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Abstrakt 

 

Tato práce se zaměřuje na povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovního poměru podle 

zákoníku práce. Povinnosti zaměstnance upravoval již všeobecný rakouský zákoník občanský, 

avšak ve velmi omezeném rozsahu. Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, navázal na 

všeobecný rakouský zákoník občanský a poskytl komplexnější a rozsáhlejší portfolio 

povinností. Mnoho z nich lze nalézt též v současném právu. V současné době jsou povinnosti 

zaměstnance vyplývající z pracovního poměru upraveny zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů. Podle současného zákoníku práce je možné rozlišovat 

mezi základními a dalšími povinnostmi zaměstnanců jako je povinnost dodržovat pracovní 

dobu, povinnosti zaměstnance souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, 

povinnosti zaměstnance související s dlouhodobou pracovní neschopností, povinnost 

prohlubovat si kvalifikaci, povinnost řádně využívat prostředky zaměstnavatele, prevenční 

povinnost, povinnost zdržet se výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti 

zaměstnavatele, povinnost informovat o výskytu překážky v práci na straně zaměstnance 

a povinnostmi vedoucích zaměstnanců. Některé skupiny zaměstnanců pracující ve veřejné 

sféře mají zvýšené povinnosti. Zdrojem povinností jsou kromě zákoníku práce též další právní 

předpisy. Jako příklad povinností stanovených dalším zákonem jsou popsány povinnosti 

úředníků územních samosprávných celků a zaměstnanců podle zákona o státní službě. 

Porušení povinností ze strany zaměstnance pro něj může mít více či méně závažné následky. 

V některých případech zaměstnavatel dokonce může přistoupit k ukončení pracovního 

poměru. V práci jsou obsaženy odkazy na judikaturu českých soudů týkající se nesprávného 

vyhodnocení porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovního poměru a neplatného 

ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. V práci je analyzována také možnost 

vyhodnocení šikany na pracovišti ve formě mobbingu, bossingu nebo staffingu jako porušení 

povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovního poměru a možnosti zaměstnavatele, jak 

tento jev eliminovat. Byl přezkoumán vzorek soudních rozhodnutí zabývajících se šikanou na 

pracovišti. Práce se zabývá také problematikou whistleblowingu jako výjimky z povinnosti 

loajality zaměstnance ke svému zaměstnavateli v českém právu, právu Evropské unie a právu 

Slovenska, Polska, Rakouska a Německa jako sousedních států České republiky. Nejvíce 

komplexní je slovenská právní úprava whistleblowingu. V současné době je možné v rámci 



Evropy nalézt státy s různou úrovní ochrany whistleblowerů. Toto se však změní díky 

směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují 

porušení práva Unie. Minimální úroveň ochrany bude v budoucnu ve všech členských státech 

stejná. 
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