresu organizační jednotky, provozovny
apod. Místo výkonu práce nesmí být vymezeno neurčitě, tj. neurčitým způsobem. Určení místa
výkonu práce je zásadní mj. z pohledu nastoupení na pracovní cestu a dále rovněţ nároku na
cestovní náhrady.
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Pokud se zaměstnavatel tzv. přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, v němţ
(nichţ) má být práce zaměstnancem v souladu s pracovní smlouvou prováděna, pak v případě, ţe
zaměstnavatel přemístí své sídlo do jiného místa, neţ je zaměstnancovo místo výkonu práce dle
pracovní smlouvy, důvod výpovědi dle § 52 písm. b) ZP není daný.
3.1.1.1.4. Ust. § 52 písm. c) ZP – nadbytečnost zaměstnance
Důvod výpovědi dle § 52 písm. c) ZP je naplněn v případě, ţe jsou splněny tyto
podmínky, a to kumulativně: i) zaměstnanec se stane nadbytečným, ii) zaměstnavatel vydá
rozhodnutí o organizační změně, a iii) zaměstnanec je pro zaměstnavatele nadbytečným
z důvodu této změny.
Učinění rozhodnutí o organizační změně je ze strany zaměstnavatele prvním krokem
vedoucím k platnému skončení pracovního poměru výpovědí dle § 52 písm. c) ZP.
Jde o rozhodnutí zaměstnavatele, ţe se konkrétní zaměstnanec stal pro zaměstnavatele
nadbytečným a ţe tu je příčinná souvislost mezi nadbytečností zaměstnance a přijatými
organizačními změnami, tj. ţe se zaměstnanec stal právě a jen v důsledku takového rozhodnutí
(jeho provedením u zaměstnavatele) nadbytečným. Pro výpověď z pracovního poměru podle
§ 52 písm. c) ZP je současně charakteristické, ţe zaměstnavatel i nadále můţe (objektivně vzato)
zaměstnanci přidělovat práci podle pracovní smlouvy (v důsledku rozhodnutí o změně úkolů
zaměstnavatele, jeho technického vybavení, o sníţení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení
efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách zaměstnavatel neztrácí moţnost
přidělovat zaměstnanci práci, kterou pro něj dosud podle pracovní smlouvy konal), avšak jeho
práce není (vůbec nebo v původním rozsahu) pro zaměstnavatele v dalším období potřebná,
neboť se stal nadbytečným vzhledem k rozhodnutí o změně úkolů organizace, technického
vybavení, o sníţení stavu pracovníků za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných
organizačních změnách. Zákon uvedeným způsobem zaměstnavateli umoţňuje, aby reguloval
počet svých zaměstnanců a jejich kvalifikační sloţení tak, aby zaměstnával jen takový počet
zaměstnanců a v takovém kvalifikačním sloţení, jaké odpovídá jeho potřebám.81
Obsahem rozhodnutí o předmětné organizační změně je daná organizační změna, čímţ
nutno rozumět kupř. zrušení některé pracovní pozice u zaměstnavatele, sloučení několika
původně samostatných úseků atd. V té souvislosti NS ČR82 blíţe upřesnil, ţe okruh
nadbytečných zaměstnanců můţe být v rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně vyjádřen
nejen druhem práce sjednaným nebo vykonávaným jednotlivými zaměstnanci, nýbrţ jakýmkoli
81
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Srov. rozsudek NS ČR, sp. zn. 21 Cdo 1520/2011, ze dne 26. 9. 2012.
Srov. rozsudek NS ČR, sp. zn. 21 Cdo 610/2013 ze dne 9. 12. 2014.
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jiným způsobem (uvedením profesní skupiny, organizačního útvaru, který se zrušuje apod.),
z něhoţ bude s určitostí patrno, která pracovní místa (jaký jejich počet) povaţuje zaměstnavatel
nadále za nepotřebná.
Forma pro rozhodnutí o organizační změně, jak jiţ bylo výše uvedeno, není zákonem
stanovena, nicméně pro případ v budoucnu vzniklého soudního sporu lze určitě důrazně
doporučit vydávat taková rozhodnutí v písemné formě, tj. ve formě umoţňující jejich archivaci.
Rozhodnutí o organizační změně, resp. jeho obsah musí být zaměstnanci sděleno.
Rozhodnutí o organizační změně musí vţdy předcházet doručení výpovědi. Pracovní
poměr musí skončit vţdy nejdříve v pracovní den, který předchází dni, k němuţ je stanoven
počátek účinnosti oné organizační změny. Nadbytečnost zaměstnance musí být dána v době, kdy
uplyne zaměstnanci výpovědní doba.
V případě, ţe by pracovní poměr zaměstnance u zaměstnavatele skončil dříve, neţ nastala
předmětná organizační změna, nelze mluvit o tom, ţe k nadbytečnosti zaměstnance došlo
v důsledku přijetí rozhodnutí o organizační změně.
V praxi si tedy „platná“ nadbytečnost vyţaduje zachování následujícího postupu, pro
představu viz následný příklad: O organizační změně bylo u zaměstnavatele rozhodnuto dne
13. 4. 2016. Zaměstnavatel rušil pozici asistentky „HR“ divize, protoţe záleţitostí k řešení bylo
postupem času tak málo, ţe si divize dokázala hravě poradit s náplní práce i bez asistentky.
Výpověď byla asistentce doručena dne 20. 4. 2016, pracovní poměr měl tedy skončit uplynutím
výpovědní doby ke dni 31. 5. 2016. Vzhledem k výše uvedené premise tak nutno mít za to, ţe
účinnost organizační změny můţe nastat nejpozději k 1. 6. 2016. Pokud by totiţ účinnost
organizační změny byla nastavena aţ k pozdějšímu datu, nebylo by moţno hovořit o tom, ţe
zaměstnanec je nadbytečný, jelikoţ zrušovaná pozice by tou dobou ještě stále existovala.
Účinnost organizační změny můţe rovněţ nastat hned, jak bylo o ní rozhodnuto, ţádná
zákonná překáţka tomu nebrání. V takovém případě ale zaměstnavatel narazí na kolizi, kdy
nemůţe po zrušení pracovního místa přidělovat zaměstnankyni práci podle pracovní smlouvy,
jinak by popřel její nadbytečnost; vzniká tak překáţka na straně zaměstnavatele, po kterou je
zaměstnavatel povinen zaměstnankyni vyplácet mzdu, provádět za ni odvody a přitom není
schopen jí přidělovat práci dle pracovní smlouvy. Ideální načasování je tedy, pokud to okolnosti
zaměstnavateli dovolí, stanovit účinnost organizační změny na stejný den, kdy zaměstnanci
uplyne výpovědní doba.83
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Vztahuje-li se organizační změna na větší počet zaměstnanců na stejné pozici, ale pro
zaměstnavatele jsou nadbyteční pouze někteří, pak volba, kteří to budou, je s odkazem na
konstantní judikaturu84 zcela na vůli zaměstnavatele. To si dovolím hodnotit pozitivně, kdyţ
mám za to, ţe zaměstnavatel opravdu sám nejlépe ví, zda na předmětné pozici potřebuje
ponechat kupř. spíše někoho zdatnějšího po manaţerské stránce nebo spíše někoho s více
technickým zaměřením apod.
V rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 1494/2014 ze dne 16. 11. 2015 NS ČR uzavřel, ţe při
propouštění zaměstnance je výpověď z důvodu organizačních změn ve smyslu § 52 písm. c) ZP
platná i přesto, ţe jednou z pohnutek vedoucích k výpovědi mohly být i spory s tímto
zaměstnancem. Vţdy však musí být nepochybné, ţe organizační opatření je opravdu skutečné
a bez náhrady zrušilo pracovní místo zaměstnance, a tím je dán důvod výpovědi podle § 52 písm.
c) ZP. Pro posouzení platnosti, či neplatnosti takové výpovědi je pak pohnutka zaměstnavatele
vedlejší.
O příčinnou souvislost se nebude jednat tehdy, pokud má zamýšlené sníţení stavu
zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nastat jiným způsobem či z jiného důvodu neţ
s nutností ukončit pracovní poměr dle § 52 písm. c) ZP, tedy kupř. v důsledku výpovědi dané
z vlastní vůle jiným zaměstnancem nebo skončením pracovního poměru na dobu určitou
v důsledku uplynutí doby.
Institut výpovědi pro nadbytečnost by neměl být zaměstnavateli chápán jako nástroj pro
snadné zbavení se nepohodlného zaměstnance. Pouze „naoko“ vytvořená organizační změna
zaměstnavatele není legálním ukončením pracovního poměru. Takovým „učebnicovým“
příkladem můţe být zrušení pozice a její následné obnovení pod jiným názvem, jakoţ i navýšení
zaměstnanců kupř. určitého úseku a jejich zařazení, přestoţe to nebylo potřebné a důvod
navýšení byl pouze uměle vytvořen, kdyţ následně došlo k jejich sníţení.
Dodrţení podmínek ZP stanovených pro výpověď je zcela nezbytné pro platné skončení
pracovního poměru. Neplatnost výpovědi z důvodu nadbytečnosti je dosti častým předmětem
soudních sporů, coţ lze dovozovat z bohaté judikatury. Není výjimkou soudní rozhodnutí, jeţ
dává za pravdu zaměstnanci, a rozhodnutím ve věci je neplatnost zaměstnavatelem podané
výpovědi. Subjektem, jenţ je povinný k unesení důkazního břemene prokázání oprávněnosti
nadbytečnosti, a tedy i platnosti celé výpovědi, je zaměstnavatel.
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Srov. rozsudek NS ČR sp. zn. 21 Cdo 262/2012, ze dne 18. 12. 2012.
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Nelze neţ doporučit, aby si zaměstnavatelé při provádění organizačních změn nechali
poskytnout právní pomoc advokáta, v opačném případě jim podaná výpověď, jeţ bude shledána
soudem za neplatnou, můţe způsobit více škody neţ uţitku.
V této souvislosti mám z vlastní praxe za to, ţe není nikterak výjimkou, ba naopak, fakt,
ţe výpověď zaměstnavatele dle § 52 písm. c) ZP je velice často vykonstruovaným důvodem
skončení pracovního poměru, často uţitá v případech, kdy jiţ zaměstnavatel nemá další zájem na
dalším zaměstnávání propouštěného zaměstnance a současně jiný zákonný důvod výpovědi u něj
rovněţ není dán. Uvedené pak nejednou, spíše je to aţ pravidlem, vede k soudním sporům, jeţ
jsou právě z důvodu oné zbytečnosti nevýhodné pro obě strany.
- Snížení pracovního úvazku a nadbytečnost zaměstnance
Jiţ delší dobu se personální praxe potýká s otázkou, zda můţe být dána výpověď dle
§ 52 písm. c) ZP zaměstnanci, pro něhoţ jiţ dále nemá práci na plný pracovní úvazek.
Sníţení pracovního úvazku (rozsahu týdenní pracovní doby) je moţné povaţovat za jinou
organizační změnu, v důsledku níţ se zaměstnanec stává nadbytečným, a je tedy moţné mu dát
výpověď podle § 52 písm. c) ZP. Zaměstnavatel však musí splnit jednu ze základních zákonných
podmínek pro platnost této výpovědi: rozhodnout o tom, ţe práce zaměstnance v rámci
sjednaného druhu práce podle pracovní smlouvy není zcela nebo v dosavadním rozsahu (náplni)
potřebná. ZP klade důraz na rozhodnutí o změně úkolů zaměstnavatele, technického vybavení,
o sníţení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce.
K tomu viz rozsudek NS ČR ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1628/2017, dle něhoţ se
zaměstnanec domáhal neplatnosti výpovědi, kdyţ tvrdil, ţe ho zaměstnavatel mohl dále
zaměstnávat, nebo mu měl alespoň nabídnout sníţení pracovního úvazku. NS ČR k tomu
uzavřel, ţe rozhodl-li se proto zaměstnavatel sníţit stav zaměstnanců a v návaznosti na to zrušit
pracovní místo zaměstnance, jehoţ práce pro něj nebyla v dosavadním rozsahu potřebná,
je oprávněn dát zaměstnanci výpověď, a to aniţ by mu byl povinen navrhnout uzavření dohody
o změně obsahu pracovního poměru spočívající ve sjednání kratší pracovní doby.
Nadbytečným je zaměstnanec téţ tehdy, jestliţe podle rozhodnutí o organizační změně
odpadne nejen část jeho pracovní náplně, ale i některá z více vykonávaných prací (viz k tomu
srov. rozsudek NS ČR ze dne 8. prosince 2009, sp. zn. 21 Cdo 4999/2008).
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Po výpovědní dobu by měl zaměstnavatel přidělovat práci v rozsahu sníţeného
pracovního úvazku a za zbytek pracovní doby poskytovat náhradu mzdy. Jedná se o překáţku
v práci na straně zaměstnavatele, neboť je povinen i po výpovědní dobu poskytovat zaměstnanci
práci v rozsahu sjednané pracovní doby.85
V praxi nastává nikoli ojediněle situace, ţe dojde ke zrušení několika pozic a vzniku
nové, s níţ je spojená pracovní náplň, jeţ v sobě obsahuje obě původní pozice, které se ruší.
V takovém případě bych za právně korektní doporučila zaměstnavatelům, aby na takovou novou
pozici bylo vypsáno výběrové řízení, do něhoţ by se mohli přihlásit i zaměstnanci, jejichţ
pracovní pozice se ruší. Ten z účastníků, který by neprokázal, ţe splňuje předpoklady na novou
pozici, by se stal tím nadbytečným zaměstnancem.
Lze uzavřít, ţe co do pochybností o oprávněnosti výpovědi dle § 52 písm. c) ZP, je jich
nejméně v případě, kdyţ dochází ke zrušení pracovní pozice bez náhrady.
3.1.1.1.5. Hromadné propouštění
Z důvodu stavu aktuálně poměrně přetrvávající ekonomické stability lze hodnotit institut
hromadného propuštění jako relativně ojedinělý fenomén (naštěstí). Naopak dosti široce nachází
uplatnění v období recese ekonomiky (bohuţel).
Nahlédnutím do historie tohoto institutu jsem zjistila, ţe institut hromadného propuštění
není institutem, jenţ by byl ZP upraven „odjakţiva“, poprvé jej lze dohledat v právní úpravě
platné aţ od roku 2001, konkr. ZP1965.
Dle ZP můţe dojít k hromadnému propouštění pouze u společností, jejichţ počet
zaměstnanců je alespoň 20 (dvacet). ZP stanoví konkrétní pravidla i limity, a to následovně:
-

u společností, jejichţ počet zaměstnanců je v rozmezí 20 aţ 100, se musí jednat
o současné propuštění minimálně 10 zaměstnanců;

-

u společností, jejichţ počet zaměstnanců je v rozmezí 101 aţ 300, se musí jednat
o současné propuštění minimálně 10 % všech zaměstnanců;

-

u společností, jejichţ počet zaměstnanců je vyšší neţ 300, se musí jednat
o současné propuštění minimálně 30 zaměstnanců.

K hromadnému propouštění musí dojít v průběhu maximálně 30 dnů.
Zda se jedná o skončení pracovního poměru dohodou, nebo výpovědí je zcela bez
relevance.
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Zaměstnavatel, který se rozhodne pro hromadné propouštění, musí striktně následovat
podmínky a pravidla stanovené v ZP, v opačném případě pracovní poměr hromadně
propuštěných zaměstnanců neskončí, a to:
1) Alespoň 30 dnů před dáním výpovědí musí zaměstnavatel písemně informovat
o svém záměru odbory;
V případě, ţe u zaměstnavatele z jakéhokoli důvodu nejsou či nefungují odbory, tj. není
ustanovena nebo nepůsobí odborová organizace ani rada zaměstnanců, pak má zaměstnavatel
povinnost řešit skončení pracovního poměru s kaţdým dotčeným zaměstnancem zvlášť.
Zaměstnavatel musí dotčené zaměstnance informovat především o důvodech hromadného
propouštění, počtu, profesním sloţení propouštěných i všech zaměstnanců, dále rovněţ o klíči,
dle něhoţ byli propouštění zaměstnanci „vybráni“, době, v níţ se má hromadné propouštění
uskutečnit, výši odstupného, případně dalších právech. Současně dochází k jednáním
s odborovou organizací a radou zaměstnanců, jejichţ účelem je, pokud k hromadnému
propouštění nevyhnutelně musí dojít, alespoň zmírnění nepříznivých důsledků, například
přesunem zaměstnanců na jiné pracoviště zaměstnavatele a podobně.
2) Zaměstnavatel je povinen ve stejné lhůtě, jak je uvedeno výše, tj. alespoň 30 dnů
před dáním výpovědi, písemně informovat o svém záměru rovněţ krajskou
pobočku úřadu práce, příslušnou podle místa činnosti zaměstnavatele;
Obsah povinnosti zaměstnavatele písemně informovat úřad práce circa kopíruje
povinnosti zaměstnavatele vztaţené k odborové organizaci a radě zaměstnanců. Úřad práce musí
být především informován o tom, kolik lidí a jaké profese bude propuštěno a kdy.
3) Zaměstnavatel je dále povinen minimálně 30 dnů před skončením výpovědní
lhůty doručit krajské pobočce úřadu práce příslušné podle místa činnosti
zaměstnavatele písemnou zprávu o svém rozhodnutí o hromadném propouštění
a výsledcích jednání s odbory;
V případě, ţe zaměstnavatel výše uvedené v dané lhůtě z jakéhokoli důvodu nestihne, pak
se výpovědní doba pro dotčené zaměstnance prodluţuje tak, aby uvedená lhůta byla naplněna.
Současně je povinností zaměstnavatele informovat o datu doručení této zprávy dotčené
zaměstnance, aby měli přesnou informaci o tom, ke kterému dnu konkrétně jejich pracovní
poměr skončí.
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S odkazem na konstantní judikaturu NS ČR86 nutno mít za to, ţe z hlediska skončení
pracovního poměru hromadně propouštěného zaměstnance na základě výpovědi je významné to,
zda a kdy byla zpráva podle § 52 odst. 4 ZP196587 doručena příslušnému úřadu práce. Doručil-li
zaměstnavatel prokazatelně písemnou zprávu podle § 52 odst. 4 ZP1965 příslušnému úřadu
práce, aniţ by úřad práce povaţoval tuto zaměstnavatelovu povinnost za nesplněnou, není
z pohledu skončení pracovního poměru zaměstnance podle § 52 odst. 6 ZP196588 významné, zda
má k obsahu zprávy výhrady hromadně propouštěný zaměstnanec. Písemná zpráva
zaměstnavatele podle § 52 odst. 4 ZP1965 je určena příslušnému úřadu práce, právních poměrů
zaměstnance se můţe dotýkat jen z pohledu moţného prodlouţení výpovědní doby podle § 52
odst. 6 ZP1965 a zaměstnancovy výhrady k podané (a prokazatelně doručené) zprávě nemají
z hlediska doby skončení jeho pracovního poměru výpovědí právní význam.
Uvedený závěr je nadále pouţitelný i v současném období platnosti ZP.
3.1.1.1.6. Fikce výpovědního důvodu dle § 52 písm. c) ZP
Dle NS ČR je při hodnocení toho, zda byla výpověď pro nadbytečnost podána oprávněně,
nebo nikoli, tedy ţe nadbytečnost zaměstnance byla pouze fingována, kdyţ se jej zaměstnavatel
potřeboval z jakéhokoliv důvodu zbavit, nutno brát v potaz následující:
Pro závěr, zda bylo přijato rozhodnutí o změně úkolů zaměstnavatele, technického
vybavení, o sníţení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných
organizačních změnách, samozřejmě není významné, jak zaměstnavatel své rozhodnutí označil.
Především je podstatné, zda rozhodnutí zaměstnavatele sledovalo změnu úkolů zaměstnavatele,
technického vybavení, sníţení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo
jinou organizační změnu, pomocí níţ měl být regulován počet zaměstnanců a jejich kvalifikační
sloţení tak, aby zaměstnavatel nadále zaměstnával jen takový počet zaměstnanců a v takovém
kvalifikačním sloţení, jaké odpovídá jeho potřebám, nebo zda podle svého obsahu nebo účelu
směřovalo k jinému cíli. Jestliţe rozhodnutí zaměstnavatele (příslušného orgánu) bylo opravdu
přijato (posuzováno podle jeho skutečného smyslu) k dosaţení změny úkolů zaměstnavatele,
technického vybavení, sníţení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jiné
organizační změny, byl splněn předpoklad pro podání platné výpovědi z pracovního poměru
podle § 52 písm. c) ZP; to platí i tehdy, nebylo-li organizační změnou sledovaného efektu
později dosaţeno nebo ukázala-li se přijatá organizační změna posléze jako neúčinná. V případě,
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Srov. usnesení NS ČR, sp. zn. 21 Cdo 3558/2008, ze dne 14. 10. 2009.
Pozn. autorky: dle aktuálně platné právní úpravy ZP se v případě uvedeného § 52 odst. 4 ZP1965 jedná o § 62
odst. 5 ZP.
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ţe rozhodnutím zaměstnavatele, popřípadě jeho realizací byly u zaměstnavatele od počátku
sledovány jiné neţ uvedené cíle, a ţe tedy zaměstnavatel jen předstíral přijetí organizačního
opatření (změnu svých úkolů, technického vybavení, sníţení stavu zaměstnanců za účelem
zvýšení efektivnosti práce nebo jinou organizační změnu), je třeba – bez ohledu na to, jak své
opatření označil – dovodit, ţe rozhodnutí o organizační změně nebylo přijato.89
Relevanci zkoumání cíle lze dle mého názoru hodnotit jako velice pozitivní, kdyţ to je
jedna z hlavních cest, jak předcházet svévoli zaměstnavatelů při ukončování pracovního poměru
výpovědí.
V rozsudku ze dne 16. 11. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1494/2014, NS ČR uvedl, ţe při
propouštění zaměstnance je výpověď z organizačních důvodů platná, přestoţe pohnutkou
vedoucí k výpovědi mohou být i spory zaměstnavatele se zaměstnancem. Pokud je organizační
opatření skutečné a bez náhrady zrušilo místo zastávané zaměstnancem, je výpověď platná
a pohnutka zaměstnavatele je irelevantní.
Zaměstnanec propuštěný pro nadbytečnost označil organizační změnu, na jejímţ základě
byl ve výše uvedeném případě propuštěn z pracovního poměru pro nadbytečnost,
za předstíranou, protoţe skutečný důvod rozvázání pracovního poměru spatřoval ve snaze
vypudit jej od zaměstnavatele, protoţe si nerozuměl s kolegy, měl s nimi spory.
Obdrţenou výpověď tedy nepovaţoval za platnou v souladu se ZP, ale za simulovaný
úkon, kterým se chtěl zaměstnavatel zbavit nepohodlného zaměstnance. NS ČR nicméně jeho
závěru nedal za pravdu, kdyţ uzavřel, jak uvedeno výše.
3.1.1.1.7. Fikce nadbytečnosti u vedoucího zaměstnance
Podle § 73a odst. 2 ZP odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího
zaměstnance pracovní poměr nekončí; je dána zákonná povinnost zaměstnavatele navrhnout
takovému (bývalému) vedoucímu zaměstnanci zařazení na jinou práci, jeţ by mj. odpovídala
jednak zdravotnímu stavu zaměstnance, jednak i jeho kvalifikaci. Není-li taková práce
u zaměstnavatele k dispozici, nebo je-li ze strany zaměstnance odmítnuta, pak uvedenou situaci
nutno hodnotit jako překáţku v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu § 208 ZP a současně
platí, ţe je dána fikce výpovědního důvodu podle § 52 písm. c) ZP; odstupné, jeţ náleţí
zaměstnanci v případě výpovědního důvodu nadbytečnosti zaměstnance dle § 52 písm. c) ZP,
náleţí ale pouze tehdy, pokud jen k rozvázání pracovního poměru po odvolání z místa vedoucího
zaměstnance došlo v souvislosti se zrušením tohoto místa v důsledku organizační změny.
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V případě výše uvedené fikce nadbytečnosti zaměstnance lze se zaměstnancem rozvázat
pracovní poměr, a to aniţ by bylo potřebné (moţné) se při zkoumání případné platnosti výpovědi
zabývat tím, zda se zaměstnanec skutečně stal pro zaměstnavatele nadbytečným vzhledem
k a dle rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně, jak to v ostatních případech za jiných
okolností § 52 písm. c) ZP pro platnou výpověď vyţaduje.90
V rozsudku ze dne 2. 9. 2015, sp. zn. 21 Cdo 759/2014, se NS ČR zabýval otázkou, zda
je zaměstnavatel povinován ke splnění nabídkové povinnosti vůči odvolanému vedoucímu
zaměstnanci rovněţ za situace, kdyţ je zcela jasné, ţe pracovní místo, které mu bude nabídnuto,
jiţ nebude v dohledné době potřebné a velice pravděpodobně bude krátce nato zrušeno.
NS ČR při řešení této otázky dospěl k tomu, ţe zaměstnavatel musí zaměstnanci odvolanému
z vedoucího místa nabídnout jakékoliv volné místo, které je k dispozici v době výpovědi, nejen
místo odpovídající původní pracovní smlouvě, popřípadě kvalifikaci zaměstnance kdykoliv
získané (ať před uzavřením smlouvy, nebo po jejím sjednání), a to i tehdy, kdyţ toto místo
vyţaduje předchozí průpravu zaměstnance. Je mimo pochybnost, ţe z ničeho nevyplývá
povinnost zaměstnavatele vytvářet pro zaměstnance nové pracovní příleţitosti, aby mohl učinit
nabídku ve smyslu § 73a odst. 2 ZP. Stejně tak není smyslem uvedeného ustanovení, aby
zaměstnavatel nabízel práci, o níţ je zřejmé, ţe i na nabízeném místě bude zaměstnanec
nadbytečný. Aby byla splněna nabídková povinnost, musí mít zaměstnavatel potřebu, aby určitá
pracovní činnost byla reálně vykonávána. Okolnost, ţe zaměstnavatel veden předběţnou
opatrností v očekávání věcí, které mohou, ale nemusí nastat, pracovní místo neobsadí, ale ještě
neznamená, ţe odpadá reálná potřeba výkonu dané pracovní činnosti.
Z mého pohledu se spíše přikláním k závěru, ţe uvedená povinnost stanovená
zaměstnavateli je spíše pro zaměstnavatele nadbytečnou komplikací, kdyţ lze předpokládat, ţe
pokud zaměstnanec na novou pozici nastoupí a bude-li se jednat o zcela jiný druh práce a ještě
kupř. za niţší mzdu, tak nelze od zaměstnance bohuţel čekat tak velkou loajalitu vůči
zaměstnavateli, ţe by novou práci konal řádně a ke spokojenosti zaměstnavatele. Spokojen pak
tedy nebude ani jeden účastník pracovněprávního vztahu.
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3.1.1.2. Zdravotní důvody
Zdravotní způsobilostí se rozumí „vhodná či dostatečná zdravotní dispozice individuálně
určené fyzické osoby k výkonu individuálně stanovené práce v konkrétním prostředí a za
specificky určených pracovních podmínek, a to v čase jejího posouzení“. Základem pro
posouzení přitom jsou: a) znalosti pracovních podmínek a pracovního prostředí; b) znalosti
poţadavků, jeţ na zaměstnance klade či bude klást práce; c) vyšetření zdravotního stavu
zaměstnance.91
Jednou z věcí, které zásadním způsobem ovlivňují či mohou ovlivnit pracovní činnost
zaměstnance, je jeho zdravotní stav či zdravotní způsobilost k výkonu dané práce. Zdravotní
způsobilost je jedním z nezbytných předpokladů k výkonu práce. Pokud zaměstnanec nemůţe
dostatečně řádně, tj. jak maximálně efektivně, včas, tak rovněţ bezpečně plnit své pracovní
úkoly ze zdravotních důvodů, pak ZP dává zaměstnavateli několik variant postupu, jak danou
situaci řešit a vyřešit „lege artis“.
Zaměstnanec má způsobilost plnit pracovní úkoly dle pracovní smlouvy pouze tehdy,
pakliţe má pro to odpovídající zdravotní stav nebo v případě, ţe tomu nikterak nebrání právní
předpisy týkající se ochrany zdraví zaměstnance před nepříznivými vlivy toho kterého
pracovního prostředí.
ZP vychází z předpokladu, ţe způsobilost zaměstnance konat nadále dosavadní práci
u zaměstnavatele s ohledem na jeho zdravotní stav nebo na ochranu jeho zdravotního stavu bude
nejprve zkoumána (zjišťována) příslušnými orgány způsobem a postupem, předepsaným
právními předpisy a ţe nepříznivý zdravotní stav zaměstnance nebo ochrana jeho zdravotního
stavu nejsou důvodem k rozvázání pracovního poměru výpovědí (a také pro další
pracovněprávní jednání zaměstnavatele nebo zaměstnance) samy o sobě, ale jen tehdy, jestliţe
zaměstnanec nesmí podle výsledku tohoto posouzení příslušného orgánu dále konat dosavadní
práci. Výsledek posouzení zdravotního stavu zaměstnance nebo opatření potřebná k ochraně jeho
zdravotního stavu přitom má být – jak dále předpokládá ZP – vyjádřen takovou formou, aby byl
závazný jednak pro zaměstnance a zaměstnavatele, kteří na jeho základě činí právní jednání,
jednak pro soudy, správní úřady a jiné orgány, které by v příslušném řízení posuzovaly právní
jednání nebo jiné právní skutečnosti, pro něţ bylo posouzení zdravotního stavu zaměstnance
podkladem. Dokud nepříznivý zdravotní stav zaměstnance nebo potřeba ochrany jeho zdraví
nebyly posouzeny („objektivizovány“) příslušným orgánem předepsaným způsobem a dokud
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výsledek takového posouzení nebyl vyjádřen závazně, nesmí zaměstnavatel přistoupit – jak
rovněţ předpokládá ZP – k rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo k jinému opatření
vyvolanému nepříznivým zdravotním stavem zaměstnance nebo potřebou ochrany jeho zdraví,
i kdyby zaměstnanec vskutku nebyl schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu konat
dosavadní práci nebo i kdyby musel přestat vykonávat dosavadní práci vzhledem k potřebě
ochrany svého zdraví.
Výsledek posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu dosavadní práce pro
zaměstnavatele má být – jak vyplývá nejen z § 52 písm. d) a e) ZP, ale téţ z § 41 odst. 1 písm.
a) a b) ZP nebo z § 56 odst. 1 písm. a) ZP – vyjádřen v lékařském posudku vydaném
„poskytovatelem pracovnělékařských sluţeb“ (podle právní úpravy účinné od 1. 4. 2012, do té
doby lékařské posudky vydávala „zařízení závodní preventivní péče“) nebo v rozhodnutí
příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává.92
Z § 103 odst. 1 písm. a) ZP lze dle mého názoru dovodit povinnost zaměstnavatele vyslat
zaměstnance bez zbytečného odkladu na mimořádnou lékařskou prohlídku, má-li opodstatněné
pochybnosti o jeho zdravotní způsobilosti. Pokud by tak zaměstnavatel neučinil, porušil by
v podstatě omisivním způsobem povinnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci pouze a jen
práci, která odpovídá jeho zdravotní způsobilosti. Analogicky lze to samé dovodit s odkazem na
§ 63 odst. 1 zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních sluţbách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen jako „ZSZS“), dle něhoţ má zaměstnavatel povinnost odeslat zaměstnance na
lékařskou prohlídku, má-li opodstatněné podezření na vznik nemoci z povolání.
Lékařské posudky ve věci nemoci z povolání, a to jak o uznání, tak o ohroţení nemocí
z povolání, jsou vydávány poskytovateli pracovnělékařských sluţeb z oboru pracovního
lékařství, jeţ mají uděleno povolení k uznávání nemocí z povolání ze strany Ministerstva
zdravotnictví. Co se týče ochrany zdravotního stavu zaměstnance před nepříznivými vlivy
pracovního prostředí, ta se projevuje určením nejvyšší přípustné expozice dle rozhodnutí
krajských hygienických stanic jakoţto orgánů ochrany veřejného zdraví.
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3.1.1.2.1. Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance
Zdravotní nezpůsobilost lze definovat jako stav, kdy „zaměstnanec nebo uchazeč
o zaměstnání není z důvodu nevyhovujícího zdravotního stavu schopen dlouhodobě vykonávat
konkrétní sjednanou práci v konkrétních podmínkách bez zvýšeného rizika poškození svého
zdraví či ohrožení života“.93
O výpovědní důvod dle § 52 písm. e) ZP se jedná v případě, kdyţ za prvé zaměstnanec
nesmí vykonávat nadále práci, kterou vykonával doposud, a to z důvodu svého nepříznivého
zdravotního stavu. Současně ale za druhé musí platit, ţe takový zdravotní stav zaměstnance není
následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, popř. ohroţení nemocí z povolání.
Kumulativně za třetí musí být splněna podmínka, ţe tento stav zaměstnance musí vykazovat
dlouhodobý charakter. Jedná se o nezpůsobilost, jeţ je zapříčiněna mimopracovními
skutečnostmi, tedy skutečnostmi, u nichţ absentuje přímá, či nepřímá vazba na předmětný
pracovní poměr. Mezi takovéto mimopracovní skutečnosti můţeme řadit kupř. běţnou nemoc,
úraz, který není úrazem pracovním, věk neboli starobu apod. Naopak jedná-li se o krátkodobou,
dočasnou pracovní neschopnost, pak se na danou situaci ve prospěch zaměstnance uplatní
ochrana ve formě zákazu výpovědi.
Zdravotní nezpůsobilost je opakem zdravotní způsobilosti. Jde o zdravotní stav
v takovém rozpoloţení, ţe danému zaměstnanci v daných podmínkách neumoţňuje konat
sjednaný druh práce, a to dlouhodobě. Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance nutno vţdy
posuzovat ve vztahu ke konkrétní práci. To, ţe zaměstnanec není zdravotně způsobilý vykonávat
určitou práci, totiţ neznamená, ţe by nebyl schopen, resp. nebyl naprosto způsobilý pro výkon
práce jiné. To konec konců reflektuje i ZP, kdyţ stanoví povinnost zaměstnavatele převést
zdravotně nezpůsobilého zaměstnance na jinou, pro něj vhodnou práci.
Primárním rozlišujícím parametrem zdravotní nezpůsobilosti a dočasné pracovní
neschopnosti je délka trvání. Zatímco u zdravotní nezpůsobilosti je nezbytná její dlouhodobost,
dočasná pracovní neschopnost je pouze dočasná, tedy v následujícím období vyléčitelná. Další
rozdíl mezi nimi lze spatřovat nepochybně v subjektu, který o klasifikaci daného stavu
rozhoduje. U dočasné pracovní neschopnosti můţe o ní rozhodnout zaměstnancův ošetřující
lékař (srov. § 57 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších
předpisů), v případě zdravotní nezpůsobilosti tomu tak není.
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O zdravotní nezpůsobilosti musí rozhodnout lékař – poskytovatel pracovnělékařských
sluţeb. Kaţdopádně bez ohledu na uvedené lze v této souvislosti uzavřít, ţe je-li zaměstnanec
dost často dočasně práce neschopný, můţe se jednat o důvod zdravotní nezpůsobilosti k výkonu
práce.
ZP explicitně nikde nestanoví, či dokonce ani nedefinuje, o jaké časové období musí jít,
aby byl naplněn a splněn poţadavek či předpoklad, ţe zaměstnanec je dlouhodobě nezpůsobilý
vykonávat dosavadní práci. Avšak ZSZS, § 43 odst. 4 ZSZS, obsahuje definici dlouhodobého
pozbytí zdravotní způsobilosti a mj. uvádí, ţe se musí jednat o zdravotní stav, který musí trvat
alespoň 180 dní, případně musí být předpoklad, ţe takový zdravotní stav bude trvat alespoň 180
dní. Tomu tak ale není u zaměstnanců ve sluţebním poměru, kteří spadají pod zákon č. 234/2012
Sb., o státní sluţbě. Dle posledně uvedeného zákonného předpisu je dlouhodobé pozbytí
způsobilosti odlišné, kdyţ je stanoven poţadavek na to, aby takový nevalný zdravotní stav byl
v délce trvání více neţ jednoho roku. Obdobně jako zákon o státní sluţbě je pojem „dlouhodobě
nepříznivý zdravotní stav“ zaměstnance definován i pro účely zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních
sluţbách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZoSoSl“) [srov. § 3 odst. l písm.
c) ZoSocSl] nebo zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen jako „ZDůchP“) [srov. § 26 ZDůchP].
Obdobně jako při výpovědním důvodu podle § 52 písm. d) ZP platí, ţe lékařský posudek
vydaný poskytovatelem pracovnělékařských sluţeb a rozhodnutí příslušného správního orgánu,
který lékařský posudek přezkoumává, jsou jen nezávaznými „dobrozdáními“ o zdravotním stavu
zaměstnance z hlediska jeho způsobilosti k práci. Poţadavek § 52 písm. e) ZP vyjádřený slovy
„podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo
rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává,“ vyţadující po
zaměstnavateli, aby přistoupil k rozvázání pracovního poměru výpovědí, jen jestliţe bude
dlouhodobá nezpůsobilost zaměstnance konat dále dosavadní práci stanovena lékařským
posudkem vydaným poskytovatelem pracovnělékařských sluţeb nebo rozhodnutím příslušného
správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, je za současné právní úpravy obsoletní,
neboť nemůţe být naplněn posudkem nebo rozhodnutím, které nejsou (pro zaměstnance,
zaměstnavatele a všechny orgány) závazné a které představují pouhé „dobrozdání“ o zdravotním
stavu zaměstnance.94
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Ani v případě, kdy zaměstnanec získal nárok, nebo mu byl jiţ přiznán plný nebo částečný
invalidní důchod, není moţné pouţít výpovědní důvod dle § 52 písm. e) ZP bez platného
lékařského posudku či rozhodnutí příslušného správního úřadu. Taktéţ splnění nároku na
přiznání starobního důchodu není v ţádném případě důvodem pro ukončení pracovního poměru
výpovědí ze strany zaměstnavatele.95
Pokud jde o příčiny zdravotní nezpůsobilosti k plnění pracovních úkolů, pak jejich zdroj
můţe být uvnitř daného pracovního vztahu nebo mimo něj. Právě původ zdravotní nezpůsobilosti
značně ovlivňuje z toho vzniklé pracovněprávní důsledky a případné odškodňování ze strany
zaměstnavatele. Na základě tohoto dělení rozlišujeme zdravotní nezpůsobilost způsobenou
nemocí z povolání, ohroţením nemocí z povolání nebo následky pracovního úrazu, které
vznikají v přímé příčinné souvislosti s výkonem práce, a dále tzv. obecné onemocnění, pro něţ
se vţilo v literatuře takovéto označení.96 Obecným onemocněním lze rozumět jiné poruchy
zdraví, které nejsou ničím dle předchozí věty a vznikají bez přímé příčinné souvislosti s prací.
V některé literatuře97 lze nalézt ještě tzv. work-related diseases (dále téţ jen jako „WRD“),
tj. nemoci související s prací, které se běţně vyskytují v populaci, v některých povoláních je ale
jejich prevalence významně zvýšená nad populační průměr.
Pro případ onemocnění WRD ZP nestanoví ani nárok na odstupné, dostane-li
zaměstnanec výpověď, ani na jiné odškodnění. ZP však nevylučuje a není výjimkou, aby
kolektivní smlouva nebo vnitřní předpisy zaměstnavatele upravily, ţe v takovém případě je
zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci alespoň tzv. odchodné. V české právní úpravě byla
příkladem WRD tzv. onemocnění vznikající nebo podstatně se zhoršující vlivem pracovního
prostředí, jeţ byla upravena ve vyhl. federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 19/1991
Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví, dlouhodobě
nezpůsobilých k dosavadní práci. Zaměstnancům v hornictví byly na základě této vyhlášky za
přesně stanovených podmínek vypláceny doplatky do průměrného výdělku a zvláštní odstupné.

95

Srov. HLOUŠKOVÁ, P., J. JAKUBKA a L. TOMANDLOVÁ. Dotazy a odpovědi z praxe zákoníku práce: [369
odpovědí: podle právního stavu k 5. 8. 2008]. 3. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2008, s. 59. ISBN 978-80-7263805-5.
96
Kupř. Srov. TOMŠEJ, J. Pracovnělékařské služby. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552955-8.
97
Srov. ŠVÁBOVÁ, K., M. TUČEK a M. NAKLÁDALOVÁ, M. Pracovní lékařství pro všeobecné praktické
lékaře. Praha: Dr. Josef Raabe. ISBN 9788087553749.

61

3.1.1.2.2. Ztráta způsobilosti konat dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání
Definice pojmu pracovní úraz v ZP po dlouhou dobu zcela absentovala. Aţ donedávna se
pro jeho vymezení vycházelo z judikatury, konkr. dle rozhodnutí NS ČR ze šedesátých let
minulého století, dle něhoţ se „pracovním úrazem rozumí porušení zdraví, které bylo
zaměstnanci způsobeno v přímé souvislosti s výkonem jeho zaměstnání nezávisle na jeho vůli
krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů“. Teprve ZP s účinností od 1. ledna
2007 jiţ legálně definuje tento pojem. ZP v § 271k stanoví, ţe se pro účely ZP pracovním
úrazem rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli
krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních povinností
nebo v přímé souvislosti s ním. Přitom se jako pracovní úraz rozumí téţ úraz, který zaměstnanec
utrpěl pro plnění pracovních úkolů, a naopak jím není úraz utrpěný na cestě do zaměstnání
a zpět. Poškozením zdraví nutno rozumět jak poškození fyzické, tak rovněţ psychické.
Dle ZP se o pracovní úraz jedná, došlo-li k němu při plnění pracovních úkolů, nebo
v přímé souvislosti s takovými pracovními úkoly, jakoţ i utrpěl-li jej zaměstnanec pro plnění
pracovních úkolů. Úkonem v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů je dle § 274 ZP
i vyšetření u poskytovatele zdravotních sluţeb, jeţ je zaměstnancem prováděné na příkaz
zaměstnavatele, a to včetně cesty k němu i nazpět do zaměstnání. Takovým úkonem ale dle ZP
není vyšetření u poskytovatele zdravotních sluţeb, jakoţ ani cesta k němu a nazpět, pokud není
konáno v objektu zaměstnavatele. Takovým úkonem je dále pracovnělékařská prohlídka, a to
v případě, kdy se koná mimo objekt zaměstnavatele.
Za pracovní úraz se ovšem, jak jiţ bylo zmíněno výše, nepovaţuje úraz, který se
zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání či zpět.
K tomu zajímavý případ z judikatury: V souvislosti s posledně shora uvedeným bych ráda
zmínila rozhodování soudu z vlastní advokátní praxe, kde podstatou sporu, resp. nároků
ţalobkyně jakoţto bývalé zaměstnankyně byla skutečnost, zda utrpěný úraz byl úrazem
pracovním, či nikoli. Stručně uvedu skutkový stav věci. Zaměstnankyně byla vyslána na sluţební
cestu do zahraničí (SR). Na území SR v době, kdy jela vozidlem taxisluţby ze sídla
zaměstnavatele na hotel, utrpěla úraz jako účastník dopravní nehody. V té souvislosti povaţuji za
velice zásadní rovněţ zdůraznit, ţe zaměstnankyně jela dle pokynu zaměstnavatele z ČR s kufry
nejdříve do sídla zaměstnavatele v SR a aţ poté se jela ubytovat do hotelu (tam jiţ z důvodu
autonehody taxi nedojela).
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Soud prvního stupně98 ve věci uzavřel, ţe předně je třeba uvést, ţe skutečnost, ţe úraz,
který utrpí zaměstnanec při cestě do zaměstnání, resp. ze zaměstnání, a to na území ČR, není
moţné povaţovat za pracovní úraz tak, jak jiţ opakovaně a dlouhodobě bylo judikováno soudy
niţších stupňů v návaznosti na rozhodnutí NS ČR (srovnej kupř. rozhodnutí NS ČR sp. zn.
21Cdo 2507/2000, ze dne 20. 11. 2001). Tato zmiňovaná judikatura je pak aplikovatelná i na
daný případ, a to i s přihlédnutím k rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 4834/2010, ze dne
5. 1. 2012, kdyţ není ani ţádný objektivní důvod pro to, aby se posouzení toho, co je, resp. není
pracovním úrazem, lišilo v případě, kdy se jedná o úraz na území ČR a v zahraničí. Dle uváděné
judikatury je pak třeba při řešení otázky, zda je úraz, který utrpěl zaměstnanec, v přímé
souvislosti s plněním pracovních úkolů, posuzovat tuto souvislost z hlediska místního, časového
a věcného, tedy zda taková souvislost je dána vzhledem ke vztahu k činnosti, při níţ došlo
k úrazu, k plnění povinností, které pro zaměstnance vyplývají z pracovního poměru. Jinak řečeno
je třeba vţdy v určitém daném případě posuzovat, při jaké konkrétní činnosti, na jakém místě
a v jakém čase došlo k poškození zdraví zaměstnance, a v této souvislosti rozhodnout, zda se
jedná o pracovní úraz, či nikoli, tedy zda k úrazu došlo při plnění povinností, které pro
zaměstnance vyplývají z pracovního poměru. K otázce toho, co lze, resp. nelze povaţovat za
pracovní úraz, a to v případě poškození zdraví na území cizího státu, se pak zcela jednoznačně
vyjadřuje rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 4834/2010, v němţ je uvedeno, ţe „poškození
zdraví, které utrpí zaměstnanec v průběhu (zahraniční) pracovní cesty v místě (obci), které je
cílem jeho (zahraniční) pracovní cesty a kde je ubytován, na cestě z místa ubytování na
pracoviště do budovy určené k plnění pracovních úkolů nebo cestou zpět do místa ubytování,
nelze považovat za pracovní úraz.“ Tak je tomu i v daném případě, neboť po provedeném
dokazování bylo postaveno najisto, ţe se úraz ţalobkyni stal, kdyţ vozidlem taxisluţby jela
z místa výkonu práce na území SR, tedy sídla společnosti zaměstnavatele,99 do hotelu. Lze tak
dle názoru soudu prvního stupně (a dle mě názoru nesprávného, argumentaci uvádím podrobně
níţe v textu) uzavřít, ţe ţalobkyně utrpěla úraz cestou z místa výkonu práce do ubytování
a takovéto poškození zdraví v souladu se shora citovanou judikaturou není moţné povaţovat za
pracovní úraz.

98

Srov. rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 sp. zn. 53 C 259/2011, ze dne 13. 11. 2015.
Pozn. autorky: V originálu rozsudku je uveden přímo název firmy zaměstnavatele, autorka s ohledem na ochranu
osobních údajů název firmy zaměnila za obecný pojem „ zaměstnavatel“.
99
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Nepodstatné pro výše uvedené posouzení je dle názoru soudu prvního stupně pak to, zda
ţalobkyně nejprve jela do místa výkonu práce na území SR a následně se jela ubytovat, nebo zda
byla nejprve ubytována v hotelu, z tohoto jela do výkonu práce na území SR a z této práce zpět
do hotelu, neboť jak v prvém, tak i v druhém případě se u ţalobkyně jednalo o cestu z místa
výkonu práce do ubytování.
Dle mého názoru není výše uvedený názor soudu prvního stupně správný, kdyţ posledně
citované ze závěru soudu, tj. „…nepodstatné pro výše uvedené posouzení je pak to, zda
žalobkyně nejprve jela do místa výkonu práce na území Slovenské republiky a následně se jela
ubytovat, nebo zda byla nejprve ubytována v hotelu, z tohoto jela do výkonu práce na území
Slovenské republiky a z této práce zpět do hotelu, neboť jak v prvém, tak i druhém případě se
u žalobkyně jednalo o cestu z místa výkonu práce do ubytování…“, dle mého právního názoru
naopak zásadní je, a to zcela primárně.
Mám totiţ za to, ţe rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 4834/2010 ze dne 5. 1. 2012 na
souzený případ nedopadá. Dle shora uvedeného rozhodnutí NS ČR totiţ „… Jestliže se
zaměstnanec v místě, kde bude vykonávat činnost, která je předmětem pracovní cesty, nejdříve
ubytuje (kupř. v hotelu, v ubytovně zaměstnavatele či u příbuzných nebo přátel), končí tento
„nutný úkon před počátkem práce nebo po jejím skončení“ vstupem do místa ubytování…“.
V tomto rozhodnutí NS ČR je tedy kladen důraz na moment ubytování se v cizí obci. Teprve
okamţikem ubytování končí úkony posuzované jako tzv. úkony nutné před skončením či po
skončení práce a počíná tzv. cesta do/z zaměstnání. V souzeném případě se ale ţalobkyně
ubytovávala aţ poté, co k úrazu došlo (na rozdíl od judikovaného případu, v němţ k úrazu
ţalobce naopak došlo poté, co jiţ byl ubytován). Ţalobkyně tak byla v době, kdy utrpěla úraz,
stále na cestě z bydliště do místa ubytování v jiné obci, coţ je v souladu s praxí (i dle citovaného
rozsudku NS ČR) povaţováno za úkon nutný před skončením/po skončení práce.
Uvedené rovněţ dovozuji mj. i s odkazem na odbornou literaturu100 citovanou níţe, dle
které per analogiem nutno úraz ţalobkyně posoudit jako pracovní, kdyţ k němu došlo
v souvislosti s jednáním, které je během pracovní cesty obvyklé, k tomu kupř.:
-

bod 18 (str. 106) uvedené literatury, cit.: „…Zranění zaměstnance při příjezdu
k hotelu H při cestě se zavazadlem mezi podnikovým autobusem…a vstupem do
hotelu – jedná se o PÚ, protože k poškození zdraví zaměstnance došlo
v souvislosti s jednáním, které je během pracovní cesty obvyklé (zaměstnanec se
musí kupř. ubytovat)…“ nebo

100

Srov. ŠENK, Z. Pracovní úrazy ve vybrané judikatuře. Olomouc: ANAG, 2013. ISBN 9788072638376.
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-

bod 20 (str. 106), cit.: „…zranění zaměstnance při vstupu do hotelu H, zraněný
zůstal ležet ve venkovním prostoru – před vstupními dveřmi hotelu – jedná se
o PÚ, protože k poškození zdraví zaměstnance došlo v souvislosti s jednáním,
které je během pracovní cesty obvyklé (zaměstnanec se musí kupř. ubytovat)…“.

V případě ţalobkyně se tak jednalo o utrpění úrazu při jednání, které je během pracovní
cesty obvyklé (či dokonce nutné), kdyţ zaměstnanec se musí (jak uvedeno výše) mj. ubytovat.
Navíc nelze opominout, ţe ţalobkyně tak konala (tj. s kufrem šla na pracoviště a aţ pak
se ubytovala) na příkaz zaměstnavatele, kdy tedy v podstatě následovala přesně program
pracovní cesty, jak jí jej určila ţalovaná, tj. zaměstnavatel (srov. kupř. rozsudek NS ČR
sp. zn. 21 Cdo 2259/2011, ze dne 20. 11. 2012, který pojednává o tom, jak nutno vykládat úkony
činěné na příkaz zaměstnavatele, i kdyţ by jinak za úkony v souvislosti s plněním pracovních
úkolů vykládány nebyly). Ve spojení s odkazem na výše citovanou judikaturu NS ČR, ţe do
rámce plnění pracovních úkolů na pracovní cestě nutno zahrnout téţ jakoukoli jinou činnost,
kterou zaměstnanec v průběhu pracovní cesty vykoná na příkaz zaměstnavatele, je tak třeba
posuzovat dobu, kdy k úrazu ţalobkyně došlo, za plnění pracovních úkolů, a tedy úraz jí utrpěný
v té době, dle mého právního názoru, za pracovní úraz. Jak případně (a zda jiţ) rozhodl další
soud či soudy vyššího stupně, není mi známo.
Pracovním úrazem utrpěným pro plnění pracovních úkolů můţe být například úraz, který
utrpěl zaměstnanec správního úřadu v důsledku napadení osobou nespokojenou s rozhodnutím
v její záleţitosti, došlo-li k takovému napadení mimo pracovní dobu a úřední hodiny.101 Dle
§ 1 odst. 1 nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, se
nemocemi z povolání rozumí nemoci, které vznikají nepříznivým působením chemických,
fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených
v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí také akutní otrava vznikající
nepříznivým působením chemických látek. Jako nemoc z povolání lze uznat pouze takovou
nemoc, která je jako nemoc z povolání explicitně vedena v seznamu nemocí z povolání, jenţ je
přílohou posledně citovaného nařízení vlády.
Definice ohroţení nemocí z povolání je uvedena v § 347 ZP. Tímto pojmem se rozumí
„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.“
101

Srov. VYSOKAJOVÁ, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015, s. 558.
ISBN 978-80-7478-956-4.
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Pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku
vydaného poskytovatelem pracovnělékařských sluţeb nebo rozhodnutí příslušného správního
orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní
práci, pak je zaměstnavatel povinen převést takového zaměstnance na jinou práci.102
Obdobně musí zaměstnavatel postupovat v případě, nesmí-li zaměstnanec podle
lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských sluţeb nebo rozhodnutí
příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci
pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohroţení touto nemocí, anebo
dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví
nejvyšší přípustné expozice.103
Zaměstnavateli je tedy v obou shora uvedených případech primárně zakázáno takovému
zaměstnanci přidělovat práci, kterou s ohledem na svůj zdravotní stav vykonávat nesmí.
Z mého pohledu je institut převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů jakoţto
povinnost stanovená zaměstnavateli bez souhlasu zaměstnance institutem nikoli na svém místě.
V podstatě nařídit zaměstnanci konat jinou práci, neţ byl povinen, resp. neţ si sám vybral dle
pracovní smlouvy, je aţ jakousi nucenou prací.
V praxi se však nejednou stane, ţe zaměstnavatel jinou práci pro takového zaměstnance
nemá. V takovém případě nemá zaměstnavatel jiné řešení, neţ se zaměstnancem ukončit
pracovní poměr. Nejde-li o skončení pracovního poměru dohodou, pak zaměstnavateli nezbývá
neţ následovat postup dle § 52 písm. e) ZP. Neţ zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď
s odkazem na posledně citovaný výpovědní důvod, měl by jej poslat ke svému smluvnímu lékaři
na mimořádnou lékařskou prohlídku, a to za účelem získání lékařského posudku, z něhoţ by
mělo být jasné, zda je, či není daný zaměstnanec schopný dále konat práci dle pracovní smlouvy.
S ohledem na judikaturu104 NS ČR lze ovšem mít za to, ţe i pokud dá zaměstnavatel
zaměstnanci výpověď ze zdravotních důvodů, aniţ by byla doloţena lékařským posudkem, pak
bude-li v soudním řízení prokázáno, ţe zaměstnanec skutečně byl k výkonu práce zdravotně
nezpůsobilý, můţe být taková výpověď ze strany soudu shledána jakoţto výpověď platná.
3.1.1.2.3. Lékařský posudek
Zaměstnavatel je povinen – jak se uvádí v § 103 odst. 1 písm. a) ZP – nepřipustit, aby
zaměstnanec vykonával práce, jejichţ náročnost by neodpovídala jeho zdravotní způsobilosti.
102

Viz § 41 písm. a) ZP.
Viz § 41 písm. b) ZP.
104
Kupř. srov. rozhodnutí NS ČR ze dne 29. 1. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1804/2015.
103
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Uvedená povinnost je jedním z projevů péče zaměstnavatele o zaměstnance směřující k tomu,
aby byly u zaměstnavatele vytvořeny takové pracovní podmínky, které zaměstnanci umoţňují
také z pohledu jeho zdraví bezpečný výkon práce. Zaměstnavatel sám neposuzuje a (zpravidla
pro nedostatek vytvořených předpokladů) ani nemůţe posuzovat, zda práce, které má pro něho
konat zaměstnanec v některém z pracovněprávních vztahů, odpovídají zaměstnancově zdravotní
způsobilosti. Zajišťuje proto k dosaţení náleţité péče o zdraví svých zaměstnanců závodní
preventivní péči, a to zpravidla na základě smlouvy se zdravotnickým zařízením. Závodní
preventivní péče zabezpečuje prevenci (ochranu, upevnění a navrácení zdraví) včetně ochrany
zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci
úrazů. Protoţe závodní preventivní péči pro své zaměstnance zajišťuje (je povinen zajistit)
zaměstnavatel, neumoţňuje se při ní „svobodná“ volba lékaře pacientem – zaměstnancem.105
Lékařské posudky se vydávají na základě zhodnocení výsledků lékařské prohlídky
a dalších potřebných odborných vyšetření (pracovnělékařské prohlídky), zdravotní náročnosti
pro výkon práce, pro kterou je zaměstnanec posuzován, a výpisu ze zdravotnické dokumentace
vedené o zaměstnanci. ZSZS stanoví, kdy výjimečně výpisu ze zdravotnické dokumentace není
potřeba.
ZSZS v § 42 odst. 3 stanoví, ţe je tomu tak v případě, kdy posuzovaná osoba nemá svého
registrujícího poskytovatele. Druhým případem je situace, kdy je výpis nahrazen tzv. potvrzením
o nezměněném stavu podle § 42a ZSZS.106
K tomu ale musí být současně splněny dvě podmínky, a to i) o výpis musí zaţádat stejný
poskytovatel, který jiţ vydal lékařský posudek a dále ii) nesmí od dříve vydaného výpisu nastat
změna zdravotního stavu co do způsobilosti onoho zaměstnance. Přínos tohoto institutu
zavedeného novelou s účinností od 1. 11. 2017 spočívá především ve zmírnění administrativní
zátěţe praktických lékařů.107
Zda je moţno vydat lékařský posudek bez výpisu případně i v jiných situacích, není
v literatuře jednoznačně stanoveno. Je moţné se setkat s názorem „pro“ i „proti“, tj. jak
s názorem, ţe výčet shora uvedených případů je konečný,108 tak i s názorem, ţe takový pohled na
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Srov. DRÁPAL, L. Lékařské posudky v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy. 2009, č. 7, s. 252.
Srov. MACH, J. a kol. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zákon o specifických
zdravotních službách. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 567. ISBN 978-80-7598-103-5.
107
Srov. MACH, J. a kol. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zákon o specifických
zdravotních službách. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 567. ISBN 978-80-7598-103-5.
108
Srov. TOMŠEJ, J. Pracovnělékařské služby. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 56–58. ISBN 978-807552-955-8.
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věc je zbytečně striktní a poskytovatel můţe vydat lékařský posudek bez výpisu i za jiných
okolností.109
Hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců obsahuje zjišťování vlivu pracovní činnosti,
pracovního prostředí a pracovních podmínek na jejich zdravotní stav a vývoj zdravotního stavu
a posouzení zdravotní způsobilosti k práci, a to při pracovnělékařských prohlídkách, kterými
jsou

lékařské

prohlídky prováděné

poskytovatelem

pracovnělékařských

sluţeb

nebo

registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství, hodnocení výsledků
sledování zátěţe organismu zaměstnanců působením rizikových faktorů pracovního prostředí
(„rizikové faktory“), včetně výsledků biologických expozičních testů za účelem stanovení této
zátěţe; rizikovými faktory se rozumí rizikové faktory pracovních podmínek podle zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a dále rizika ohroţení
ţivota a zdraví zaměstnance nebo jiných osob při výkonu práce („riziko ohroţení zdraví“),
hodnocení výsledků cíleně prováděných studií odezvy zdravotního stavu zaměstnanců na
konkrétní pracovní podmínky, zpracování rozborů vzniku a příčin pracovních úrazů, výskytu
nemocí z povolání nebo ohroţení nemocí z povolání nebo nemocí souvisejících s prací,
hodnocení údajů o vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na
zdraví zaměstnanců a s tím související nemocnost a sledování vlivů rizikových faktorů
pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po delší době na zdraví zaměstnanců,
a to v rámci pracovnělékařské prohlídky, je-li to s ohledem na charakter těchto faktorů účelné.110
Výsledkem lékařské prohlídky by měl být výhradně lékařský posudek, v němţ lékař na
základě znalosti dané práce rozhodne, zda je zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu schopen danou práci vykonávat. Výpovědní důvod je pak obvykle naplněn, pokud lékařský
posudek stanoví, ţe zaměstnanec není schopen vykonávat danou práci. Zaměstnavatel se
samozřejmě v takovém případě nemusí uchylovat k výpovědi zdravotně nezpůsobilého
zaměstnance, a pokud mu to umoţňují provozní podmínky, můţe ho místo toho převést na jinou
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Srov. ŠUBRT, B. a M. TUČEK, M. Pracovnělékařské služby: Povinnosti zaměstnavatelů a lékařů. Olomouc:
ANAG, 2017, s. 196. ISBN 978-80-7554-233-5.
110
Srov. DRÁPAL, L. in BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015,
s. 323. ISBN 978-80-7400-290-8.
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práci, kterou je schopný vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vykonávat. Při převedení na
jinou práci pak odpadává důvod pro výpověď.111
Pro účely vydání lékařského posudku se rozlišuje na straně jedné posuzovaná osoba (tedy
zaměstnanec) a ten, kdo o posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance jakoţto posuzované
osoby poţádal (tedy zaměstnavatel). Lékařský posudek musí být předán jak zaměstnanci, tak
také zaměstnavateli. V praxi je moţné se setkat s postupem, kdy lékař předá obě vyhotovení
zaměstnanci a ten má pak jedno vyhotovení dále předat zaměstnavateli. V tomto případě lze
upozornit na riziko, ţe bude zpochybněna platnost doručení posudku zaměstnavateli, takţe je
vhodné, aby lékař od zaměstnance ţádal předloţení plné moci, kterou by měl zaměstnavatel pro
zaměstnance za tímto účelem vystavit.112
Lékařský posudek pozbývá platnost uplynutím doby, na kterou byl vydán, nebo dnem,
kdy měla být podle jiného právního předpisu nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví
nebo posuzujícího lékaře nebo jiné k tomu oprávněné osoby provedena lékařská prohlídka za
účelem nového posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby, nebo dnem, kterým nastaly
právní účinky lékařského posudku vydaného pro stejný účel a za stejných podmínek jako
předcházející posudek, nevyplývá-li ze zákona nebo jiných právních předpisů jinak, anebo
ukončením pracovněprávního vztahu, jde-li o posudek o zdravotní způsobilosti k práci nebo
k výkonu sluţby na základě pracovnělékařské prohlídky, ledaţe by byl nejdéle do 3 měsíců ode
dne jeho ukončení pracovněprávní vztah se stejným výkonem práce znovu uzavřen se stejným
zaměstnavatelem, nedošlo-li v době od jeho ukončení ke změně nebo vývoji zdravotního stavu
posuzované osoby.113 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu práce má, jak jiţ bylo
dříve uvedeno, charakter pouhého nezávazného dobrozdání, coţ není z pohledu dopadů na
aplikační praxi a právní jistotu smluvních stran pracovněprávního vztahu právě „ideální stav“.
Konfrontujeme-li tvrzenou nezávaznost lékařského posudku s veřejnoprávními předpisy, které
zaměstnavateli ukládají povinnost se posudkem řídit, a s jeho nerespektováním spojují moţnost
uloţení vysoké pokuty, působí výsledek aţ groteskně. Jen obtíţně se zaměstnavatelům
vysvětluje, ţe sice musí jednat v souladu s posudkem, aby neohrozili zdraví zaměstnance
a nevystavili se riziku postihu, ale současně se na správnost a závaznost posudku nemohou
spolehnout. Přistoupí-li totiţ na jeho základě k výpovědi pro ztrátu zdravotní způsobilosti, můţe
se stát, ţe ji soud nakonec označí za neplatnou, protoţe zaměstnanec ve skutečnosti zdravotní
111

Srov. HŮRKA, P. Pracovní právo. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015,
s. 196–197. ISBN 978-80-7380-540-1.
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Srov. TOMŠEJ, J. Pracovnělékařské služby. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 76. ISBN 978-80-7552955-8.
113
Srov. DRÁPAL, L. in BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015,
s. 324. ISBN 978-80-7400-290-8.
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způsobilost neztratil a zaměstnavatel to měl „nějakým způsobem“ vědět. Popsané souvislosti
vrhají váţný stín pochybnosti na legitimitu celé úpravy pracovnělékařských sluţeb. Nač musí mít
zaměstnavatelé uzavřeny smlouvy s poskytovateli a plnit všechny přísné a nákladné povinnosti
spojené se zajišťováním pracovnělékařských sluţeb, kdyţ jsou výsledkem pouhá nezávazná
dobrozdání, na něţ se při plnění jedné ze svých základních povinností v pracovněprávním vztahu
(nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práci, pro kterou není zdravotní způsobilý) nemohou
spolehnout? Tento pováţlivě rozkolísaný stav týkající se závaznosti lékařských posudků není
povaţován114 za správný a dlouhodobě udrţitelný nejen z hlediska právní jistoty, nýbrţ
i efektivního zajišťování bezpečnosti práce.115
3.1.1.3. Důvody spočívající v chování zaměstnance
3.1.1.3.1. Ust. § 52 písm. g) ZP – výpověď z důvodu porušování povinnosti vyplývající
z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci
a z důvodů pro okamžité zrušení pracovního poměru
- Intenzita porušení povinnosti a zavinění zaměstnance
Zaměstnanci jsou povinni plnit povinnosti, které jsou stanoveny právními předpisy,
pracovním řádem nebo jiným vnitřním předpisem, pracovní nebo jinou smlouvou nebo pokynem
nadřízeného vedoucího zaměstnance a principu subordinace s ostatními zaměstnanci. Všechny
uvedené povinnosti mají společné to, ţe vyplývají z pracovního poměru zaměstnance
u zaměstnavatele; tyto povinnosti je zaměstnanec povinen plnit od vzniku pracovního poměru
a podle pracovněprávních předpisů nemůţe být postiţeno jednání (chování) zaměstnance, kterým
neporušil povinnosti z pracovněprávního vztahu. Není přitom samo o sobě rozhodující, zda
zaměstnanec porušil své povinnosti v pracovní době nebo v době odpočinku.116 Současně
nezbytným předpokladem je, aby se jednalo o zaviněné, aniţ by bylo zřejmé, zda úmyslně či
pouze z nedbalosti, porušení předmětných povinností. Pojem zavinění není pro účel ZP zvlášť
definován, vychází se z jeho výkladu v trestním zákoníku.
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Pozn. autorky rigorózní práce: autory článku citovaného v následující poznámce pod čarou.
Srov. STRÁNSKÝ, J. a V. KADLUBIEC. Závaznost posudku o zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu
práce. Právní rozhledy. 2017, č. 8, s. 283.
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Výpovědní důvod dle 52 písm. g) ZP byl v předchozím období označován jako
porušování pracovní kázně.117 ZP neobsahuje definici ani dřívějšího pojmu pracovní kázeň, ani
nového označení.
ZP obsahuje příkladný výčet základních povinností zaměstnanců, ale nejedná se nikterak
o výčet uzavřený a konečný. Další povinnosti plynou rovněţ z jiných právních předpisů, jeţ se
nějakým způsobem dotýkají zaměstnance, kupř. předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. K plnění daných povinností se zaměstnanec zavazuje uzavřením pracovního
poměru se zaměstnavatelem.
Kaţdé porušení povinnosti zaměstnancem je třeba posuzovat individuálně, reflektovat
individuální zvláštnosti kaţdého jednotlivého případu, striktně samostatně a současně ve
vzájemných souvislostech posuzovat okolnosti, jako jsou profil osoby zaměstnance, důsledky
toho kterého konkrétního porušení povinnosti (kupř. vznik škody), rozsah, intenzita a způsob
porušení povinnosti apod.
Pro přistoupení k sankcionování zaměstnance z důvodu porušení jeho pracovních
povinností musí být jednak splněny podmínky stanovené zákonem a dále musí porušení
dosahovat určité poţadované intenzity. V praxi to znamená, ţe buď musí dojít k opakovanému
méně závaţnému či závaţnému porušení pracovních povinností, nebo k porušení pracovních
povinností zvlášť hrubým způsobem. Jaké porušení subsumovat pod jakou míru porušení, to ZP
explicitně a jednoznačně bohuţel neřeší, striktně stanovené předpoklady pro klasifikaci míry
intenzity porušení pracovních povinností zákonem dané nejsou. Zaměstnavatel se tak musí řídit
vlastním instinktem a vycházet z judikaturní praxe soudů.
Zjednodušeně řečeno zaměstnanec můţe své povinnosti porušit „moc, hodně nebo málo“.
Nicméně neexistuje zákonná definice či výčet toho, jaké jednání zaměstnance lze subsumovat
pod pojmy méně závaţné, závaţné porušení nebo porušení pracovních povinností hrubým
způsobem. S odkazem na soudní rozhodnutí lze mít za to, ţe za hrubé porušení se povaţují
případy, kdy zaměstnanec jakkoli zakázaně „nakládá“ s majetkem zaměstnavatele, kupř. firemní
platební kartou hradí i jiné výdaje neţ ty, jeţ jsou spojené s prací, dále případ, kdy zaměstnanec
falšuje docházku a v podstatě tak zaměstnavatele okrádá o mzdu za práci, kterou ale nevykonal,
jakoţ i případ, kdy zaměstnanec vulgárně urazil obchodního partnera svého zaměstnavatele,
čímţ zásadně poškodil jeho dobré jméno. Za méně závaţná porušení se dle soudní praxe
povaţuje kupř. kouření na pracovišti nebo pozdní příchody, či naopak brzké odchody ze
zaměstnání. Takové méně závaţné prohřešky se pak vţdy sčítají a jsou-li k tomu naplněny další
117
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Publishing, 2013, s. 53. ISBN 9788024740386.
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zákonem stanovené povinnosti, tj. jsou tři v adekvátní časové souvislosti, zaměstnanec obdrţel
v té věci v posledních šesti měsících vytýkací dopis s upozorněním na moţnost výpovědi, pak
můţe zaměstnanec dostat výpověď.
K tomu viz rozhodnutí NS ČR (jeţ je plně aplikovatelné i za současné právní úpravy ZP):
I.

O soustavné porušování pracovní kázně [§ 46 odst. 1 písm. f) ZP1965] jde tehdy,
navazuje-li jedno porušení pracovní kázně na druhé (další) tak (v takovém
časovém intervalu), ţe lze hovořit o sledu jednotlivých na sebe navazujících
porušení pracovní kázně.

II.

Písemné upozornění na moţnost výpovědi [§ 46 odst. 1 písm. f) část věty za
středníkem ZP1965] musí zaměstnavatel vůči zaměstnanci učinit nejpozději při
méně závaţném porušení pracovní kázně, které předcházelo méně závaţnému
porušení, po kterém následovala výpověď.

III.

Účast zaměstnance na schůzi odborové organizace není plněním povinností
vyplývajících z pracovněprávního vztahu; diskusní nebo jiné slovní vystoupení na
odborové schůzi proto nemůţe být posouzeno jako porušení pracovní kázně.118

Jako závaţné porušení, tedy něco mezi hrubým a méně závaţným porušením, soud uznal
případ, kdy zaměstnanec z důvodu údajné nevolnosti opustil pracoviště, zaměstnavatele o tom
předem neinformoval, následně potvrzení o ošetření nedodal a v důsledku jeho absence nedošlo
k včasnému dokončení zakázky, coţ s sebou neslo sankce pro zaměstnavatele. Neblahým
dopadem takového neţádoucího chování tak v souladu se zákonem někdy můţe být přímo
okamţité skončení pracovního poměru, někdy výpověď a jindy půjde pouze o prohřešek.
Shrnuto slovy ZP § 52 písm. g), pokud jsou u zaměstnance dány skutečnosti odůvodňující
moţnost okamţitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele (tj. mj. v případě,
porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím
vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem,119 nebo pro závaţné porušení povinnosti vyplývající
z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci), lze dát zaměstnanci platnou výpověď
pouze za splnění podmínky, ţe v době posledních 6 měsících byl zaměstnanec ze strany
zaměstnavatele

v souvislosti

s porušením

povinnosti

vyplývající

z právních

předpisů

vztahujících se k vykonávané práci řádně písemně upozorněn na to, ţe můţe dostat výpověď.
K závaţnému porušení plnění pracovních úkolů se vyjádřil mj. i ÚS ČR ve svém usnesení
spis. zn. II. ÚS 3408/16, ze dne 9. 8. 2018, kdy odmítl, ţe výklad (odvolacího soudu), ţe
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Srov. rozhodnutí NS ČR ze dne 17. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1236/2002.
Viz § 55 písm. b) ZP.
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nedostatky v plnění pracovních úkolů lze klást za vinu i nadřízeným (vedoucím zaměstnancům)
zaměstnance, protoţe za plnění pracovních úkolů je výhradně odpovědný zaměstnanec.
Pravidla pro posuzování míry porušení pracovních povinností vymezuje judikatura
českých soudů poměrně ustáleně a následovně:
1) Každé porušení pracovních povinností je vždy alespoň méně závažným porušením
pracovních povinností – Jelikoţ ZP neupravuje niţší stupeň intenzity porušení
pracovních povinností, neţ je méně závaţné porušení, proto pak kaţdé takové
porušení lze povaţovat přinejmenším za méně závaţné porušení pracovních
povinností.120
2) Porušení pracovních povinností je nezbytné posuzovat s ohledem na okolnosti
každého jednotlivého případu – Rozhodovací praxe českých soudů se shoduje na
tom, ţe je zcela nevyhnutné při posuzování intenzity porušení pracovních
povinností přihlédnout mj. a především k osobě zaměstnance, k funkci, kterou
zastává, k jeho dosavadnímu postoji k plnění pracovních povinností, k době
a situaci, v níţ došlo k porušení pracovních povinností, k míře zavinění
zaměstnance,

ke

způsobu

a

intenzitě

porušení

konkrétních

povinností

zaměstnance, k důsledkům porušení pracovních povinností pro zaměstnavatele,
k tomu, zda svým jednáním zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu
apod.121,122 S takovýmto přístupem nelze neţ souhlasit, kdyţ kupř. dle mého
názoru je velice důleţité posouzení především vzhledem k situaci, kdy k tomuto
porušení došlo.
Jinak je z mého pohledu potřeba nahlíţet na předmětné porušení při urgentní
potřebě dodrţení termínu zakázky za účelem předejít povinnosti k úhradě
vysokých sankcí a jinak při zcela běţném provozu.
Bylo jiţ opakovaně českými soudy judikováno, ţe to, jak jednotlivá porušení pracovních
povinností co do míry intenzity posoudí, je zcela na jejich úvaze. Nelze tedy nikterak zaručit, ţe
i kdyţ bude zaměstnavatel striktně následovat výše uvedený „návod“, v případném soudním
řízení o neplatnosti dané výpovědi nepřistoupí soud k vyhodnocení intenzity porušení povinnosti
rozdílným způsobem. Pokud se tedy zaměstnavatel snaţí jiţ předem nadefinovat hodnocení
a posouzení intenzity nevhodného chování zaměstnance v pracovní smlouvě či vnitřním
120

Srov. rozsudek NS ČR ze dne 7. srpna 2014, sp. zn. 21 Cdo 747/2013.
Srov. rozsudek NS ČR ze dne 30. června 1995, sp. zn. 6 Cdo 45/94.
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Srov. KUBÍČKOVÁ A. a V. ŘEZNÍČKOVÁ. Intenzita porušení pracovních povinností. In: Epravo.cz [online].
7. 8. 2016 [cit. 2020-02-02]. Dostupné z: https://tablet.epravo.cz/7-8-2016/komentare-intenzita-porusenipracovnich-povi
nnosti/
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předpisu, je to zcela bez jakékoli relevance.123 U tohoto přístupu českých soudů si dovedu
představit jako moţné, ţe v případě některých specifických kategorií zaměstnanců by byla
v případě soudního sporu rozhodná úprava v pracovní smlouvě. Z mého pohledu totiţ
v některých provozech můţe být i niţší intenzita porušení zcela zásadní (kupř. uţití alkoholu
u personálu na neonatologii můţe mít mnohem fatálnější dopady neţ uţití alkoholu u personálu
v prodejně novin a časopisů).
Dle rozhodnutí NS ČR124 ve věci posuzování intenzity porušení pracovních povinností
bylo judikováno, ţe soud nemůţe vyhodnotit intenzitu porušení pracovní povinnosti přísněji, neţ
jak ji posoudil zaměstnavatel v případě jednání svého zaměstnance, a to s odkazem na to, ţe
soud nemůţe zaměstnavateli „vnucovat“, zda vůbec a proč chce se zaměstnancem pracovní
poměr rozvázat. Je totiţ zcela na vůli zaměstnavatele, zda i při splnění všech předpokladů pro
rozvázání pracovního poměru jednostranným úkonem zaměstnavatele k takovému kroku
přistoupí či nikoli. Vyhodnotí-li však zaměstnavatel porušení pracovních povinností
zaměstnance jako závaţné nebo porušení hrubým způsobem, pak soud naopak můţe dospět
k názoru, ţe se jedná o mírnější formu porušení a v té návaznosti a souvislosti s tím, ţe pracovní
poměr byl rozvázán neplatně a nadále trvá.
Vzhledem k výše uvedenému bych si tak dovolila zaměstnavatelům v praxi doporučit za
účelem minimalizace moţného nebezpečí posouzení výpovědi jako neplatné, aby přistupovali
k hodnocení intenzity porušení povinností s opatrností a spíše „jemněji“ neţ přísněji.
- Neomluvená absence zaměstnanců
Jednou z povinností zaměstnance je vykonávat svoji práci na svém pracovišti
a v pracovní době. Dle rozhodnutí NS ČR125 se o neomluvené zameškání práce zaměstnancem
jedná tehdy, jestliţe zaměstnanec ve sjednané pracovní době neplní svoje pracovní povinnosti
z pracovního poměru z důvodu nepřítomnosti na určeném pracovišti a jestliţe nepřítomnost není
způsobena jeho prokázanou pracovní neschopností, čerpáním dovolené v souladu se ZP nebo
jinou zákonnou překáţkou v práci. Definice nikoli omluvené absence v českém právním řádu
momentálně neexistuje.
Obecně platí základní premisa, ţe pracovník je povinen být přítomen na pracovišti ve
sjednané pracovní době, ledaţe mu v tom brání zákonná překáţka v práci. Pokud tomu tak není,
jedná se o neomluvenou absenci se všemi zákonnými důsledky, kdyţ zaměstnavatel má moţnost
takové neţádoucí jednání zaměstnance sankcionovat kupř. krácením dovolené, nevyplacením
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Srov. rozsudek NS ČR ze dne 19. 1. 2000, sp. zn. 21 Cdo 1228/99.
Srov. rozsudek NS ČR ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. 21 Cdo 4596/2014.
125
Srov. rozsudek NS ČR ze dne 27. 3. 2002, sp. zn. 21 Cdo 910/2001.
124

74

mzdy, nevyplacením náhrady mzdy či za splnění ostatních zákonných poţadavků rovněţ
ukončením pracovního poměru. Z jiného úhlu pohledu pak lze rovněţ poznamenat, ţe v případě
existence zákonné překáţky v práci se nemůţe nikdy jednat o neomluvené zameškání práce
zaměstnancem; takové případy absence je zaměstnavatel povinen v souladu s § 191 ZP tolerovat
a zaměstnance za ně nijak nepostihovat.126
Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci je výpovědním důvodem podle § 52 písm. g) ZP jen tehdy, bylo-li
zaměstnancem zaviněno, a to úmyslně, vědomou nedbalostí nebo aspoň z nevědomé nedbalosti.
Nezaviněné jednání (chování) zaměstnance můţe být důvodem k výpovědi z pracovního poměru
jen tehdy, stanoví-li to výslovně ZP [kupř. k výpovědi z pracovního poměru podle § 52 písm.
f) ZP].127 Zavinění je rovněţ jedním z předpokladů obecné odpovědnosti zaměstnance za škody
způsobené jím zaměstnavateli porušením pracovních povinností.
- Zrušení pracovního poměru na základě zjištění alkoholu v krvi
Dle rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 4733/2015 ze dne 19. 12. 2016, společnost
Vítkovice Steel dala výpověď vedoucímu směny v ocelárně jakoţto svému zaměstnanci z toho
důvodu, ţe se dostavil na noční pracovní směnu pod vlivem alkoholu. Přítomnost alkoholu byla
prokázána orientačně na základě provedené dechové zkoušky – circa tři čtvrtě hodiny před
nástupem na směnu bylo zaměstnanci zjištěno 0,32 ‰ alkoholu v krvi a pak bezprostředně před
směnou 0,23 ‰. Zaměstnavatel situaci vyhodnotil tak, ţe zaměstnanec svým chováním
závaţným způsobem porušil své pracovní povinnosti, konkr. porušil zákaz vstupu zaměstnance
pod vlivem alkoholu na pracoviště dle § 106 odst. 4 písm. e) ZP, tím odůvodnil výpověď
z pracovního poměru danou zaměstnanci. Zaměstnanec podal ţalobu na neplatnost dané
výpovědi a (z mého pohledu překvapivě, kdyţ ještě navíc nepomineme fakt, ţe ocelárny lze
povaţovat za poměrně rizikový provoz) uspěl i u NS ČR. Soudy všech instancí se vyjádřili s tím
závěrem a v tom smyslu, ţe do hranice 0,49‰ alkoholu v krvi je zaměstnanec alkoholem
prakticky neovlivněn, a nejde proto o porušení povinnosti, za nějţ lze se zaměstnancem ukončit
pracovní poměr výpovědí.
Soudy shora vyslovený názor fakticky vede k tomu, ţe preferovaná a z mého pohledu
i opodstatněná nulová tolerance alkoholu na pracovišti by tak nesměla být po zaměstnanci
vymáhána, a to ani v takových provozech, jakými jsou provozy rizikové, a ţe v podstatě před
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Srov. SMEJKAL, L. Neomluvená absence zaměstnanců – jak ji předcházet a jak ji postihovat. Právní rozhledy.
2008, č. 7, s. 233.
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Srov. DRÁPAL, L. in BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015,
s. 333. ISBN 978-80-7400-290-8.

75

nástupem do práce mohou alkohol v jistém mnoţství poţívat, a to beztrestně; s takovým názorem
či závěrem se neztotoţňuji.
3.1.1.3.2. Porušení jiné povinnosti zaměstnance v § 301a ZP zvlášť hrubým způsobem
a § 52 písm. f) ZP
Zaměstnanci jsou v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní
neschopnosti povinni dodrţovat stanovený reţim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud
jde o povinnost zdrţovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodrţovat
dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění.128 Místem pobytu
nutno rozumět místo, které zaměstnanec sdělil jako takové a za tím účelem ošetřujícímu lékaři,
příp. jiné místo, o němţ opět informoval písemně nebo jinak prokazatelně svého ošetřujícího
lékaře, a ten s tím předem vyslovil souhlas. Případné porušení daného reţimu v období
následujícím po době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti jiţ není
porušením povinnosti dle § 301a ZP, takţe pak zaměstnance jiţ nelze postihnout ani na náhradě
mzdy, ani výpovědí dle § 52 písm. h) ZP. Aby mohl zaměstnavatel uplatnit výpovědní důvod dle
§ 52 písm. h) ZP, musí zaměstnanec porušit uvedenou povinnost zaviněně a současně zvlášť
hrubým způsobem. Dle výkladové literatury129 se musí jednat o velmi závaţné jednání
zaměstnance spočívající kupř. v práci pro jiný subjekt, rekreaci nebo návštěvě nějakého
volnočasového zařízení, nikoliv pouhá nepřítomnost v místě, kde má léčení probíhat. S ohledem
na skutečnost, ţe § 52 písm. h) ZP je zákonnou normou s abstraktní hypotézou, kdyţ ZP definici
či jiné limitní vymezení zvlášť hrubého porušení povinností zaměstnance jakoţto pojištěnce dle
301a ZP neuvádí, pak v případě soudního řízení o neplatnost dané výpovědi bude záleţet na
úvaze soudu, aby rozhodl o tom, zda po zaměstnavateli lze nadále ţádat, a to s ohledem na
aspekt spravedlivého poţadavku, aby zaměstnance u sebe dále zaměstnával.
V případě aplikace § 301a ZP se uplatní zásada ne bis in dem neboli zákaz dvojího
postihu. Uvedenému nutno rozumět v tom smyslu, ţe je-li porušení jiné povinnosti zaměstnance
vyhodnoceno ze strany zaměstnavatele co do intenzity jako „zvlášť hrubé“, pak se ohledně
dalšího postupu můţe zaměstnavatel rozhodnout v podstatě mezi dvěma v úvahu přicházejícími
„sankčními“ variantami, a to i) sníţením nebo neposkytnutím náhrady mzdy / jiného příjmu za
předmětné období dočasné PN nebo ii) výpovědí dle § 52 písm. h) ZP. Dle § 192 odst. 5 ZP výše
zmiňovaný příjem nesmí být sníţen nebo neposkytnut, jestliţe byla pro totéţ porušení reţimu
128

Viz § 301a ZP.
Srov. HŮRKA, P. a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem
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dočasně práce neschopného pojištěnce dána zaměstnanci výpověď podle § 52 písm. h) ZP.
Zaměstnavatel tedy vţdy můţe pro totéţ porušení jiné povinnosti zaměstnancem ve smyslu
§ 301a ZP uplatnit pouze jednu z uvedených sankcí.130
Při porušení reţimu dočasně práce neschopného pojištěnce není přitom rozhodné,
na jakém základě se zaměstnavatel o tomto porušení dozví, tedy zda domnělé porušení tohoto
tzv. reţimu dočasně práce neschopného pojištěnce zjistí na základě vlastní kontroly, na základě
kontroly provedené z jeho podnětu příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení či na
základě sdělení třetí osoby.131
Porušení povinnosti dle § 301a ZP není porušením povinnosti vyplývající zaměstnanci
z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci (porušením „pracovní kázně”).
Rozhodne-li se zaměstnavatel ukončit pracovní poměr zaměstnance z důvodu dle citovaného
ustanovení, pak to musí provést prostřednictvím dání výpovědi zaměstnanci dle § 52 písm.
h) ZP. Forma okamţitého zrušení pracovního poměru přesto, ţe § 52 písm. h) ZP obsahuje
formulaci porušení povinnosti zaměstnancem zvlášť hrubým způsobem, je zcela vyloučena.
Z judikatury: Okolnost, ţe zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným,
v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti neoznačil místo svého
pobytu údaji potřebnými k tomu, aby zaměstnavateli umoţnil kontrolu, zda dodrţuje svou
povinnost zdrţovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodrţovat dobu
a rozsah povolených vycházek, nemůţe být důvodem pro rozvázání pracovního poměru
výpovědí podle § 52 písm. h) ZP.132 Důvodem je skutečnost, ţe povinnost zaměstnance
poskytnout součinnost zaměstnavateli za účelem provedení kontroly je uloţena zaměstnanci
zákonem o nemocenském pojištění, tj. není povinností zaměstnance uloţenou mu § 301a ZP.
Poruší-li zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, jinou povinnost neţ
povinnost dle § 301a ZP, nemůţe dostat výpověď (platně) dle § 52 písm. h) ZP, jakoţ ani
nemůţe být sankcionován sníţením či neposkytnutím náhrady mzdy. Z uvedeného rozhodnutí
NS ČR lze jednoduše obrazně vyvodit dle mého názoru závěr, ţe zaměstnanec se můţe bez
sebemenší sankce, mj. i výpovědi dle § 52 písm. h) ZP, vyvarovat „nebezpečí“ provedení
kontroly a nepříznivých případných následků z toho plynoucích tím, ţe na zvonku nebude mít
uvedeno své jméno. Nemyslím si ale, ţe by takovýto závěr odpovídal úmyslu zákonodárce.
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60, č. 1, s. 13.
132
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Dle rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 630/2015 ze dne 17. 12. 2015, uvádí-li se
§ 57 ZP lhůta, do jejíhoţ uplynutí zaměstnavatel smí dát zaměstnanci výpověď z pracovního
poměru podle § 52 písm. h) ZP, je nepochybné, ţe výpověď z pracovního poměru musí být před
uplynutím lhůty nejen učiněna, ale také zaměstnanci (řádně) doručena, jinak právo
zaměstnavatele podat zaměstnanci výpověď z pracovního poměru zanikne.
- Lhůta k dání výpovědi dle § 52 písm. h) ZP
Poruší-li

zaměstnanec

povinnost

dle

§

301a

ZP

zvlášť

hrubým

způsobem

a rozhodne-li se zaměstnavatel sankcionovat takovéto zaměstnancovo závadné jednání dáním
výpovědi, pak je zaměstnavatel co do lhůty k podání takové výpovědi limitován jedním měsícem
ode dne, kdy se o tomto důvodu k výpovědi dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne,
kdy takový důvod k výpovědi vznikl. Pro případ, ţe se v průběhu jednoho měsíce podle
předchozí věty stane jednání zaměstnance, v němţ lze spatřovat porušení reţimu dočasně
pracovně neschopného pojištěnce, předmětem šetření jiného orgánu, je moţné dát výpověď ještě
do jednoho měsíce ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl o výsledku tohoto šetření.133
Za takový jiný orgán lze povaţovat pouze subjekt, který je subjektem odlišným od
zaměstnavatele a který má ze zákona pravomoci hodnotit porušení povinnosti zaměstnancem
(tj. kupř. orgány činné v trestním řízení, bezpečnosti práce apod.). Co do povahy výše uvedených
lhůt, jedná se o lhůty prekluzivního charakteru. Jejich uplynutím tedy zaniká moţnost dání platné
výpovědi zaměstnavatelem, a to i kdyby jinak byly ostatní zákonem stanovené předpoklady
dány. Byla-li by zaměstnanci ze strany zaměstnavatele dána výpověď, pak pokud by nebylo
soudem pravomocně rozhodnuto o její neplatnosti, tj. pokud by zaměstnanec nepodal k soudu
ţalobu na neplatnost takové výpovědi, pak by i takto, nikoli včas podaná výpověď, byla
výpovědí platnou.
3.1.1.4. Nesplňování požadavků nebo předpokladů pro výkon práce a neuspokojivé
pracovní výsledky
Zaměstnanec můţe plnit řádně své povinnosti z pracovního poměru, jen jestliţe splňuje
všechny předpoklady a poţadavky na řádný výkon práce. Výpovědní důvod zaměstnavateli
zajišťuje, ţe nemusí nadále zaměstnávat takovou fyzickou osobu, která není způsobilá konat
sjednaný druh práce předepsaným způsobem a která není schopna bez zavinění zaměstnavatele
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Viz § 57 ZP.
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vyhovět při výkonu práce oprávněným poţadavkům svého zaměstnavatele. 134 Pokud
zaměstnanec nesplňuje poţadavky nebo předpoklady pro sjednaný výkon práce, pak je to důvod
pro dání výpovědi zaměstnavatelem z pracovního poměru zaměstnanci dle § 52 písm. f) ZP.
Je nepodstatné, zda předpoklady zaměstnanec nesplňuje ze své viny, nebo nezaviněně.135
Ust. § 52 písm f) ZP kumuluje v sobě de facto následující dva, resp. (při preciznějším
rozlišování bych si dovolila říct) tři důvody pro výpověď ze strany zaměstnavatele:
-

nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy;

-

nesplňování poţadavků pro výkon práce, resp. ještě tzv. neuspokojivé pracovní
výsledky zaměstnance.

Uvedené rozlišení je reflektováno i judikaturou, konkr. k tomu rozhodnutí NS ČSSR
sp. zn. 6 Cz 229/67 ze dne 29. 6. 1968, podle něhoţ – je-li výpovědní důvod podmiňován více
skutečnostmi – nestačí k jeho uvedení v písemné výpovědi toliko uvedení zákonné skutkové
podstaty; je třeba jeho bliţšího skutkového odůvodnění, aby nevznikaly pochybnosti o tom,
v čem je spatřováno naplnění zákonného výpovědního důvodu. Výpovědní důvod podle
§ 52 písm. f) ZP vychází ze dvou skutečností: jednak z nesplnění předpokladů stanovených pro
výkon dosavadní práce, jednak z nesplnění poţadavků na tuto práci kladených. Z toho vyplývá,
ţe náleţité uvedení tohoto výpovědního důvodu v písemné výpovědi vyţaduje bliţší skutkovou
konkretizaci, nikoli pouhou citaci slov zákona. Je-li důvodem výpovědi podle § 52 písm. f) ZP
nesplnění předpokladů stanovených pro výkon dosavadní práce, konkretizuje jej mnohdy jiţ
odkaz na právní předpis, v němţ jsou stanoveny předpoklady pro výkon určité práce. Je-li
důvodem výpovědi podle § 52 písm. f) ZP nesplnění poţadavků kladených na dosavadní práci,
konkretizuje jej dostatečně jen zcela určité oznámení těch poţadavků, které pracovník neplní,
v souvislosti s tím proto nedosahuje očekávaných pracovních výsledků, tj. těch poţadavků,
jejichţ nesplnění brání zaměstnanci v plnění povinností vyplývajících z jeho pracovního poměru.
3.1.1.4.1. Předpoklady pro výkon práce
Pojem předpoklad pro výkon práce a poţadavek pro výkon práce nejsou synonyma.
Zásadní rozdíl lze spatřovat v tom, ţe poţadavky pro výkon práce jsou kladeny na zaměstnance
ze strany zaměstnavatele jím samotným, a to na rozdíl od předpokladů, které jsou zaměstnanci
pro výkon jeho práce určeny příslušnými právními předpisy. Další „hmatatelné“ rozlišení obou
pojmů lze zaznamenat v rozsahu jejich působnosti. Poţadavky zaměstnavatele směřují vůči
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Srov. DRÁPAL, L. in BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015,
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určitému jednotlivému zaměstnanci s ohledem na specifika práce, kterou právě ten konkrétní
zaměstnanec vykonává, a plynou nejčastěji z příkazů nadřízeného zaměstnance či kupř. pracovní
smlouvy apod., na rozdíl od předpokladů, jejichţ dopad se uplatní na všechny zaměstnance se
stejným druhem práce.
Předpoklady poţadované pro výkon sjednané práce záleţí především v dosaţení určitého
vzdělání, stupně kvalifikace nebo určitých dovedností, v osvědčení znalostí zaměstnance
sloţením stanovené zkoušky nebo jiným povinným přezkoušením anebo se týkají osoby
zaměstnance. Předpoklady pro výkon sjednané práce nemá ten, komu byl uloţen trest zákazu
činnosti vztahující se k této práci (srov. § 73 a 74 TrZ), kdo práci nesmí vykonávat na základě
rozhodnutí správního úřadu nebo jiného orgánu nebo komu neumoţňují výkon práce zvláštní
právní předpisy.136 Jako příklad předpokladu stanovenému pro výkon sjednané práce právními
předpisy lze uvést kupř. drţení platného řidičského průkazu pro výkon práce řidiče.
Pokud se jedná o fakultativní předpoklady, které zároveň byly zaměstnavatelem
zaměstnanci prominuty, je se zaměstnancem moţné rozvázat pracovní poměr, jen pokud
nesplňuje podmínky tohoto prominutí137 nebo pokud uplynula doba, na kterou byly tyto
podmínky prominuty.
Je zcela bez relevance, zda jsou předmětné předpoklady stanoveny pro daný výkon práce
jiţ před vznikem pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele, nebo aţ následně,
tj. neuplatní se tady zákaz tzv. nepravé retroaktivity, k tomu viz rozhodnutí, resp. zpráva NS
ČSSR sp. zn. Cpj 104/74 ze dne 19. 6. 1975, dle které platí, ţe není rozhodné, zda k stanovení
předpokladů došlo právním předpisem jiţ před vznikem pracovního poměru, nebo teprve v době
jeho trvání.
Lze tedy dát úspěšně výpověď zaměstnanci z důvodu, ţe nesplňuje předpoklady
stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce za té situace, ţe tyto předpoklady byly
právním předpisem stanoveny teprve v době trvání pracovního poměru zaměstnance a při vzniku
tohoto pracovního poměru nebyly ještě právním předpisem vyţadovány.
Uvedený závěr z mého pohledu hodnotím velice pozitivně, kdyţ brání v podstatě
zaměstnancům stagnovat, a má proto velice kladný dopad mj. na odbornost konané práce.
Rovněţ je bez významu otázka zavinění u splňování předpokladů u zaměstnance, tj. zda je
zaměstnanec splňuje zaviněně, či nikoli.
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U zaměstnance se můţe jednat o ztrátu předpokladů „trvale“ v průběhu trvání pracovního
poměru, nebo pouze dočasně. V druhém případě můţe zaměstnavatel postupovat tak, ţe
zaměstnance převede dočasně na jinou práci, nicméně v souladu s § 41 odst. 2 písm. c) ZP tak
můţe učinit maximálně na 30 pracovních dnů v kalendářním roce.
Z judikatury: Právní úprava umoţňuje zaměstnavateli sjednat se zaměstnancem
v pracovní smlouvě více druhů práce. Zaměstnavatel pak můţe zaměstnanci přidělovat práci
odpovídající všem sjednaným druhům práce současně, nebo kterémukoliv z těchto druhů
a zaměstnanec je povinen ji konat. V projednávaném případě (rozsudek NS ČR sp. zn. 21 Cdo
3240/2015 ze dne 14. července 2016) byly sjednány dva odlišné druhy práce na pozici laboranta
a řidiče a zaměstnankyně následně v důsledku novely zákona přestala splňovat poţadavky na
výkon pozice laboranta. NS ČR v té souvislosti řešil otázku, zda můţe dát zaměstnavatel
zaměstnanci výpověď z důvodu nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro
výkon sjednané práce, pokud je zaměstnanec nesplňuje pouze ve vztahu kupř. k jednomu
z vícero sjednaných druhů práce u zaměstnavatele. NS ČR se k tomu vyjádřil tak, ţe
zaměstnavatel nemůţe dát zaměstnanci platně výpověď z důvodu § 52 písm. f) ZP, jestliţe
zaměstnanec tyto předpoklady nesplňuje jen ve vztahu k jednomu z více sjednaných druhů práce.
Na uvedeném závěru dle NS ČR nemůţe nic změnit ani ta skutečnost, ţe zaměstnavatel práci
(řidiče), pro kterou zaměstnanec stále předpoklady splňoval, v rozsahu odpovídajícím stanovené
týdenní pracovní době pro zaměstnankyni neměl. Tato okolnost mohla být důvodem pro přijetí
organizační změny (například rozhodnutí o sníţení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení
efektivnosti práce), v jejímţ důsledku se zaměstnanec stane pro zaměstnavatele nadbytečným,
a následně mu dát výpověď pro nadbytečnost, v kaţdém případě však sama o sobě k rozvázání
pracovního poměru výpovědí zaměstnavatele vést nemůţe.138
Rovněţ něco jako „částečná výpověď“, tj. výpověď pouze pro některý z druhů práce by
nebyla v souladu s právními předpisy, pokud by se tak v podstatě nejednalo o jednostranný
právní úkon směřující k rozvázání pracovního poměru, ale o jednostranný úkon představující
jednostrannou změnu obsahu pracovního poměru. Takový postup zaměstnavatele ohledně změny
obsahu pracovního poměru je moţný jen v zákonem stanovených případech, a tím takováto
„částečná výpověď“ není, jinak je nutná dohoda zaměstnance a zaměstnavatele na změně obsahu
pracovního poměru.
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3.1.1.4.2. Požadavky zaměstnavatele pro výkon práce a neuspokojivé pracovní výsledky
Poţadavky zaměstnavatele pro řádný výkon práce se nevztahují k druhu práce
sjednanému v pracovní smlouvě, ale k práci, kterou je zaměstnanec povinen v rámci sjednaného
druhu práce konat a jiţ mu zaměstnavatel přiděluje v souladu se zákonem. Zaměstnavatel nemusí
vytyčovat jen poţadavky, které jsou pro výkon určité práce obecně známé. Stanovením
poţadavků můţe zaměstnavatel přizpůsobit výkon práce zaměstnancem svým potřebám také
v souvislosti s konkrétními podmínkami, za nichţ zaměstnanec koná svou práci.139
Poţadavky stanovené zaměstnavatelem musí být v poměření k pracovním úkolům
oprávněné a povahou pracovních činností ospravedlnitelné. Jsou-li uvedené podmínky ze strany
zaměstnavatele a zaměstnavatelem nastavené splněny, pak můţe po svém zaměstnanci
vyţadovat, aby kupř. při plnění pracovních úkolů pouţíval předepsaný oděv, manuální zručnost
apod., vše v závislosti na povaze konané práce. Můţe se jednat jak o poţadavky psychického, tak
i fyzického charakteru. Za nesplňování poţadavků lze u zaměstnance povaţovat kupř. i to, ţe
vedoucí zaměstnanec špatně organizuje práci u svých podřízených zaměstnanců.
- Ke (ne)splňování požadavků viz rozhodnutí NS ČR140:
I.

Má-li být naplněn výpovědní důvod spočívající v nesplňování poţadavků, které
povaţuje zaměstnavatel za nezbytné pro řádný výkon sjednané práce [§ 46 odst.
1 písm. e) ZP1965], nesmí jít o poţadavky svou podstatou nevýznamné a musí
zároveň být dána absence kvality poţadovaných skutečností po delší dobu.

II.

Oprávněnost poţadavku pro řádný výkon sjednané práce stanoveného
zaměstnavatelem, a tedy i moţnost zaměstnavatele v případě jeho nesplňování
zaměstnancem pouţít výpovědní důvod podle § 46 odst. 1 písm. e) ZP1965, je
dána jen tehdy, jde-li o takový poţadavek, který je vyvolán zvláštností výkonu
konkrétní funkce (pracovního místa), tedy jde-li o poţadavek odůvodněný.

III.

Poţadavky, které jsou ve smyslu § 46 odst. 1 písm. e) ZP1965 nezbytnou
podmínkou pro řádný výkon sjednané práce, musí zaměstnavatel vůči
konkrétnímu pracovnímu místu dát najevo; nestačí, ţe jsou některé poţadavky
všeobecně uznávané, známé.
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Jedním z poţadavků, který zaměstnavatel můţe neustále v průběhu trvání
pracovního poměru po zaměstnanci poţadovat, jsou jeho tzv. uspokojivé pracovní
výsledky.
V tomto případě je pro podání platné výpovědi ze strany zaměstnavatele nezbytné, aby bylo
kumulativně splněno jednak to, ţe i) zaměstnanec má neuspokojivé pracovní výsledky, a to za
absence zavinění ze strany zaměstnavatele, a dále ii) zaměstnanec byl zaměstnavatelem písemně
vyzván k jejich odstranění, iii) zaměstnanci byla k odstranění nedostatků poskytnuta přiměřená
lhůta, jejíţ trvání musí zaměstnavatel jednoznačně určit a jejíţ délka musí úměrně odpovídat
vytýkaným nedostatkům, iv) zaměstnanec tak v jemu poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil,
a současně, v) výpověď ze strany zaměstnavatele byla zaměstnanci dána zaměstnavatelem
nejpozději do 12 měsíců ode dne písemné výzvy zaměstnanci, jeţ se doručuje do vlastních rukou
zaměstnance. Daná písemná výzva je tak hmotněprávním předpokladem posouzení výpovědi dle
§ 52 písm. f) ZP jakoţto platné, a jelikoţ je povaţována za tzv. faktické jednání, pak shledání její
případné neplatnosti soudem nepřichází v úvahu.
Nicméně s odkazem na rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 3795/2017 ze dne 19. 9. 2018
k platnému rozvázání pracovního poměru výpovědí z důvodu uvedeného v § 52 písm. f) části
věty za středníkem ZP můţe 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 mnoţství nesplněných
pracovních úkolů zaměstnance a stav jejich rozpracovanosti, způsob hodnocení pracovních
výsledků zaměstnanců u zaměstnavatele, popřípadě téţ s přihlédnutím k dosavadnímu přístupu
zaměstnance k plnění pracovních povinností nepochybné (zjevné), ţe v době, která zbývá do
jejího uplynutí, k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnance nedojde (nemůţe
dojít). S ohledem na uvedené pak lze mít za to, ţe zaměstnavatel není povinen za kaţdou cenu
vyčkat uplynutí jím stanovené v písemné vytýkací výzvě zaměstnanci přiměřené lhůtě, coţ je
nikoli zanedbatelná informace pro zaměstnance, kteří nejsou zrovna těmi vzornými, pokud jde
o uspokojivé pracovní výsledky.
- Dočasné odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
S odkazem na rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 4066/2008 ze dne 22. 9. 2009 nutno mít
za to, ţe pokud zaměstnanec v návaznosti na výzvu zaměstnavatele sice dočasně odstraní
neuspokojivé pracovní výsledky, ale v průběhu posledních 12 měsíců od této písemné výzvy
dojde k opětovnému výskytu stejných neuspokojivých pracovních výsledků, pak pro splnění
předpokladů platné výpovědi podle § 46 odst. 1 písm. f) části věty za středníkem ZP není
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zákonný poţadavek na novou výzvu ze strany zaměstnavatele zaměstnanci k odstranění těchto
opakujících se neuspokojivých pracovních výsledků.
3.1.1.4.3. Odlišení důvodu dle § 52 písm. f) ZP od výpovědních důvodů dle § 52 písm. g) ZP
a § 52 písm. c) ZP
- Výpovědní důvod dle § 52 písm. f) ZP vs. § 52 písm. c) ZP
Dle rozhodnutí NS ČR ze dne 11. 7. 2016, sp. zn. 21 Cdo 4585/2015, rozhodnutí
zaměstnavatele o organizační změně, které zaměstnavatel přijal z toho důvodu, ţe nebyl
spokojen s pracovními výsledky podávanými a dosahovanými zaměstnancem a jeţ by mělo být
podkladem pro nadbytečnost zaměstnance, nemůţe být způsobilým důvodem k podání (platné)
výpovědi z pracovního poměru podle § 52 písm. c) ZP.
- Výpovědní důvod dle § 52 písm. f) ZP vs. § 52 písm. g) ZP
Jsou-li neuspokojivé pracovní výsledky způsobeny tím, ţe zaměstnanec svým zaviněním
(aspoň nedbalostním) porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím
vykonávané práci, nejde o výpovědní důvod podle § 52 písm. f) ZP; zaměstnanec můţe v tomto
případě dostat výpověď podle § 52 písm. g) ZP. Neuspokojivé pracovní výsledky jsou důvodem
k výpovědi zpravidla tehdy, nemá-li zaměstnanec pro řádný výkon přidělované práce dostatek
potřebných schopností. Rozdíl mezi výše uvedenými výpovědními důvody nutno spatřovat
především a mj. v tom, ţe v případě § 52 písm. g) ZP je nutné zaviněné porušení povinnosti
zaměstnance, k jejímuţ plnění se uzavřením pracovního poměru zavázal, přičemţ můţe zcela
splňovat předpoklady i poţadavky pro výkon práce, jakoţ i dosahovat uspokojivých pracovních
výsledků. V případě § 52 písm. f) ZP je zásadní nesplnění předpokladů nebo poţadavků
zaměstnavatele zaměstnancem (i ve formě nikoli uspokojivých pracovních výsledků). Nemusí se
na straně zaměstnance jednat o jakékoli porušení povinnosti. Stejně tak můţe dojít k souběhu
obou těchto výpovědních důvodů, tedy kupř. tím, ţe si zaměstnanec neplní řádně a včas své
povinnosti vyplývající pro něj z pracovního poměru, současně se tím u něj jedná
i o neuspokojivé pracovní výsledky.
Z důvodu zjednodušení aplikace lze doporučit návrh na sloučení výpovědních důvodů
obsaţených v § 52 písm. f) a písm. g) ZP pod jeden výpovědní důvod – porušení povinnosti
vyplývající z pracovního poměru.141 S uvedeným se ztotoţňuji, i kdyţ by to nicméně velice
pravděpodobně vyţadovalo uvedení demonstrativního výčtu těchto povinností, který by
141
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současně zohledňoval stávající právní úpravu, aby nová právní úprava byla dostatečně
vypovídající.
Při výpovědi dané zaměstnavatelem zaměstnanci je nezbytné, aby zaměstnavatel
konkrétně stanovil výpovědní důvod, resp. popsal všechny rozhodné skutečnosti, a to vše tak,
aby se jednalo výhradně jen o některý z důvodů uvedených v § 52 ZP. Subsumce skutkového
stavu pod některý z důvodů výpovědi dle § 52 ZP je věcí soudu. Soud je vázán jen sděleným
skutkovým stavem a jeho rozsahem, nikoli právním posouzením zaměstnavatele. To náleţí
soudu.
Procházením judikatury, ale i s odkazem na vlastní praxi advokátky pravidelně
praktikující právní pomoc v oblasti pracovního práva, a to včetně zastupování před soudy všech
instancí, lze mít bohuţel za to, ţe v právní kvalifikaci mnohdy tápají i soudy niţších stupňů
a teprve aţ NS ČR právní názor koriguje. Zaměstnavatelé by se tedy měli zejména soustředit
právě na specifické a konkrétní vylíčení skutkových okolností, včetně všech relevantních.
Zaměstnavatelům pak lze v této souvislosti důrazně doporučit, aby ukončování pracovních
poměrů nepodceňovali, řádně a pokud moţno přesně a podrobně vylíčili rozhodné skutkové
okolnosti, jeţ jsou důvodem pro ukončení pracovního poměru, vţdy se pokusili upřednostnit
a prosadit skončení pracovního poměru dohodou, a je-li to alespoň trochu moţné, aby se poradili
s právníkem.
Pokud jde tedy o aktuální právní úpravu výpovědních důvodů, ty jsou ZP stanoveny
taxativně. Dovoluji si mít za to, ţe jednou z nejpřijatelnějších změn co do prolomení ryze
taxativního výčtu je doplnění o výpověď ze strany zaměstnavatele ve smyslu „jestliţe po
zaměstnavateli nelze, vzhledem k osobě zaměstnance, dále spravedlivě poţadovat pokračování
pracovního poměru“. Jedná se o zcela běţný výpovědní důvod ve většině států Evropské unie.
Nejde však o výpověď bez udání důvodu, neboť tento výpovědní důvod by bylo moţné pouţít
výhradně v případě ospravedlnitelného důvodu spočívajícího v osobě zaměstnance, který by
bránil zaměstnavateli v jeho dalším zaměstnávání, přičemţ tento výpovědní důvod by však
nebylo moţné aplikovat, pokud by zaměstnavatel v daném případě mohl pro vyřešení dané
situace pouţít mírnější řešení.142
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Srov. HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pracovním
právu. Praha: Auditorium, 2009, s. 189. ISBN 978-80-9037-860-4.
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4. Zákaz výpovědi
4.1. Ochranná doba
ZP obsahuje ve svém textu nejen ustanovení, jeţ slouţí pro ochranu zaměstnance jakoţto
slabší strany pracovněprávního vztahu. Pří rozvázaní pracovního poměru akcentuje určité
situace, kupř. zdravotní (zdravotní stav zaměstnance a dočasná pracovní neschopnost, těhotenství
zaměstnankyně a mateřská dovolená atd.) aj., v nichţ se zaměstnanec ocitne. Takové zdravotní
důvody či výkon činnosti jsou zpravidla v zájmu společnosti, je tedy ţádoucí chránit v těchto
případech zaměstnance před nepříznivými důsledky, které představuje výpověď z pracovního
poměru.143 Výčet takových důvodu je obsaţen v § 53 ZP, ZP je označuje jako tzv. „ochrannou
dobu“ a rozumí tím následující důvody:
-

dočasná pracovní neschopnost;

-

ústavní ošetřování a lázeňské léčení;

-

vojenské cvičení nebo sluţba v operačním nasazení;

-

výkon veřejné funkce;

-

těhotenství, mateřská dovolená a rodičovská dovolená;

-

nezpůsobilost konat noční práci;

-

poskytování dlouhodobé péče zaměstnancem dle zákona o nemocenském
pojištění, kdy ošetřuje nebo pečuje o dítě mladší 10 let nebo ošetřuje jiného člena
domácnosti.

V ochranné době nesmí být zaměstnanci dána zaměstnavatelem výpověď. Ochranná doba
se jako období ochrany zaměstnance v tíţivé situaci uplatní pouze v případě rozvázání
pracovního poměru formou výpovědi, a to pouze ze strany zaměstnavatele. Výpověď daná
zaměstnavatelem je tak neplatná. Je zcela nerozhodné, zda zaměstnavatel věděl, ţe dává
výpověď chráněnému zaměstnanci, tj. následky zákazu takového skončení pracovního poměru
jsou zcela nezávislé na vědomí či zavinění zaměstnavatele.
Pro vyhodnocení skutečnosti, zda výpověď byla zaměstnavatelem zaměstnanci dána
v ochranné době, či nikoli, je rozhodný moment, kdy byla výpověď zaměstnanci řádně doručena.
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Srov. HŮRKA, P. Pracovní právo. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 200.
ISBN 978-80-7380-540-1.
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- Stavení a prodloužení výpovědní doby
Na platnost výpovědi nemá vliv situace, pokud nejdříve byla zaměstnanci řádně doručena
výpověď a aţ následně v průběhu výpovědní doby počal běh ochranné doby, nicméně v zákonem
stanovených případech to ovlivňuje běh výpovědní doby, kdyţ můţe dojít k jejímu prodlouţení,
nebo tzv. stavení. V zásadě je to závislé na tom, zda k momentu, kdy má výpovědní doba
skončit, trvá u zaměstnance ochranná doba.
Prodlouţení výpovědní doby nastává, dostala-li zaměstnankyně před nástupem mateřské
dovolené nebo zaměstnanec před nástupem rodičovské dovolené výpověď z důvodu, ţe byli
pravomocně odsouzeni pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu
delší neţ 1 rok nebo ţe byli pravomocně odsouzeni pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na
dobu nejméně 6 měsíců anebo ţe porušili povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících
se k jimi vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, a uplynul-li poslední den výpovědní doby
(poslední den příslušného kalendářního měsíce, kterým výpovědní doba končí) v době mateřské
dovolené nebo rodičovské dovolené (její části odpovídající době, po kterou je ţena oprávněna
čerpat mateřskou dovolenou). V tomto případě se výpovědní doba prodluţuje a skončí teprve
dnem, kterým skončí mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená v délce odpovídající době,
po kterou je ţena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou [srov. § 54 písm. c) ZP a komentář
k § 54 ZP].144
O tzv. stavení výpovědní doby lze mluvit tehdy, pokud nastane poslední den výpovědní
doby ještě v ochranné době v dalších případech. Ochranná doba se v takových případech do
výpovědní doby nezapočítává a pracovní poměr je rozvázán aţ po skončení ochranné doby, a to
k poslednímu dnu zbytku výpovědní doby, tj. výpovědní doba se staví k počátku ochranné doby
a délka jejího trvání a ve zbytku doběhne po jejím skončení. Pokud ale zaměstnanec
zaměstnavateli sdělí, a to nerozhodno jakou formou (písemně, či i jenom konkludentně), ţe na
prodlouţení výpovědní doby o trvání ochranné doby netrvá, pak se v takovém případě výpovědní
doba nestaví a pracovní poměr je rozvázán k poslednímu dnu výpovědní doby bez ohledu na to,
zda a ţe nějaká ochranná doba v průběhu výpovědní doby proběhla, či nikoli. Výše uvedené
zaměstnancovo sdělení má však daný právní dopad pouze v případě, ţe tak zaměstnanec učinil
před koncem „původní“ (tj. nikoli případně prodlouţené) výpovědní doby.
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Srov. DRÁPAL, L. in BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 352,
353. ISBN 978-80-7400-290-8.
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Ani k jedné z výše uvedených skutečností změny běhu výpovědní doby nedochází, pokud
k započetí ochranné doby došlo aţ po podání výpovědi a k jejímu ukončení před koncem
výpovědní doby.
Pak bude záleţet na tom, zda v okamţiku, kdy má výpovědní doba uplynout, bude ještě
zaměstnanec v ochranné době, či nikoliv. Pokud by v ní jiţ nebyl, nemá ochranná doba na běh
výpovědní doby ţádný vliv. Pokud by však měla uplynout v okamţiku, kdy je zaměstnanec
v ochranné době, dochází ke stavení výpovědní doby, a to ke dni začátku ochranné doby.
Po jejím skončení začíná výpovědní doba znovu běţet, v důsledku toho se vlastně prodluţuje
(spolu s pracovním poměrem). Zaměstnanec však můţe zaměstnavateli sdělit (neţ uplyne
poslední den neprodlouţené výpovědní doby), ţe na takovém prodlouţení netrvá.
Z judikatury: NS ČR ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 1202/2014 ze dne 18. 9. 2015
řešil otázku, zda můţe být těhotenství zneuţitím práva, a uzavřel, ţe v tom, ţe ţalovaná poté, co
jí bylo sděleno, ţe s ní bude rozvázán pracovní poměr pro nadbytečnost, se svého pracovního
místa, jak jí to dřívější ujednání účastníků umoţňovalo, vzdala, a odmítla jak uzavření dohody
o změně pracovního zařazení, tak uzavření dohody o skončení pracovního poměru, nelze
spatřovat rozpor s dobrými mravy, neboť postupovala v souladu se zákonem, a v případné
majetkové nebo nemajetkové újmě, která by tím vznikla ţalobci, lze spatřovat jen vedlejší
následek, který je právem dovolený. Okolnost, ţe ţalobkyně v důsledku svého těhotenství
„způsobila“, ţe s ní vzhledem k zákazu výpovědi zakotvenému v § 53 a § 54 ZP nebylo moţné
jednostranně skončit pracovní poměr, znamená pouze naplnění účelu a smyslu, jenţ je podstatou
uvedené právní úpravy – ZP tímto způsobem chrání zaměstnance, kteří se přechodně ocitli
v obtíţné ţivotní situaci, kdy by rozvázání pracovního poměru pro ně bylo nepřiměřeně tvrdé.
Zákaz výpovědi v tzv. ochranné době ve stanovených případech nelze obcházet s poukazem na
to, ţe v daném případě je dovolání se zákonné ochrany „nemravné“ a ţe – jak z argumentace
ţalované implicitně vyplývá – souladný s dobrými mravy by byl jedině takový postup, jestliţe by
ţalobkyně ve shodě se zájmy ţalované akceptovala návrhy dohod jí předkládaných, umoţnila by
jí prosadit svou vůli a rezignovala by na zájmy vlastní. Pokud tedy těhotná zaměstnankyně „aţ
na maximum“ vyuţívá výhody, které jí ZP dává, musí se s tím zaměstnavatel smířit.
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4.2. Výjimky ze zákazu výpovědi
Zákaz není absolutní, neboť není za některých okolností moţné ani spravedlivé po
zaměstnavateli poţadovat, aby dále zaměstnanci, přestoţe je v ochranné době, přiděloval práci.
Pro toto existuje několik výjimek.145 Pro zmírnění dopadů zákazů výpovědi v ochranné době
tedy upravuje ZP v § 54 výjimky ze zákazu, jakoţ i výjimky z výjimek. Výjimky se uplatní jen
u důvodů výpovědi dané zaměstnavatelem dle § 52 písm. a), b), g) a h) ZP, v ostatních případech
se na zaměstnance dle § 53 odst. 1 ZP vztahuje ochranná doba a následky skončení pracovního
poměru s ní spojené vţdy. Zákaz výpovědi v ochranné době se neuplatní v následujících
výpovědních důvodech:
-

zánik zaměstnavatele nebo jeho části ( § 52 písm. a) ZP);

-

přemístění zaměstnavatele nebo jeho části (vyjma případu, pokud dochází
k přemístění pouze v mezích míst dle pracovní smlouvy); ( § 52 písm. b) ZP);
výjimkou z této výjimky je těhotná zaměstnankyně a zaměstnankyně/zaměstnanec
na mateřské dovolené, resp. odpovídající rodičovské dovolené, kdyţ u nich musí
zaměstnavatel postupovat v souladu s § 53 ZP;

-

pro který můţe zaměstnavatel okamţitě zrušit pracovní poměr ( § 52 písm. g)
ZP); velice častou příčinou je porušení povinností zaměstnance, k nimţ se zavázal
uzavřením pracovního poměru se zaměstnavatelem, zvlášť hrubým způsobem.
Výjimkou z této výjimky je těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně/zaměstnanec
na mateřské/odpovídající rodičovské dovolené;

-

pro jiné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se
k vykonávané práci nebo porušení povinnosti dodrţovat reţim dočasně práce
neschopného zaměstnance zvlášť hrubým způsobem (tj. § 52 písm. g) ZP
a 52 písm. h) ZP). Výjimkou z výjimky je těhotná zaměstnankyně,
zaměstnankyně na mateřské dovolené, zaměstnankyně / zaměstnanec na
rodičovské dovolené.

Pokud mám zhodnotit jako pracovní právo pravidelně aplikující advokát v praxi úpravu
výjimek zákazu výpovědi v § 54 ZP, pak ji povaţuji co do její interpretace v praxi za dosti
nepřehlednou a obtíţněji uchopitelnou. Minimálně pokud se jedná o výjimky z výjimek, z mého
pohledu by bylo přínosem, kdyby byly upraveny kupř. zvláštním, pokud moţno srozumitelně
formulovaným ustanovením.
145

Srov. BEZOUŠKA, P. Pracovní právo pro zaměstnavatele: praktická právnická příručka. Praha: Linde Praha,
2010, s. 110. ISBN 978-80-7201-795-89.
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5. Nároky/práva zaměstnance související se skončením pracovního
poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele
5.1. Odstupné
Odstupné dle § 67 ZP je jakousi jednorázovou finanční kompenzací pro zaměstnance ze
strany zaměstnavatele v případě výpovědi mu dané zaměstnavatelem dle § 52 písm. a) aţ d) ZP,
která by měla být zaměstnanci nápomocná v období, kdy si bude muset hledat novou práci,
případně se ocitne na nějaké přechodné období dokonce bez práce. Odstupné náleţí zaměstnanci
i v případě skončení pracovního poměru dohodou z těch samých důvodů, jeţ jsou uvedeny
v předchozí větě. K tomu viz kupř. rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 1667/2001 ze dne 17. 5.
2002, dle něhoţ byl-li pracovní poměr rozvázán dohodou, má zaměstnanec nárok na odstupné
[§ 60a ZP1965,nyní § 67 ZP], jestliţe prokáţe, ţe k dohodě o rozvázání pracovního poměru
došlo z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 písm. a)–c) ZP1965 [nyní v § 52 písm. a)–c) ZP]. To
platí i tehdy, nebyly-li v dohodě uvedeny důvody, pro které se pracovní poměr končí, popřípadě
obsahuje-li dohoda v rozporu se skutečností takové důvody rozvázání pracovního poměru,
s nimiţ zákon poskytnutí odstupného nespojuje.
Nárok na odstupné není nikterak podmíněn sociální situací zaměstnance, který
zaměstnanci v důsledku skončení pracovního poměru vznikne.146
ZP stanoví jeho minimální výši, coţ znamená, ţe se zaměstnanec můţe se
zaměstnavatelem domluvit i na jiné, kaţdopádně však vyšší výši odstupného, neţ je jeho
zákonný minimální limit. Odstupné dle citovaného ustanovení náleţí zaměstnanci ze zákona
a zaměstnavatel se nemůţe nikterak zprostit povinnosti takové odstupné zaměstnanci poskytnout.
Pro vznik práva na zákonné odstupné je zcela bez jakékoli relevance, kdy nastoupí do
nového zaměstnání, v jaké výši tam bude pobírat mzdu, jak je majetný atd.
ZP nevylučuje, aby finanční kompenzace za skončení pracovního poměru byla
zaměstnanci vyplacena z jiných neţ zákonných důvodů a v jiné výši. K tomu viz
kupř. rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 613/2011 ze dne 4. 12. 2012, dle něhoţ poskytování
odstupného při rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem můţe být – na rozdíl od právní
úpravy poskytování odstupného účinné do 31. 12. 2006 – upraveno odlišně od zákona, bude-li
tím zaloţeno právo zaměstnance na odstupné v dalších případech (z jiných důvodů), neţ které
jsou vypočteny v § 67 odst. 1 a 2 ZP.
146

Srov. PAVLÁTOVÁ, J. Skončení pracovního poměru a nárok na odstupné. Práva zamestnancov a skončenie
pracovného pomeru. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 145. ISBN 978-80-7380-443-5.
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U takového „odstupného“ je však nutno mít v pozici zaměstnance na zřeteli, ţe
zaměstnanec nepobírá výhodu, jeţ se váţe k zákonnému odstupnému, tj. ţe z něj nemusí odvést
povinné platby (odvody) na zdravotní a sociální pojištění, jak je tomu v případě zákonného
odstupného, které je zaměstnanec povinen zdanit pouze daní z příjmu. Posledně uvedené
znamená, ţe kupř. pokud by byl pracovní poměr skončený dohodou mezi zaměstnancem
a zaměstnavatelem bez udání důvodu jeho skončení a s odstupným ve výši 10násobku měsíčního
průměrného výdělku, pak vzhledem k tomu, ţe se nejedná o zákonné odstupné dle § 67 ZP, pak
jej bude v celé výši nutno ze strany zaměstnance podrobit jak povinným pojistným odvodům, tak
rovněţ v celém rozsahu dani z příjmu. Na tuto skutečnost by zaměstnanci neměli zapomínat a na
konsekvence váţící se k odstupnému by se měli vţdy poptat odborníka. Uvedenou změnu právní
úpravy, i kdyţ jiţ staršího data, hodnotím pozitivně, kdyţ to můţe být prospěšné najednou pro
obě strany (zaměstnavatel potřebuje z jakéhokoli důvodu místo rychle obsadit někým jiným,
a zaměstnanec, který si je vědom toho, ţe není ţádoucí, při „slušném“ odstupném pak spíše bude
souhlasit s ukončením pracovního poměru bez zbytečných problémů a schválností).
Odstupné ze zákona zaměstnanci náleţí při výpovědních důvodech dle § 52 písm. a) aţ d)
ZP, tedy z důvodu organizačních změn a zdravotních důvodu způsobených vykonávanou prací,
tj.:
-

ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část;

-

přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část;

-

stane-li se zaměstnanec nadbytečným;

-

nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro
pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohroţení touto nemocí nebo dosaţení
nejvyšší přípustné expozice.

U výpovědního důvodu spočívajícího v organizačních změnách je výše odstupného dána
neboli odstupňována délkou trvání ukončovaného pracovního poměru. V případě pracovního
poměru nedosahujícího délky trvání ani jeden rok zákon stanoví nárok zaměstnance na odstupné
ve výši jednoho násobku průměrného měsíčního výdělku. Odstupné ve výši dvojnásobku
průměrného měsíčního výdělku obdrţí zaměstnanec, který u zaměstnavatele pracoval alespoň
jeden rok a současně méně neţ dva roky. Na trojnásobek průměrného měsíčního výdělku má
zaměstnanec nárok, pokud u zaměstnavatele působil alespoň dva roky.
U výpovědi ze zdravotních důvodů způsobených vykonávanou prací u zaměstnavatele je
pak výše odstupného v ZP stanovena jako nejméně dvanáctinásobek průměrného měsíčního
výdělku. V této souvislosti je velice zajímavé i poměrně nedávné rozhodnutí NS ČR
sp. zn. 21 Cdo 5825/2016 ze dne 30. 1. 2018, v němţ NS ČR uzavřel, ţe nárok na odstupné ve
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výši dvanáctinásobku průměrného výdělku dle § 67 odst. 2 ZP vzniká zaměstnanci i za situace,
jestliţe takovou výpověď dá on sám za podmínky splnění předpokladů dle § 52 písm. d) ZP.
Současně NS ČR v té souvislosti dovodil povinnost zaměstnavatele rozvázat pracovní poměr se
zaměstnancem výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou, jsou-li splněny předpoklady
dle § 52 písm. d) ZP. Za situace, kdy zaměstnavatel tuto svoji povinnost dání výpovědi z důvodů
uvedených v § 52 písm. d) ZP nebo ukončením pracovního poměru dohodou z týchţ důvodů
nesplní, je pak opodstatněné, aby pracovní poměr z těchto důvodů (místo zaměstnavatele)
rozvázal jednostranně (výpovědí podle § 50 odst. 3 ZP) zaměstnanec, aniţ by to bylo na újmu
jeho práva na odstupné.147
Pro případ, ţe by se zaměstnanec u zaměstnavatele znovu zaměstnal a ţe by to bylo
v době ještě před uplynutím doby určené dle násobků průměrných měsíčních výdělků, a to na
základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti, pak je zaměstnanec povinen
zaměstnavateli vrátit část odstupného odpovídající poměrně době od nového pracovního poměru
do uplynutí původně stanovené doby násobky odstupného.
Pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodl jinak, je zaměstnavatel zaměstnanci
povinen vyplatit odstupné v nejbliţším výplatním termínu. K této povinnosti v takovém termínu
je zaměstnavatel povinen i v případě, ţe mezi ním a zaměstnancem probíhá soudní řízení
o neplatnost dané výpovědi. Bude-li následně v soudním sporu o platnost výpovědi rozhodnuto
tak, ţe je výpověď neplatná, pracovní poměr zaměstnance u zaměstnavatele tedy neskončil
a stále trvá, je pak zaměstnanec vyplacené odstupné povinen zaměstnavateli vrátit. V opačném
případě by se u zaměstnance jednalo o bezdůvodné obohacení a získaný prospěch plněním bez
právního důvodu. K tomu viz kupř. rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 304/2003, dle něhoţ
poskytl-li zaměstnavatel zaměstnanci odstupné proto, ţe mu dal výpověď z pracovního poměru
podle § 46 odst. 1 písm. a)–c) ZP1965 [ nyní podle § 52 písm. a)–c) ZP] nebo ţe s ním uzavřel
z týchţ důvodů dohodu o rozvázání pracovního poměru, a ukázalo-li se později (po vyplacení
odstupného), ţe pracovní poměr účastníků podle podané výpovědi z pracovního poměru nebo
uzavřené dohody o rozvázání pracovního poměru neskončil a dále trvá, jde o plnění bez právního
důvodu, jímţ zaměstnanec získal na úkor zaměstnavatele bezdůvodné obohacení.

147

Srov. FETTER, R. W. Rozvázání pracovního poměru pro zdravotní nezpůsobilost a nárok na dvanáctiměsíční
odstupné. In: Epravo.cz [online]. 11. 6. 2018 [cit. 2020-02-02]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky
/rozvazani-pracovniho-pomeru-pro-zdravotni-nezpusobilost-a-narok-na-dvanactimesicni-odstupne-107683.html
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Zaměstnanec věděl nebo z okolností musel předpokládat, ţe jde o částky neprávem
vyplacené [§ 243 odst. 3 ZP1965; nyní srov. § 331 ZP], šlo-li o odstupné, na něţ nemá nárok
proto, ţe pracovní poměr účastníků podle podané výpovědi z pracovního poměru nebo uzavřené
dohody o rozvázání pracovního poměru neskončil a dále trvá.
- Promlčení nároku zaměstnavatele na vrácení odstupného
NS ČR řešil v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 5285/2016 ze dne 31. 10. 2017 otázku, kdy začíná
běţet lhůta, ve které se promlčuje právo zaměstnavatele na vrácení odstupného, byla-li výpověď
z pracovního poměru, na jejímţ základě bylo odstupné zaměstnanci vyplaceno, určena soudem
neplatnou. Je to ode dne následujícího po vyplacení odstupného, anebo aţ ode dne následujícího
po právní moci rozhodnutí, kterým byla určena neplatnost rozvázání pracovního poměru? 148
V soudem řešeném případě dostala zaměstnankyně výpověď a zaměstnavatelem jí ve spojitosti
s tím bylo vyplaceno zákonné odstupné. V soudním řízení o neplatnost dané výpovědi byla
výpověď prohlášena za neplatnou. Zaměstnavatel se proto následně domáhal vrácení
vyplaceného odstupného, kdyţ vzhledem k neplatnosti výpovědi se tak v případě odstupného
jednalo o neprávem vyplacenou částku. Zaměstnankyně odstupné odmítla vrátit, kdyţ se bránila
tím, ţe od výplaty odstupného od zaměstnavatele uplynuly více neţ tři roky, takţe je nárok
zaměstnavatele na vrácení odstupného jiţ promlčen.
NS ČR k tomu uzavřel, ţe (právní věta judikátu) právo na vydání bezdůvodného
obohacení, které spočívá ve vrácení částek, jeţ zaměstnavatel neprávem vyplatil zaměstnanci, se
promlčuje ve lhůtě (době) tří let a promlčecí lhůta (doba) počíná běţet od jejich výplaty. To platí
i pro počátek běhu lhůty (doby), ve které se promlčuje právo zaměstnavatele na vrácení
odstupného, byla-li výpověď z pracovního poměru, na základě které bylo odstupné zaměstnanci
vyplaceno, určena soudem neplatnou.
Uvedený závěr shledávám jako zvednutý prst ohledně zvýšené bdělosti zaměstnavatelů
co do hlídání si a úspěšného se domoţení svých práv a nároků.
V souvislosti s odstupným bych jako vhodnou změnu ZP do budoucna viděla úpravu
tohoto institutu. Odstupné diferencované pouze na jeden, dva a tři roky ničeho ve smyslu
věrnostního principu bohuţel nepředstavuje. Odměna dlouholetého zaměstnance u toho samého
zaměstnavatele by měla představovat odstupné v jiné výši.
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Srov. FETTER, R. W. Promlčení práva na vrácení částek neprávem vyplacených zaměstnanci (odstupného, byloli určeno, ţe rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů je neplatné). In: Epravo.cz [online]. 13. 3. 2018
[cit. 2020-02-02]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/promlceni-prava-na-vraceni-castek-nepravemvyplacenych-zamestnanci-odstupneho-bylo-li-urceno-ze-rozvazani-pracovniho-pomeru-z-organizacnich-duvodu-jeneplatne-107117.html
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5.2. Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a posudek o pracovní činnosti
(pracovní posudek)
5.2.1. Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
Se skončením pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele se pojí povinnost
zaměstnavatele vydat zaměstnanci tzv. potvrzení o zaměstnání (neboli jinak taktéţ jako
zápočtový list). Tato povinnost zaměstnavatele je bezpodmínečná, kdyţ zaměstnavatel jeho
vydání nesmí vázat na splnění nějaké povinnosti zaměstnancem. O vydání takového potvrzení
zaměstnanec nemusí zaměstnavatele ţádat, k vydání ze strany zaměstnavatele není zákonem
stanovená jakákoli součinnost ze strany zaměstnance.
Obsahem potvrzení můţou a současně musí být pouze a právě údaje, jeţ jsou uvedeny
v § 313 odst. 1 ZP,149 tedy obligatorní informace podávané prostřednictvím potvrzení
o zaměstnání. V této souvislosti však lze také dále mluvit o moţných neboli fakultativních
údajích, které jsou případně uváděny zaměstnavatelem buď v samostatném, odděleném
potvrzení, nebo dokonce v samotném potvrzení. Jedná se kupř. o údaje o výši průměrného
výdělku, dále skutečnosti rozhodné pro případný nárok na podporu v nezaměstnanosti. Tyto jsou
však obsahem potvrzení o zaměstnání nebo samostatného potvrzení pouze na ţádost
zaměstnance, resp. pouze v případě, ţe se na tom zaměstnanec se zaměstnavatelem domluví.
Pokud se na tom zaměstnanec se zaměstnavatelem nedomluví, pak zákonná úprava mluví jasně
v tom smyslu, ţe nesmějí být uvedeny v potvrzení o zaměstnání vystavovaném zaměstnavatelem
dle § 313 odst. 1 ZP.
NS ČR ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 981/2004 ze dne 7. 12. 2015 ohledně obsahu
potvrzení o zaměstnání uzavřel, ţe bývalý zaměstnavatel je povinen uvádět v potvrzení
o zaměstnání pouze skutečnosti stanovené právním předpisem; uvede-li do potvrzení
o zaměstnání údaje nad zákonem obligatorně stanovený rámec a zaměstnanec s tím nesouhlasí,
je třeba ţalobě na vypuštění tohoto údaje vyhovět. Je-li zaměstnanec s uvedením dalšího údaje
nad obligatorně stanovený rámec srozuměn a nepoţaduje-li jeho vypuštění, můţe se domáhat
přiměřené úpravy potvrzení o zaměstnání a poţadovat, aby nesprávný obsah uváděné informace
byl změněn tak, aby sporný údaj odpovídal skutečnosti.
149

a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní
činnosti a o době jejich trvání; b) druh konaných prací; c) dosaţenou kvalifikaci; d) odpracovanou dobu a další
skutečnosti rozhodné pro dosaţení nejvýše přípustné expoziční doby; e) zda ze mzdy zaměstnance jsou prováděny
sráţky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být sráţky dále prováděny, jaká je výše dosud
provedených sráţek a jaké je pořadí pohledávky; f) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní
kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.
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Poruší-li zaměstnavatel tuto svoji povinnost, tj. potvrzení o zaměstnání vydat, pak můţe
zaměstnanec ţalovat zaměstnavatele na splnění této povinnosti ţalobou u soudu, a to v tříleté
promlčecí lhůtě, která běţí ode dne, kdy byl zaměstnavatel povinen toto potvrzení vydat, tedy
ode dne skončení pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele, kdyţ nejzazším termínem
k vydání potvrzení o zaměstnání je pro zaměstnavatele den rozvázání pracovního poměru.
- Odpovědnost zaměstnavatele za nevydání potvrzení o zaměstnání
NS ČR ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 1491/2002 ze dne 20. 3. 2003 k odpovědnosti
zaměstnavatele za nevydání potvrzení o zaměstnání uvedl, ţe nesplní-li zaměstnavatel povinnost
vydat zaměstnanci při skončení pracovního poměru potvrzení o zaměstnání, odpovídá mu za
škodu tím vzniklou podle § 187 odst. 2 ZP. Škoda, kterou je zaměstnavatel případně povinen
zaměstnanci nahradit, můţe spočívat téţ v ušlém výdělku zaměstnance u jiného zaměstnavatele,
došlo-li k tomu, ţe zaměstnavatel, u něhoţ se zaměstnanec ucházel o nové místo, s ním odmítl
uzavřít pracovní poměr, aniţ by mu zaměstnanec předtím předloţil potvrzení o zaměstnání.
Dojde-li ke smrti zaměstnavatele, který byl fyzickou osobou, a ţivnost není nadále
ţádným případným nástupcem provozována, pak je k vydání potvrzení oprávněn (a následně
povinen) úřad práce příslušný dle místa činnosti zaměstnavatele. Úřad práce je tak oprávněn
a pak i povinen učinit teprve na základě ţádosti samotného zaměstnance, který kromě takové
ţádosti o vydání potvrzení je rovněţ za tím účelem povinen i doloţit nezbytné podklady.
5.2.2. Posudek o pracovní činnosti (pracovní posudek)
Posudek o pracovní činnosti (neboli také jako pracovní posudek) a potvrzení
o zaměstnání nelze navzájem ztotoţňovat. Jedná se o dvě zcela odlišné věci, které mají rozdílný
obsah a poţívají také rozdílný právní reţim.
Zaměstnavatel je povinen k vydání pracovního posudku pouze v případě, ţe o to
zaměstnanec poţádá, přičemţ formu takové ţádosti zákon nepředepisuje. O vydání pracovního
posudku tak můţe zaměstnanec zaţádat v podstatě jakkoli, postačí kupř. elektronicky, či
dokonce ústně, resp. jakýmkoli prokazatelným a určitým způsobem. Zaměstnanec o vydání
pracovního posudku můţe poţádat zaměstnavatele kdykoli v průběhu pracovního poměru
a kdykoli po jeho rozvázání. Pokud jde o případné časové limity vztahující se k tomuto
dokumentu, ty jsou zákonem stanoveny, a to i) lhůta, do kdy od poţádání zaměstnancem
o vydání je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyhovět, a to dle 314 odst. 1 ZP se jedná o lhůtu
15 dnů, a dále ii) lhůta, ve které nejdříve můţe zaměstnanec o vydání zaměstnavatele zaţádat.
Ohledně posledně uvedené doby stanoví stejné zákonné ustanovení dobu 2 měsíců před
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skončením pracovního poměru. O pracovní posudek typicky ţádá bývalého zaměstnavatele
zaměstnanec pro potřeby svého nového zaměstnavatele, kdyţ pracovní posudek s ohledem na
skutečnosti, které smí být jeho obsahem, v podstatě má být jakýmsi referenčním listem neboli
„entréem“ o zaměstnanci. Smyslem a účelem pracovního posudku je podat dalšímu
zaměstnavateli skutečné informace o daném zaměstnanci. Nicméně vzhledem k tomu, ţe nelze
s určitostí vědět o vztazích zaměstnance s bývalým zaměstnavatelem (a to nerozhodno, zda ve
smyslu, ţe jej „z kamarádství“ bývalý zaměstnavatel přechválil, nebo naopak mu svým
hodnocením chtěl z nějakého důvodu uškodit), neměl by nový zaměstnavatel na pracovní
posudek bez dalšího zcela a bez výjimky spoléhat a zaměstnance si raději sám dle svých potřeb
a moţností prověřit.
Co se rozumí pracovním posudkem, stanoví ZP v § 314 odst. 1 věta druhá, kdyţ jím
rozumí veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností
a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce. Takovými v citovaném ustanovení
zmiňovanými dalšími skutečnostmi můţou být kupř. schopnost týmové spolupráce, manaţerské
schopnosti, pracovní morálka, vyhodnocení jeho osobních vlastností, jeţ se uplatní při plnění
pracovních úkolů apod. Jedná se z velké části v podstatě o subjektivní hodnocení zaměstnance ze
strany zaměstnavatele. Nicméně zaměstnavatel by měl mít pro případ eventuálního soudního
sporu na zřeteli skutečnost, ţe jím sdělené a tvrzené skutečnosti musí mít objektivní základ,
který bude schopen prokázat. Bývalý zaměstnavatel tak kaţdopádně není oprávněn hodnotit
zaměstnance dle své libovůle.
Stejně jako u potvrzení o zaměstnání není vyloučeno, aby se zaměstnanec se
zaměstnavatelem dohodli, ţe pracovní posudek bude obsahovat další údaje kromě uvedených
v § 314 odst. 1 ZP.
Zákon nestanoví způsob, jakým má zaměstnavatel daný pracovní posudek vydat. Protoţe
nevydání posudku můţe mít pro zaměstnavatele nepříznivé důsledky (ţaloba na vydání posudku,
případně o náhradu škody nevydáním posudku vzniklé), je v jeho zájmu zajistit, aby mohl
prokázat, ţe posudek zaměstnanci vydal. Vzhledem k tomu, ţe zákon neukládá zaměstnavateli
povinnost pracovní posudek doručit, zaměstnavatel nemusí (ale můţe) postupovat podle
§ 334–336 ZP. Splnění povinnosti zaměstnavatele vydat zaměstnanci na jeho ţádost pracovní
posudek bude nepochybně vyţadovat i jistou součinnost zaměstnance. Ta se bude odvíjet od
způsobu, jakým bude chtít zaměstnavatel svoji povinnost splnit. Zvolí-li zaměstnavatel pro
vydání posudku doručení některým ze způsobů zákonem upravených, budou se jeho povinnosti
i povinnosti zaměstnance řídit příslušnými ustanoveními o doručování. Není ale vyloučeno, ţe
zaměstnavatel kupř. pouze sdělí zaměstnanci připravenost vydat mu pracovní posudek a vyzve
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jej k jeho převzetí, přičemţ uvede místo a čas, kde se tak můţe stát. Prokáţe-li zaměstnavatel
takový postup, bude v případném sporu o vydání posudku na zaměstnanci, aby prokázal, ţe se ve
stanovenou dobu a ve stanoveném čase k převzetí posudku dostavil a ţe mu posudek vydán
nebyl. Jde tedy o to, aby při „vydání“ pracovního posudku jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec
postupovali s přiměřenou mírou rozumnosti a s cílem posudek vydat (zaměstnavatel) a převzít
(zaměstnanec).150
Zaměstnanec se můţe povinnosti zaměstnavatele vydat pracovní posudek domáhat
ţalobou v obecné promlčecí lhůtě tří let. Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou
v souvislosti s porušením těchto povinností. Škoda můţe spočívat kupř. v ušlém výdělku, jelikoţ
jiný zaměstnavatel nechtěl bez předloţení pracovního posudku uzavřít se zaměstnancem
pracovní smlouvu, nebo kupř. jestliţe zaměstnanec nebyl v důsledku nepravdivého posudku
o pracovní činnosti přijat do jiného zaměstnání.151
Zaměstnanec se můţe dále ţalobou dle § 80 písm. b) OSŘ rovněţ domáhat u soudu
opravy a úpravy obsahu potvrzení o zaměstnání a pracovního posudku, které mu zaměstnavatel
vydal, a to do 3 měsíců ode dne, co se o jejich obsahu dozvěděl. Uvedená lhůta je prekluzivní.
V ţalobním návrhu je pak nutné přesně uvést, jak mají být uvedené dokumenty opraveny. Soud
sám nemůţe tyto dokumenty opravovat, můţe pouze uloţit provedení oprav zaměstnavateli.152
- K povinnosti upravit posudek, není-li vytýkána jeho nesprávnost
NS ČR ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 1362/2012 ze dne 18. 7. 2013 uvedl, ţe
přiměřenou úpravu posudku o pracovní činnosti můţe zaměstnanec poţadovat jen v případě, je-li
posudek nesprávný zejména ve vztahu k uváděným skutečnostem, k hodnocení činnosti
zaměstnance vztahující se k výkonu jeho práce nebo hodnotí-li skutečnosti, které nemají vztah
k výkonu práce zaměstnance. Nevytýká-li zaměstnanec obsahu posudku ţádnou nesprávnost,
zaměstnavatel sice můţe na jeho ţádost posudek dále doplnit, zákon mu však takovou povinnost
neukládá.

150

Srov. DRÁPAL, L. in BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015,
s. 1234. ISBN 978-80-7400-290-8.
151
Srov. rozsudek NS ČR ze dne 20. 3. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1491/2002.
152
Srov. JAKUBKA, J. Výpověď z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada
Publishing, 2000, s. 66. ISBN 80-7169-983-7.
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5.3. Pracovní volno k vyhledání nového zaměstnání
Vyhledání nového zaměstnání zaměstnancem je dle § 199 ZP tzv. jinou důleţitou osobní
překáţkou v práci, v jejímţ důsledku zaměstnanci náleţí od zaměstnavatele nárok na pracovní
volno. Vyhledání nového zaměstnání, jakoţ i ostatní jiné důleţité osobní překáţky v práci
s nárokem na pracovní volno je uvedeno v příloze k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se
stanoví okruh a rozsah jiných důleţitých osobních překáţek v práci. Obdobnými překáţkami,
jakou je vyhledání nového zaměstnání, je kupř. přestěhování, svatba apod.
Zaměstnanec je oprávněn poţádat stávajícího zaměstnavatele o pracovní volno pro
potřeby vyhledání nového zaměstnání před ukončením stávajícího zaměstnání, resp. pracovního
poměru, a učiní-li tak zaměstnanec, pak je zaměstnavatel takové ţádosti zaměstnance povinen
vyhovět.
Způsob skončení pracovního poměru, tj. ať jiţ na základě výpovědi dané
zaměstnavatelem, či naopak na základě výpovědi dané zaměstnancem nebo má skončit dohodou,
nemá na nárok zaměstnance na poskytnutí pracovního volna vliv. Nárok na pracovní volno za
účelem vyhledání nového pracovního místa vzniká zaměstnanci i tehdy, jestliţe byl pracovní
poměr sjednán na dobu určitou a jeho skončení k určitému dni tak bylo stanoveno předem.153
Volno poskytované zaměstnavatelem k vyhledání nového zaměstnání je poskytované
pouze za tímto konkrétním účelem. Zaměstnavatel je oprávněn po zaměstnanci ţádat prokázání
data a času schůzek ve věci nového zaměstnání, resp. jeho hledání. Pracovní volno lze
zaměstnanci za daným účelem poskytnout jako neplacené volno nebo naopak jako volno
placené, tj. s náhradou mzdy nebo platu.
Pracovní volno neplacené 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. Uvedené platí i pro případ, pokud je skutečná výpovědní doba s ohledem na shodné
ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem delší.154

153

Srov. DREXLEROVÁ, J. Nárok zaměstnance na pracovní volno k vyhledání nového zaměstnání. Průvodce
pracovněprávními předpisy. 2013, č. 10.
154
Srov. FETTER, R. W. Pracovní volno k vyhledání nového zaměstnání. In: Epravo.cz [online]. 6. 11. 2013 [cit.
2020-02-02]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/pracovni-volno-k-vyhledani-noveho-zamestnani92756.html
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Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před
skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů organizačních nebo
zdravotních, tj. dle § 52 písm. a) aţ e) ZP, nebo dohodou z týchţ důvodů. Pracovní volno je
moţné slučovat, tzn. ţe zaměstnanec si můţe vzít kupř. jeden den za dva týdny, kdyţ tento
postup je ZP povolen pouze se souhlasem zaměstnavatele.155
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Srov. FETTER, R. W. Pracovní volno k vyhledání nového zaměstnání. In: Epravo.cz [online]. 6. 11. 2013 [cit.
2020-02-02]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/pracovni-volno-k-vyhledani-noveho-zamestnani-927
56.html
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6. Neplatnost výpovědi
6.1. Relativní neplatnost
Za výchozí následek vady právního jednání v pracovněprávních vztazích lze povaţovat
relativní neplatnost. ZP se v této záleţitosti nijak neodchyluje od obecné úpravy v NOZ.
Absolutní neplatnost nastupuje podle § 588 NOZ v případě, kdy právní jednání zavazuje k plnění
od počátku nemoţnému, kdyţ se zjevně příčí dobrým mravům anebo odporuje zákonu a zjevně
narušuje veřejný pořádek. Dále ještě ZP v § 19 odst. 1 rozšiřuje pro účely pracovněprávních
vztahů katalog důvodů, s nimiţ se pojí absolutní neplatnost právního jednání. Soud musí podle
něj i bez návrhu přihlédnout k neplatnosti právního jednání, k němuţ nebyl udělen předepsaný
souhlas příslušného orgánu v případech, kdy tak zákon výslovně stanoví.156
Komplexně specifickou úpravu obsahuje ZP, pokud jde o právní jednání, jeţ jsou
rozvázáním pracovního poměru, a tedy i výpověď. Platí, ţe pokud výpověď daná zaměstnanci
zaměstnavatelem trpí vadou, pak co do následků takového jednání či úkonu se ve smyslu § 69
ZP aplikuje zvláštní reţim, jenţ je v zásadě svou podstatou relativní neplatností. Uvedené lze
dovozovat z toho, ţe neplatnost výpovědi dané zaměstnavatelem můţe platně nastat pouze tehdy,
kdyţ zaměstnanec neplatnost výpovědi zaměstnavateli namítne a dále, pokud to nevede
k pokračování pracovního poměru, pak podá ţalobu na neplatnost výpovědi k soudu. Neplatnost
výpovědi tedy jednoduše není zaloţena uţ tím, ţe je stiţena vadou, s níţ zákon za předpokladu
splnění dalších podmínek neplatnost výpovědi spojuje. Bez pravomocného rozhodnutí soudu
o tom, ţe výpověď je neplatná, tedy nelze vůbec „pojmově“ hovořit o tom, ţe by šlo o neplatné
skončení pracovního poměru a vznik práv a povinností se s tím zaměstnanci i zaměstnavateli
váţoucími.
Závěr o tom, ţe podaná výpověď je neplatná, můţe závazně učinit pouze a jen soud.
Pokud by zaměstnanec soudní řízení o neplatnost výpovědi nezahájil, bude i sebevíce neplatná
výpověď výpovědí platnou a pracovní poměr na jejím základě skončil.

157

V té souvislost ještě

nutno dodat, ţe jedinou výjimkou, jak lze účinky podané výpovědi zvrátit, je případ odvolání
výpovědi se souhlasem druhé strany. Pokud k posledně uvedenému dojde, účinky podané
výpovědi se ruší a pracovní poměr trvá, jako by ţádná výpověď nebyla dána. K tomu viz jedno
rozhodnutí soudu první instance ve věci ţaloby zaměstnance na neplatnost podané výpovědi
156

Srov. STRÁNSKÝ, J. Nicotnost právního jednání a rozvázání pracovního poměru. In: Bulletin-advokacie.cz
[online]. 9. 6. 2016 [cit. 2020-01-13]. Dostupné z http://www.bulletin-advokacie.cz/nicotnost-pravniho-jednani-arozvazani-pracovniho-pomeru
157
K tomu viz kupř. rozsudek NS ČR ze dne 15. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2208/2000.
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z vlastní advokátní praxe, konkr. rozsudek Okresního soudu v Kutné hoře, sp. zn. 9 C 316/2014,
ze dne 14. 4. 2015, dle něhoţ: „…Vzhledem k tomu tedy, že neplatnost výpovědi může být určena
pouze soudem, a dále že mimo jiné další trvání pracovního poměru po podané výpovědi lze
zasanovat pouze jejím písemným odvoláním spolu s písemným souhlasem druhé strany s takovým
odvoláním, k čemuž ale v souzeném případě nedošlo, byla a je rubrikovaná žaloba podána
důvodně. Proto nakonec soud žalobě v plném rozsahu vyhověl...“
Ţalovaný zaměstnavatel se jiţ proti uvedenému rozsudku ani neodvolal, kdyţ jak plyne
z citované textace, rozhodnutí soudu zcela odpovídá dikci a výkladu neplatnosti výpovědi
upravené v ZP.
Účinky dovolání se relativní neplatnosti nastávají vůči zaměstnavateli v případě soudního
řízení v den, kdy se o takové námitce zaměstnavatel v řízení dověděl, tj. buď kdyţ mu byla
ţaloba doručena, nebo jinak v průběhu řízení, nikoli tedy jiţ dnem, kdy byla ţaloba zaměstnance
doručena soudu.
Podrobnostmi ohledně relativní neplatnosti výpovědi a jejího uplatnění u soudu se blíţe
zabýval NS ČR v rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 1662/2012 ze dne 26. 8. 2013, v němţ mj. uvedl, ţe:
V případě, ţe byl právní úkon postiţen některou z uvedených vad, nenastává jeho
neplatnost bez dalšího („absolutně“). Jde-li o důvod neplatnosti právního úkonu, povaţuje se
právní úkon za platný, dokud se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti nedovolá;
neplatnosti se nemůţe dovolat ten, kdo ji sám způsobil (§ 20 věty první a druhá ZP). Neplatnost
právního úkonu směřujícího k rozvázání pracovního poměru výpovědí je – jak je zřejmé z výše
uvedeného – jen „relativní“. Právní podstata tzv. relativní neplatnosti spočívá v tom, ţe se právní
úkon povaţuje – navzdory vadě, kterou je postiţen – za platný, dokud se neplatnosti nedovolá
ten, kdo je k tomu oprávněn, a ţe se tedy v soudním (nebo jiném) řízení k neplatnosti právního
úkonu nepřihlíţí, nebude-li uplatněna, i kdyby její důvod byl nepochybný, a vychází se z toho, ţe
jde o platný právní úkon; dovolal-li se neplatnosti ten, kdo je k tomu oprávněn, nastává
neplatnost právního úkonu s účinky ex tunc (od počátku).
Dovolání se neplatnosti právního úkonu směřujícího k rozvázání pracovního poměru
představuje právní úkon, z něhoţ – jakoţto projevu vůle, který lze učinit pouze jednáním a jen
výslovně – musí být patrno (jako jeho tzv. podstatné náleţitosti) jednak to, ţe se jím uplatňuje
neplatnost konkrétního právního úkonu, jednak označena vada právního úkonu, která způsobila
jeho neplatnost. Jedná se o jednostranný právní úkon adresovaný druhému účastníkovi
pracovněprávního vztahu, jehoţ právní následky nastávají okamţikem, kdy byl adresátovi řádně
doručen.
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Dovolání se neplatnosti právního úkonu směřujícího k rozvázání pracovního poměru
spadá do dispoziční volnosti toho, kdo byl takovým úkonem dotčen a kdo neplatnost nezpůsobil
sám, a na úvaze (rozhodnutí) oprávněného účastníka závisí téţ to, pro jakou vadu ji uplatní.
Můţe-li se oprávněný účastník rozhodnout, zda se neplatnosti právního úkonu vůbec dovolá, pak
musí být v pracovněprávních vztazích respektováno téţ to, pro jaké vady namítal neplatnost
právního úkonu.
Nebyla-li neplatnost právního úkonu o rozvázání pracovního poměru určena
pravomocným rozhodnutím soudu, musí soud vţdy (i v případném jiném řízení mezi účastníky)
vycházet z toho, ţe pracovní poměr účastníků byl rozvázán platně, aniţ by bylo právně
významné, ţe právní úkon o rozvázání pracovního poměru byl vadný a ţe se oprávněný účastník
neplatnosti právního úkonu dovolal.
Oprávněný účastník se můţe dovolat neplatnosti právního úkonu o rozvázání pracovního
poměru nejen před zahájením soudního řízení nebo v ţalobě, ale i kdykoli v průběhu řízení, a to
aţ do vyhlášení (vydání) rozhodnutí, kterým se řízení o věci končí, ale samozřejmě jen tehdy,
připouští-li to pravidla občanského soudního řízení.
Protoţe jde o hmotněprávní úkon, můţe být dovolání se neplatnosti právního úkonu
o rozvázání pracovního poměru výpovědí učiněno také vůči soudu; v tomto případě je účinné
vůči druhému účastníkovi pracovního poměru od okamţiku, kdy se o něm v řízení dozvěděl
(srov. § 41 odst. 3 OSŘ). Vůči soudu se můţe účastník občanského soudního řízení dovolat
neplatnosti právního úkonu ve smyslu § 20 ZP nepochybně mimo jiné prostřednictvím ţaloby
nebo jiného podání (úkonu).
Podstatnými náleţitostmi hmotněprávního úkonu dovolání se relativní neplatnosti
právního úkonu v pracovněprávních vztazích ve smyslu § 20 ZP jsou – jak jiţ bylo uvedeno výše
– uplatnění „relativní“ neplatnosti právního úkonu (náleţitě v námitce individualizovaného)
a označení (vylíčení) vad právního úkonu, které způsobily (měly podle jednajícího způsobit) jeho
neplatnost; náleţitosti tohoto komisivního hmotněprávního úkonu musí být vyjádřeny
výslovně.158
Pravidla odpovídající institutu relativní neplatnosti jsou obsaţena v § 69–72 ZP. Z této
úpravy tak plyne, ţe na vadnou výpověď se pak institut absolutní neplatnosti neaplikuje nikdy,
tj. ani pro případ, ţe by kupř. byla zcela evidentně proti dobrým mravům atd. a tedy aplikace
§ 588 NOZ je tak na skončení pracovního poměru výpovědí zcela vyloučena.

158

Viz rozsudek NS ČR sp. zn. 21 Cdo 1662/2012 ze dne 26. 8. 2013.
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- Neplatnost právního jednání vs. zdánlivé (nicotné) právní jednání
Ústní výpověď159
Ust. § 50 odst. 1 ZP stanoví, ţe pokud není výpověď z pracovního poměru písemná, pak
se k ní nepřihlíţí. Pokud je tedy výpověď dána ústně, pak se nemůţe postupovat dle § 69 ZP,
který stanoví postup při neplatném rozvázání pracovního poměru, neboť nejde o neplatnost
výpovědního důvodu.
Smluvní strana pracovního poměru, vůči níţ takové jednání směřuje, se nemusí (a vlastně
ani nemůţe160) domáhat neplatnosti u soudu. Takové právní jednání neexistuje a právní poměry
stran pracovního poměru nejsou nikterak pozměněny. Zaměstnavatel je nadále povinen
přidělovat zaměstnanci práci a ten je povinen ji konat.161
Pokud tedy zaměstnanec dostane výpověď pouze ústně a nesouhlasí-li s ní, pak můţe
podat k soudu určovací ţalobu dle § 80 OSŘ. Dle tohoto ustanovení OSŘ lze podat ţalobu na
určení toho, zda tu právní poměr nebo právo je, či není a současně pouze v případě, je-li na tom
tzv. naléhavý právní zájem. Pokud jde o posouzení skončení pracovního poměru, u toho se má za
to, ţe onen nezbytný naléhavý právní zájem je dán vţdy, a to s tím odůvodněním, ţe a jelikoţ se
jedná o zásah do sociální sféry zaměstnance. Rozhodnutí soudu o takto podané určovací ţalobě
by pak mělo být takové, ţe pracovní poměr neskončil a zaměstnavatel je i nadále povinen
přidělovat zaměstnanci práci. Nastala-li by situace, ţe zaměstnavatel by uvedené nerespektoval
a zaměstnanci práci nepřiděloval, pak by se jednalo o překáţku v práci na straně zaměstnavatele
a nárok zaměstnance na náhradu mzdy.
Jinak neţ písemně podaná výpověď tak není stiţena důvodem neplatnosti, ale jde
o zdánlivé právní jednání. Nedodrţení formy výpovědi tak představuje jedinou vadu právního
jednání, na kterou nedosahuje jinak všeobecně pouţitelná úprava relativní neplatnosti obsaţená
v § 69 aţ 72 ZP. Pro úplnost nutno doplnit, ţe se nikoli o neplatnou, nýbrţ jen o zdánlivou
výpověď bude jednat také v případech, kdy zaměstnavatel sice projev vůle ukončit pracovní
poměr se zaměstnancem vyhotovil písemně, ale nepovedlo se mu jej doručit zaměstnanci do
vlastních rukou, kdyţ doručení výpovědi do vlastních rukou je podmínkou perfekce právního
jednání.
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Srov. JOUZA, L. Výpověď pro nadbytečnost. In: Bulletin-advokacie.cz [online]. 2. 3. 2015 [cit. 2020-02-02].
Dostupné z http://www.bulletin-advokacie.cz/vypoved-pro-nadbytecnost
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Poznámka autorky.
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Srov. HŮRKA, P. a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem
k 1.1.2014. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: ANAG, 2014, s. 233. ISBN 978-80-7263-857-4.
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V takovém případě nelze uvaţovat o vadné výpovědi, nýbrţ o projevu vůle, který za
výpověď nelze vůbec povaţovat, a proto právně neexistuje. V praxi takové případy nejsou vůbec
ojedinělé.162
Aktuálně bych tedy neexistenci absolutní neplatnosti právních úkonů hodnotila jako
jeden z problémů současné úpravy, který se výrazně projevuje u výpovědí z důvodu
organizačních změn (jeţ z vlastní advokátní praxe hodnotím jako velice početnou skupinu sporů
ve věci skončení pracovního poměru), který s sebou nese ve svém důsledku v podstatě značnou
délku trvání takových soudních sporů. Je tomu tak v podstatě proto, ţe i kupř. výpověď
neobsahující ţádný důvod výpovědi je bez pravomocného rozhodnutí soudu o její neplatnosti
nutno povaţovat za platnou. Z mého pohledu a právního názoru by pro takovéto případy
zavedení absolutní neplatnosti právních úkonů do úpravy ZP mohlo prospět.

6.2. Žaloba na neplatnost výpovědi
Rozvázal-li zaměstnavatel pracovní poměr výpovědí, jejíţ platnost zaměstnanec
neuznává, vzniká mezi účastníky spor o to, zda jejich pracovní poměr na základě podané
výpovědi opravdu skončil, nebo zda nadále pokračuje. Je třeba, aby se dotčený zaměstnanec
neplatnosti dovolal, protoţe jestliţe nebude námitka neplatnosti vůbec vznesena, bude výpověď
pokládána za platnou, i kdyţ je stiţena určitou vadou, a na základě ní pracovní poměr skončí.
Vše tedy na počátku závisí na uváţení zaměstnance, zda chce nadále u zaměstnavatele pracovat,
nebo zda je pro něj výhodnější nastoupit u jiného zaměstnavatele, popř. se věnovat jiné
výdělečné činnosti. Pokud zaměstnanec trvá na pokračování dosavadního pracovního poměru,
musí učinit následující kroky:
-

podat u soudu ţalobu o určení, ţe rozvázání pracovního poměru je neplatné;

-

dovolat se u zaměstnavatele neplatnosti rozvázání pracovního poměru;

-

oznámit zaměstnavateli bez zbytečného odkladu své trvání na dalším
zaměstnávání u zaměstnavatele.

Ţaloba o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru mezi zaměstnancem
a zaměstnavatelem musí být ze strany zaměstnance u soudu podána nejpozději ve lhůtě 2 měsíců
ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit rozvázáním, které je v ţalobě napadáno. Tato
dvouměsíční lhůta je prekluzivní, tzn. ţe jejím marným uplynutím právo zaměstnance dovolat se
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Srov. STRÁNSKÝ, J. Nicotnost právního jednání a rozvázání pracovního poměru. In: Bulletin-advokacie.cz
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neplatnosti skončení pracovního poměru zaniká.163 Jedná se o hmotněprávní lhůtu, coţ znamená,
ţe v uvedené lhůtě musí být ţaloba soudu nikoli jen odeslána, ale rovněţ nejpozději v poslední
den lhůty soudu rovněţ doručena. V opačném případě by se jednalo o zmeškání lhůty, jeţ do
skončení účinnosti ObčZ nebylo moţno nikterak prominout. Ţaloba by tak byla ze strany soudu
zamítnuta, a to i v případě, ţe by zmeškání lhůty nebylo v řízení namítnuto, kdyţ soud je
povinen tuto skutečnost zkoumat a následky vyhodnotit z úřední povinnosti.
Nicméně tyto poslední závěry s účinností nové právní úpravy od 1. 1. 2014 jiţ
bezvýjimečně neobstojí. Dle NOZ se ustanovení NOZ o běhu promlčecí lhůty (tj. § 645 –652
NOZ) uplatní i pro lhůtu prekluzivní, coţ dovodil a potvrdil NS ČR ve svém rozhodnutí sp. zn.
21 Cdo 343/2018 ze dne 12. 6. 2018. Vyplývá z toho, ţe dvouměsíční lhůta podle § 72 ZP :
-

začne běţet aţ ode dne, kdy smluvní straně pracovněprávního vztahu bude
ustanoven zákonný zástupce nebo opatrovník, je-li třeba, aby byla tímto
způsobem zastoupena, začala-li však lhůta běţet dříve, neţ vyvstala jeho potřeba,
běţí sice dále, ale neskončí dříve, neţ uplyne jeden rok od odpadnutí překáţky
(srov. § 645 NOZ);

-

neběţí, jde-li o pracovní poměr mezi osobami ţijícími ve společné domácnosti,
mezi zastoupeným a zákonným zástupcem, opatrovancem a opatrovníkem nebo
mezi poručencem a poručníkem (srov. § 646 NOZ);

-

začne běţet v případě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
o mimosoudním jednání o neplatnosti výpovědi aţ poté, co jedna ze stran
výslovně odmítne v jednání pokračovat, začala-li lhůta však běţet dříve (před
uzavřením dohody), po dobu jednání neběţí (srov. § 647 NOZ);

-

neběţí po dobu, kdy se smluvní straně pracovněprávního vztahu, která hodlá (a je
k tomu legitimována) uplatnit neplatnost výpovědi u soudu, hrozbou brání právo
uplatnit nebo neuplatnila-li své právo proto, ţe byla druhou stranou „lstivě
uvedena v omyl“ (srov. § 650 NOZ);

-

neběţí po dobu, dokud trvá „vyšší moc“, která smluvní straně pracovněprávního
vztahu znemoţnila podat ţalobu u soudu (srov. § 651 NOZ).

Odpadnou-li překáţky uvedené ve shora uvedených případech, neskončí běh lhůty podle
§ 72 ZP dříve neţ za šest měsíců ode dne, kdy začala znovu běţet (srov. § 652 NOZ).164
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a zaměstnavatelem nestanoví ţádnou konkrétní formu. Je tedy bez relevance, zda se na takových
jednáních dohodli zaměstnanec a zaměstnavatel ústně, nebo písemně kupř. z důvodu záměru
vyuţít sluţeb mediátora podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci. Kaţdopádně si dovoluji mít za
to, ţe o takové dohodě, kterou má zákonodárce na mysli, lze mluvit jenom tehdy, pokud z ní
zcela nepochybně plyne vůle stran pracovněprávního vztahu o skutečné vyřešení nastalého
sporu. V té souvislosti se ale ptám, zda i v případě, kdy taková mimosoudní jednání trvají pouze
pár dnů, došlo k prodlouţení předmětné lhůty na šest měsíců? Můj názor je takový, ţe k tomu
nevidím důvod. Ztotoţňuji se s publikovaným přístupem a názorem, ţe pokud zákonodárce
původně zamýšlel, ţe k řádnému uplatnění práva bude postačující lhůta v délce trvání dvou
měsíců, pak zde není racionální důvod pro to, aby měla strana, která chce právo uplatnit,
v důsledku uvedené skutečnosti k dispozici od ukončení vyjednávání lhůtu třikrát delší.165
Ţaloba na neplatnost výpovědi není ţalobou dle ust. § 80 OSŘ. Naléhavý právní zájem na
určení toho, ţe výpověď je neplatná, tak ţalobce nemusí v soudním řízení o neplatnost ani tvrdit,
ani prokazovat. V té souvislosti viz rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 1951/2009 ze dne
14. 7. 2010, dle něhoţ rozvázal-li pracovní poměr se zaměstnancem někdo, kdo nebyl jeho
zaměstnavatelem, můţe se zaměstnanec ţalobou podle § 80 OSŘ domáhat, aby bylo určeno, ţe
rozvázání pracovního poměru je neplatné, má-li na takovém určení naléhavý právní zájem.
Nejde o ţalobu podle § 72 ZP, otázkou platnosti rozvazovacího právního jednání se soud můţe
zabývat jako otázkou předběţnou.
Otázka neplatnosti je soudem posuzována k okamţiku a skutečnostem rozhodným v době
výpovědi.
Období, po které trvá mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem předmětný soudní spor
o neplatnost výpovědi, nelze dle mě hodnotit jakkoli pozitivně, a to ani pro jednu ze
zúčastněných stran. Nejistota právního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem přetrvává
aţ do doby pravomocného rozhodnutí soudu.
Pokud jde o zaměstnance, ten po onu dobu jednak (v převáţné většině případů) nepobírá
příjem ze zaměstnání, současně (opět ve většině případů) musí hradit náklady svého právního
zastoupení a navíc hledat si nové zaměstnání není jednoduché, mj. i s ohledem na jeho povinnost
v případě neplatné výpovědi nastoupit do původního zaměstnání.
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Pokud jde o zaměstnavatele, u něj délkou dalšího trvání soudního sporu stále více
narůstají potenciální náklady na náhradu mzdy zaměstnanci, který pro něj neodvádí ţádnou
práci.
Samozřejmě nejideálnější, jak něčemu takto nepříznivému na obou stranách předejít,
je dohodnout se. Znám ale bohuţel velice dobře z vlastní advokátní praxe, ţe se právě to ve
většině případů nepodaří vůbec, nebo aţ v nějaké pozdější fázi sporu, kdy obě strany jiţ nemalé
náklady vynaloţily a v případě dohody je nese stejně kaţdý sám. Pro tyto případy by moţná
mohlo pomoct zavedení nějaké formy specializovaných smírčích komisí. Pro zaměstnavatele se
tak zdá jako nejméně „nákladná“ ta cesta, ţe vyzve zaměstnance k nástupu do práce a výkonu
práce do doby, neţ bude spor vyřešen.
Nechci nikterak generalizovat, nicméně nabyla jsem z procesní advokátní praxe moţná
dojem, ţe soudy niţších stupňů mají tendenci rozhodovat vedené spory spíše ve prospěch
zaměstnanců. Zaměstnavatel se tak ve snaze domoci se svého práva musí obracet na soud
odvolací, a to i opakovaně, a v případě, ţe spor končí aţ u NS ČR, můţeme mluvit o sporu
v délce trvání nikoliv výjimečně i přes deset let.
V této souvislosti lze uvést, ţe v takové zdlouhavé soudní spory o neplatnost výpovědi,
jeţ jsou značně nevýhodné jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, jak bylo popsáno výše,
nejednou

ústí

výpovědi

s uměle

vykonstruovanými

organizačními

změnami,

kdyţ

zaměstnavatelé výpověď z důvodu organizačních změn často pouţívají za situace, kdy jiţ nemají
zájem zaměstnance dále zaměstnávat, přestoţe se u něj nevyskytl ţádný z výpovědních důvodů
povolených ZP.

6.3. Neplatnost výpovědi dle § 52 písm. c) ZP ve světle judikatury
Nadbytečnost zaměstnance musí být v příčinné souvislosti s rozhodnutím o organizační
změně, jinak je výpověď neplatná
K tomu viz rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 1599/2002 ze dne 9. 4. 2003, dle něhoţ pro
důvod rozvázání pracovního poměru uvedený v § 52 písm. c) ZP je příznačné (oproti
výpovědním důvodům uvedeným v § 52 písm. a) a b) ZP), ţe zaměstnavatel můţe objektivně
vzato i po organizační změně nadále přidělovat zaměstnanci práci dle jeho pracovní smlouvy co
do sjednaného druhu práce, jakoţ i místa výkonu práce, avšak jeho práce není (a to buď vůbec,
nebo v původním rozsahu) pro zaměstnavatele v dalším období potřebná, neboť se zaměstnanec
stal pro zaměstnavatele nadbytečným vzhledem k rozhodnutí o změně jeho úkolů, technického
vybavení, o sníţení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných
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organizačních změnách. Uvedený důvod rozvázání pracovního poměru proto není naplněn uţ
tím, ţe zaměstnavatel další výkon práce od zaměstnance alespoň zčásti nepotřebuje, tedy ţe se
zaměstnanec stal pro zaměstnavatele nadbytečným; rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem
můţe zaměstnavatel z důvodu uvedeného v § 52 písm. c) ZP jen tehdy, je-li dána mezi
nadbytečností zaměstnance a rozhodnutím zaměstnavatele o organizační změně příčinná
souvislost.
Možnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci jinou práci dle pracovní smlouvy není
důvodem nadbytečnosti zaměstnance
Dle rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 2061/2007 ze dne 11. 3. 2008, dle něhoţ je
zaměstnanec pro zaměstnavatele nadbytečný ve smyslu § 46 odst. 1 písm. c) ZP1965166 tehdy,
pokud dle přijaté organizační změny jiţ není dána u zaměstnavatele moţnost zaměstnávat
zaměstnance pracemi dle pracovní smlouvy. Je-li však i nadále dána zaměstnavateli moţnost
přidělovat zaměstnanci v rámci sjednaného druhu práce další (jinou) práci, kterou kupř. u něj
zaměstnanec zatím nevykonával,nelze za těchto okolností mluvit o tom, ţe by se zaměstnanec,
resp. druh práce dle jeho pracovní smlouvy stal nadbytečným, a ţe by tedy skutečným důvodem
rozvázání pracovního poměru byly okolnosti uvedené v § 46 odst. 1 písm. c) ZP1965167. Pokud
se totiţ z pohledu zaměstnavatelem poţadovaného profesního sloţení zaměstnanců nestává
nadbytečným druh práce propouštěného zaměstnance, nemůţe být jiná okolnost tkvící
kupříkladu pouze v osobě zaměstnance platným důvodem pro skončení pracovního poměru
výpovědí podle § 46 odst. 1 písm. c) ZP1965.168
Výběr nadbytečného zaměstnance je v rukou zaměstnavatele
K tomu viz rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 1437/2003 ze dne 18. 12. 2003, dle něhoţ
ZP poskytuje zaměstnavatelům moţnost prostřednictvím úpravy o nadbytečnosti zaměstnance,
aby tak regulovali počet svých zaměstnanců a jejich kvalifikační sloţení, a to způsobem, aby
zaměstnávali jen tolik zaměstnanců a v takovém kvalifikačním sloţení, jak to co nejvíce
a nejlépe vyhovuje jejich potřebám a poţadavkům. O výběru nadbytečného zaměstnance je
oprávněn rozhodnout výhradně, tj. pouze sám zaměstnavatel. Z uvedeného vyplývá, ţe soudu
není dána v tomto směru jakákoli pravomoc rozhodnutí zaměstnavatele přezkoumávat.
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Pozn. autorky: dle aktuální právní úpravy se jedná o § 52 písm. c) ZP.
Pozn. autorky: dle aktuální právní úpravy se jedná o § 52 písm. c) ZP.
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Outsourcing je možný důvod nadbytečnosti
K tomu viz rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 733/2003 ze dne 20. 11. 2003, dle něhoţ
nadbytečnost zaměstnance vzniká například i tehdy, kdyţ se zaměstnavatel vzhledem k potřebě
úspory finančních prostředků rozhodne, ţe činnost, která byla do té doby vykonávána
zaměstnancem, bude nově pro zaměstnavatele prováděna jinak neţ prostřednictvím osob
zaměstnávaných v pracovněprávním vztahu (tzv. outsourcing), pročeţ se zaměstnavatel rozhodl
zrušit tímto zaměstnancem zastávané pracovní místo. Uvedený závěr hodnotím kladně, kdyţ
v některých případech zaměstnavatel nepotřebuje danou agendu spravovat zaměstnancem na
„dennodenní“ bázi, ale postačí uvedené řešit „ad hoc“ (kupř. pozice právníka v menší
společnosti).
Přijetí rozhodnutí o organizační změně – rozhodnutí o organizační změně musí být přijato
před podáním výpovědi
K tomu viz rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 2133/2000 ze dne 27. 9. 2001, pokud jde
o časovou souvislost mezi přijetím rozhodnutí o organizační změně a momentem podání
výpovědi ze strany zaměstnavatele zaměstnanci, pak NS ČR konstantně judikuje, ţe přijetí
takového rozhodnutí musí bezpodmínečně předcházet dání výpovědi. Důvodem je skutečnost, ţe
platnost právních úkonů (včetně těch, které směřují k rozvázání pracovního poměru) je nutno
posuzovat vţdy k okamţiku a současně s ohledem na okolnosti, kdy byl daný právní úkon
učiněn.
Forma a seznámení se zaměstnance s rozhodnutím o organizační změně
K tomu viz rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 2137/2004 ze dne 8. 3. 2005, dle něhoţ
ţádný právní předpis, ani pracovněprávní, ani jiný, nestanoví jak formu, jakoţ ani způsob
seznámení zaměstnanců s ním. Zákon tedy nikterak neupravuje ani nepoţaduje, aby rozhodnutí
o změně úkolů zaměstnavatele, jeho technického vybavení, o sníţení stavu zaměstnanců za
účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, muselo být přijato
(vydáno) vţdy pouze písemně, jakoţ ani nepředpokládá povinnost zaměstnavatele jej vyhlásit či
jakkoli jinak zveřejnit. V kaţdém případě však platí, ţe zaměstnanec, kterého se ono rozhodnutí
o organizační změně týká, s ním musí být seznámen; dle NS ČR je ale zcela dostačující, pokud
se tak stane aţ ve výpovědi z pracovního poměru.
Vznik nadbytečnosti zaměstnance
K tomu viz rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 1715/2007 ze dne 26. 8. 2008, dle něhoţ –
jestliţe má být rozhodnutí o organizační změně skutečnou, a tedy nikoli „fingovanou“ příčinou
(zastíráním jiné příčiny výpovědi) nadbytečnosti zaměstnance, coţ je jeden z obligatorních
předpokladů platnosti výpovědi z důvodu nadbytečnosti – musí být splněna podmínka, ţe
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výpověď zaměstnavatele byla zaměstnanci dána v takovém okamţiku, ţe pracovní poměr skončil
na základě této výpovědi (uplynutím výpovědní doby) nejdříve v pracovním dni předcházejícím
dni, v němţ nastane účinnost přijatých organizačních změn.
Dle rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 3338/2006 ze dne 18. 10. 2007 zaměstnanec
nemusí být vţdy pro zaměstnavatele nadbytečným jiţ v době podání výpovědi.
Rozsah soudního přezkumu rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně
Dle rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 1105/2001 ze dne 11. 4. 2002, vznikne-li
pochybnost, zda zaměstnavatel rozhodl o organizačních změnách, můţe se soud zabývat jen tím,
zda takové rozhodnutí bylo skutečně přijato a zda jej učinila k tomu oprávněná osoba,
tj. zaměstnavatel – fyzická osoba, nebo v případě zaměstnavatele, jeţ je právnickou osobou,
příslušný orgán zaměstnavatele – právnické osoby.
K tomu dále rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 1125/2007 ze dne 6. 2. 2008, dle něhoţ
soud není oprávněn posuzovat a přezkoumávat důvody, které zaměstnavatele k organizační
změně vedly.
Předstírané rozhodnutí o organizační změně
V rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 2095/2004 ze dne 12. 4. 2005 NS ČR konstatoval, ţe
rozhodnutí zaměstnavatele spočívající ve sníţení počtu zaměstnanců vykonávajících práci na
zmíněném úseku o jednoho není rozhodnutím ve smyslu § 52 písm. c) ZP, neboť představuje
pouze nástroj potřebný k nastolení stavu předpokládaného organizačním řádem a k dodrţení
maximálně přípustného počtu zaměstnanců. O rozhodnutí o organizační změně by mohlo jít jen
tehdy, kdyby účelem (smyslem) rozhodnutí bylo sníţení stavu zaměstnanců nebo změna v jejich
kvalifikačním sloţení oproti stavu, jak jej předpokládal dosavadní organizační řád.
Ţe se jedná o předstírané rozhodnutí o organizační změně rozhodnul NS ČR rovněţ ve
svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 1131/2008 ze dne 16. 4. 2009, kdyţ se jednalo o rozhodnutí
o zrušení pracovní pozice zaměstnance za situace, kdy tomuto zaměstnanci v souvislosti
s probíhajícím soudním sporem o určení neplatnosti předchozí výpovědi z pracovního poměru
nebyla přidělována práce podle pracovní smlouvy a kdy s výkonem této práce zaměstnancem
(učitelem) nebylo počítáno ani pro probíhající školní rok. Takovéto rozhodnutí bylo dle soudu ve
skutečnosti přijato za účelem zachování faktického stavu vylučujícího zaměstnance
z pracovní činnosti trvajícího jiţ od doby předchozí neplatné výpovědi z pracovního poměru.
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Výběr nadbytečného zaměstnance a jeho limity
Dle rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 3446/2006 ze dne 6. 9. 2007 nelze za organizační
změnu ve smyslu § 46 odst. 1 písm. c) ZP965 169 povaţovat samotný obecně pojatý záměr sníţit
počet zaměstnanců, nýbrţ jak ze samotného pojmu organizační změna vyplývá, konkrétní zásah
do organizační struktury, který má za následek, ţe práce zaměstnanců dotčených tímto opatřením
není v určitém místě organizační struktury zaměstnavatele nadále potřebná. Dotýká-li se
organizační změna relativně samostatné organizační jednotky tak, ţe určitá práce je potřebná jen
v omezeném rozsahu, platí, ţe o výběru zaměstnance, který je zde nadbytečný, rozhoduje
zaměstnavatel; moţnost výběru nadbytečného zaměstnance však nelze vztáhnout na libovolného
zaměstnance působícího kdekoliv jinde v rámci zaměstnavatele, na jehoţ pracovní místo
(pracoviště) neměla organizační změna ţádný vliv jen proto, ţe vzhledem k obsahu ujednání
o místu výkonu práce v pracovní smlouvě měl zaměstnavatel před organizační změnou právo,
aby v rámci své dispoziční pravomoci tomuto zaměstnanci přiděloval práci v pracovním místě,
které bylo rozhodnutím o organizační změně zrušeno.
Zákaz diskriminace při výběru nadbytečného zaměstnance
Dle M. Štefka170 z analyzovaných soudních rozhodnutí vyplývá, ţe zaměstnanec –
ţalobce obvykle vznese sám námitku diskriminace z důvodu věku a dále ţe niţší i vyšší soudy
jsou zdrţenlivé v utvoření závěru, ţe došlo k diskriminaci. K tomu viz kupř. rozsudek Okresního
soudu v Ostravě, kdy tento soud došel k názoru, ţe k diskriminaci z důvodu věku nedošlo,
protoţe na klinice onkologie i po dání výpovědi ţalobkyni zůstaly zaměstnány radiologické
asistentky ve věku blízkém věku ţalobkyně či starší a druhé zaměstnankyni (radiologické
asistentce), které byla dána výpověď se ţalobkyní, bylo v době dání výpovědi 38 let. 171 Obdobně
uzavřel i Městský soud v Brně ve svém rozsudku ze dne 17. 2. 2016, č. j. 38 C 137/2015-19,
kdyţ učinil úsudek o nediskriminaci na základě důkazů, jimiţ bylo prokázáno, ţe na katedře
občanské výchovy byli v rozhodném období zaměstnáni nejméně další tři zaměstnanci, jejichţ
věk se blíţil věku ţalobce, a nedošlo k systematizovanému odstraňování těchto osob a jejich
nahrazování mladšími (v minulosti docházelo k nahrazování zaměstnanců katedry aţ na základě
odchodů předchozích zaměstnanců do důchodu či jejich úmrtí).
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Pozn. autorky: dle aktuální právní úpravy se jedná o ust. § 52 písm. c) ZP.
Srov. ŠTEFKO, M. Výpověď pro nadbytečnost jako nástroj diskriminace z důvodu věku. Právní rozhledy. 2018,
č. 15–16, s. 545.
171
Viz rozhodnutí OS v Ostravě sp. zn. 85 C 145/2009.
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V souvislosti s diskriminací na základě věku uvádím naopak příklad, kdy mám za to,
mj. totoţně s docentem Hůrkou,172 ţe se o nepřímou diskriminaci na základě věku z hlediska
evropských předpisů jedná, a to v případě práva poskytnout odměnu při dosaţení ţivotního
jubilea.
Ochrana členů odborové organizace
NS ČR ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 1125/2007 ze dne 6. 2. 2008 opětovně uvedl,
ţe i kdyţ obecně platí, ţe o výběru nadbytečného zaměstnance rozhoduje výhradně
zaměstnavatel a soud není oprávněn v tomto ohledu rozhodnutí zaměstnavatele přezkoumávat,
zvýšená ochrana odborových funkcionářů, kteří se podílejí na spolurozhodování příslušného
odborového orgánu, modifikuje moţnost nezávislého výběru nadbytečného zaměstnance natolik,
ţe z více zaměstnanců vykonávajících tentýţ druh práce, který je v dalším období pro
zaměstnavatele potřebný jen v uţším rozsahu, je moţno zaměstnance uvedeného v § 59 odst.
2 ZP1965173 vybrat jako nadbytečného pouze tehdy, nelze-li po zaměstnavateli spravedlivě
poţadovat, aby zaměstnance dále zaměstnával.
K obsahu pojmu „spravedlivě požadovat“
NS ČR ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 938/2009 ze dne 4. 11. 2009 uvedl, ţe závěr,
zda jsou dány takové okolnosti a předpoklady toho, ţe po zaměstnavateli (ne)lze ve smyslu
§ 61 odst. 4 ZP (dle aktuální právní úpravy) spravedlivě poţadovat, aby zaměstnance dále
zaměstnával, je sice závislý v kaţdém jednotlivém konkrétním případě na uváţení samotného
soudu, nicméně v ţádném případě tomu nelze rozumět tak, ţe by se jednalo o moţnost úvahy bez
jakýchkoli limitů. Pro posouzení platnosti výpovědního důvodu podle § 52 písm. c) ZP
u konkrétního zaměstnance jsou dosti relevantní rovněţ individuálně hodnocené okolnosti, za
nichţ k organizační změně došlo. Soud totiţ při svém rozhodování můţe vzít v potaz ve
prospěch zaměstnance různé jiné další skutečnosti, jeţ se více či méně vztahují k práci údajně
nadbytečného zaměstnance. Takovými skutečnostmi lze rozumět osobu zaměstnance (věk,
ţivotní a pracovní zkušenosti), jeho dosavadní pracovní výsledky, přístup k plnění pracovních
povinností, schopnost týmové spolupráce, vycházení s ostatními kolegy, organizační schopnosti
či v neposlední řadě délku zaměstnání u zaměstnavatele apod.
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Srov. LÉKO, K. a P. HŮRKA. Pracovnímu právu chybí teorie. In: Ceskapozice.lidovky.cz [online]. 27. 2. 2015
[cit. 2020-02-02]. Dostupné z: http://ceskapozice.lidovky.cz/petr-hurka-pracovnimu-pravu-chybi-teorie-f12/tema.aspx?c=A150224_151347_pozice-tema_lube
173
Pozn. autorky: dle aktuální právní úpravy se jedná o § 61 odst. 2 ZP.
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6.4. Neplatnost výpovědi dle § 52 písm. d) a e) ve světle judikatury
K náležitostem lékařského posudku pro podání výpovědi
NS ČR ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 2785/2010 ze dne 4. 10. 2011 uvedl, ţe
lékařský posudek vydaný podle § 77 zákona č. 20/1966 Sb. ve znění pozdějších předpisů 174 je
způsobilým předpokladem a podkladem dání výpovědi z pracovního poměru podle § 52 písm. e)
ZP pouze v tom případě, pokud v něm bylo buď explicitně, případně jakkoli nevzbuzujíc
sebemenší pochybnost vyjádřeno, ţe zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pozbyl
způsobilost konat dále dosavadní práci dlouhodobě.
Absence lékařského posudku ke dni dání výpovědi
Dle rozhodnutí NS ČR ze dne 29. 1. 2016 sp. zn. 21 Cdo 1804/2015 i výpověď daná
zaměstnanci ze zdravotních důvodů, aniţ by ji měl zaměstnavatel podloţenou lékařským
posudkem, můţe být soudem uznána za platnou, pokud se během řízení prokáţe, ţe zaměstnanec
byl skutečně k výkonu práce zdravotně nezpůsobilý.
Výpovědní důvod dle § 52 písm. d) ZP vs. § 41 odst. 1 písm. b) ZP
NS ČR ve svém rozhodnutí ze dne 3. 11. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1276/2016, uvedl, ţe
nemůţe-li zaměstnanec konat dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo pro
ohroţení 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 § 41 odst.1 písm.b) ZP (a převést
zaměstnance na jinou práci, která je pro něj vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu
a schopnostem a pokud moţno i k jeho kvalifikaci) nebo podle § 52 písm. d) ZP (a dát
zaměstnanci výpověď z pracovního poměru). To tedy jinými slovy znamená, ţe jednak
zaměstnavatel můţe dát zaměstnanci výpověď podle § 52 písm. d) ZP, a to i za situace, kdy by
zaměstnavatel mohl zaměstnance převést na jinou práci, a jednak – pokud se zaměstnavatel
rozhodne volit tu variantu postupu, ţe zaměstnance převede na jinou práci, coţ můţe dokonce
i v případě, ţe s tím zaměstnanec nesouhlasí, tak pak je zcela v souladu s právní úpravou, ţe
zaměstnavatel nezvolil variantu postupu prostřednictvím dání výpovědi podle § 52 písm. d) ZP.

174

Pozn. autorky: § 43 odst. 3 ZSZS dle aktuální právní úpravy.
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Dohoda o rozvázání pracovního poměru a odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného
výdělku
Dle rozhodnutí NS ČR ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. 21 Cdo 983/2013, byla-li mezi
zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena dohoda o skončení pracovního poměru, přičemţ je
zcela bez významu, co bylo v dohodě uvedeno jako důvod rozvázání pracovního poměru a jestli
byl v době uzavření dohody zařízením závodní preventivní péče vydán lékařský posudek
o způsobilosti zaměstnance k práci, náleţí takovému zaměstnanci odstupné ve výši nejméně
dvanáctinásobku průměrného výdělku. Platí to za situace, ţe bude zjištěno, ţe zaměstnanec
v době uzavření výše uvedené dohody nesměl pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání
nebo pro ohroţení nemocí z povolání dále konat stávající práci a současně kumulativně s tím ţe
tato skutečnost byla skutečným důvodem skončení pracovního poměru mezi zaměstnancem
a zaměstnavatelem.
Odstupné v případě skončení pracovního poměru fikcí dle § 69 odst. 2 ZP
NS ČR ve svém rozhodnutí ze dne 28. 2. 2018, sp. zn. 21Cdo 4578/2017, uvedl, ţe
skončil-li pracovní poměr výpovědí zaměstnance dle § 52 písm. d) nebo e) ZP, jeţ byla soudem
určena neplatnou, a který zaměstnavateli neoznámil, ţe trvá na dalším zaměstnávání, fikcí
dohody podle § 69 odst. 2 ZP175 a byly-li skutečným důvodem zdravotní nezpůsobilosti
zaměstnance k výkonu dosavadní práce pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo
ohroţení touto nemocí, přísluší zaměstnanci právo na odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku
průměrného výdělku stejně jako v případě rozvázání pracovního poměru výpovědí danou
zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) ZP nebo dohodou z týchţ důvodů.
Určení, kdy se lékařský posudek stává způsobilým podkladem pro podání výpovědi
z pracovního poměru
NS ČR ve svém rozhodnutí ze dne 6. 6. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2206/2012, uvedl, ţe
výpověď podle § 52 písm. e) ZP, která byla dána zaměstnanci, ještě neţ uplynula lhůta k podání
návrhu na přezkoumání lékařského posudku, je předčasná; způsobilým podkladem pro podání
výpovědi z pracovního poměru je jen takový lékařský posudek, který je ke dni, v němţ byla
výpověď řádně doručena zaměstnanci, platný ve smyslu § 77 odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb.,
o péči o zdraví lidu, nebo který byl potvrzen vykonatelným rozhodnutím příslušného správního
úřadu, který lékařský posudek přezkoumává.
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Pozn. autorky: dle názoru autorky měl NS ČR na mysli § 69 odst. 3 ZP.
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Nezpůsobilost zaměstnance konat dosavadní práci pro pracovní úraz vs. nadbytečnost
NS ČR ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 2702/2011 ze dne 31. 8. 2012 uzavřel, ţe
jestliţe zaměstnavatel nemohl zaměstnankyni přidělovat práci podle pracovní smlouvy, protoţe
se zaměstnankyně stala zdravotně nezpůsobilou dosavadní práci vykonávat pro stav po
pracovním úrazu, a protoţe měl zákonnou povinnost převést ji na jinou práci, která by byla
přiměřená jejímu zdravotnímu stavu, schopnostem, a pokud moţno i kvalifikaci, nebo za situace,
neměl-li pro ni takovou práci, měl právo dát jí výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm.
d) nebo § 52 písm. e) ZP, pak pokud rozhodl o organizační změně spočívající ve zrušení jejího
pracovního místa z důvodu údajné nadbytečnosti, tak mezi nadbytečností zaměstnankyně
a rozhodnutím zaměstnavatele o organizační změně v takovém případě není příčinná souvislost,
coţ s sebou nese závěr, ţe její práce nemohla být pro zaměstnavatele v dalším období
nepotřebná.
Jednoznačnost lékařského posudku co do předurčení výpovědního důvodu
NS ČR ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 2669/2012 ze dne 4. 9. 2013 uzavřel, ţe
protoţe pro závěr, ţe zaměstnanec není zdravotně způsobilý dále konat dosavadní práci,
je nezanedbatelným a podstatným rovněţ to, zda důvodem zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance
je některá ze skutečností, jako jsou pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohroţení nemocí
z povolání, nebo zda u zaměstnance absentuje zdravotní způsobilost k výkonu dosavadní práce
z jiných („obecných“) důvodů, je nezbytné, aby bylo z lékařského posudku vţdy jednoznačně
a bez jakýchkoli pochyb zcela zřetelné, zda zjištěná zdravotní nezpůsobilost k dalšímu výkonu
dosavadní práce zakládá důvod k výpovědi podle § 52 písm. d) ZP, nebo k výpovědi podle § 52
písm. e) ZP. NS ČR uvedený poţadavek stanovuje nehledě na skutečnost, ţe právní úprava
s náleţitostí lékařského posudku s takovým rozlišováním v posudkovém závěru neuvaţuje.

6.5. Nároky zaměstnance z neplatné výpovědi
V případě neplatné výpovědi a včasného namítnutí její neplatnosti u soudu má jak
zaměstnanec, tak zaměstnavatel prostřednictvím zákonné úpravy ZP zajištěnou ochranu
v podobě zákonných nároků s takovou situací spojených. Nároky z neplatné výpovědi jsou
uvedeny v § 69–71 ZP a navzájem se liší jednak dle toho, zda se neplatnosti domáhá
zaměstnanec nebo zaměstnavatel, a dále dle toho, zda se zaměstnanec, nebo naopak
zaměstnavatel domáhá pokračování pracovního poměru, nebo naopak účastník nemá
zájem v pracovním poměru dále setrvat.
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K tomu viz z judikatury NS ČR: Ust. § 61 ZP176 upravuje práva a povinnosti účastníků
pracovního poměru v období, v němţ jsou jejich vztahy sporné v důsledku rozvázání pracovního
poměru, které učinil zaměstnavatel, ale jehoţ platnost zaměstnanec neuznává (a podal proto
u soudu ţalobu o určení jeho neplatnosti) a v němţ panuje (aţ do rozhodnutí soudu o ţalobě
o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru nebo do doby, neţ dojde k platnému
rozvázání pracovního poměru jinak) nejistota, zda pracovní poměr skutečně skončil (podle
zaměstnavatelem učiněného rozvázání pracovního poměru), nebo zda bude (můţe)
pokračovat.177
Nároky účastníků pracovního poměru jsou konečně odvislé od toho, zda v soudním sporu
mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem bude posouzena daná výpověď jako platná, či nikoli
a zda pracovní poměr na jeho základě skončil, či nikoliv.
6.5.1. Další zaměstnávání
Dostane-li zaměstnanec výpověď a rozhodne se její neplatnost uplatnit u soudu, můţe se
rozhodnout, zda bude trvat na dalším zaměstnávání u zaměstnavatele, či nikoli.
-

Zaměstnanec zaměstnavateli řádně oznámí, že na dalším zaměstnávání u něj trvá
Pokud se zaměstnanec rozhodne pro první z výše uvedených variant, tj. bude trvat na

dalším zaměstnávání (v období, neţ bude soudem pravomocně rozhodnuto o platnosti, či
neplatnosti dané výpovědi), pak § 69 ZP ukládá v takovém případě zaměstnanci povinnost,
oznámit to písemně zaměstnavateli, a to ve lhůtě tzv. bez zbytečného odkladu. Dle judikatury NS
ČR je uvedený poţadavek oznámení naplněn i v případě, ţe zaměstnanec tak neučinil ve
výpovědní době, ale teprve prostřednictvím ţaloby na neplatnost výpovědi. V té souvislosti
nutno dodat, ţe dle rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 2369/2000 ze dne 27. 6. 2001, aby se
jednalo o uplatnění poţadavku zaměstnance, resp. oznámení zaměstnance o trvání na dalším
zaměstnání prostřednictvím či v rámci ţaloby podané k soudu, pak nestačí, ţe podá ţalobu na
určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Takové oznámení zaměstnance totiţ nahrazuje
pouze taková ţaloba, v níţ zaměstnanec uplatnil nejen neplatnost rozvázání pracovního poměru,
ale také poţadavek na náhradu mzdy.
Následně záleţí na zaměstnavateli, zda bude, či nebude práci zaměstnanci přidělovat.
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Pozn. autorky: dle aktuální právní úpravy se jedná o § 69 ZP.
Stanovisko občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky, Cpjn 4/2004 ze
dne 9. června 2004 k některým otázkám rozhodování soudů ve věcech nároků z neplatného rozvázání pracovního
poměru podle ustanovení § 61 zákoníku práce.
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Rozhodne-li se zaměstnavatel kladně, pak následuje z jeho strany výzva na zaměstnance,
jejímţ obsahem je poţadavek nebo-li pokyn pro zaměstnance, aby se do práce dostavil. Současně
se v té souvislosti rovněţ vyţaduje na straně zaměstnavatele, aby mu výkon práce řádně
umoţnil, tj. jako kdyby mu ţádnou výpověď nedal a pracovní poměr trval. K tomu viz
dle judikatury,178 jestliţe zaměstnavatel se souhlasem zaměstnance odvolal výpověď
z pracovního poměru, nenáleţí zaměstnanci za dobu následující poté, co měl pracovní poměr na
základě odvolané výpovědi z pracovního poměru skončit, a po kterou nepřiděloval zaměstnanci
práci podle pracovní smlouvy, náhrada mzdy podle § 69 ZP z důvodu neplatného rozvázání
pracovního poměru, ale náhrada mzdy z důvodu překáţky na straně zaměstnavatele podle § 208
ZP.
Uvedený postup zaměstnavatele však nikterak neznamená, ţe zaměstnavatel následně
uznává, ţe výpověď, kterou zaměstnanci dal, je neplatná.
Rozhodne-li se zaměstnavatel záporně (tj. nebude zaměstnanci přidělovat práci dle
pracovní smlouvy), trvá pracovní poměr dále a zaměstnanec nekoná svou práci dle pracovní
smlouvy z důvodu „překáţky“ na straně zaměstnavatele. Zaměstnanec přesto aţ do
pravomocného rozhodnutí soudu ohledně sporu o neplatnost výpovědi musí být připraven práci
řádně konat kdykoliv na výzvu zaměstnavatele. Zaměstnanec je oprávněn v období, v němţ mu
není práce od původního zaměstnavatele přidělována, zaměstnat se u jiného zaměstnavatele,
nicméně na výzvu původního zaměstnavatele je vţdy povinen do původní práce nastoupit. V této
souvislosti je třeba zaměstnancům v takové situaci doporučit, aby svého nového zaměstnavatele
o uvedeném probíhajícím soudním sporu informovali a dohodli se na podmínkách a dalším
postupu pro případ, ţe by byli původním zaměstnavatelem k nástupu do předchozího zaměstnání
vyzváni nastoupit.
-

Zaměstnanec na dalším zaměstnání u zaměstnavatele netrvá
Pokud zaměstnanec na dalším zaměstnávání u zaměstnavatele netrvá a zaměstnanec

a zaměstnavatel se nedohodnou jinak, pak se dle ZP uplatní právní fikce, ţe předmětný pracovní
poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem skončil dohodou, a to uplynutím výpovědní doby.
Ohledně netrvání zaměstnance na dalším zaměstnávání je zcela lhostejné, jakou formou tak
zaměstnanec učinil, resp. vůbec neučinil, tj. byl nečinný. K tomu obdobně viz rovněţ
judikatura179, dle níţ netrvá-li zaměstnanec po neplatném rozvázání pracovního poměru na tom,
aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, nastává fikce skončení pracovního poměru dohodou.
178

Srov. rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 2584/2006 ze dne 2. října 2007.
Stanovisko občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky, Cpjn 4/2004 ze
dne 9. června 2004 k některým otázkám rozhodování soudů ve věcech nároků z neplatného rozvázání pracovního
poměru podle ustanovení § 61 zákoníku práce.
179
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U neplatného rozvázání pracovního poměru výpovědí končí pracovní poměr účastníků aţ
uplynutím výpovědní doby. Zaměstnanci, s nímţ byl pracovní poměr neplatně rozvázán
výpovědí, náhrada mzdy nenáleţí.
Pro oznámení, ţe zaměstnanec netrvá na dalším zaměstnávání, není ZP předepsána ţádná
forma. Takové oznámení je v souladu se ZP, ať uţ je učiněno komisivně, nebo naopak omisivně,
výslovně, či konkludentně. Například v situaci, kdy zaměstnavatel vyzve zaměstnance (po
zaměstnancově oznámení, ţe trvá na přidělování práce) k návratu do práce a deklaruje
připravenost přidělovat mu práci, lze si chování zaměstnance, který neučiní potřebná opatření
k návratu (kupř. neučiní kroky ke skončení svého pracovněprávního vztahu k jinému
zaměstnavateli, který v mezidobí zaloţil), vyloţit jako oznámení, ţe netrvá na dalším
zaměstnávání.180
6.5.2. Náhrada mzdy
Dostal-li zaměstnanec neplatnou výpověď a splnil-li podmínky co do oznámení
zaměstnavateli o poţadavku na dalším zaměstnávání, pak se má za to, ţe pracovní poměr mezi
zaměstnancem a zaměstnavatelem trvá a zaměstnanci vzniká nárok na náhradu mzdy.
Co do výše, zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného hrubého
výdělku, a to průměrného hodinového výdělku za rozhodné období, kterým je většinou
předchozí kalendářní čtvrtletí, tj. čtvrtletí, které předchází dni vzniku nároku na náhradu mzdy.
Tento nárok náleţí zaměstnanci ode dne, kdy zaměstnanec sdělil svůj zájem na dalším
zaměstnávání, a to ve stejné výši dle předchozího odstavce po celé období, po které náhrada
zaměstnanci přísluší. Konec takového období je buď den, kdy zaměstnanec můţe v práci opět
pokračovat, nebo den, ke kterému platně skončil daný pracovní poměr. K tomu obdobně viz
rovněţ judikatura,181 dle níţ NS ČR uvádí, ţe pokud zaměstnavatel neplní svoji zákonnou
povinnost vůči zaměstnanci spočívající v povinnosti přidělovat mu práci dle pracovní smlouvy
v případě, ţe zaměstnanec mu oznámil, ţe na dalším zaměstnávání trvá, pak povinnost
k poskytnutí náhrady mzdy je důsledkem porušení takové povinnosti zaměstnavatelem vůči
zaměstnanci. Náhrada mzdy podle § 69 odst. 1 ZP má v podstatě charakter ekvivalentu mzdy,
kterou si zaměstnanec nemohl vydělat proto, jelikoţ mu zaměstnavatel neumoţnil konat práci dle
pracovní smlouvy; účel zákona v tomto ohledu je reparace újmy zaměstnanci, kterou utrpěl
následkem protiprávního postupu zaměstnavatele.
180

Srov. ŘEHÁČEK, O. Ke střetu zájmu zaměstnance na dalším zaměstnávání po neplatném rozvázání pracovního
poměru a nového pracovněprávního vztahu v soudní judikatuře. Bulletin advokacie. 2009, č. 7–8.
181
Srov. ŘEHÁČEK, O. Ke střetu zájmu zaměstnance na dalším zaměstnávání po neplatném rozvázání pracovního
poměru a nového pracovněprávního vztahu v soudní judikatuře. Bulletin advokacie. 2009, č. 7–8.
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Náhrada mzdy dle § 69 odst. 1 ZP náleţí zaměstnanci samozřejmě pouze tehdy,
byla-li ţalovaná výpověď soudem pravomocně shledána neplatnou. V takovém případě je pak
zaměstnavatel povinen doplatit zaměstnanci náhradu mzdy za celou takovou výše uvedenou
dobu.
Právo na náhradu mzdy nemá povahu opětující se dávky; důvodně poţadovaná náhrada
mzdy proto můţe být zaměstnanci přiznána jen v takové výši, v jaké se stala splatnou v době
vydání rozhodnutí soudu, a nemůţe zaměstnanci být přisouzena do budoucna. Promlčecí doba
běţí od splatnosti kaţdé jednotlivé měsíční náhrady mzdy, aniţ by přitom bylo významné, zda
v té době jiţ bylo rozhodnuto o neplatnosti rozvázání pracovního poměru. 182 Ţalobou na náhradu
mzdy se tedy nelze domáhat zaplacení dosud nesplatných práv, ale výhradně jen práv po
splatnosti. 183
S účinností od 1. 1. 2012 má soud v řízení o náhradu mzdy ve smyslu § 69 odst 2 ZP
právo tzv. částečné moderace, tedy moţnost přiměřeně sníţit výši náhrady mzdy, k níţ je
zaměstnavatel jinak povinen při neplatné výpovědi, a to za situace, jestliţe celková doba
rozhodná pro náhradu mzdy je delší neţ 6 měsíců. Soud můţe poţadovanou náhradu mzdy pouze
a jen přiměřeně sníţit, vyloučené je, aby ji nepřiznal vůbec.
Soud ale k takovému kroku můţe přistoupit jedině na návrh zaměstnavatele,
zaměstnavatel tak nemůţe učinit samostatnou ţalobu jakoţto ţalobce, ale jen v rámci procesní
obrany ţaloby na náhradu mzdy podané ze strany zaměstnance.184
Pokud jde o limity, kritéria či skutečnosti, které by měl soud při svých úvahách
o případném sníţení reflektovat, k tomu viz kupř. následující judikatura:
Dle rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 3862/2012 ze dne 22. 10. 2013 je nutno mít za to,
ţe pro vyhodnocení toho, zda jsou splněny předpoklady pro sníţení nebo nepřiznání náhrady
mzdy podle § 61 odst. 2 ZP1965185, je bez zásadní relevance, zda zaměstnanec vyvíjel aktivitu
v tom směru, aby si zajistil jiné příjmy, popřípadě zda byl evidován u úřadu práce jako uchazeč
o zaměstnání. O přiměřeném sníţení či vůbec nepřiznání náhrady mzdy zaměstnanci, který se po
neplatném rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem nezapojil do práce u jiného
zaměstnavatele, můţe soud rozhodnout pouze za situace, kdyţ po posouzení a následném
vyhodnocení veškerých okolností daného případu dospěje k závěru, ţe zaměstnanec měl
182

Srov. DRÁPAL, L. in BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015,
s. 442. ISBN 978-80-7400-290-8.
183
Srov. MATYÁŠEK, P. Forma oznámení zaměstnance, ţe trvá na dalším zaměstnávání. In: BARANCOVÁ, H.
a A. OLŠOVSKÁ (eds). Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, ISBN
9788073804435.
184
Dtto poznámka pod čarou o dva řádky výše, str. 443.
185
Pozn. autorky: dle platné právní úpravy § 69 odst. 2 ZP.
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objektivní (skutečnou) moţnost zapojit se do práce u jiného zaměstnavatele za podmínek
v zásadě rovnocenných, nebo dokonce výhodnějších, neţ by měl při výkonu práce podle
pracovní smlouvy, kdyby zaměstnavatel plnil svou povinnost přidělovat mu tuto práci, ale ţe této
moţnosti bez váţných důvodů nevyuţil. S moţností (ve smyslu sankčním) sníţení, nebo
dokonce vůbec nepřiznání náhrady mzdy ZP v případě nedostatku aktivity zaměstnance při
hledání jiné práce či absence případné ţádosti adresované úřadu práce o zprostředkování
zaměstnání nepočítá.
Dále rovněţ rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 3032/2011 ze dne 26. 9. 2012, dle něhoţ
i kdyţ podmínky inzerovaných pracovních míst jsou rovnocenné, nebo dokonce výhodnější
v porovnání s podmínkami, které by měl zaměstnanec při výkonu práce podle pracovní smlouvy
uzavřené se zaměstnavatelem (zejména z hlediska výše výdělku a místa výkonu práce),
nepředstavují inzerované nabídky těchto míst, adresované neomezenému okruhu osob
splňujících podmínky inzerenta bezprostřední moţnost, aby se zaměstnanec na jejich základě
zapojil do práce, nýbrţ jen moţnost, aby se o tato pracovní místa – vedle případných dalších
zájemců – ucházel a snaţil se je získat. Nelze proto dovodit, ţe zaměstnanec se mohl zapojit
(a bez váţných důvodů se nezapojil) do práce u jiného zaměstnavatele za podmínek v zásadě
rovnocenných, nebo dokonce výhodnějších, neţ by měl při výkonu práce podle pracovní
smlouvy, kdyby zaměstnavatel plnil svou povinnost přidělovat mu sjednanou práci. Je tedy
nutno uvedenému závěru NS ČR rozumět tak, ţe pouze tehdy lze mluvit o tom, ţe se
zaměstnanec mohl zapojit do nové práce u nového zaměstnavatele a bez váţných důvodů se
nezapojil, kdyţ jej nový zaměstnavatel na inzerovanou pozici chce přijmout, ale zaměstnanec
nakonec odmítne? Na jednu stranu se lze ztotoţnit s tím, ţe i kdyţ mnohokrát chce zaměstnanec
sebevíc pracovat, a zúčastní se proto desítek výběrových řízení, přesto novou práci nezíská, na
druhou stranu by se ale dle mě jen ztěţí prokazovalo, ţe na kaţdém tomto výběrovém řízením se
zaměstnanec opravdu snaţil či ţe se jej neúčastnil pouze účelově, a to právě s ohledem na
takovouto judikaturu týkající se nároku na náhradu mzdy.
V souvislosti s moderačním právem soudu dle § 69 odst. 2 ZP ještě zmíním stanovisko
NS ČR ze dne 9. 6. 2004, sp. zn. Cpjn 4/2004,186 dle jehoţ čl. VI , byl-li zaměstnanci přiznán po
neplatném rozvázání pracovního poměru částečný invalidní důchod, resp. nyní invalidní důchod
pro invaliditu prvního a druhého stupně, je to zpravidla důvod k tomu, aby mu soud podle § 69
odst. 2 ZP sníţil poţadovanou náhradu mzdy. V té souvislosti si pokládám pro mě prozatím
186

Stanovisko občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. června
2004 k některým otázkám rozhodování soudů ve věcech nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru podle
ustanovení § 61 zákoníku práce.
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nezodpovězenou otázku, co by v případě, ţe zaměstnanec ze zdravotních důvodů jiţ vůbec
nemohl konat onu práci (kupř. byl klavírista a přišel o prst), znamenalo to „přiměřeně“ sníţit,
resp. jaká je minimální výše náhrady mzdy, kterou soud vţdy „musí“ přiznat (kdyţ platí, ţe
nemůţe nepřiznat vůbec).
6.5.3. Náhrada škody a nemajetkové újmy
Primární újmou, která zaměstnanci v případě neplatného rozvázání pracovního poměru
vzniká, je ztráta na výdělku, která je ze strany zaměstnavatele zaměstnanci kompenzována
povinností zaměstnavatele k náhradě mzdy, jak jiţ bylo podrobněji popsáno výše.
Nicméně dle konstantní judikatury187 musí být poškozenému zaměstnanci kromě
posledně uvedené náhrady mzdy nahrazeno vše, co mu v důsledku porušení povinností
zaměstnavatelem ušlo z toho důvodu, ţe nemohl vykonávat práce v souladu s pracovní
smlouvou, kdyţ mu škoda vznikla i tím, ţe se mu nedostalo těch plnění, jeţ byla poskytnuta
ostatním zaměstnancům, kteří vykonávali práci podle pracovní smlouvy.
S odkazem na výše uvedené zaměstnanci tak mohou vzniknout nároky na různá plnění ze
strany zaměstnavatele, vše ve smyslu takových plnění, která zaměstnavatel poskytuje ostatním
svým zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, tj. můţe se jednat kupř. o příspěvek na
dopravu, stravování apod. Zaměstnanec ale mj. s odkazem na jiţ výše posledně uvedené
rozhodnutí NS ČR nemá v případě neplatné výpovědi dané mu zaměstnavatelem nárok na
náhradu mzdy z důvodu nevyčerpané dovolené. K tomu viz z judikatury srov. jiţ opakovaně
zmiňované rozhodnutí NS ČR 21 sp. zn. Cdo 2343/2003 ze dne 30. 4. 2004, dle něhoţ § 61 aţ
§ 64 ZP188 mají povahu lex specialis, která vylučuje, aby na práva a povinnosti zaměstnance
a zaměstnavatele za období, v němţ jsou jejich vztahy sporné v důsledku rozvázání pracovního
poměru, byla aplikována zejména (jde-li o nárok zaměstnance podle § 61 ZP189) obecná
ustanovení ZP a jiných pracovněprávních předpisů o překáţkách v práci. Předepisuje-li § 61
odst.1 ZP,190 ţe zaměstnanci náleţí při neplatném rozvázání pracovního poměru náhrada mzdy
ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, ţe trvá na dalším
zaměstnávání, aţ do doby, kdy mu zaměstnavatel umoţní pokračovat v práci nebo kdy dojde
k platnému skončení pracovního poměru, nejpozději ale do právní moci soudního rozhodnutí,
kterým byla určena neplatnost rozvázání pracovního poměru, pak specialita této právní úpravy
vylučuje, aby při neplatném rozvázání mohla být za dobu, po níţ byly vztahy mezi účastníky
187

Viz rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 2343/2003 ze dne 30. 4. 2004.
Pozn. autorky: dle platné právní úpravy se jedná o § 69–72 ZP (neplatné rozvázání pracovního poměru).
189
Pozn. autorky: dle platné právní úpravy se jedná o § 69 ZP.
190
Pozn. autorky: dle platné právní úpravy se jedná o § 69 odst. 1 ZP.
188
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v důsledku rozvázání pracovního poměru sporné a po níţ zaměstnavatel neumoţnil zaměstnanci
konat práci, přiznána náhrada mzdy z jiného důvodu. V uvedeném období zaměstnanci nepřísluší
nejen náhrada mzdy podle § 130 ZP,191 ale ani náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou podle
§ 110b odst.2 a 4 ZP,192 popřípadě z jiného důvodu. Náhrada mzdy za dovolenou navíc nemůţe
zaměstnanci příslušet proto, ţe z důvodu neplatného rozvázání (neumoţnil-li zaměstnavatel
konat zaměstnanci práci) neodpracoval ţádný den a ţe nepřidělování práce zaměstnanci v tomto
období nepředstavuje překáţku v práci, která by se jinak (srov. § 40 nařízení vlády č. 108/1994
Sb.193) posuzovala jako výkon práce. Uvedeným postupem zaměstnanec, s nímţ byl neplatně
rozvázán pracovní poměr, ostatně nemůţe být poškozen; přísluší-li mu náhrada mzdy ve výši
průměrného výdělku po celou dobu, a to počínaje dnem, v němţ oznámil zaměstnavateli, ţe trvá
na dalším zaměstnávání, aţ do dne, kdy mu zaměstnavatel umoţní pokračovat v práci nebo kdy
dojde k platnému skončení pracovního poměru, nejpozději do právní moci soudního rozhodnutí,
kterým byla určena neplatnost rozvázání, pak tu není ţádný důvod k tomu, aby za stejné období
(jeho část) měl obdrţet další náhradu mzdy například z důvodu nevyčerpané dovolené.
Dle mého názoru dále, vycházím-li z analogie aktuální judikatury, konkr. rozsudku NS
ČR ze dne 30. 8. 2000, sp. zn. 21 Cdo 498/2000, ke vzniku škody na straně zaměstnance můţe
dojít i v důsledku té skutečnosti, ţe zaměstnance odmítne zaměstnat jiný zaměstnavatel z toho
důvodu, ţe zaměstnanec porušil povinnosti, jejichţ porušení je výpovědním důvodem dle § 52
písm. d) ZP, nicméně později bude soudem rozhodnuto o neplatnosti takové výpovědi.
Rovněţ jsem se v rámci přebírání se judikaturou týkající se nároků zaměstnance
z neplatného rozvázání pracovního poměru dostala k otázce tzv. nenárokových sloţek mzdy.
S odkazem na jiţ ustálenou judikaturu soudů, kupř. srov. rozsudek NS ČR ze dne 8. 11. 2004,
sp. zn. 21 Cdo 537/2004, je třeba důsledně rozlišovat „nárokové“ a „nenárokové“ sloţky mzdy.
Zatímco tzv. nároková sloţka mzdy představuje mzdový nárok, který je zaměstnavatel povinen
uspokojit, jestliţe zaměstnanec splní stanovené předpoklady a podmínky, tzv. nenároková sloţka
mzdy poskytuje zaměstnanci nárok na stanovené plnění jen tehdy – bez ohledu na splnění
předpokladů a podmínek stanovených pro její poskytnutí – kdyţ zaměstnavatel o jejím přiznání
zaměstnanci také rozhodne. Pro tzv. nenárokovou sloţku mzdy je tedy charakteristické, ţe bez
vydání rozhodnutí zaměstnavatele o jejím přiznání má povahu pouze fakultativního plnění;
jestliţe však zaměstnavatel rozhodne o jejím přiznání (zda a kdy takové rozhodnutí učiní, závisí
jen na úvaze zaměstnavatele), je povinen tuto sloţku mzdy zaměstnanci poskytovat. Původně
191

Pozn. autorky: dle platné právní úpravy se jedná o § 208 ZP (jiné překáţky v práci na straně zaměstnavatele).
Pozn. autorky: dle platné právní úpravy se jedná o § 222 odst. 2 ZP (náhrada za dovolenou).
193
Pozn. autorky: aktuálně zrušeno zák. č. 262/2006 Sb.
192

122

tzv. nenároková (fakultativní) sloţka mzdy se tedy v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o jejím
přiznání stává sloţkou mzdy nárokovou (obligatorní) a takto vzniklý nárok na mzdu (část mzdy)
lze následně zcela nebo zčásti zrušit (odebrat, odejmout), jen jestliţe to umoţňuje pracovní nebo
jiná smlouva uzavřená mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo kolektivní smlouva anebo
vnitřní mzdový předpis a pouze pokud budou splněny podmínky v nich stanovené.
S odkazem na uvedené mám pak za to, ţe pokud zaměstnavatel vydal rozhodnutí
o přiznání takové odměny jiným zaměstnancům, pak mj. i s odkazem na zákaz diskriminace je
i náhrada takové odměny nárokem neplatností skončení pracovního poměru poškozeného
zaměstnance.
Rovněţ za zmínku stojí, ţe dání neplatné výpovědi je soudy vnímáno a vykládáno jako
(zaviněné) porušení pracovní povinnosti. Vzhledem k tomu, ţe dle § 265 odst. 2 ZP má
zaměstnanec právo, aby mu byla vţdy nahrazena škoda, kterou mu způsobili porušením právních
povinností v rámci plnění pracovních úkolů zaměstnavatele zaměstnanci jednající jeho jménem,
pak jelikoţ mezi základní povinnosti vedoucího zaměstnance patří mimo jiné povinnost
dodrţovat právní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané a také povinnost dodrţování
právních předpisů zabezpečovat, pokud vedoucí zaměstnankyně dala (jménem zaměstnavatele)
zaměstnanci výpověď z pracovního poměru ve smyslu § 52 písm. c) ZP, aniţ by pro dání
výpovědi podle tohoto ustanovení byly splněny zákonné podmínky, porušila svoji pracovní
povinnost dodrţovat právní předpisy vztahující se k práci jí vykonávané a zaměstnanci tím
vznikla škoda, na jejíţ náhradu má nárok. Na existenci příčinné souvislosti mezi porušením
pracovní povinnosti vedoucí zaměstnankyní a škodou na straně zaměstnavatele v podobě
náhrady platu vyplacené zaměstnanci přitom nic nemění okolnost, ţe ke vzniku povinnosti
zaměstnavatele zaplatit zaměstnanci náhradu platu bylo nutné, aby zaměstnanec podal ţalobu
o neplatnost výpovědi a oznámil zaměstnavateli, ţe trvá na dalším zaměstnávání. Pokud jde
o zavinění jako další předpoklad odpovědnosti vedoucí zaměstnankyně za škodu podle § 250 ZP,
postačuje zavinění ve formě nevědomé nedbalosti.194
Kromě škody majetkové můţe zaměstnanci vzniknout rovněţ nemajetková neboli
morální újma. O takový případ se jedná, je-li porušena kupř. čest či váţnost, příp. soukromí
zaměstnance.

194

Srov. rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 4353/2017 ze dne 14. 12. 2017.
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Lze tak mluvit o neoprávněném zásahu do osobnosti zaměstnance ve smyslu
§ 81 a násl. NOZ,195 v návaznosti na to je pak zaměstnanec oprávněn poţadovat po
zaměstnavateli odškodnění, resp. odčinění takto mu vzniklé morální újmy, a to prostřednictvím
přiměřeného zadostiučinění.196

6.6. Nároky zaměstnavatele z neplatné výpovědi
-

Nárok na náhradu škody
Ke vzniku škody na straně zaměstnavatele ze strany zaměstnance je nezbytné, aby:

(i) zaměstnanec při plnění pracovních úkolů či v přímé souvislosti s ním porušil své povinnosti,
(ii) nastal vznik škody, (iii) mezi škodou a porušením povinností byl kauzální nexus
a (iv) jednání zaměstnance bylo zaviněné.197
Má-li mít zaměstnavatel nárok na náhradu škody z důvodu neplatné výpovědi dané
zaměstnancem, pak musí být splněny následující podmínky: i) pravomocným rozhodnutím soudu
musí být stanovena neplatnost výpovědi dané zaměstnancem, ii) zaměstnavatel musel řádně
oznámit zaměstnanci, ţe trvá na jeho dalším zaměstnávání, a do třetice iii) zaměstnanec přes
výzvu zaměstnavatele ve výkonu práce nepokračoval. Takto eventuálně vzniklá majetková újma
by totiţ zaměstnavateli nevznikla, kdyby zaměstnanec dle výzvy zaměstnavatele v práci řádně
pokračoval. Protiprávní jednání zaměstnance v případě neplatné výpovědi je pak v tom, ţe
v rozporu s § 70 ZP ve spojení s § 38 odst. 1 písm. b) ZP (tj. podle pokynů zaměstnavatele konat
osobně práci podle pracovní smlouvy a dodrţovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního
poměru) zaměstnanec ve své práci nepokračoval.
V případě náhrady škody dle § 250 ZP, resp. § 257 ZP je zaměstnanec povinen hradit
zaměstnavateli pouze skutečnou škodu primárně uvedením v předešlý stav, příp. v penězích.
Ušlý zisk je zaměstnavatel oprávněn poţadovat pouze v případě úmyslně způsobené škody. Ve
srovnání s občanským právem lze tedy v oblasti úpravy ZP zaznamenat rozdíl, kdyţ dle NOZ se
hradí obě sloţky škody,198 primárně uvedením do původního stavu. Pokud to není dobře moţné
nebo pokud o to poţádá poškozený, pak v penězích.

195

„Osobnostní práva spadají jako ústavně zaručená základní přirozená práva pod ústavní ochranu, přičemž
hmotněprávní podmínky pro jejich výkon a ochranu jsou svěřeny občanskému zákoníku.“ Srov. TŮMA, P. in
LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 392. ISBN
978-80-7400-529-9.
196
Srov. § 2894 a § 2956 NOZ.
197
K tomu srov. rozsudek NS ČR sp. zn. 21 Cdo 1111/2001 ze dne 13. 8. 2002.
198
Viz § 2952 NOZ.
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Skutečnou škodou v případě neplatného rozvázání pracovního poměru zaměstnancem
budou zejména náklady, které zaměstnavatel vynaloţí na příplatky za práci přesčas či práci
noční, pokud namísto zaměstnance, který neplatně rozvázal pracovní poměr, vykonávali-li jeho
práci jiní zaměstnanci v noci či v rámci přesčasu anebo kupříkladu smluvní pokuta za zpoţdění
při plnění zakázky. Ušlý zisk pak můţe představovat hodnota zakázky, která zaměstnavateli ušla
v důsledku toho, ţe zaměstnanec, který neplatně rozvázal pracovní poměr, nenastoupil v rozporu
s výzvou zaměstnavatele do práce.199
Co do výše hrazené škody, je odpovědnost zaměstnance omezena, a to čtyřapůlnásobkem
jeho průměrného měsíčního výdělku; vyjma škody způsobené úmyslně. Povinnost prokázat
zavinění v případném soudním sporu má zaměstnavatel.
Zaměstnanec je povinen k náhradě škody od doby, kdy jej zaměstnavatel písemně
oznámil, ţe trvá na tom, aby dále konal svou práci. Zaměstnanec je povinen k náhradě škody aţ
do doby, kdy bude pravomocně rozhodnuto, ţe rozvázání pracovního poměru je neplatné, či do
doby, kdy pracovní poměr zaměstnance skončí jiným platným způsobem.200 Právo na náhradu
škody však zaměstnavateli vznikne vţdy jen v případě, ţe po celou dobu trvání sporu trval na
tom, aby zaměstnanec konal práci a zaměstnanec tak neučinil.
Vzhledem k tomu, ţe dle aktuální úpravy ZP můţe dát zaměstnanec výpověď
z jakéhokoliv důvodu, či dokonce i bez jeho uvedení, pak soudní spor zahájený ze strany
zaměstnavatele o neplatnost výpovědi dané zaměstnancem není tak úplně „na pořadu dne“. Lze
odhadovat, ţe pokud se na straně zaměstnavatele nejedná o zcela stěţejního zaměstnance, který
je pro zaměstnavatele z jakéhokoli důvodu z jeho pohledu nenahraditelný, pak je pro
zaměstnavatele méně trnitá cesta rovnou se ohlédnout po novém zaměstnanci neţ jít do soudního
sporu.
-

Náhrada nemajetkové újmy
Je-li zaměstnavatel jakoţto fyzická osoba neoprávněně zasaţen na svých osobnostních

právech, je oprávněn domáhat se na zaměstnanci náhrady morální neboli nemajetkové újmy ve
formě přiměřeného zadostiučinění dle § 81 NOZ. Takovým zásahem moţno rozumět kupř. nikoli
pravdivé tvrzení zaměstnance o zaměstnavateli a skutečnostech s pracovním poměrem u něj úzce
souvisejícími.

199

Srov. DRÁPAL, L. in BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015,
s. 459. ISBN 978-80-7400-290-8.
200
Srov. DRÁPAL, L. in BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015,
s. 459. ISBN 978-80-7400-290-8.
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V případě zaměstnavatele jakoţto právnické osoby můţe být takovým zásahem
poškození dobré pověsti právnické osoby. Takový zaměstnavatel se bude muset domáhat své
ochrany dle § 2910 NOZ (porušení povinnosti stanovené zákonem a zasaţení tak do absolutního
práva poškozeného) ve spojení s § 135 odst. 2 NOZ, kdyţ můţe poţadovat, aby bylo od
neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek.
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7. Výpověď ze strany zaměstnance
Skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance výpovědí upravuje § 50 odst. 3 ZP,
dle něhoţ zaměstnanec můţe dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání
důvodu, ZP tedy nikterak specificky či podmíněně nestanovuje zvláštní předpoklady tohoto
způsobu rozvázání pracovního poměru zaměstnancem. Uvede-li zaměstnanec nějaký konkrétní
důvod skončení pracovního poměru ve výpovědi, nemá to na platnost výpovědi vliv. Pokud by
zaměstnanec uvedl jako výpovědní důvod skončení pracovního poměru organizační změny podle
§ 46 odst. 1 písm. a) aţ c) ZP, nemá to vliv na poskytnutí odstupného. Nárok na odstupné podle
§ 60 ZP v tomto případě nevzniká.201
Podstatnými náleţitostmi tohoto jednostranného právního jednání zaměstnance je
dodrţení písemné formy, její doručení zaměstnavateli a obecné náleţitosti právního jednání.
Nebyla-li písemná výpověď z pracovního poměru řádně doručena druhé straně, není to
důvodem její neplatnosti; nyní platná právní úprava vychází z toho, jak jiţ bylo výše v této práci
uvedeno, ţe dokud nebylo právní jednání „doručeno, neexistuje“, není právním jednáním (nemá
ţádné právní následky). Nedostatek řádného doručení výpovědi z pracovního poměru druhé
straně má proto za následek, ţe vůbec nenastaly (nemohly nastat) její právní účinky, tedy –
řečeno jinak – ţe „tu výpověď z pracovního poměru není“, a ţe proto pracovní poměr nadále
trvá, i kdyţ nebyla (a ani nemohla být) určena její neplatnost. Totéţ platí, nebyly-li doručeny
druhé straně pracovního poměru písemné odvolání výpovědi nebo písemný souhlas s odvoláním
výpovědi.202
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem musí být určitá. Vzniknou-li
pochybnosti o určitosti písemného projevu vůle – výpovědi z pracovního poměru – a není moţné
provést výklad písemného projevu vůle jen na základě listiny, v níţ je obsaţen, je třeba zabývat
se zejména tím, za jakých okolností byl projev vůle účastníka směřující k rozvázání pracovního
poměru výpovědí učiněn a zda za těchto okolností bylo mezi účastníky zřejmé, proč byla
výpověď z pracovního poměru dána.203
Doručení výpovědi dané zaměstnancem zaměstnavateli je upraveno v § 337 ZP.
Zaměstnanec můţe doručit výpověď osobně v sídle zaměstnavatele, příp. nikterak neobvyklé
není doručování prostřednictvím provozovatele poštovních sluţeb. Uvedené způsoby jsou
201

Srov. JAKUBKA, J. Výpověď z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada
Publishing, 2000, s. 51. ISBN 80-7169-983-7.
202
Srov. DRÁPAL, L. in BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015,
s. 302. ISBN 978-80-7400-290-8.
203
Srov. rozsudek NS ČR ze dne 12. 9. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2999/2000.
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moţnými způsoby doručení, nikoli nezbytnými pod sankcí neplatnosti či jinou sankcí. Pokud
s tím zaměstnavatel souhlasí, můţe zaměstnanec doručit takovou písemnost rovněţ
prostřednictvím sítě nebo sluţby elektronických komunikací na elektronickou adresu,204 a to
tehdy, pokud oznámil takovou elektronickou adresu pro tento účel zaměstnanci. ZP nikde
nestanoví, ţe by výpověď zaměstnance musela být doručena zaměstnavateli do vlastních rukou,
zaměstnanec

můţe

výpověď

v podstatě

zaměstnavateli

doručit

jakýmkoli

způsobem

umoţňujícím, ţe se výpověď prokazatelně dostane do dispozice zaměstnavatele. K tomu viz
srov. kupř. rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 2172/2003 ze dne 10. 5. 2004, dle něhoţ
písemnosti zaměstnance určené jeho zaměstnavateli lze doručit nejen prostřednictvím pošty, ale
i pomocí kaţdé fyzické nebo právnické osoby, která bude ochotna doručení provést, nebo
osobním předáním statutárnímu orgánu zaměstnavatele, k tomu určenému zaměstnanci,
popřípadě kaţdému vedoucímu zaměstnanci, který mu je nadřízen.
Doručení výpovědi za strany zaměstnance zaměstnavateli je „splněno, jakmile ji
převzal“; slovo „převzetí“ tu dle výkladové komentářové literatury205 vyjadřuje stav, ţe se
písemnost dostala do sféry dispozice zaměstnavatele, a ţe tedy zaměstnavatel získal (měl)
moţnost se s obsahem písemnosti seznámit, aniţ by bylo významné, zda tak opravdu učinil.
Rovněţ v případě výpovědi dané zaměstnancem se uplatní moţnost uţití institutu
odvolání výpovědi. Odvolat výpověď lze vţdy, pokud odvolání výpovědi dojde zaměstnavateli
nejpozději současně s výpovědí z pracovního poměru. Poté, co jiţ byla výpověď doručena,
je nutný k platnému odvolání souhlas zaměstnavatele. Odvolání výpovědi i souhlas s jejím
odvoláním má předepsanou písemnou formu.
Délka výpovědní doby je nejméně dva měsíce. Delší výpovědní doba můţe být platně
mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednána pouze v pracovní smlouvě nebo jiné smlouvě
o prodlouţení výpovědní doby. Dle rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 2209/2000 ze dne 15. 10.
2001, neuvede-li zaměstnavatel nebo zaměstnanec ve výpovědi výpovědní dobu vůbec, nebo ji
uvede nesprávně, není výpověď neplatná, avšak pracovní poměr končí uplynutím zákonné
výpovědní doby.

204

Srov. § 337 odst. 1 a 2 ZP.
Srov. DRÁPAL, L. in BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015,
s. 1379. ISBN 978-80-7400-290-8.
205
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-

Výpověď zaměstnance v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávního
vztahu
Výpovědí ze strany zaměstnance můţe dojít ke skončení pracovního poměru i za situace,

kdy se mění zaměstnavatel v důsledku přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na
nového, přejímajícího zaměstnavatele, a zaměstnanec u něj nechce nadále setrvat, kdyţ právě
taková výpověď, kterou zaměstnanec podá v souvislosti s přechodem práv a povinností / jejich
výkonu z pracovněprávního vztahu, je právním prostředkem, jímţ můţe zabránit onomu
přechodu ze svého pracovněprávního vztahu na přejímajícího zaměstnavatele. Legislativní
úprava předmětného přechodu je inspirována nebo spíše „poznačena“ směrnicí Rady 2001/23/ES
ze dne 12. března 2001 o sbliţování právních předpisů členských států týkajících se zachování
práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů. Pro
předmětný přechod není nikterak potřebný souhlas zaměstnanců.
Přechod uvedených práv a povinností je ze strany NS ČR vykládán dosti široce. K tomu
viz kupř. rozhodnutí NS ČR ze dne 14. 7. 2016, sp. zn. 21 Cdo 3712/2015,206 dle mého názoru
docela překvapivé, kdyţ v tomto případě NS ČR dovodil přechod práv a povinností zaměstnanců
dle § 338 ZP v důsledku změny nájemce kavárny v obchodním centru, a to na základě právního
jednání pronajímatele. Dle NS ČR podkladem přechodu nemusí být pouze smlouva mezi
dosavadním a přejímajícím zaměstnavatelem, ale jakékoliv právní jednání, na jehoţ základě
dojde k ukončení činnosti jedním zaměstnavatelem a pokračováním v činnosti obdobného druhu
jiným zaměstnavatelem. Takovému postupu dokonce dle NS ČR odpovídá i právní jednání
pouze pronajímatele bez vzájemné součinnosti dotčených zaměstnavatelů, resp. dokonce bez
vědomí, natoţ shodné vůle obou zaměstnavatelů a zaměstnanců; NS ČR uzavřel, ţe k přechodu
práv a povinností dochází i v případě ukončení nájmu nebytových prostor, v nichţ dosavadní
zaměstnavatel provozuje svou činnost (plní své úkoly), a uzavření smlouvy o nájmu těchto
prostor mezi pronajímatelem a novým nájemcem, který v nich pokračuje v plnění úkolů nebo
činností dosavadního zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu.
Dotčení

zaměstnanci

jsou

po

přechodu

povinni

pracovat

pro

přejímajícího

zaměstnavatele, vyjma případů zaměstnanců, kteří právě v souladu s a za splnění předpokladů
v § 51a ZP podali výpověď, tj. ještě přede dnem nabytí účinnosti přechodu práv a povinností
z pracovněprávních vztahů a současně, byl-li dle obsahu výpovědi důvod nebo alespoň pohnutka
k jejímu podání očekávaný předmětný přechod na přejímajícího zaměstnavatele.

206

Srov. rozsudek NS ČR ze dne 14. 7. 2016, sp. zn. 21 Cdo 3712/2015.
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Dle § 51a ZP dochází v případě takto podané výpovědi ke zkrácení výpovědní doby, kdyţ
přestoţe ze zákona činí výpovědní doba nejméně dva měsíce, pracovní poměr na základě
takovéto výpovědi skončí vţdy nejpozději v den, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu
práv a povinností / jejich výkonu z pracovněprávních vztahů.
Zhoršil-li nový zaměstnavatel podstatně pracovní podmínky a podá-li zaměstnanec
výpověď teprve poté, co předmětný přechod nabyl účinnosti a nejpozději do dvou měsíců ode
dne nabytí účinnosti předmětného přechodu, můţe se domáhat u soudu určení, ţe k rozvázání
pracovního poměru došlo právě z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v jeho
neprospěch.
Pokud by bylo soudem rozhodnuto o důvodnosti zaměstnancem podané ţaloby na
podstatné zhoršení pracovních podmínek, zaměstnanec by měl pak právo na odstupné v souladu
s § 67 odst. 1 ZP a § 339a ZP, přičemţ do délky pracovněprávního vztahu k přejímajícímu
zaměstnavateli se započítává rovněţ délka působení zaměstnance u dosavadního (převádějícího)
zaměstnavatele.
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Závěr
Účelem této rigorózní práce bylo blíţe a uceleněji probrat a shrnout skončení pracovního
poměru výpovědí, důvody výpovědi a v tomto kontextu s tím více či méně bezprostředně
související instituty. Při hodnocení či analýze právní úpravy výpovědních důvodů je nezbytné
neopomíjet jak princip autonomie vůle, tak princip ochrany slabší strany. Pracovní právo je
odvětví, jeţ je protkáno poměrně hustě kogentními normami, coţ s sebou přináší ruku v ruce
intenzivnější aplikaci principu ochrany slabší strany pracovněprávního vztahu, tedy
zaměstnance, ve srovnání s ostatním soukromým právem. Uvedené platí obzvláště v případě
výpovědi dané zaměstnanci zaměstnavatelem.
Výpověď lze v praxi povaţovat za nejčastější jednostranný způsob skončení pracovního
poměru. Jelikoţ výpověď z pracovního poměru představuje určitě nikoli zanedbatelný zásah do
postavení toho, vůči komu směřuje, ZP na tuto skutečnost reaguje stanovením nemalého počtu
pravidel její platnosti. Přestoţe patříme mezi krajiny s kontinentálním typem právního systému,
judikaturu v této souvislosti nutno mít za nepřehlédnutelnou, významně dotvářející zákonné
znění. I přestoţe bohatá a početná soudní rozhodnutí, kupř. a mj. v oblasti organizačních změn,
jiţ významně pomohla ozřejmit pravidla či omezení této dílčí pracovněprávní problematiky,
existuje stále hodně otázek, na něţ se odpovědí, zdá se, teprve dočkáme.
Stávající právní úprava skončení pracovního poměru výpovědí je aktuálně odbornou
veřejností z převáţné většiny hodnocena jako dosti rigidní, tedy neposkytující příliš prostoru
k moţnostem odklonu od zákonného znění, coţ lze chápat jako odraz toho, ţe pracovní poměr je
důleţitým socioekonomickým institutem. V této souvislosti mi nicméně vystanula na mysli
otázka – „jak moc“ je prezentovaná favorizace ochrany slabší strany pracovněprávního vztahu
(tedy zaměstnance) nutná či vhodná? Je zaměstnanec skutečně v tak nerovném postavení, aby jej
musela pracovněprávní úprava aţ tak „protěţovat“? Nelze opomíjet, ţe zaměstnanec je ve
smyslu nepříznivých dopadů výpovědi chráněn i jinak, kupř. v právu sociálního zabezpečení.
Na jednu stranu by z hlediska flexibility pracovního poměru bylo moţno povaţovat
změnu v případě výpovědi ve smyslu vyšší míry volnosti za vítanou, protoţe by zaměstnavatel
měl moţnost mnohem operativněji reagovat na změny na trhu práce. Nejsou nikterak nereálné
situace, kdy vznikne zaměstnavateli potřeba dát výpověď a takový případ není tak úplně pokryt
některým z důvodů taxativně uvedených v § 52 ZP. Z toho důvodu není dle mě zcela nedůvodné
či nelogické zamyslet se nad tím, zda výpovědní důvody nepojmout jako katalog
s demonstrativním výčtem vypočtených situací, kdy by bylo dání výpovědi po právu.
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Pokud si ale na druhou stranu uděláme pomyslný test proporcionality, pak docházíme
k závěru, ţe zvýšení flexibility na straně zaměstnavatele nese s sebou zákonitě niţší míru
poskytované ochrany zaměstnanci.
Jako určitý průlom do taxativního výčtu výpovědních důvodů je chápán návrh nového
výpovědního důvodu spočívajícího v osobě zaměstnance. Zaměstnavatel by tak mohl dát
zaměstnanci výpověď, nelze-li vzhledem k jiným důvodům neţ uvedeným v § 52 písm. d) aţ f)
ZP spočívajícím v osobě zaměstnance po zaměstnavateli spravedlivě poţadovat, aby pracovní
poměr dále pokračoval. Takto formulovaná skutková podstata by mohla zaměstnavateli umoţnit
dát výpověď kupř. zaměstnanci, který porušuje stanovené povinnosti vyplývající z reţimu
dočasně práce neschopného pojištěnce.207
Jako přínos bych viděla i další, jiţ navrhované (zatím ale nikoli přijaté) změny zákonné
úpravy jako kupř. zavedení vykoupení se ze zaměstnání, dále moţná sloučení některých
výpovědních důvodů za účelem větší eliminace potíţí s jejich aplikací či změnu započetí běhu
výpovědní doby.
Zmiňované vykoupení se ze zaměstnání, jeţ by umoţnilo, aby zaměstnavatel či
zaměstnanec nemuseli dodrţet celou výpovědní dobu a aby za to bylo druhému účastníkovi
pracovněprávního vztahu poskytnuto peněţité vyrovnání, by nepochybně bylo přínosem. V praxi
by to mělo znamenat, ţe uvede-li zaměstnavatel nebo zaměstnanec ve výpovědi, ţe namísto
dodrţení části výpovědní doby poskytne druhému účastníkovi peněţité vyrovnání, skončí
pracovní poměr po uplynutí zkrácené výpovědní doby uvedené ve výpovědi. Zkrácená
výpovědní doba by neměla být kratší neţ 1 týden.208 Tento institut bych viděla jako vítanou
novinku v naší právní úpravě, kdy se v podstatě v konečném důsledku jedná o spokojenost na
obou stranách ukončovaného pracovněprávního vztahu.
Jako otázku bych viděla případnou změnu spočívající v zavedení moţnosti „bezdůvodné
výpovědi“ s nějakým způsobem zákonem nastavenou kompenzací. Je pravda, ţe v tomto případě
inspiraci v sousedních zemí EU hledat nemůţeme, jelikoţ ţádná z nich takto výpovědní důvod
nastavený nemá. Tuto úpravu lze nicméně najít v severoamerické právní kultuře, kde je
zaměstnavateli umoţněno vypovědět pracovní poměr z jakéhokoli nediskriminačního důvodu
(institut „at wil“).

207

Srov. HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pracovním
právu. Praha: Auditorium, 2009. ISBN 978-80-9037-860-4.
208
Srov. DANDOVÁ, E. Připravované změny zákoníku práce. Bezpečnost a hygiena práce. 2009,
č. 5, s. 6.
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Na jednu stranu by to asi s sebou přineslo sníţení počtu ve finále zbytečných soudních
sporů (kupř. kdy zaměstnavatel uměle vykonstruuje důvod výpovědi, jen aby se mohl
zaměstnance, kterého jiţ nepotřebuje, „právoplatně“ zbavit) a zaměstnavatelé by se stali
odváţnějšími při přijímání zaměstnanců, kdyţ by způsob skončení pracovního poměru v případě
potřeby z důvodu jakékoli nespokojenosti či jiné okolnosti byl oproti aktuální úpravě mnohem
snazší.
Dále by bylo moţná vhodné, či dokonce přínosné zamyslet se nad tím, zda úpravu
skončení pracovního poměru výpovědí současně nerozlišovat i v závislosti na diferenciaci
zaměstnavatelů podle počtu jejich zaměstnanců. Je totiţ v některých případech drobných
zaměstnavatelů neúměrné ochraně zaměstnanců, poţadovat po takových zaměstnavatelích, aby
suplovali roli státu v sociální sféře v takovém rozsahu, jako je tomu dneska. Kaţdopádně je však
nutno jakoukoli změnu ve prospěch zaměstnavatelů laické veřejnosti zřetelně a důkladně
odprezentovat, jinak nelze vyloučit riziko, ţe se uvedený záměr bude vykládat jinak, resp. úplně
naopak, neţ by bylo myšleno, kupř. jako snaha zvýhodnit zaměstnavatele na úkor větší
nezaměstnanosti. Dovolím si ale říct, ţe kaţdopádně stávající či případně ještě větší rigidita
pracovněprávní úpravy nezaručí ani nepřinese niţší nezaměstnanost.
Z jiţ dávnějších změn lze z mého pohledu pozitivně ve prospěch zaměstnavatelů
posoudit, ţe jim odpadly některé povinnosti, kupř. tzv. nabídková povinnost, jeţ sice
poskytovala ochranu zaměstnanci, ale „za cenu“ vyšších nákladů zaměstnavatele na případné
zaškolení zaměstnance na novou pozici, přestoţe mohl obsadit místo dostatečně kvalifikovaným
zaměstnancem bez potřeby zaškolení „zvenčí“. Zaměstnavatel jiţ také nemusí pomáhat
zaměstnanci s hledáním nového místa, kdyţ v takovém případě v podstatě musel „suplovat“
i úřad práce.
Jak v práci uvádím, nemalým problémem jsou dlouhotrvající pracovněprávní soudní
spory z důvodu neplatného skončení pracovního poměru. Za moţné a dle mého mínění poměrně
i vhodné řešení lze povaţovat jiţ výše uváděné zakotvení moţnosti bezdůvodné výpovědi ze
strany zaměstnavatele za současného vyplacení vyššího odstupného, kupř. minimálně ve výši
6 průměrných měsíčních výdělků. Takový zaměstnanec by byl dostatečně finančně zabezpečen
po dobu, neţ by si našel nové zaměstnání a obě strany by ušetřili energii vynaloţenou do vedení
soudního sporu, na jehoţ konci je v případě vítězství zaměstnance „zbytečná“ výplata náhrady
mzdy za neodvedenou práci a stejně ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu jiţ
neexistující důvěry (či spíše existence aţ nenávisti) mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
a prakticky (a i logicky) nemoţné další vzájemné spolupráce. Mám za to, ţe zaměstnavatelé by
takovouto moţnost uvítali, mohli by totiţ lépe a flexibilněji regulovat počet i sloţení svých
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zaměstnanců. Uvedené by mohlo s sebou přinést i vznik většího počtu pracovních míst (coţ by
bylo konečně přínosem pro zaměstnance), kdyby zaměstnavatelé jiţ neměli obavy z toho, jak
v případě potřeby rychle vyměnit z jakéhokoli důvodu nepohodlného zaměstnance.
Dále lze konstatovat, ţe silná judikaturní ochrana je zaměstnancům z mého pohledu
poskytována v případě soudních sporů o neplatnost výpovědi především z důvodu organizačních
změn. Především v případě soudů niţších stupňů je tendence rozhodovat ve prospěch
zaměstnanců. Naopak jako nedostačující shledávám ochranu v případě výběru nadbytečných
zaměstnanců.
Posouzení míry flexibility u tohoto způsobu rozvázání pracovního poměru je nejvíce
diskutovaným tématem. Zaměstnavatelé, jiţ povaţují taxativně vymezené výpovědní důvody za
nevýhodné pro sebe,se tak snaţí toto riziko obejít kupř. řetězením pracovních poměrů na dobu
určitou. Nevylučuji, ţe pokud by bylo uzákoněno kupř. 8násobné odstupné, lze to vnímat jako
adekvátní pro dohledání nového zaměstnání (je na diskuzi, zda stanovit pevně násobek průměrné
mzdy nebo zvolit odstupňování dle délky pracovního poměru). „U nás chybí možnost pracovní
poměr ze strany zaměstnavatele ukončit za odpovídající odstupné.“209 Za současné právní
úpravy mám za to, ţe pokud se chce zaměstnavatel zaměstnance zbavit, pak stačí, aby nastavil
„nesmyslné“ poţadavky pro výkon práce, a zákonný výpovědní důvod se mu povede naplnit.
„Proti“ lze najít v mezinárodních předpisech, dle nichţ kupř. zaměstnanec nesmí být propuštěn
bez platného důvodu vztahujícího se k jeho způsobilosti nebo chování, či k provozním potřebám
podniku.210
Současně nelze přehlíţet skutečnost, ţe i přes sebelíp nastavenou právní úpravu výpovědi
bude adekvátní ochrana zaměstnance při ztrátě zaměstnání zaměstnanci poskytnuta pouze tehdy,
budou-li efektivně nastavené a skutečně fungující jak sociální subsystémy (podpora
v nezaměstnanosti, sociální dávky), tak aktivní politika zaměstnanosti (včetně vzdělávání
a rekvalifikace).
Vzhledem ke všemu výše uvedenému si dovoluji mít za to, ţe je dosti na „pořadu dne“
částečná novelizace mnou analyzované právní problematiky, a to ať uţ ve větším, či menším
rozsahu. Liberalizace výpovědních důvodů, zkrácení délky trvání zákonné výpovědní doby,
případně zkrácení výpovědní doby v důsledku poskytnutí finančního plnění druhé straně
pracovněprávního vztahu, důslednější odstupňování výše odstupného v závislosti na délce
209

Srov. HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pracovním
právu. Praha: Auditorium, 2009. ISBN 978-80-9037-860-4.
210
Článek 4 úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 158 ze dne 22. června roku 1982, Čl. 24 písm. a) Evropské
sociální charty ze dne 18. října 1961, ve znění pozdějších změn, Čl. 30 Listiny základních práv Evropské unie
vyhlášené v Nice dne 7. prosince 2000.
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pracovního poměru u téhoţ zaměstnavatele, to je pouze několik příkladů změn, jeţ by mohly
přinést větší flexibilitu ukončení pracovního poměru, a to současně jak s ohledem na ochranu
zaměstnanců, tak s reflexí potřeb zaměstnavatelů. Větší pruţnost by byla na místě v určitých
v případech, kdy zaměstnavatel potřebuje operativně zareagovat na potřeby trhu a udrţet tak
svou konkurenceschopnost, tj. zefektivnit svoji práci. Současně však je nutno mít na zřeteli
společenský zájem na zachování stability pracovněprávních vztahů především ze strany
zaměstnanců.
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Seznam zkratek
ČR

– Česká republika

NOZ

– zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

NS ČR

– Nejvyšší soud

NS ČSSR – Nejvyšší soud Československé socialistické republiky
ObčZ

– zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

OSŘ

– zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

PN

– pracovní neschopnost

SR

– Slovenská republika

TrZ

– zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

ÚMPO

– Úmluva úmluva Mezinárodní organizace práce č. 158/1982, ze dne 22/6/1982,
o skončení pracovního poměru z podnětu zaměstnavatele

ÚS ČR

– Ústavní soud

WRD

– work-related diseases

ZMPS

– zák. č. 91/2012 Sb., zákon o mezinárodním právu soukromém

ZNP

– zák. č. 187/2006 Sb., zákon o nemocenském pojištění

ZoDůchP – zák. č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění
ZoPC

– zák.č. 326/1999 Sb. , zákon o pobytu cizinců na území ČR

ZoPoZL

– zák. č. 20/1966 Sb., zákon o péči o zdraví lidu

ZoSocSl

– zák. č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních sluţbách

ZoZ

– zák.č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti

ZP

– zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

ZP1965

– zák. č. 65/1965 Sb., zákoník práce (zrušený zák. č. 262/2006 Sb.)

ZSZS

– zák. č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních sluţbách

ŽZ

– zák. č. 455/1991 Sb., ţivnostenský zákon
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Skončení pracovního poměru výpovědí
Abstrakt
Tématem této rigorózní práce je skončení pracovního poměru výpovědí, s detailnějším se
zaměřením na výpověď danou zaměstnanci ze strany zaměstnavatele.
Cílem této práce je podat pokud moţno komplexní přehled problematiky skončení
pracovního poměru výpovědí, s akcentem na více či méně základní či často diskutované otázky
týkající se tohoto tématu. Provedla jsem analýzu a výklad aktuální právní úpravy, a to za uţití
bohaté relevantní soudní judikatury a odborné výkladové či jiné právní literatury týkající se dané
problematiky.
Pro výběr zpracování tohoto tématu jsem se rozhodla na základě vlastních praktických
zkušeností jako aktivně působícího advokáta praktikujícího poskytování právních sluţeb
mj. i v oboru pracovního práva, kdyţ s odkazem právě na vlastní praxi povaţuji problematiku
výpovědí a s tím souvisejících otázek za velice častý předmět soudních řízení. V návaznosti na to
musím bohuţel konstatovat, ţe i přesto mj. platná výpověď způsobuje časté problémy jak
zaměstnavatelům, tak zaměstnancům.
Rigorózní práce je strukturována do sedmi částí. První část se věnuje skončení
pracovního poměru obecně. V druhé části práce se zabývám náleţitostmi a podáním výpovědi,
formou, doručením a výpovědní dobou, dále problematikou odvolání výpovědi. Ve třetí části
podrobněji rozebírám jednotlivé výpovědní důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele, a to
včetně poukázání na aktuální soudní judikaturu. Ve čtvrté části se zabývám zákazem výpovědi
v ochranné době a výjimkami ze zákazu výpovědi. Následující pátá část pojednává o nárocích
zaměstnance souvisejících se skončením pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele,
konkrétně odstupném, zápočtovém listu, pracovním posudku a pracovním volnu k vyhledání
nového zaměstnání. Šestá část je zaměřená na neplatnost výpovědi, nevynechává ţalobu na
neplatnost výpovědi a nároky zaměstnavatele i zaměstnance z neplatné výpovědi, kdyţ
poukazuji na náhradu mzdy, další zaměstnávání, jakoţ i náhradu škody a nemajetkové újmy.
V sedmé části hodnotím skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance a v závěru se
mj. soustřeďuji na posouzení aktuální právní úpravy s poukazem na její případné nedostatky, jak
je vnímám já, a v té souvislosti uvádím náčrt eventuálních změn, jeţ by mohly představovat
významný přínos pro tento institut do budoucna.
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Termination of Employment by Notice
Abstract
The topic of the rigorous thesis is the termination of employment by notice with more
detailed focus on the notice of termination given by the employer.
The objective of the thesis is to give as complex overview of the problematics of
termination of employment by notice as possible with emphasis on the more or less basic or
often discussed questions concerning this topic. I have conducted an analysis and interpretation
of current legislation using rich relevant judicial case law and professional interpretative or other
legal literature concerning the given problematics.
For choosing this way of processing the topic I have decided on the basis of my own
practical experience as active lawyer providing the legal services among other also in the field of
the labor law, when with reference on my practical experience I consider the problematic of
notices of termination and related questions as very common subject of legal proceedings.
Following this I have to unfortunately say that even though among other the valid notices often
causes problems for both employers and employees.
The rigorous thesis is structured into seven parts. The first part is dedicated to the
termination of employment in general. In the second part the thesis deals with the essentials and
giving notice of termination, form, delivering and notice of termination period, furthermore with
the problematic of cancellation of termination of employment. In the third part I analyze
individual reasons for termination by the employer including the reminder of the constant current
judicial case law. In the fourth part I deal with the prohibition of dismissal in the protected
period and exceptions from the prohibition of dismissal. The following fifth part deals with
Employee Claims connected with the termination of employment by the employer, specifically
severance pay, credit sheet, work report and time off to find a new employment. The sixth part is
focused on the invalidity of notice of termination, not missing lawsuit due to invalidity of
termination of employment, employer and Employee Claims from invalid termination of
employment which refer to wage compensation, following employment, as well as damage
compensation and non-material damage. In the seventh part I evaluate the termination of
employment by the employee and in the conclusion, I focus among other on assessment of
current legislation with pointing out its possible shortcomings in the way I perceive them and in
that context I give a sketch of eventual changes which could represent a significant benefit for
this institute in the future.
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