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Úvod
Pracovní právo vzniklo, a stále stojí, na potřebě ochrany zaměstnance jakožto
slabší strany pracovněprávního vztahu. Tato ochranná funkce pracovního práva
je dodnes významnou, lze říci že i nejdůležitější, funkcí pracovního práva. To
se projevuje i při rozvazování pracovního poměru tím, že zákoník práce stanoví
mnohá omezení pro zaměstnavatele, zatímco v případě zaměstnance zůstává
v maximálním rozsahu liberální. I proto je nejspíš v souvislosti se zdánlivostí či
neplatností rozvázání pracovního poměru pojednáváno v drtivé většině případů
o rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.

Vedle potřeby ochrany zaměstnance ale nelze opomíjet potřebu vytvořit určitý
rámec a podmínky, za nichž se bude uskutečňovat pracovní proces.1 Z toho důvodu
si troufám tvrdit, že je organizační funkci pracovního práva nutné považovat za
alespoň stejně důležitou, jako ochrannou funkci, protože vytváří rámec a vůbec
i možnost zaměstnavatele disponovat s pracovním poměrem a organizovat pracovní
proces.2

Organizační funkce se při rozvazování pracovního poměru zaměstnancem
projevuje tím, že zákoník práce stanoví jistá omezení pro zaměstnance při takových
právních jednáních. Takovým omezením je například požadavek písemné formy
pro tato právní jednání nebo taxativně vyjmenované důvody, pro něž lze rozvázat
pracovní poměr okamžitým zrušením.

Problematiku vadného rozvázání pracovního poměru považuji za velmi
zajímavou a stále aktuální. Ráda bych se na ni ale podívala z jiného, méně
zmiňovaného úhlu, a to právě pohledem zaměstnavatele, s nímž byl rozvázán
pracovní poměr. Zdá se totiž, že problematika vadného rozvázání pracovního
poměru ze strany zaměstnance zůstává na okraji zájmu.

Důvodem může být, že rozvázání pracovního poměru zaměstnancem ve většině
případů, když si odmyslím situace, kdy například odchází klíčový zaměstnanec,
není takovým zásahem do života či fungování zaměstnavatele a nemá na něj tak
zásadní ekonomické, případě sociální dopady, jako je tomu při výpovědi dané
zaměstnanci. V úvahu je třeba vzít i procento zaměstnavatelů, kteří se rozhodnou
vadné rozvázání pracovního poměru jakkoli řešit, neboť lze mít za to, že obrana
proti vadnému rozvázání pracovního poměru bude pro zaměstnavatele zpravidla
náročnější, než prosté získání nového zaměstnance.

I přes všechny tyto, nepochybně validní, argumenty považuji za nutné se těmto
situacím věnovat, protože, ač se to bude dít poměrně vzácně, mohou představovat
1 BĚLINA, Miroslav. Postavení pracovního práva v systému práva. In: BĚLINA, Miroslav,

PICHRT, Jan a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha:
C. H. Beck, 2017, s. 4. ISBN 978-80-7400-667-8.

2 GALVAS, Milan. PROMĚNY FUNKCÍ PRACOVNÍHO PRÁVA. In: HRABCOVÁ, Dana.
PRACOVNÍ PRÁVO 2012: Závislá práce a její podoby. Brno: Masarykova univerzita, 2012,
s. 214-215. ISBN 978-80-210-6084-5.
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značný zásah do fungování zaměstnavatele. Často se setkáme s případy zdánlivého
či neplatného rozvázání pracovního poměru a následné nejistoty zaměstnavatele,
zda tedy pracovní poměr skončil a je třeba plnit z toho vyplývající veřejnoprávní
povinnosti, či nikoliv, a jakým způsobem takovou situaci správně řešit. Nelze
opomenout ani to, že případy vadného rozvázání pracovního poměru jsou ve
zjevném rozporu s organizační funkcí pracovního práva a tím narušují fungování
pracovního procesu, jak jej upravuje zákoník práce.

Cílem mé diplomové práce proto nemůže být jen podat ucelený přehled případů,
v nichž je pracovní poměr zaměstnancem rozvázán zdánlivě či neplatně. Považuji
za naprosto nezbytné zaměřit se rovněž na následky vadného rozvázání pracovního
poměru a nabídnout zaměstnavatelům, s nimiž je pracovní poměr rozvazován,
postup řešení takové situace.

Zákoník práce neobsahuje vlastní komplexní úpravu vad právních jednání,
bude proto třeba se při posuzování zdánlivosti a neplatnosti právních jednání řídit
úpravou obsaženou v občanském zákoníku. Z toho důvodu se v první kapitole své
práce budu věnovat vztahu těchto dvou předpisů a jeho vývoji. Dále považuji za
nezbytné přesně vymezit, jakými druhy právního jednání lze rozvázat pracovní
poměr.

Po tomto stručném obecném úvodu do problematiky se budu zaobírat pojmem
právní jednání, jeho jednotlivými pojmovými znaky a náležitostmi, což čtenáři
umožní pochopit, jakým způsobem působí vady právních jednání spočívající
v jejich absenci. Pak přejdu na případy zdánlivosti a následně také neplatnosti
pracovněprávních jednání zaměstnance, který se snaží rozvázat pracovní poměr,
a nakonec se zaměřím na možnosti obrany, které se zaměstnavateli v takových
situacích nabízejí od prosté nečinnosti až po postup uplatnění žaloby u soudu.
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1. Obecná východiska

1.1 Vztah zákoníku práce a občanského
zákoníku

Pro účely posuzování zdánlivosti a neplatnosti pracovněprávních jednání vedoucích
k rozvázání pracovního poměru bude třeba se zaměřit na samotné právní jednání,
které je upraveno především normami občanského zákoníku. Považuji tak za zcela
nezbytné vypořádat se nejprve se vztahem zákoníku práce a občanského zákoníku.

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce (dále jen "starý zákoník práce") vylučoval
užití norem občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích a samostatně
upravoval i obecné právní otázky jako například právní subjekty či právní
úkony. Jednalo se tedy o zcela samostatnou úpravu pracovního práva, navíc
o úpravu z velké části kogentní, nepřipouštějící odlišná ujednání mezi účastníky
pracovněprávních vztahů.

Společenskoekonomické změny po listopadu roku 1989 vedly k postupné
liberalizaci norem tehdejšího zákoníku práce, nicméně bylo patrné, že i přes
to novým podmínkám již nevyhovuje a pro míru své kogentnosti se stal zjevnou
a závažnou překážkou ve vývoji pracovněprávních vztahů. Z těchto důvodů byl
v květnu roku 2006 přijat zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce (dále jen "zákoník
práce"), který měl vycházet z již dosažené úrovně společenských a ekonomických
vztahů a odpovídat mezinárodním trendům vývoje pracovního práva.3

Tento nový zákoník práce měl stávající pracovněprávní úpravu především
liberalizovat a učinit ji flexibilnější. Při přípravách nového zákoníku práce se již
nevycházelo z koncepce samostatnosti pracovního práva vedle práva občanského
a byla očekávána úprava založená na principu subsidiarity. Tato očekávání se však
bohužel zcela nenaplnila.4 Návrh nového zákoníku práce byl proto již od počátku
kritizován, zejména pro svou přílišnou kogentnost a zavedení principu delegace.
Už v listopadu roku 2006 proto navrhla skupina poslanců (dále jen "navrhovatelé")
Ústavnímu soudu zrušení vícera ustanovení zákoníku práce.

Jako problematické bylo vnímáno především ustanovení § 4 zákoníku práce,
podle něhož se občanský zákoník na pracovněprávní vztahy podle tohoto zákona
měl použít jen tehdy, jestliže to zákoník práce výslovně připouštěl. To zavedlo
do pracovního práva namísto očekávané subsidiarity princip delegace občanského
práva. K tomu zákonodárce v důvodové zprávě uvedl, že princip delegace
považuje pro úpravu pracovněprávních vztahů za výhodnější. Měl být jednodušší
a poskytovat větší uživatelský komfort. Zákonodárce se rovněž dotkl otázky
subsidiárního užití právních norem občanského zákoníku s tím, že bude moci přijít
3 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, č. 262/2006 Dz.
4 Srov. SVITÁKOVÁ, Věra a Miroslav BĚLINA. Splňuje nový zákoník práce legitimní

očekávání? Právní rozhledy. 2007, č. 2, s. 43-50. ISSN 1210-6410.
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v úvahu až v návaznosti na nový občanský zákoník.
S takovým názorem se však navrhovatelé neztotožnili. Podle nich novým

zákoníkem práce upravená koncepce delegace občanského zákoníku založila právní
nejistotu a nestabilitu. Namítali, že v okamžiku přijetí připravovaného občanského
zákoníku bude nutná rozsáhlá novelizace zákoníku práce. Koncepce delegace navíc
měla dle jejich názoru přinést značné aplikační problémy. Ty mohou vzniknout
v důsledku souběžné existence dvou jinak neprovázaných a nekorespondujících
ustanovení nového zákoníku práce a občanského zákoníku, které je nutno zároveň
(nikoliv subsidiárně) aplikovat v důsledku (kogentního) odkazu nového zákoníku
práce. Může nastat dokonce i situace, že bez použití jiných ustanovení či zásad,
na které nový zákoník práce výslovně neodkazuje (a tudíž by neměly být použity),
nebude možné určitou situaci vyložit a dospět k právnímu rozhodnutí v konkrétním
případě. Daná úprava pak směřuje k tomu, že pokud by soudy měly rozhodnout,
budou se muset „oprostit“ od znění příslušných ustanovení nového zákoníku práce
a nehledět k nim. Takováto právní úprava však nekoresponduje s právní jistotou
jako jedním ze znaků a předpokladů.5

Ústavní soud tedy přisvědčil námitkám navrhovatelů proti použití principu
delegace. Zdůraznil, že občanský zákoník má být obecným soukromoprávním
předpisem, který se subsidiárně použije vůči ostatním soukromoprávním předpisům
v případě, že neupravují danou otázku odlišným způsobem. Taková koncepce
vychází z vývoje soukromého práva jako nediferencované oblasti, z níž se až
později oddělilo právo obchodní, pracovní a rodinné. Zavedení principu delegace
do pracovního práva dle názoru Ústavního soudu do jisté míry zpřetrhalo
základní funkční vazby pracovního práva k obecnému soukromému právu, což
do pracovněprávních vztahů vneslo značnou míru nejistoty. Rovněž měl za to,
že nejrůznější odkazy v ustanoveních zákoníku práce nemohou pokrýt všechny
nezbytné situace, které se mohou v pracovněprávních vztazích vyskytnout. Ústavní
soud proto zrušil spolu s jinými ustanovení § 4 zákoníku práce, který zavedl do
oblasti pracovního práva princip delegace a nahradil jej principem subsidiarity.

V reakci na tento nález Ústavního soudu došlo k rozsáhlé novelizaci zákoníku
práce tzv. koncepční novelou.6 Ta přinesla mimo jiné nové znění § 4, který
nyní stanoví, že se pracovněprávní vztahy řídí zákoníkem práce a nelze-li jej
použít, řídí se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními
zásadami pracovněprávních vztahů.7 Jde ale pouze o potvrzení subsidiárního
vztahu občanského zákoníku k zákoníku práce, který byl zaveden již výše
zmíněným nálezem Ústavního soudu, a jedná se tak toliko o normativní vyjádření

5 Nález Ústavního soudu ze dne 12.3.2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06.
6 Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

pozdějších předpisů, a další související zákony.
7 Demonstrativní výčet těchto zásad nalezneme v ustanovení § 1a odst. 1 zákona č. 262/2006

Sb., Zákoníku práce. Srov. BĚLINA, Miroslav. § 1a [Základní zásady pracovního práva]. In:
BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2019, Velké komentáře, s. 19. ISBN 978-80-7400-759-0.
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principu subsidiarity. Novinkou byla v této souvislosti pouze limitace zásadami
pracovněprávních vztahů, která, byť to nebylo zákonodárcem přímo vyjádřeno,
má nejspíše chránit před nežádoucími vlivy některých pravidel obsažených
v občanském zákoníku.8

Dnem 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen "občanský zákoník" nebo "nový občanský zákoník") a s ním i zákon č. 303/2013
Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého
práva (dále jen "změnový zákon"), kterým se v souvislosti s rekodifikací soukromého
práva změnily i další právní předpisy včetně zákoníku práce. Vztah zákoníku práce
a občanského zákoníku se v souvislosti s rekodifikací nezměnil, zůstává založen
na principu subsidiarity. Nový občanský zákoník tento vztah výslovně potvrdil
v ustanovení § 2401 podle něhož pracovní poměr, jakož i práva a povinnosti
zaměstnance a zaměstnavatele z pracovního poměru upravuje jiný zákon, kterým
je právě zákoník práce. Změny občanského zákoníku proto mají nutně dopad na
normy zákoníku práce, což zejména platí pro obecnou část občanského zákoníku,
která bezprostředně ovlivňuje obecnou část pracovního práva.9

Zásadní změnou, kterou nový občanský zákoník přinesl do oblasti rozvazování
pracovního poměru je institut zdánlivosti právního jednání. Občanský zákoník
nyní rozlišuje mezi zdánlivostí a neplatností právního jednání,10 což se, vzhledem
k vzájemnému vztahu občanského zákoníku a zákoníku práce, nutně promítá do
pracovního práva a tedy i do posuzování právních jednání, jimiž se rozvazuje
pracovní poměr. Je jistě důležité položit si otázku, zda je tato změna pozitivní
či negativní a jaký dopad může mít institut zdánlivosti právního jednání na
pracovněprávní vztahy a právní jistotu jejich stran.

1.2 Pracovní poměr, jeho skončení a rozvázání
Zaměřme se nyní v krátkosti na pojmy pracovní poměr, skončení pracovního
poměru a rozvázání pracovního poměru. S jejich pomocí lze blíže vymezit oblast
zájmu této diplomové práce a její další směřování.

Pracovní poměr

Pracovní poměr tvoří spolu s pracovněprávními vztahy založenými dohodami
o pracích konaných mimo pracovní poměr skupinu tzv. základních
pracovněprávních vztahů. I přes rostoucí význam dohod o pracích konaných
8 BEZOUŠKA, Petr. Dlouho očekávaná novela zákoníku práce. Právní rozhledy. 2011, č. 16,

s. 587-592. ISSN 1210-6410.
9 DRÁPAL, Ljubomír. I. Pojem pracovněprávní jednání. In: BĚLINA, Miroslav, PICHRT,

Jan a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H.
Beck, 2017, s. 14. ISBN 978-80-7400-667-8.

10 HŮRKA, Petr. Změny v pracovním právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem.
Právní rozhledy. 2014, č. 7, s. 233-240. ISSN 1210-6410.
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mimo pracovní poměr jsou pracovní poměry stále nejčastěji uzavíranými
pracovněprávními vztahy a jsou mezi nimi také považovány za nejdůležitější.11

Pracovní poměr je dvoustranný závazkový právní vztah, vznikající na základě
pracovněprávního jednání. Tím může dle zákoníku práce být pouze pracovní
smlouva nebo jmenování, přičemž v praxi výrazně převládá vznik pracovního
poměru na základě pracovní smlouvy. Nelze však opomenout, že ke vzniku
pracovního poměru může dojít i jinak, například konkludentně, chybí-li písemně
uzavřená pracovní smlouva, ale alespoň na jedné straně existuje vůle ji uzavřít,
nebo fakticky, vykonává-li fyzická osoba pro zaměstnavatele práci, aniž by zde
byla vůle kterékoli strany uzavřít pracovní smlouvu.12

Pracovní smlouvou, případně jiným, výše uvedeným, právním jednáním, se
zaměstnanec, fyzická osoba, zavazuje k výkonu závislé práce pro jinou osobu,
zaměstnavatele, která se zavazuje poskytnout zaměstnanci za vykonanou práci
odměnu. Obsah pracovního poměru tvoří vzájemná práva a povinnosti těchto
subjektů. Základní vzájemná práva a povinnosti subjektů pracovního poměru
vyjmenovává zákoník práce v ustanovení § 38 odst. 1. Jsou jimi:

• povinnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní
smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky
pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky
stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem
a

• povinnost zaměstnance podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle
pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti,
které mu vyplývají z pracovního poměru.

Další vzájemná práva a povinnosti subjektů pracovního poměru vyplývají ze
zákona, z pracovní smlouvy a vnitřních předpisů zaměstnavatele.

Skončení pracovního poměru

Skončením pracovního poměru se rozumí zánik tohoto právního vztahu, obecně
tak zanikají vzájemná práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Některá
práva a povinnosti ale mohou zánik pracovního poměru přetrvat. Jsou to zejména
práva a povinnosti týkající se odměňování zaměstnance či náhrady škody a dále
pak povinnosti týkající se utajovaných skutečností, obchodních tajemství a ochrany
osobních údajů.13

11 BĚLINA, Miroslav. § 33 [Vznik pracovního poměru]. In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL,
Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, Velké
komentáře, s. 199. ISBN 978-80-7400-759-0.

12 JOUZA, Ladislav. Vznik pracovního poměru v aktuální judikatuře. Bulletin
advokacie [online]. 10.04.2018 [cit. 2020-03-22]. ISSN 1805-8280. Dostupné z:
http://www.bulletin-advokacie.cz/vznik-pracovniho-pomeru-v-aktualni-judikature.

13 BĚLINA, Miroslav. [XIII. Skončení pracovního poměru.] In: BĚLINA, Miroslav, PICHRT,
Jan a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H.
Beck, 2017, s. 195. ISBN 978-80-7400-667-8.
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Pracovní poměr může skončit buď na základě právní události nebo na základě
právního jednání. Právní událost je definována jako určitá okolnost, se kterou
právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu. Právními
událostmi, na základě kterých zaniká pracovní poměr, jsou například uplynutí
sjednané doby trvání pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou, smrt
zaměstnance či zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, nebo fikce rozvázání
pracovního poměru dohodou.14

Rozvázání pracovního poměru

Pracovní poměr může být skončen také na základě právního jednání. V takovém
případě se jedná o rozvázání pracovního poměru. Právní jednání je projev
vůle fyzické nebo právnické osoby, který směřuje ke vzniku, změně nebo zániku
subjektivních práv a právních povinností.15 Pracovní poměr může být rozvázán
dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době.16 Tato
pracovněprávní jednání účastníků pracovního poměru se dělí na jednostranná
a dvoustranná. Jediným dvoustranným pracovněprávním jednáním, kterým může
být rozvázán pracovní poměr, je dohoda o rozvázání pracovního poměru, ostatní
výše zmíněná pracovněprávní jednání jsou jednostranná.

Pokud se mám věnovat rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance,
budu pojednávat o pracovněprávních jednáních, jimiž zaměstnanec jednostranně
rozvazuje pracovní poměr, tedy o výpovědi, okamžitém zrušení a zrušení ve
zkušební době.

Zákoník práce pro výpověď za strany zaměstnance nestanoví žádný výpovědní
důvod ani jiná omezení pracovní poměr rozvázat. Zaměstnanec tedy může dát
výpověď kdykoliv a z to jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Pracovní
poměr je výpovědí zaměstnance rozvázán uplynutím posledního dne výpovědní
doby, která činí nejméně dva měsíce a začíná běžet vždy prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla druhé smluvní straně
výpověď řádně doručena.17

Okamžitým zrušením se, na rozdíl od výpovědi, pracovněprávní poměr
rozvazuje již okamžikem doručení tohoto právního jednání druhé straně.18

Vzhledem k závažnosti takového rozvázání pracovního poměru klade zákoník
práce při okamžitém zrušení na zaměstnance vyšší nároky, než je tomu u výpovědi.
Okamžitě zrušit pracovní poměr může zaměstnanec pouze pokud:

• podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb
nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek

14 Srov. ustanovení § 69 odst. 3, § 70 odst. 2 a § 71 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
15 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 147.

ISBN 978-80-7380-454-1.
16 Srov. ustanovení § 48 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v účinném znění.
17 Srov. ustanovení § 51 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v účinném znění.
18 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 19. 3. 1971, sp. zn.

3 Cz 4/71.
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přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví
a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto
posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo

• mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu
anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.19

Pracovní poměr je dále možné zrušit ve zkušební době, a to z jakéhokoliv
důvodu nebo i bez uvedení důvodu.20 V takovém případě je pracovní poměr
rozvázán buď okamžikem doručení tohoto právního jednání druhé straně nebo
dnem, který zaměstnanec označil ve svém zrušovacím projevu. Tím může být
nejdříve den, v němž je druhé straně řádně doručen zrušovací projev, a nejpozději
den, kterým uplyne zkušební doba.21 Možnost zaměstnance rozvázat pracovní
poměr zrušením ve zkušební době současně nelze chápat tak, že by za trvání
zkušební doby bylo vyloučeno rozvázat pracovní poměr jiným způsobem.22

19 Ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v účinném znění.
20 Srov. ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v účinném znění.
21 DOLEŽÍLEK, Jiří. § 66 [Zrušení pracovního poměru ve zkušební době]. In: BĚLINA,

Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2019, Velké komentáře, s. 391.

22 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2004, sp. zn. 21 Cdo 347/2004.
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2. Právní jednání a jeho vady
Pracovní poměr může být tedy rozvázán dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením
nebo zrušením ve zkušební době. Jsou to právní jednání, nástroje utváření právních
poměrů.23 Komplexní úpravu pracovněprávního jednání zákoník práce neobsahuje,
proto se právní jednání, jimiž je rozvazován pracovní poměr, řídí obecnou úpravou
v občanském zákoníku.

Ani občanský zákoník již ale právní jednání nedefinuje, jeho vymezení bylo
přenecháno právní vědě a judikatuře. S jejich pomocí lze právní jednání definovat
jako projev vůle zaměřený na vyvolání určitých právních následků, které právní
řád s takovým projevem vůle spojuje,24 přičemž takovým právním následkem
je pak zejména vznik, změna nebo zánik právního vztahu, respektive těch práv
a povinností, které s nimi právní normy spojují.

2.1 Pojmové znaky právního jednání

Právní jednání je definováno, byť nepřímo, rovněž výčtem pojmových znaků,
které jej odlišují od jiných právních skutečností. Jsou jimi vůle jednající
osoby a její projev, zaměření této vůle na vyvolání zamýšlených právních
následků (tedy vážnost vůle), určitost a srozumitelnost jejího projevu. Absence
některého z pojmových znaků právního jednání vylučuje existenci právního
jednání jako takového. Právní jednání tedy nemůže vzniknout bez některého
ze svých pojmových znaků, může pouze připomínat právní jednání, tedy být
pouze zdánlivé. Jednotlivé pojmové znaky právního jednání upravují ustanovení
§ 551-553 občanského zákoníku.

2.1.1 Projev vůle

Pracovněprávní jednání je výrazem autonomie vůle zaměstnanců, zaměstnavatelů
a jiných subjektů pracovněprávních vztahů. Je tedy v první řadě charakterizováno
tím, že je zde vůle, která se má uplatnit.25 Ustanovení § 551 občanského zákoníku
stanoví, že o právní jednání nejde, chybí-li vůle jednající osoby.

Vůle, jako vnitřní stav jedince, však nemůže být právně relevantní, není-li
projevena navenek určitým objektivně poznatelným způsobem. Jednající musí
nejen na právní následky myslet, ale též jim propůjčit určitý výraz. Musí vůli

23 TICHÝ, Luboš. Kapitola 5 [Právní jednání]. In: TICHÝ, Luboš. Obecná část občanského
práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, Právní praxe, s. 132. ISBN 978-80-7400-483-4.

24 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21.10. 2009, sp. zn. 30 Cdo 2585/2007.
25 DRÁPAL, Ljubomír, NOVOTNÝ, Zdeněk. § 19 [Neplatnost právního jednání]. In: BĚLINA,

Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, Velké
komentáře, s. 110. ISBN 978-80-7400-759-0.
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projevit.26 Proto mnoho autorů hovoří o vůli a jejím projevu jako o jednom
celku nezbytném pro existenci právního jednání.27 Při výkladu výše uvedeného
ustanovení tedy lze dovodit, že ke vzniku právního jednání je třeba nejen existence
vůle jako takové, ale rovněž jejího objektivně poznatelného projevu (objektivizace),
díky němuž je seznatelná jiným subjektům.28

Vůle může být projevena jednáním, pak jde o komisivní právní jednání, či
opomenutím, pak jde o omisivní právní jednání. Oba tyto druhy projevu vůle
lze vyjádřit výslovně, tedy ústně či písemně, nebo konkludentně, tedy jinak,
než pomocí slov, ale způsobem, který nevzbuzuje pochybnosti o tom, co chtěla
jednající osoba projevit.29

2.1.2 Vážnost projevené vůle

Ustanovení § 552 občanského zákoníku stanoví, že o právní jednání nejde, nebyla-li
zjevně projevena vážná vůle. Dalším pojmovým znakem právního jednání, který
je nezbytný pro jeho existenci, je tedy vážná vůle jednající osoby. Vážná vůle je
charakterizovaná jako taková vůle která, jsouc projevena, způsobí právní následky,
k nimž směřovala.30 Vážnou vůli tedy projevuje osoba, která právně jedná se
záměrem způsobit odpovídající právní následky.

Pro posuzování vážnosti vůle lze použít dva principy tradičně využívané pro
řešení vztahu mezi vůlí a jejím projevem - teorii vůle a teorii projevu. Teorie vůle
předpokládá, že není-li zde vůle jednající osoby způsobit právní následky, není
zde ani právní jednání. Pokud by došlo k projevu, který není založen na pravé
vůli jednající osoby, nemohl by takový projev být posuzován jako právní jednání.

Teorie projevu naproti tomu považuje za rozhodující projev vůle jednající
osoby, přičemž samotná vůle je významná pouze do té míry, v jaké byla projevena.
Z toho důvodu by mohla být osoba, která formálně učinila určité právní jednání,
přestože její vůle v tomto případě nebyla vážná, takovým jednáním vázána, a to
z důvodu ochrany druhé strany, která nevěděla o tom, že vůle jednající osoby není
vážná.
26 TICHÝ, Luboš. Kapitola 5 [Právní jednání]. In: TICHÝ, Luboš. Obecná část občanského

práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, Právní praxe, s. 132. ISBN 978-80-7400-483-4.
27 Srov. FIALA, Josef. [Projev vůle] In: HENDRYCH a kol. Právnický slovník. 3.,

podstatně rozšířené vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. Beckovy odborné slovníky. ISBN
978-80-7400-059-1. nebo HANDLAR, Jiří. § 551 [Nedostatek vůle]. In: LAVICKÝ, Petr
a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014,
Velké komentáře, s. 1966. ISBN 978-80-7400-529-9.

28 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.3.2008, sp. zn. 21 Cdo 1760/2007.
29 DRÁPAL, Ljubomír, NOVOTNÝ, Zdeněk. § 19 [Neplatnost právního jednání]. In: BĚLINA,

Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2019, Velké komentáře, s. 110. ISBN 978-80-7400-759-0.

30 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Zdánlivé právní jednání. Právní prostor
[online]. 2015, 15.7.2015 [cit. 2020-04-09]. Dostupné také z:
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/zdanlive-pravni-jednani.
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Ocitneme-li se v situaci, kdy je třeba posoudit, zda je vůle jednající osoby
v určité situaci vážná či nikoliv, nelze apriori určit, kterou z výše uvedených teorií
použít. Výklad vážnosti vůle podle teorie vůle bude spíše ve prospěch a v ochranu
jednající osoby, zatímco výklad podle teorie projevu bude svědčit spíše osobě, vůči
níž bylo jednáno. V konkrétním případě je tedy vždy nutné poměřovat tyto dva,
s největší pravděpodobností, protichůdné zájmy a vážit, který z nich má v daném
případě rozhodnout. Proto se vedle teorie vůle a teorie projevu vyvinula ještě
teorie důvěry založená právě na takovém poměřování.31

2.1.3 Určitost a srozumitelnost projevu vůle

Ustanovení § 553 odst. 1 občanského zákoníku stanoví, že o právní jednání nejde,
nelze-li pro neurčitost nebo nesrozumitelnost zjistit jeho obsah ani výkladem. To dle
názoru Nejvyššího soudu vyžaduje, aby uskutečněný právní úkon byl formulován
způsobem umožňujícím druhému účastníku seznámit se s ním a vnímat jeho sdělení
v pro něj pochopitelné formě (požadavek srozumitelnosti), a aby bylo zjistitelné,
jaký obsah jím měl být vyjádřen a co je konkrétně předmětem ujednání (požadavek
určitosti).32

Z toho plyne, že je třeba, aby se s obsahem právního jednání měla možnost
seznámit především ta osoba, vůči níž je jednáno. Pro posuzování určitosti
a srozumitelnosti konkrétního projevu vůle je tak zásadní subjektivní vnímání
právního jednání jeho stranami. Jeho obsah musí být zřejmý a jasný především
stranám právního jednání, případně také třetím osobám, zasahují-li následky
takového právního jednání rovněž do jejich práv a povinností.33

Požadavek srozumitelnosti právního jednání míří na výrazovou (formální)
stránku projevu vůle. Projev vůle je srozumitelný, jsou-li výrazy, kterými je vůle
komunikována (čitelné písmo, jazyk kterým hovoří obě strany právního jednání
atp.), srozumitelné natolik, že je možné seznámit se s obsahem takto projevené
vůle.

Pro posuzování srozumitelnosti právního jednání je nezbytné rozlišovat
nesrozumitelnost absolutní a relativní. Je-li právní jednání absolutně
nesrozumitelné, znamená to, že není srozumitelné vůbec nikomu a není možné jej
převést do jiné formy, v níž by srozumitelné bylo. Taková právní jednání ze své
podstaty nemohou vůbec vznikat, budou bez dalšího zdánlivá.

Relativně nesrozumitelná právní jednání jsou naproti tomu nesrozumitelná jen
pro někoho. Typickým příkladem může být právní jednání v cizím jazyce, které lze
31 MELZER, Filip. Úvodní výklad k § 545 an. In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr a kol.

Občanský zákoník - velký komentář. Svazek III. § 419-654 a související společná a přechodná
ustanovení. Praha: Leges, 2014, s. 472-474. ISBN 987-80-7502-003-1.

32 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.11.2000, sp. zn. 29 Cdo 2638/99.
33 TICHÝ Luboš § 553. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský

zákoník: komentář, Svazek I, (§ 1-654). Praha. Wolters Kluwer, 2014, s. 1349. ISBN
978-80-7478-370.
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přeložit a tím jej učinit srozumitelným. Relativní nesrozumitelnost vyvolává různé
následky v případě adresovaného a neadresovaného právního jednání. Jedná-li se
o neadresované právní jednání, například závěť, která je relativně nesrozumitelná,
například z důvodu sepsání v jazyce, jemuž dědicové nebo soud nerozumí, lze takové
právní jednání převést do srozumitelné formy osobou, pro níž je toto jednání
srozumitelné. V takovém případě může právní jednání vzniknout a způsobit
zamýšlené právní následky. Je-li však relativně nesrozumitelné právní jednání
adresované, například výpověď z pracovního poměru, pak může vzniknout pouze
v případě, že je bez dalšího srozumitelné svému adresátovi. V případě právního
jednání adresovaného víceru osob může dojít i k situaci, kdy bude právní jednání
zdánlivé jen ve vztahu k některým adresátům (těm, pro něž je právní jednání
nesrozumitelné).34

Požadavek určitosti se týká věcné (obsahové) stránky projevu vůle. Projev
vůle je určitý, je-li jeho obsah natolik konkrétní a jasný, aby bylo možné určit,
jaké právní následky má vyvolat (jaká práva a povinnosti mají z právního jednání
stranám vzniknout).35 Neurčitost vůle se může týkat buď vůle samotné nebo jejího
vyjádření. Týká-li se neurčitost vůle samotné, znamená to, že jednající osoba si
není přesně jistá, jaké právní následky svého jednání si přeje. Neurčitost vyjádření
naproti tomu spočívá v jisté neobratnosti při právním jednání, přičemž má jednající
osoba jasnou představu o právních následcích, které si přeje způsobit.36

Dodatečné vyjasnění

Neurčité či nesrozumitelné právní jednání může být dodatečně vyjasněno.
Občanský zákoník v § 553 odst. 2 spojil s tímto vyjasněním fikci vzniku právního
jednání, které by jinak bylo pouze zdánlivé, a to s účinky ex tunc. Dojde-li tedy
k dodatečnému vyjasnění jinak zdánlivého právního jednání, má se za to, že
vzniklo, a tedy i způsobovalo odpovídající právní následky, již okamžikem vadného
projevu vůle.

Ohledně obsahu a účinků ustanovení § 553 odst. 2 ale nepanuje obecná shoda.
Tichý37 má za to, že se dodatečným vyjasněním rozumí výkladový postup podle
ustanovení § 555 - 558 občanského zákoníku, přičemž, zdá se, nemá námitek proti
konvalidaci neurčitých či nesrozumitelných právních jednání s účinky ex tunc.

34 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2008, sp. zn. 21 Cdo 1760/2007.
35 HANDLAR, Jiří. § 553 [Neurčitost a nesrozumitelnost]. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský

zákoník I. Obecná část (§ 1-654). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, Velké komentáře, s.
1978. ISBN 978-80-7400-529-9.

36 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. § 553 [Sankce neurčitého nebo nesrozumitelného projevu vůle]. In:
ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek
I. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 1268. ISBN: 978-80-7598-656-6.

37 TICHÝ Luboš § 553. In ŠVESTKA, Jiří. DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský
zákoník: komentář, Svazek I, (§1-654). Praha. Wolters Kluwer, 2014, s. 1350. ISBN
978-80-7478-370.
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Melzer38 naopak vylučuje, že by dodatečné vyjasnění mělo znamenat výklad
právního jednání, protože výklad, a to výklad neúspěšný, je předpokladem
neurčitosti či nesrozumitelnosti projevu vůle. Dle jeho názoru se konvalidací rozumí
nový projev vůle strany či stran právního jednání, jímž se vyjasňuje původní
projev vůle, přičemž, vzhledem k zákonné formulaci účinků této konvalidace musí
být součástí vůle konvalidovat minimálně srozumění s tím, že právní jednání
vznikne s účinky ex tunc. Zároveň ale podotýká, že konvalidace právního jednání
nesmí zasáhnout do práv třetích osob.

Podobný postoj zaujal i Handlar39, který shodně s Melzerem udává, že
předpokladem neurčitosti či nesrozumitelnosti projevu vůle je neúspěšný výklad
projevu vůle. Ohledně účinků konvalidace těchto projevů vůle s účinky ex tunc
zastává Handlar názor, že takové účinky by mohly být přípustné pouze se souhlasem
všech osob dotčených takovým právním jednáním. V takovém případě už se ale
jedná o společnou dispozici s právy účastníků, tedy jakousi následnou dohodu,
která tedy nemá charakter vyjasnění. Handlar proto za vhodnější řešení neurčitých
či nesrozumitelných projevů vůle považuje odstranění těchto vad dodatečným
vyjasněním, ale s tím, že účinky budou nastávat ex nunc.

Zcela jiný, v zásadě odmítavý, pohled na konvalidaci neurčitých či
nesrozumitelných projevů vůle zastává Zuklínová.40 Dle jejího názoru "tvoří zákon
zpětně pomocí fikce z ničeho něco". Zmíněnou právní normu hodnotí jako právní
lapsus, ustanovení bez normativního významu, které vzniklo omylem zákonodárce.
Zuklínová zdůrazňuje, že ve zmíněném ustanovení nemůže jít o konvalidaci, jelikož
ta je vyhrazena pro případy, kdy je co zhojit, tedy pro právní jednání, jejichž
vady jsou stiženy pouze sankcí neplatnosti - tj. ta, která de iure existují.

Pokud se navzdory názoru Zuklínové pokusím dovodit, že konvalidace
neurčitých či nesrozumitelných projevů vůle přece jen má normativní význam,
pak se musím vypořádat s tím, jakým způsobem má být takový projev vůle
vlastně konvalidován, a především, jaké následky konvalidace takového projevu
způsobí. Pokusím se tedy, s využitím argumentace výše zmíněných autorů, popsat
několik alternativních situací, které mohou ve vztahu ke konvalidaci neurčitých či
nesrozumitelných projevů vůle nastat.

Po vzoru Melzera a Handlara jsem se ztotožnila s názorem, že dodatečné
vyjasnění neurčitého či nesrozumitelného jednání nelze chápat jako odstranění
neurčitosti či nesrozumitelnosti výkladem (interpretaci) právního jednání podle

38 MELZER, Filip. § 553. In: MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník: velký
komentář. Svazek III, § 419-654 a související společná a přechodná ustanovení. Praha:
Leges, 2014, s. 569 - 570. ISBN 987-80-7502-003-1.

39 HANDLAR, Jiří. § 553 [Neurčitost a nesrozumitelnost]. In: LAVICKÝ a kol. Občanský
zákoník I. Obecná část (§ 1-654). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, Velké komentáře, s.
1979 - 1982. ISBN 978-80-7400-529-9.

40 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. § 553 [Sankce neurčitého nebo nesrozumitelného projevu vůle]. In:
ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek
I. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 1269-1270. ISBN: 978-80-7598-656-6.
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ustanovení § 555 - 558 občanského zákoníku. Dodatečným vyjasněním se tedy
nejspíše myslí nový projev vůle, tentokrát už určitý a srozumitelný, který od zcela
nového právního jednání odlišuje vůle jednající osoby oživit, ozdravit (konvalidovat)
původní jednání.41 Pokud zastávám názor, že dodatečným vyjasněním je nový
projev vůle, zajímá mě rovněž i to, jakým způsobem, respektive v jaké formě, má
být učiněn. Tento nový projev vůle je velmi podobný právnímu jednání, proto
považuji za vhodné užít analogicky ustanovení § 559 - 564 občanského zákoníku,
která upravují formu právních jednání.

Složitější je řešení účinků vyjasnění těchto projevů vůle. Má-li totiž dodatečné
vyjasnění zpětně způsobit vznik právního jednání, které do té doby neexistovalo,
je nevyhnutelné, že zpětně vzniknou nejen práva, ale i povinnosti stran právního
jednání. Pro účely posuzování účinků konvalidace právních jednání považuji za
vhodné posuzovat odlišně právní jednání jednostranná a vícestranná.

V případě jednostranného právního jednání je předně nutno zkoumat, zda
a jaká vůle jednající osoby existovala v době jednání. Byla-li zde od počátku
vůle způsobit určité právní následky, přičemž projev vůle byl učiněn nedokonalým
způsobem, je nasnadě, že takovou situaci lze řešit dodatečným vyjasněním projevu
vůle, konkretizací, obratnějším vyjádřením vůle, která tu od počátku byla. Zde
by tedy mohlo dojít k novému projevu vůle za účelem konvalidace tohoto jednání.
Držím-li se textu zákona, má ke konvalidaci dojít s účinky ex tunc. Jednající
osoba by si tak jistě měla uvědomovat, že k něčemu takovému dojde. Srozumění
s účinky konvalidace je proto nepochybně nutnou součástí projevu vůle, který k ní
vede.

Jako zásadně problematický vidím fakt, že jednostranná právní jednání
nezasahují jen do práv a povinností jednajících, ale rovněž do práv a povinností
třetích osob. Z tohoto důvodu konvalidace s účinky ex tunc skutečně, jak
upozorňoval Handlar,42 může vést k právní nejistotě či dokonce přímému poškození
třetích osob. Řešení tohoto problému se nabízejí dvě. Buď musí být jednání, jímž
dochází k dodatečnému vyjasnění schváleno všemi osobami, jejichž práva mohou
být účinky konvalidace s účinky ex tunc zasažena, nebo musí účinky nastat ex
nunc.

V prvním případě je třeba se ptát, zda a proč se má jednat o konvalidaci
právního jednání. Jednají-li s osobou, která jednala původně, i další osoby,
přičemž tímto jednáním dochází k dohodě o právech a povinnostech, které má
dané právní jednání založit, pak již nemůže jít o jednostranné právní jednání.
Nelze tedy hovořit o konvalidaci, protože se zjevně jedná o jiný druh právního

41 MELZER, Filip. § 553. In: MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník: velký
komentář. Svazek III, § 419-654 a související společná a přechodná ustanovení. Praha:
Leges, 2014, s. 569. ISBN 987-80-7502-003-1.

42 HANDLAR, Jiří. § 553 [Neurčitost a nesrozumitelnost]. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský
zákoník I. Obecná část (§ 1-654). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, Velké komentáře, s.
1981. ISBN 978-80-7400-529-9.
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jednání, navíc činěné jinými osobami. Pro případ, že bych se rozhodla pro to, že
má mít konvalidace účinky ex nunc, by muselo jazykové znění ustanovení § 553
odst. 2 občanského zákoníku ustoupit jeho smyslu a účelu, jak předpokládá
ustanovení § 2 odst. 2 občanského zákoníku.43

Pokud na počátku chyběla vůle zaměřená k vyvolání určitých právních následků,
nicméně bylo cosi projeveno, přičemž toto cosi je neurčité či nesrozumitelné,
považuji za nutné položit si otázku, zda lze takové jednání vůbec dodatečně
vyjasnit. Zásadní je, dle mého názoru, si uvědomit, že v takovém případě se
skutečně snažíme napravit, doplnit, něco, co vůbec neexistuje. Slovy Zuklínové:
"Konvalidace je vyhrazena pro případy, kdy je co zhojit."44 Myslím si proto, že
pokud konkrétně zaměřená vůle neexistovala v době neurčitého či nesrozumitelného
projevu vůle, nelze z takového projevu dodatečně učinit právní jednání. Řešením
této situace by proto mělo být zcela nové právní jednání.

V případě vícestranných právních jednání je dodatečné vyjasnění projevu
vůle prakticky vyloučeno. Pokud strany jednaly nesrozumitelně či neurčitě, ale
se záměrem způsobit tytéž právní následky, je možné pochybnosti o obsahu
projevu vůle vyřešit prostým výkladem. Pokud ale jednaly nesrozumitelně či
neurčitě, přičemž každá ze stran přisuzovala onomu projevu vůle různý obsah
a následky, je třeba, aby se strany dohodly, jaké následky má dané právní jednání
mít. Vícestranné právní jednání je projev shodné vůle více osob. Pokud tyto
osoby nechtějí způsobit shodné právní následky, mám za to, že zde chybí vůle
jako pojmový znak právního jednání. A stejně jako výše, není-li vůle, není co
konvalidovat. Proto se v tomto případě strany musí znovu dohodnout a učinit
nové právní jednání.

Shrnu-li výše uvedenou argumentaci, jsem toho názoru, že v případě
jednostranných právních jednání by se o dodatečném vyjasnění dalo hovořit
jen tehdy, pokud by osoba napravovala neobratně vyjádřenou vůli, která již
existovala v době jednání, přičemž by se tak z důvodu ochrany práv třetích osob
mohlo dít pouze s účinky ex nunc. Zákon zde však jasně stanoví, že účinky mají
nastupovat ex tunc. V takovém případě si nemyslím, že je možnost takového
dodatečné vyjasnění přípustná, protože by způsobovala dlouhodobou nejistotu
adresátů právního jednání. V případě dvoustranných právních jednání je dodatečné
vyjasnění projevu vůle tak, jak jej předpokládá zákon, prakticky vyloučeno. Přes
pokus dokázat, že konvalidace nesrozumitelných či neurčitých právních jednání je
v praxi využitelným institutem, docházím k tomu, že se ztotožňuji s argumentací
Zuklínové, podle níž je takové pravidlo nesmyslné, a to proto, že lze dovodit, že je

43 K tomu šířeji HANDLAR, Jiří. § 553 [Neurčitost a nesrozumitelnost]. In: LAVICKÝ, Petr
a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014,
Velké komentáře, s. 1978. ISBN 978-80-7400-529-9.

44 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. § 553 [Sankce neurčitého nebo nesrozumitelného projevu vůle]. In:
ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek
I. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 1269. ISBN: 978-80-7598-656-6.
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v jakékoli podobě v rozporu buď s legitimním očekáváním osob takovým jednáním
dotčených či s veřejným pořádkem.

2.2 Náležitosti pracovněprávního jednání
Vedle pojmových znaků zná občanský zákoník ještě náležitosti právního jednání.
Pojmové znaky právního jednání jsou předpoklady nezbytné pro existenci právního
jednání, náležitosti právního jednání jsou pak vlastnosti, s jejichž naplněním se
zpravidla spojuje jeho způsobilost vyvolat zamýšlené právní následky.

Při absenci některé z náležitostí tedy na rozdíl od situace, kdy absentuje
některý z pojmových znaků, právní jednání vznikne, nicméně nevyvolá zamýšlené
právní následky. Takové právní jednání se označuje jako neplatné. K tomu je
však třeba podotknout, že pojem náležitosti právního jednání je širší, než případy,
které jsou spojeny s neplatností právního jednání.45 Může tedy nastat situace,
kdy právní jednání nenaplňuje všechny náležitosti právního jednání a přesto je
způsobilé vyvolat zamýšlené následky.

Každé právní jednání musí mít obecné náležitosti stanovené občanským
zákoníkem. Ty se tradičně dělí na náležitosti subjektu, náležitosti vůle, náležitosti
projevu vůle a náležitosti předmětu právního jednání. Zákoník práce ani občanský
zákoník výslovně nestanoví speciální náležitosti pracovněprávního jednání. Zákoník
práce ale pro určitá pracovněprávní jednání se speciálními náležitostmi počítá.
Jedná se především o formu některých pracovněprávních jednání.

2.2.1 Náležitosti subjektu

Dle ustanovení § 581 občanského zákoníku může právní jednání vyvolat zamýšlené
právní následky (být platné) za předpokladu, že jedná osoba, která je ke
konkrétnímu právnímu jednání způsobilá a nejedná v duševní poruše. Osobou
v právním smyslu je fyzická nebo právnická osoba. Tyto mají právní osobnost
(právní subjektivitu), tedy způsobilost mít v mezích právního řádu práva
a povinnosti.46

S právní osobností se spojuje svéprávnost, tedy způsobilost osoby vlastním
jednáním nabývat práva a povinnosti. Svéprávnost je vždy vázána na právní
subjektivitu, ale představuje jakýsi její další rozměr, který je nezbytným
předpokladem pro aktivní výkon právní subjektivity.47 Každá fyzická osoba je
svéprávná, svéprávnost však nemusí být člověku přiznána v plném rozsahu. Plně
45 MELZER, Filip. § 574. In: MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník: velký

komentář. Svazek III, § 419-654 a související společná a přechodná ustanovení. Praha:
Leges, 2014, s. 696. ISBN 987-80-7502-003-1.

46 Srov. ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění.
47 PELIKÁNOVÁ Irena, PELIKÁN Robert, I. Pojem a právní povaha obchodní korporace, In.

ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena a kol. Právo obchodních
korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 22. ISBN: 978-80-7478-735-5.
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svéprávná je osoba, která dosáhla věku 18 let, případně jí byla plná svéprávnost
přiznána rozhodnutím soudu (tzv. emancipací) či uzavřela manželství,48 a která
nebyla rozhodnutím soudu na své svéprávnosti omezena. Myšlenka omezení
svéprávnosti vychází z přesvědčení, že vázanost právním jednání je na místě jen
tehdy, disponuje-li osoba dostatečnou intelektuální a volní vyspělostí, přičemž
v případech, kdy tomu tak není, je potřeba takovou osobu chránit před riziky
právního styku.49 Právnickým osobám občanský zákoník svéprávnost nepřiznává.
Nejsou tedy způsobilé samostatně právně jednat a proto musí být pro právní
jednání zastoupeny fyzickou osobou.

K těmto obecným náležitostem subjektu právního jednání přistupují
v pracovněprávních jednání další podmínky vycházející ze specifik
pracovněprávních vztahů. Pracovněprávní jednání může učinit jen ten,
kdo je způsobilou stranou základních pracovněprávních vztahů nebo jiným
subjektem pracovněprávních vztahů a kdo má způsobilost vlastním právním
jednáním nabývat práva a brát na sebe povinnosti v pracovněprávních vztazích.50

Stranami základních pracovněprávních vztahů jsou zaměstnavatel a zaměstnanec.
Zaměstnancem se fyzická osoba stává na základě právního jednání, kterým se

zavazuje k výkonu závislé práce pro zaměstnavatele. K výkonu závislé práce se dle
ustanovení § 35 občanského zákoníku může zavázat osoba, která dovršila patnáct
let věku, přičemž jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by
předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku. Má-li v tu chvíli
dostatek svéprávnosti, aby se mohla zavázat k výkonu závislé práce, znamená to,
že je způsobilá mít také práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích a brát
na sebe práva a povinnosti jako zaměstnanec. Zároveň musí mít nutně dostatek
svéprávnosti také k tomu, aby pracovní poměr rozvázala, byť to zákon výslovně
nestanoví. Z toho lze usuzovat, že dovršením věku 15 let nabývá fyzická osoba
plné svéprávnosti jako zaměstnanec v pracovněprávních vztazích, byť s určitými
omezeními vyplývajícími ze zákona.51

Zaměstnavatelem je fyzická nebo právnická osoba, pro niž se zaměstnavatel
zavázal vykonávat závislou práci. Fyzická osoba je způsobilá být zaměstnavatelem,
má-li právní osobnost a je-li plně svéprávná. Zaměstnavatelem se může stát
rovněž nezletilá fyzická osoba, která nenabyla plné svéprávnosti, udělí-li jí zákonný

48 Srov. ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v účinném znění.
49 DOBROVOLNÁ, Eva. § 581 [Neplatnost právního jednání pro nedostatek svéprávnosti

a neschopnosti právně jednat z důvodu duševní poruchy]. In: LAVICKÝ, Petr a kol.
Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, Velké
komentáře, s. 2092. ISBN 978-80-7400-529-9.

50 DRÁPAL, Ljubomír. § 18 (Výklad právního jednání). In: PICHRT, Jan a kol. Zákoník
práce, Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR,
2017, s. 45. ISBN 978-80-7552-609-0.

51 BĚLINA, Miroslav. § 6 [Zaměstnanec]. In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, a kol.
Zákoník práce. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, Velké komentáře, s. 58. ISBN
978-80-7400-759-0.
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zástupce souhlas k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné
obdobné výdělečné činnosti podle § 33 občanského zákoníku.

Právnická osoba může být zaměstnavatelem, má-li právní osobnost.
V pracovněprávních vztazích jedná za právnickou osobu především člen
statutárního orgánu, který může ji může zastupovat ve všech záležitostech. Dále
mohou za právnickou osobu jednat i další subjekty, například její zaměstnanci
nebo členové, a to v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich pracovnímu zařazení
nebo funkci.52

2.2.2 Náležitosti vůle

Projevená vůle osoby způsobilé ke konkrétnímu právnímu jednání může způsobit
právní následky v ní obsažené pouze v případě, je-li svobodná a prostá omylu.
Svoboda vůle a absence omylu jsou tedy náležitostmi vůle osoby, která právně
jedná.

Vůle je svobodná tehdy, není-li osoba k jednání donucena násilím. Rozlišují se
dva druhy násilí, násilí fyzické (vis absoluta) a násilí psychické, někdy označované
jako "bezprávná výhružka" (vis compulsiva). V případě fyzického násilí je vůle zcela
vyloučena. To znamená, že chybí vůle jako pojmový znak právního jednání, který
je předpokladem existence samotného právního jednání. V případě psychického
násilí však vůle vyloučena není, existuje tu jako pojmový znak právního jednání,
ale je deformována vůlí jiné osoby, chybí jí svoboda coby náležitost právního
jednání, která je předpokladem pro to, aby mohlo dané právní jednání způsobit
zamýšlené právní následky.

Vůle osoby, která právně jedná musí být rovněž prosta omylu. Rozlišuje se
omyl ve vůli (někdy také označovaný jako omyl vnitřní), který je charakterizován
nesprávnou či nedostatečnou představou jednajícího o rozhodující okolnosti, a omyl
v jejím projevu (omyl vnější), který nastává v případech, kdy vnější projev vůle
neodpovídá skutečné vůli jednajícího proto, že došel nepřítomnému adresátu
změněný vlivem prostředků, které jednající použil, nebo jiných okolností, které
nastaly během přepravy.53

Tento omyl se může týkat jakékoli okolnosti významné pro právní jednání,
musí jít ale vždy o omyl ve vůli jednajícího,54 nebo v jejím projevu, nikoliv o omyl
v pohnutce k právnímu jednání.

52 BĚLINA, Miroslav. § 7 [Zaměstnavatel]. In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol.
Zákoník práce. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, Velké komentáře, s. 63.
ISBN 978-80-7400-759-0.

53 DRÁPAL, Ljubomír, NOVOTNÝ, Zdeněk. § 19 [Neplatnost právního jednání]. In: BĚLINA,
Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019,
Velké komentáře, s. 115. ISBN 978-80-7400-759-0.

54 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. § 583 [Význam omylu pro platnost právního jednání]. In:
ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář.
Svazek I. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 1370. ISBN 978-80-7598-656-6.
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2.2.3 Náležitosti projevu vůle

Vůle musí být projevena určitě a srozumitelně, popřípadě musí mít také náležitou
formu. Požadavek určitosti a srozumitelnosti je již popsán výše jako pojmový
znak právního jednání, je však zároveň i jeho náležitostí. Zopakuji tedy jen to, že
právní jednání je srozumitelné, je-li formulováno takovým způsobem, který druhé
straně umožňuje seznámit se s ním a vnímat jeho obsah v pro ni pochopitelné
formě, a určité, je-li zjistitelné, jaký obsah jím měl být vyjádřen a co je konkrétně
předmětem ujednání.55

Právní jednání jsou obecně bezformální. To znamená, že má každý právo si dle
svého uvážení zvolit, jakou formou bude právně jednat. Toto právo ale může být
omezeno, a to buď ustanovením zákona, který pro určité právní jednání stanoví
určitou formu, nebo i ujednáním mezi stranami právního jednání.56

Pro případ právních jednání směřujících k rozvázání pracovního poměru
vyžaduje zákoník práce písemnou formu.57 Vyžaduje-li se písemná forma, znamená
to, že právní jednání má být vyjádřeno v jakékoli psané podobě, na jakémkoli
materiálu,58 a opatřeno podpisem jednající osoby.59

Požadavek písemnosti právního jednání je naplněn tehdy, zahrnuje-li projev
vůle jednajícího všechny podstatné náležitosti zachycené v písemném textu listiny
(právně významný je pouze ten projev vůle jednajícího, který je vyjádřen v písemném
textu).60 Podpisem se rozumí uvedení jména a příjmení na konci textu právního
jednání, přičemž jeho nečitelnost nemá na naplnění požadavku podpisu žádný
vliv. Naopak se ale trvá na požadavku podpisu vlastnoručního, byť bylo právní
jednání sepsáno v textovém editoru, a to proto, že podpis právního jednání má
sloužit především k identifikaci jednajícího.61 Chybí-li některá z těchto náležitostí,
má se za to, že písemná forma právního jednání nebyla dodržena.

Forma pracovněprávních jednání je zachována i tehdy, bylo-li učiněno
elektronicky nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho
obsahu a určení jednající osoby.62 I tehdy ale musí zaměstnanec právní jednání

55 Dále viz 2.1.3 Určitost a srozumitelnost projevu vůle.
56 Srov. ustanovení § 559 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění.
57 Srov. ustanovení § 49 odst. 2, § 50 odst. 1, § 60 a § 66 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.,

zákoníku práce v účinném znění.
58 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Oddíl 3 [Forma právních jednání]. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK,

Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 2. vydání. Praha: Wolters
Kluwer ČR, 2020, s. 1294. ISBN 978-80-7598-656-6.

59 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2001, sp. zn. 25 Cdo 368/99, podle něhož
písemná forma právního úkonu předpokládá existenci dvou náležitostí: písemnosti a podpisu,
přičemž písemný projev je platný až od podpisu jednající osoby, který na rozdíl od textu
písemnosti musí být zásadně vlastnoruční.

60 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2007, sp. zn. 29 Odo 965/2006.
61 HRDLIČKA, Miloslav. § 561 [Písemná forma právního jednání]. In: LAVICKÝ, Petr a kol.

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, Velké
komentáře, s. 2020. ISBN 978-80-7400-529-9.

62 Srov. ustanovení § 562 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném
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podepsat, a to uznávaným elektronickým podpisem.63

2.2.4 Náležitosti předmětu

Předmětem právního jednání je to, čeho se právní jednání týká, vlastní chování,
ke kterému se strany právního jednání zavazují.64 Předmět právního jednání má
dvě náležitosti, a to možnost a dovolenost. Možné je to, co je objektivně za
daného stavu rozvoje vědy a technologie fyzicky možné, resp. reálně uskutečnitelné
nebo vytvořitelné. Nemožnost předmětu může být buď počáteční, tedy již při
právním jednání, nebo následná, tedy v čase, kdy má být dle právního jednání
plněno.65 Je-li předmět právního jednání nemožný, znamená to tedy, že práva
a povinnosti, které měly na základě takového právního jednání vzniknout, není
možné vykonávat.

Předmět právního jednání je nedovolený tehdy, je-li v rozporu s dobrými
mravy nebo se zákonem, vyžaduje-li to smysl zákona, a dále v případech, kdy
k němu nebyl udělen předepsaný souhlas příslušným orgánem, vzdá-li se jím
zaměstnanec práva, které mu poskytuje zákoník práce, kolektivní smlouva nebo
vnitřní předpis, a zkracuje-li uspokojení vykonatelné pracovněprávní pohledávky
druhé smluvní strany základních pracovněprávních vztahů nebo jiného subjektu
pracovněprávních vztahů.

Rozpor předmětu právního jednání se zákonem může spočívat v rozporu
se zákonem nebo jiným obecně závazným právním předpisem, či v obcházení
takových právních předpisů, a rovněž i v porušení povinnosti, která byla uložena
vykonatelným rozhodnutím soudu nebo jiného příslušného orgánu. Významný
není každý rozpor se zákonem či jiným právním předpisem, ale jen takový, u něhož
to vyžaduje jeho smysl a účel.

O rozpor předmětu právního jednání s dobrými mravy jde v případech,
kdy je jeho obsah nebo účel v daném místě a čase, popřípadě s přihlédnutím
k osobám smluvních stran, v rozporu s obecně uznávanými názory na vztahy mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem nebo mezi jinými subjekty pracovněprávních
vztahů, které určují, jaký má být obsah právního jednání tak, aby odpovídal
základním zásadám mravnosti.66

znění.
63 Srov. ustanovení § 337 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v účinném znění.
64 HANDLAR, Jiří, DOBROVOLNÁ, Eva. § 580 [Rozpor s dobrými mravy a se zákonem.

Počáteční nemožnost plnění]. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná
část (§ 1-654). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, Velké komentáře, s. 2080. ISBN
978-80-7400-529-9.

65 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. -
Komentář, srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. vydání, Praha: Linde
Praha a. s., 2013, s. 23. ISBN: 978-80-7201-918-2.

66 DRÁPAL, Ljubomír, NOVOTNÝ, Zdeněk. § 19 [Neplatnost právního jednání]. In: BĚLINA,
Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019,
Velké komentáře, s. 115. ISBN 978-80-7400-759-0.
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I v případě nedovoleného předmětu není možné podle takového právního
jednání plnit. Na rozdíl od případů právního jednání s nemožným předmětem se
ale jedná o nemožnost plnění z právního důvodu. Od nedovolenosti předmětu je
zapotřebí důsledně odlišovat nedovolenost samotného právního jednání. Právní
jednání je nedovolené, vylučuje-li jeho vznik zákon tak, že uvede, že v daném
případě vůbec nejde o právní jednání nebo že k danému právnímu jednání se
nepřihlíží.

2.3 Vady právních jednání
Nenaplňuje-li právní jednání všechny zákonné požadavky na něj kladené, tedy
pojmové znaky a náležitosti tak, jak byly popsány výše, a případně i další
požadavky stanovené zákonem nebo stranami, je stiženo vadou, v jejímž důsledku
nemůže způsobit právní účinky, které v něm byly vyjádřeny. Sankcí za takové
vady právních jednání, jimiž se rozvazuje pracovní poměr, může být zdánlivost
nebo neplatnost právního jednání.

2.3.1 Zdánlivost právního jednání
Zdánlivost právního jednání je právní institut, který byl do českého právního řádu
zaveden s přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Nelze ale tvrdit,
že by se jednalo o pojem v právní nauce do té doby neznámý. Ještě za účinnosti
občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. bylo poukazováno na to, že občanský zákoník
na žádném svém místě nerespektuje teoreticky existující rozdíl mezi zdánlivým
(neexistentním) právním úkonem (non negotium) a absolutně neplatným právním
úkonem (negotium nullum).67

Protože starý občanský zákoník neznal pojem zdánlivé, neexistující, právní
jednání, neznala jej pochopitelně ani tehdejší právní praxe, pročež se právní jednání,
která by dle právní nauky neměla vůbec existovat, posuzovala jen jako absolutně
neplatná. To se změnilo, jak je uvedeno výše, přijetím nového občanského zákoníku
v roce 2012. Občanský zákoník a tedy i právní praxe proto nyní rozlišují mezi
zdánlivostí a neplatností právního jednání,68 což se, vzhledem k vzájemnému
vztahu občanského zákoníku a zákoníku práce, promítá do pracovního práva
a tedy i do posuzování právních jednání, jimiž se rozvazuje pracovní poměr.

Je-li právní jednání zdánlivé, hledí se na něj, jako by nikdy nebylo učiněno.
Jde o něco, co pouze připomíná právní jednání, ale ve skutečnosti jím není,
stojí mimo právo a postrádá právní relevanci.69 Ustanovení § 554 občanského
67 ŠVESTKA, Jiří. § 37 [Základní náležitosti právních úkonů]. In: ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL,

Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd.
Praha: C.H. Beck, 2009, Velké komentáře, s. 335. ISBN 978-80-7400-108-6.

68 HŮRKA, Petr. Změny v pracovním právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem.
Právní rozhledy. 2014, č. 7, s. 233-240. ISSN 1210-6410.

69 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, č. 262/2006 Dz.
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zákoníku stanoví, že ke zdánlivému právnímu jednání se nepřihlíží. Zdánlivost
právního jednání tedy nastupuje přímo ze zákona. Soud k ní přihlédne, respektive
nepřihlédne k danému právnímu jednání, z úřední povinnosti, a to i bez návrhu.70

Hlavní skupinu zdánlivých právních jednání upravuje občanský zákoník
v ustanoveních § 551 - 553. Tato právní jednání jsou zdánlivá z důvodu absence
některého z pojmových znaků právního jednání, tedy vůle jednající osoby či jejího
projevu, zaměření této vůle na vyvolání zamýšlených právních následků, určitosti
a srozumitelnosti jejího projevu.

Dále jsou zdánlivá taková právní jednání, která již naplnila všechny pojmové
znaky právního jednání, ale zatím nedošlo k jejich perfekci. Perfekce neboli
hotovost právního jednání nastává až v okamžiku, kdy jsou naplněny nejen pojmové
znaky právního jednání, nýbrž i další požadavky pro vznik právního stanovené
buď zákonem nebo stranami. Typickým případem, kdy právní jednání naplňuje
všechny pojmové znaky, ale z důvodu nehotovosti zůstává pouze zdánlivým je
situace, kdy právní jednání nebylo doručeno svému adresátovi. Dále pak může jít
o situace, kdy smlouva postrádá podstatné náležitosti stanovené zákonem či řešení
nějaké otázky, kterou jedna ze stran považuje za conditio sine qua non uzavření
smlouvy.71

2.3.2 Neplatnost právního jednání

Neplatností jsou stižena ta právní jednání, která postrádají některou z náležitostí
stanovených zákonem nebo ujednaných mezi stranami, a dále ta, o nichž to zákon
výslovně stanoví. Právní jednání, které je neplatné, vzniklo, ale není způsobilé
vyvolat právní následky v něm předvídané.

Nezpůsobilost neplatného právního jednání způsobit zamýšlené právní následky
neznamená, že nezpůsobuje žádné právní následky. Vadně učiněné právní jednání
stižené sankcí neplatnosti s sebou může přinést sekundární soukromoprávní
povinnosti, jako je například povinnost nahradit škodu či vydat bezdůvodné
obohacení, a v některých případech i veřejnoprávní sankce.72

Občanský zákoník rozlišuje absolutní a relativní neplatnost právních jednání,
a to podle zájmu, který zákonodárce chrání. Na jedné straně tak stojí absolutní
neplatnost právních jednání, která porušují ustanovení zákona chránící veřejný
zájem, a na druhé relativní neplatnost těch právních jednání, která jsou v rozporu

70 HANDLAR, Jiří. § 554 [Následky zdánlivého právního jednání]. In: LAVICKÝ, Petr a kol.
Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, Velké
komentáře, s. 1984. ISBN 978-80-7400-529-9.

71 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. -
Komentář, srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. vydání, Praha: Linde
Praha a. s., 2013, s. 52. ISBN: 978-80-7201-918-2.

72 DRÁPAL, Ljubomír, NOVOTNÝ, Zdeněk. § 19 [Neplatnost právního jednání]. In: BĚLINA,
Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2019, Velké komentáře, s. 121. ISBN 978-80-7400-759-0.
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s ustanoveními zákona, jež chrání individuální zájmy jednotlivců.
Absolutní neplatnost právního jednání je přísnější formou neplatnosti, která

je svými následky velmi podobná zdánlivosti. Nastává ex lege s účinky ex tunc
a to v těch případech, kdy je třeba chránit nejen individuální zájmy konkrétních
osob, ale i veřejný zájem.73 Hlavní důvody absolutní neplatnosti právních jednání
vyjmenovává občanský zákoník v § 588.74 Absolutně neplatná jsou právní jednání,
která se zjevně příčí dobrým mravům, odporují zákonu a zjevně narušují veřejný
pořádek, a dále ta, která zavazují k plnění od počátku nemožnému. Další vady
právních jednání, která budou stižena sankcí absolutní neplatnosti, může určit
zákon.75

Absolutní neplatnosti právního jednání se může dovolat kdokoli, kdo se cítí
být vadným právním jednáním dotčen.76 Soud ale k absolutní neplatnosti přihlíží
i bez návrhu, tedy bez ohledu na to, zda se jí někdo z účastníků řízení dovolal
nebo na ni jinak poukázal (z úřední povinnosti, jakmile vyšla najevo).77

Relativně neplatná jsou právní jednání, která jsou v rozporu se zákonem
chráněným zájmem jedné nebo vícera osob.78 Občanský zákoník taxativně
nevyjmenovává, kdy je vada právního jednání stižena relativní neplatností. Lze mít
za to, že relativně neplatná jsou všechna právní jednání, kde je sankce neplatnosti
stanovena na ochranu zájmů konkrétních osob a zákon nestanoví, že má být vada
právního jednání sankcionována jiným způsobem.

Relativně neplatná právní jednání jsou oproti absolutně neplatným specifická
tím, že i přes své vady vyvolávají zamýšlené právní následky dokud není jejich
neplatnost namítnuta osobou, na jejíž zájem je stanovena. Až vznesením
námitky neplatnosti přestává být právní jednání s účinky ex tunc způsobilé
vyvolat zamýšlené právní následky a stává se tak od počátku neplatným.

73 MELZER, Filip. § 588 an. In: MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník -
velký komentář. Svazek III. § 419-654 a související společná a přechodná ustanovení. Praha:
Leges, 2014, s. 784. ISBN 978-80-7502-003-1.

74 HULMÁK, Milan. Právní jednání a jeho vady. Rekodifikační novinky. 2012, č. 8, s. 2-3. In:
Beck-online [online právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 24. 10. 2020].

75 Kupříkladu pracovněprávní jednání, k němuž nebyl udělen předepsaný souhlas příslušného
orgánu podle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v účinném
znění.

76 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. § 588 [Neplatnost na ochranu zájmů určité osoby (tzv. relativní
neplatnost)]. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník.
Komentář. Svazek I. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 1386. ISBN
978-80-7598-656-6.

77 DRÁPAL, Ljubomír, NOVOTNÝ, Zdeněk. § 19 [Neplatnost právního jednání]. In: BĚLINA,
Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2019, Velké komentáře, s. 126. ISBN 978-80-7400-759-0.

78 Srov. např. ZUKLÍNOVÁ, Michaela. § 586 [Neplatnost na ochranu zájmů určité osoby (tzv.
relativní neplatnost)]. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský
zákoník. Komentář. Svazek I. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 1379. ISBN
978-80-7598-656-6.
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Jedná se o námitku hmotněprávní, jednostranné adresované právní jednání.79

Oprávněnou namítat relativní neplatnost právního jednání je osoba, jejíž zájmy
jsou v konkrétním případě chráněny. Pro případ, že se tato osoba neplatnosti
nedovolá, nastupuje fikce platnosti právního jednání. Protože je relativní
neplatnost vázána na tuto námitku, nelze k ní bez dalšího přihlížet. 80

Při posuzování neplatných právních jednání je třeba řídit se zásadou in favorem
negotii. Tato zásada, vyjádřená v ustanovení § 574 občanského zákoníku vyžaduje,
aby se na právní jednání hledělo spíše jako na platné, než jako na neplatné.
Podstatou této zásady je snaha zachovat existenci a účinky právního jednání ve
všech případech, kdy je to možné.81

2.4 Posuzování vad právního jednání
Lze shrnout, že bezvadné právní jednání musí naplňovat všechny pojmové znaky
a náležitosti a dále pak všechny další podmínky stanovené zákonem či stranou
právního jednání. Chybí-li některá z těchto podmínek, hovoříme o vadném právním
jednání.

Je-li třeba posoudit zda je právní jednání stiženo vadou či nikoli, je v prvé
řadě nutné zkoumat, zda naplňuje veškeré pojmové znaky a není tedy jen zdánlivé.
V těchto případech není na místě dále zkoumat, zda dané právní jednání naplňuje
všechny náležitosti. Zkoumání náležitostí právního jednání totiž předpokládá jeho
existenci.82 Jinými slovy, sankcí neplatnosti může být stiženo pouze existující
právní jednání. Zdánlivost vždy vylučuje, aby bylo takové právní jednání i neplatné,
a zároveň má, coby přísnější sankce, před sankcí neplatnosti vždy přednost. Až
v případě, kdy shledáme, že právní jednání není zdánlivé, je tedy můžeme dále
posuzovat z hlediska možné neplatnosti.

79 MELZER, Filip. § 586 an. In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník -
velký komentář. Svazek III, § 419-654 a související společná a přechodná ustanovení. Praha:
Leges, 2014, s. 776. ISBN 978-80-7502-003-1. Je ale třeba upozornit, že existují i názory, že
má tato námitka procesní povahu. K tomu srov. ZUKLÍNOVÁ, Michaela. § 586 [Neplatnost
na ochranu zájmů určité osoby (tzv. relativní neplatnost)]. In: ŠVESTKA, Jiří a kol.
Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 2.vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 1380.
ISBN 978-80-7598-656-6.

80 MELZER, Filip. § 586. In: MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník: velký
komentář. Svazek III, § 419-654 a související společná a přechodná ustanovení. Praha:
Leges, 2014, s. 774. ISBN 978-80-7502-003-1.

81 HANDLAR, Jiří. § 574 [In favorem negotii]. In: LAVICKÝ a kol. Občanský zákoník I.
Obecná část (§ 1-654). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, Velké komentáře, s. 2056. ISBN
978-80-7400-529-9.

82 MELZER, Filip. § 574. In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník: velký
komentář. Svazek III, § 419-654 a související společná a přechodná ustanovení. Praha:
Leges, 2014, s. 696. ISBN 978-80-7502-003-1.
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3. Zdánlivé rozvázání pracovního
poměru zaměstnancem
Zdánlivost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance nastává v situacích,
kdy v rozvazovacím právním jednání absentuje některý z pojmových znaků
právního jednání, tedy vůle jednající osoby a její projev, zaměření této vůle na
vyvolání zamýšlených právních následků, určitost a srozumitelnost jejího projevu,
nebo nedošlo-li k perfekci právního jednání.

3.1 Absence vůle nebo jejího projevu

Projev vůle je základem každého právního jednání. Vůle je definována jako vnitřní
psychický vztah osoby k zamýšlenému následku založený především na tom, jaké
následky chce jednající osoba vyvolat.83 Vůle chybí, učiní-li někdo formálně projev,
který však nespočívá na jeho vůli právně jednat. Běžně se jako příklad jednání,
v němž chybí vůle jednajícího, uvádí mimovolní projevy, jako jsou reflexní pohyby
či mluvení ze spaní, a dále pak fyzické násilí.

Aby se mohlo jednat o zdánlivé právní jednání, musí "to", co není právním
jednáním, vzbuzovat dojem právního jednání. Jistě si nelze představit mimovolní
projev, který by mohl vzbudit zdání, že zaměstnanec rozvazuje pracovní poměr,
proto mám za to, že mohu vyloučit zdánlivé rozvázání pracovního poměru vzniklé
v důsledku mimovolního projevu zaměstnance.

Vůle chybí také v případě fyzického násilí (vis absoluta). Tím se rozumí užití
takového násilí vůči jednající osobě, které zcela vylučuje její vůli. Musí tedy chybět
jakákoli možnost rozhodnutí jednající osoby. Typickým příkladem takového násilí
je vedení ruky při písemném projevu.

Aby byla vůle právně relevantní, tedy aby mohla vyvolávat předpokládané
právní následky, musí být projevena navenek, a to objektivně poznatelným
způsobem. O absenci vůle se proto jedná také tehdy, existuje-li vůle, která
není projevena navenek. Samotné rozhodnutí zaměstnance o rozvázání pracovního
poměru tedy není právně relevantní, a to až do chvíle, kdy dojde k odpovídajícímu
projevu vůle.

Je-li pracovní poměr rozvazován jednostranným právním jednáním, dochází
k projevu vůle až okamžikem jeho doručení adresátovi. Zaměstnanec svá
pracovněprávní jednání doručuje zaměstnavateli zpravidla osobním předáním
v místě sídla zaměstnavatele. Tento způsob doručení je zaměstnavatel povinen
zaměstnanci na žádost písemně potvrdit. Mimo osobní doručení lze doručovat
83 HANDLAR, Jiří. § 551 [Nedostatek vůle]. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník

I. Obecná část (§ 1-654). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, Velké komentáře, s. 1966.
ISBN 978-80-7400-529-9.
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prostřednictvím kteréhokoli provozovatele poštovních služeb, prostřednictvím
sítě či služby elektronických komunikací nebo prostřednictvím datové schránky.
Tento výčet uvedený v § 337 zákoníku práce má pouze demonstrativní charakter.
Zaměstnanec tedy může doručovat svá právní jednání zaměstnavateli jakýmkoli
způsobem. Důležité je pouze to, aby došla do dispoziční sféry zaměstnavatele.
Mimo výše uvedené způsoby může být doručováno například i pomocí každé
fyzické nebo právnické osoby, která bude ochotna doručení provést. 84

Ještě donedávna zákoník práce neřešil otázku, co se stane v případě, kdy
zaměstnavatel odmítne písemnost převzít. Tyto situace řešila judikatura
Nejvyššího soudu tak, že považovala písemnost za doručenou tehdy, došla-li do
dispoziční sféry zaměstnavatele, přičemž bylo dovozeno, že k tomu, aby písemnost
došla do dispoziční sféry zaměstnavatele postačuje, aby ji zaměstnanec odeslal
prostřednictvím držitele poštovní licence jako doporučenou zásilku s dodejkou.85

To s účinností od 30.07.2020 změnil zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
související zákony. Dle nové úpravy nastupuje v případě, že by zaměstnavatel
odmítl převzít písemnost doručovanou mu zaměstnancem nebo by neposkytl
zaměstnanci patřičnou součinnost či by jinak znemožnil doručení písemnosti
v místě sídla nebo v místě podnikání zaměstnavatele, fikce doručení písemnosti,
a to dnem, kdy k takové skutečnosti došlo.86

3.2 Zjevný nedostatek vážnosti vůle

Dalším pojmovým znakem právního jednání je vážnost projevené vůle. Právní
jednání je ale podle ustanovení § 552 občanského zákoníku zdánlivé jen případě,
kdy je zjevné, že nebyla projevena vážná vůle. V prvé řadě je tedy třeba určit,
komu musí být absence vážné vůle jednající osoby zjevná. V případě právních
jednání, jimiž zaměstnanec jednostranně rozvazuje pracovní poměr je nepochybně
zásadní, jak se jednání zaměstnance jeví zaměstnavateli.

Pokud tedy zaměstnanec projeví vůči zaměstnavateli vůli rozvázat pracovní
poměr, aniž by takovým jednáním skutečně chtěl docílit zániku pracovnímu
poměru, je nutné zkoumat, zda zaměstnavatel mohl v daném případě nevážnost
vůle zaměstnance rozpoznat či nikoliv.

Pokud někdo právně jedná, ale zároveň nechce, aby toto právní jednání
způsobilo odpovídající právní následky, přičemž tuto výhradu záměrně neprojeví
navenek, jedná se o tzv. mentální rezervaci (vnitřní výhradu).87 V takovém

84 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 5. 2004, sp. zn. 21 Cdo 2172/2003.
85 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 1. 2006, sp. zn. 21 Cdo 563/2005.
86 Srov. ustanovení § 337 odst. 3) věty druhé zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v účinném

znění.
87 MELZER, Filip. § 552 In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník - velký

komentář. Svazek III. § 419-654 a související společná a přechodná ustanovení. Praha:
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případě si jednající nepřeje, aby byla druhou stranou rozpoznána jeho skutečná,
pravá a vážná vůle.88

V situaci, kdy zaměstnavatel nepozná, že právní jednání zaměstnance, kterým
měl být rozvázán pracovní poměr, bylo učiněno s mentální rezervací, zůstává tato
výhrada toliko záležitostí zaměstnance. Z právního hlediska je taková vnitřní
výhrada zcela irelevantní.89 Na právní jednání se bude pohlížet, jako by skutečně
vzniklo. Na druhé straně pro případ, že by zaměstnavatel rozpoznal tuto vnitřní
výhradu, platí, že zde chybí vůle jednající osoby, pročež musí být právní jednání
považováno za zdánlivé.90

Je-li naopak zjevné, že jednající osoba nemá zájem na způsobení odpovídajících
právních následků, přičemž tato skutečnost není nikterak zakrývána, nemůže jít
o právní jednání. Jako příklad si lze představit jednání v žertu nebo ukazování
na příkladu, z kterého je zaměstnavateli jasné, že zaměstnanec ve skutečnosti
nerozvazuje pracovní poměr.

Může ale docházet i k případům, kdy zaměstnavatel nemůže objektivně
rozpoznat, že v projevu zaměstnance chybí vážná vůle, ačkoliv to není jeho
záměrem. V takovém případě by skutečně mohlo dojít k rozvázání pracovního
poměru, přestože by o to ani jedna strana neměla zájem.

3.3 Neurčitost a nesrozumitelnost projevu vůle

Pracovněprávní jednání zaměstnance, které směřuje k rozvázání pracovního
poměru, musí být určité a srozumitelné. Tyto požadavky zajišťují možnost druhé
strany, v tomto případě zaměstnavatele, s daným právním jednáním se seznámit.
Protože následky těchto pracovněprávních jednání přímo nezasahují do práv třetích
osob, budou posuzována pouze ze subjektivního hlediska zaměstnavatele.91

Požadavek určitosti právního jednání znamená požadavek nepochybnosti

Leges, 2014, s. 564. ISBN 987-80-7502-003-1.
88 TICHÝ Luboš § 551. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský

zákoník: komentář, Svazek I, (§ 1-654). Praha. Wolters Kluwer, 2014, s. 1342. ISBN
978-80-7478-370.

89 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. § 552 [Sankce nevážné vůle]. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan,
FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 2. vydání. Praha: Wolters
Kluwer ČR, 2020, s. 1263. ISBN: 978-80-7598-656-6.

90 TICHÝ Luboš § 551. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský
zákoník: komentář, Svazek I, (§ 1-654). Praha. Wolters Kluwer, 2014, s. 1342. ISBN
978-80-7478-370. Zde považuji za nezbytné upozornit, že hovoří-li Tichý o mentální rezervaci,
má za to, že se jedná o případ neexistence vůle, byť na hranici vůle nevážné. Naproti tomu
Melzer a Zuklínová považují mentální rezervaci za případ absence vážné vůle. Systematicky
je tedy možné zařadit mentální rezervaci rovněž mezi případy absence vůle.

91 K posuzování neurčitosti a nesrozumitelnosti projevu vůle srov. TICHÝ Luboš § 553. In
ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář, Svazek
I, (§1-654). Praha. Wolters Kluwer, 2014, s. 1349. ISBN 978-80-7478-370.
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a jednoznačnosti.92 K určitosti právního jednání současně stačí, že lze jeho
obsah dovodit výkladem. Až pro případ, že je výklad neúspěšný, je možné hovořit
o neurčitosti právního jednání.

V případě rozvazování pracovního poměru lze příčiny neurčitosti právního
jednání rozdělit do dvou kategorií. Tou první jsou situace, v nichž sám
zaměstnanec, coby jednající osoba, nemá jasnou představu o obsahu svého právního
jednání. Protože výkladem nelze dovodit či nahradit vůli, která v době právního
jednání chyběla,93 nebude možné řešit neurčitost samotné vůle zaměstnance
výkladem jeho právního jednání. Do druhé kategorie pak budou spadat projevy
vůle, při nichž má zaměstnanec jasnou představu o obsahu svého jednání, ale
vyjádří svou vůli neobratně, neurčitě. Takovou neurčitost v některých případech
výkladem napravit lze.

Požadavek srozumitelnosti právního jednání míří na formální (výrazovou)
stránku projevu vůle. Projev vůle je tedy srozumitelný, lze-li se bez obtíží seznámit
s jeho obsahem. Typickým příkladem nesrozumitelnosti je právní jednání učiněné
v cizím jazyce, jemuž adresát nerozumí.94 V pracovněprávních vztazích může jistě
docházet k právním jednáním učiněným v jiném, než českém jazyce. Nejvyšší soud
v rozsudku z roku 200895 posuzoval otázku výpovědi podané v cizím jazyce coby
vady právního jednání. V této otázce dovodil, že samotný fakt, že byla výpověď
podána v cizím jazyce není důvodem domnívat se, že je právní jednání vadné.
Protože jde o adresované právní jednání, je třeba zkoumat, zda mu rozumí jeho
adresát. Jednají-li spolu zaměstnanec a zaměstnavatel běžně v cizím jazyce, lze
se domnívat, že druhá strana danému jazyku rozumí a je v tomto jazyce schopna
právně jednat.

Neurčité či nesrozumitelné právní jednání může být podle občanského
zákoníku96 dodatečně vyjasněno. K této možnosti jsem však již výše97, shodně
s názorem Zuklínové,98 dovodila, že ji nelze v praxi využít. To lze demonstrovat
i na případě jednostranného rozvazování pracovního poměru.

Výpověď, okamžité zrušení a zrušení ve zkušební době jsou jednostranná
a adresovaná právní jednání. Už ze své podstaty zasahují do práv a povinností
adresáta, v tomto případě zaměstnavatele. Jsou-li taková právní jednání neurčitá

92 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. § 553 [Sankce neurčitého nebo nesrozumitelného projevu vůle]. In:
ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek
I. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 1268. ISBN 978-80-7598-656-6.

93 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 1996, sp. zn. 3 Cdon 946/96.
94 HANDLAR, Jiří. § 553 [Neurčitost a nesrozumitelnost]. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský

zákoník I. Obecná část (§ 1-654). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, Velké komentáře, s.
1977. ISBN 978-80-7400-529-9.

95 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2008, sp. zn. 21 Cdo 1760/2007.
96 Srov. ustanovení § 553 odst. 2 občanského zákoníku.
97 Srov. kapitolu 2.1.3 Určitost a srozumitelnost projevu vůle.
98 Srov. ZUKLÍNOVÁ, Michaela. § 553 [Sankce neurčitého nebo nesrozumitelného projevu vůle].

In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář.
Svazek I. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 1268. ISBN 978-80-7598-656-6.
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či nesrozumitelná, lze mít s ohledem na ochranu práv zaměstnavatele za to, že je
nelze jednostranně dodatečně vyjasnit.99

Pokud by zaměstnanec trval na nějaké nápravě takového právního jednání,
muselo by se tak stát se souhlasem zaměstnavatele. V takovém případě by se
ale už nejednalo o vyjasnění obsahu projevu vůle osobou, která právně jednala,
ale o novou dohodu účastníků pracovního poměru, dvoustranné právní jednání.
Nešlo by tedy o dodatečné vyjasnění původního rozvázání pracovního poměru, ale
spíše o novou dohodu o rozvázání pracovního poměru. Účinky této dohody by v
tomto případě nastávaly až od jejího uzavření, nikoli od počátku, jak předpokládá
ustanovení § 553 odst. 2 občanského zákoníku.

Dodatečné vyjasnění zdánlivého právního jednání, které by mělo způsobit
bezvadnost právního jednání s účinky ex tunc, by s sebou v případech rozvazování
pracovního poměru zaměstnancem přineslo mimo zásahu do práv třetích osob i další
praktické problémy. Je třeba si uvědomit, že s rozvázáním pracovního poměru
je spojeno vícero veřejnoprávních povinností zaměstnavatele.100 Konvalidace
pracovněprávního jednání vedoucího k rozvázání pracovněprávního jednání tak,
jak ji předpokládá ustanovení § 553 odst. 2 občanského zákoníku, se mi i z těchto
důvodů jeví jako nepřípustná, ať už se na tuto problematiku dívám optikou
ochrany druhé strany pracovního poměru či nutnosti zachovávat veřejný pořádek.

3.4 Obrana proti zdánlivému rozvázání
pracovního poměru zaměstnancem

Je-li právní jednání zaměstnance, který se pokusil rozvázat pracovní poměr,
zdánlivé, znamená to, že pracovní poměr stále existuje a s ním i všechna
práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Podle ustanovení § 38 odst.
1 zákoníku práce je tak zaměstnanec nadále povinen podle pokynů zaměstnavatele
konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době
a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru, a zaměstnavatel je
i nadále povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit
mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho
pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními
předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem.

Zákoník práce neupravuje zvláštní postup obrany proti zdánlivému rozvázání
pracovního poměru. Protože ale práva a povinnosti účastníků pracovního stále
trvají, je jistě v jejich zájmu, aby taková situace byla řešena. Nejsnazším řešením

99 DRÁPAL, Ljubomír, NOVOTNÝ, Zdeněk. § 19 [Neplatnost právního jednání]. In: BĚLINA,
Miroslav a kol. Zákoník práce. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, Velké komentáře, s.
106. ISBN 978-80-7400-759-0.

100 Kupříkladu oznamovací povinnost okresní správě sociálního zabezpečení podle ustanovení
§ 94 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění v účinném znění.
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je nepochybně oznámení zaměstnanci, že pracovní poměr nebyl řádně rozvázán,
a že tedy trvá, a s ním i práva a povinnosti z něj vyplývající.

Pokud na takové oznámení zaměstnanec nereaguje, lze dále uvažovat o
rozvázání pracovního poměru, tentokrát ze strany zaměstnavatele. Pokud
zaměstnanec přestane docházet na pracoviště a konat pro zaměstnavatele práci,
byť z důvodu, že se domnívá, že řádně rozvázal pracovní poměr, jedná se
bezpochyby o neomluvené zameškání práce. To může být důvodem výpovědi z
pracovního poměru podle § 52 písm. g) zákoníku práce nebo okamžitého zrušení
pracovního poměru pro porušení pracovních povinností zaměstnancem zvlášť
hrubým způsobem podle § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce. Zaměstnavatel
by v takovém případě mohl zároveň požadovat náhradu škody způsobené absencí
zaměstnance.

Pokud má zaměstnavatel zájem zaměstnance dále zaměstnávat, může situaci
řešit žalobou na určení, že pracovní poměr stále trvá, podle § 80 zákona č.
99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen "občanský soudní řád"). Tato
žaloba je nazývána žalobou určovací. Má především preventivní charakter a
má místo jednak tam, kde její pomocí lze eliminovat stav ohrožení práva či
nejistoty v právním vztahu, a k odpovídající nápravě nelze dospět jinak, jednak v
případech, v nichž určovací žaloba účinněji než jiné právní prostředky vystihuje
obsah a povahu příslušného právního vztahu a jejím prostřednictvím lze dosáhnout
úpravy, tvořící určitý právní rámec, který je zárukou odvrácení budoucích sporů
účastníků.101 Rozhodnutí podle takové žaloby má deklaratorní povahu a určuje
existenci konkrétního práva či právního vztahu.

K tomu, aby určovací žaloba nebyla zamítnuta je zapotřebí, aby žalobce tvrdil
a prokázal naléhavý právní zájem na vydání soudního rozhodnutí v dané věci.102

Pojem naléhavý právní zájem je zapotřebí důsledně odlišovat od pojmu věcná
legitimace. Zatímco věcně legitimován je každý, kdo je účasten právního vztahu
nebo práva, o které v řízení jde, nebo jehož právní sféry se sporný vztah nebo
sporné právo týká,103 o naléhavém právním zájmu je možné hovořit pouze tehdy,
jestliže by bez soudem vysloveného určení, že právní vztah nebo právo existuje,
bylo buď ohroženo již existující právo žalobce, nebo by se jeho právní postavení
stalo nejistým, pročež by mohl být vystaven újmě.104

K postupu podle § 80 občanského soudního řádu lze, vzhledem k obtížnosti
prokázání existence naléhavého právního zájmu,105 navrhnout několik alternativ.
Výhodnějším řešením, právě proto, že v takovém případě není třeba prokazovat
naléhavý právní zájem zaměstnavatele, může být navrhnout soudu, aby
zaměstnanci, který se domnívá, že rozvázal pracovní poměr, uložil povinnost
101 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 5. 2016, sp. zn. 26 Cdo 1313/2015.
102 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2014, sp. zn. 29 Cdo 914/2014.
103 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2011, sp. zn. 22 Cdo 1850/2009.
104 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1995, sp. zn. III. ÚS 17/95.
105 STRÁNSKÝ, Jaroslav. Nicotnost právního jednání a rozvázání pracovního poměru. Bulletin

advokacie. 2016, č. 5, s. 22-26. ISSN 1805-8280.
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nadále pro zaměstnavatele v rámci existujícího pracovního poměru konat práci
a případně také zaplatit mu náhradu škody vzniklé za dobu, kdy práci nekonal.
Soud by v takovém řízení musel z úřední povinnosti přihlédnout k tomu, že
rozvázání pracovního poměru bylo jen zdánlivé. Z procesního hlediska by se pak
nejednalo o určovací žalobu, nýbrž o žalobu na plnění.

V některých případech nemusí být zcela jasné, zda je právní jednání zdánlivé
nebo neplatné. Již bylo zmíněno, že určitost a srozumitelnost je jak pojmovým
znakem, tak náležitostí právního jednání. Vzhledem k absenci judikatury nelze
postavit na jisto, za jakých podmínek vede neurčitost či nesrozumitelnost ke
zdánlivosti či neplatnosti právního jednání. Rovněž se může vyskytnout situace,
kdy má zaměstnavatel za to, že rozvazovací právní jednání má vícero vad, přičemž
některé způsobují jeho zdánlivost a jiné jeho neplatnost.

V takových případech je vhodné uplatnit v žalobě eventuálním způsobem dva
návrhy, tedy předně na určení neplatnosti právního jednání podle § 72 zákoníku
práce, a pro případ, že by soud přihlédl ke zdánlivosti právního jednání, návrh
na určení, že má zaměstnanec povinnost nadále pro zaměstnavatele konat práci
a zaplatit zaměstnavateli náhradu škody vzniklé za dobu, kdy práci nekonal.
Přestože se tyto dva návrhy zásadně liší, je zřejmé, že stojí na stejném skutkovém
základu. Je ale třeba připomenout, že je-li uplatňován návrh na určení neplatnosti
rozvázání pracovního poměru, je pro úspěšnost žaloby nutné, aby se tak stalo
nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr tímto rozvázáním
skončit.106

Považuji za důležité zamyslet se ještě nad situací, kdy k žádné obraně ze strany
zaměstnavatele nedojde. Představme si, že zaměstnanec rozváže pracovní poměr
zdánlivým právním jednáním, přičemž on i zaměstnavatel mají za to, že pracovní
poměr skutečně skončil. Z hlediska právní jistoty zaměstnance i zaměstnavatele je
zcela jistě nežádoucí, aby pracovní poměr nadále trval, protože by to znamenalo, že
kterýkoli z nich může uplatnit nároky vzniklé neplněním povinností druhé strany
pracovního poměru. Lze tedy dovodit, že dojde ke konkludentnímu uzavření
dohody o rozvázání pracovního poměru?

Pro uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru je, stejně jako pro ostatní
způsoby rozvázání pracovního poměru, vyžadována písemná forma. Na rozdíl od
jiných způsobů rozvázání pracovního poměru však není nedostatek formy dohody
stíhán sankcí nepřihlížení k takovému právnímu jednání. To znamená, že by
takové právní jednání bylo posuzováno pouze jako neplatné. Lze tedy mít za to že
by pracovní poměr mohl být rozvázán tímto způsobem, což se z hlediska právní
jistoty stran zdá být příhodnější.

Možnost konkludentního rozvázání pracovního poměru dohodou připouští
i Bezouška,107 který se rovněž kloní k relativní neplatnosti takového právního

106 HROMADA, Miroslav. Zdánlivé a neplatné ukončení pracovního poměru. Soudní rozhledy.
2015, č. 2, s. 47-50. ISSN 1210-6410.

107 BEZOUŠKA, Petr. Výhrada odstoupení od pracovní smlouvy a neplatnost pracovně právních
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jednání, neboť, jak poukazuje, stanovení obligatorní písemné formy nesleduje
ochranu vyššího zájmu, ale pouze jedné ze stran pracovního poměru.

Možnost konkludentního uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru
připustil také Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 19.8.2014, sp. zn. 21 Cdo 3165/2013,
podle kterého může dojít ke konkludentnímu uzavření dohody o rozvázání
pracovního poměru, stane-li se tak způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom,
co chtěl účastník projevit.

V rozsudku ze dne 30. 9. 2019, sp. zn. 27 Cdo 4344/2017, v němž se Nejvyšší
soud zabýval otázkou, co se stane s pracovním poměrem zaměstnance v případě, že
se zaměstnanec stane statutárním orgánem společnosti, bylo dokonce dovozeno, že
v případě, že zaměstnanec vykonává v pracovním poměru ke kapitálové obchodní
společnosti činnost, kterou má po svém zvolení vykonávat jako statutární orgán
společnosti nebo jako jeho člen, zaniká jeho pracovní poměr konkludentní dohodou
o rozvázání pracovního poměru v případě, že si strany neujednají něco jiného.

úkonů z hlediska smluvní svobody v pracovním právu. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, č. 18.
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4. Neplatné rozvázání pracovního
poměru zaměstnancem
Pracovněprávní jednání, která naplňují všechny pojmové znaky a nejsou
zdánlivá, jsou neplatná, postrádají-li některou z obecných náležitostí právního
jednání či jinou náležitost stanovenou zákoníkem práce. Rozlišujeme absolutní
a relativní neplatnost pracovněprávních jednání. Absolutně neplatná jsou taková
pracovněprávní jednání, která zavazují k plnění od počátku nemožnému, zjevně
se příčí dobrým mravům, nebo pro rozpor se zákonem zjevně narušují veřejný
pořádek.108 V ostatních případech bude pracovněprávní jednání neplatné jen
relativně.

Při rozvazování pracovního poměru může být pracovněprávní jednání
zaměstnance neplatné pokud zaměstnanec právně jednal:

• přestože k tomu z důvodu nedostatku svéprávnosti nebyl způsobilý,
• v duševní poruše, která jej činí nezpůsobilým právně jednat,
• v omylu,
• pod vlivem bezprávné výhružky,
• v jiné, než písemné, formě

a dále tehdy, pokusil-li se zrušit pracovní poměr podle § 66 odst. 1 zákoníku práce
poté, co už uplynula zkušební doba, nebo pokusil-li se okamžitě zrušit pracovní
poměr podle § 56 odst. 1 zákoníku práce bez řádného důvodu.

4.1 Nedostatek svéprávnosti zaměstnance
Ustanovení § 581 občanského zákoníku v první větě stanoví, že není-li osoba plně
svéprávná, je neplatné právní jednání, ke kterému není způsobilá. Nedostatek
svéprávnosti zaměstnance může vycházet buď ze zákona nebo z rozhodnutí soudu
o omezení svéprávnosti.

Nezletilí zaměstnanci

Fyzická osoba se může zavázat k výkonu závislé práce po dovršení věku 15 let,
přičemž jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel
dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku.109 Jestliže v tu chvíli dostatek
svéprávnosti, aby se mohla zavázat k výkonu závislé práce, znamená to, že je
způsobilá mít také práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích a brát na
sebe práva a povinnosti jako zaměstnanec. Zároveň musí mít nutně dostatek
svéprávnosti také k tomu, aby pracovní poměr rozvázala, byť to zákon výslovně
nestanoví. Z toho lze usuzovat, že dovršením věku 15 let nabývá fyzická osoba
108 Srov. ustanovení § 580 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění.
109 Srov. ustanovení § 35 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění.
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plné svéprávnosti jako zaměstnanec v pracovněprávních vztazích, byť s určitými
omezeními vyplývajícími ze zákona.110

Neplatné by proto bylo pracovněprávní jednání směřující k rozvázání
pracovního poměru zaměstnance, který je mladší 15 let. Právní jednání nezletilého,
který k němu není podle zákona způsobilý, jsou zpravidla absolutně neplatná,
s výjimkou takových právních jednání, kde není ohrožen podstatný zájem
nezletilého, pročež je možné připustit neplatnost relativní.111

Pokud je tedy pracovní smlouva uzavřená s osobou mladší 15 let absolutně
neplatná, znamená to, že nezpůsobí odpovídající právní následky, tedy vznik
pracovního poměru. Ze stejného důvodu tedy bude i právní jednání vedoucí
k rozvázání pracovního poměru absolutně neplatné.

Zaměstnanci omezení ve svéprávnosti

Právní jednání směřující k rozvázání pracovního poměru je podle ustanovení
§ 581 občanského zákoníku neplatné také v případě, učiní-li jej osoba, která
k tomu není způsobilá z důvodu omezení ve svéprávnosti. K takovému omezení
dochází pro duševní poruchu člověka, která není pouze přechodného charakteru,112

a to rozhodnutím soudu, který zároveň vymezí rozsah, v němž je způsobilost
osoby k samostatnému právnímu jednání omezena, a jmenuje omezované osobě
opatrovníka.

Právní jednání osoby omezené ve svéprávnosti, k němuž není způsobilá, je tedy
podle ustanovení § 581 občanského zákoníku neplatné. To však neznamená, že
každé právní jednání osoby omezené ve svéprávnosti, k němuž z rozhodnutí soudu
není způsobilá, je bez dalšího neplatné. Toto pravidlo je totiž dále konkretizováno
ustanovením § 65 občanského zákoníku, které upravuje jednání opatrovance bez
opatrovníka a představuje lex specialis k ustanovení § 581. Podle prvního odstavce
zmíněného ustanovení lze právní jednání, k němuž osoba není z důvodu omezení
svéprávnosti způsobilá, prohlásit za neplatné pouze v případě, že jí působí újmu,
a nepostačí-li k nápravě jen změna rozsahu opatrovancových povinností.

Jedná-li osoba omezená ve správnosti samostatně v případech, kdy má jednat
pouze s opatrovníkem, je předně třeba zkoumat, zda si je takovým právní jednáním
způsobilá přivodit újmu. Dle důvodové zprávy k § 65 občanského zákoníku nemá
být samostatné právní jednání opatrovance prohlášeno za neplatné, nepůsobí-li
110 BĚLINA, Miroslav. § 6 [Zaměstnanec]. In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, a kol.

Zákoník práce. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, Velké komentáře, s. 58. ISBN
978-80-7400-759-0.

111 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. § 581 [Význam omylu pro platnost právního jednání]. In:
ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář.
Svazek I. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 1362. ISBN 978-80-7598-656-6.

112 Srov. ustanovení § 55 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném
znění a SVOBODA, Karel. § 57 [Jednání bez opatrovníka]. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK,
Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 2. vydání. Praha: Wolters
Kluwer ČR, 2020, s. 222 - 225. ISBN 978-80-7598-656-6.
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mu újmu. Jako příklad takového právního jednání důvodová zpráva uvádí přijetí
daru. Dvořák113 však upozorňuje na to, že i přijetím daru si lze způsobit újmu,
například v podobě povinnosti zaplatit daň. Nelze tedy předem určit právní
jednání, jimiž si opatrovanec způsobí či nezpůsobí újmu.

To platí i v případě rozvazování pracovního poměru, kdy nelze objektivně určit,
zda takovým právním jednáním vznikne zaměstnanci újma či nikoli. Lze očekávat,
že k újmě nedojde v případech, kdy si zaměstnanec již našel jiné zaměstnání nebo
dosáhl důchodového věku a naproti tomu, je-li předmětný pracovní poměr jediným
zdrojem příjmů zaměstnance, který zároveň nemá závažný důvod k ukončení
pracovního poměru, lze rozumně předpokládat vznik újmy. Je tedy třeba posuzovat
každé právní jednání samostatně s ohledem na všechna specifika dané situace.

I přes to, že je právní jednání učiněné opatrovancem způsobilé přivodit mu
újmu, nemusí být prohlášeno za neplatné. Věta druhá § 65 odst. 1 občanského
zákoníku stanoví, že postačí-li k nápravě stavu jen změna rozsahu opatrovancových
povinností, soud tak učiní, aniž je vázán návrhy stran. Soud tedy, vycházeje ze
zásady, že na právní jednání se má hledět spíše jako na platné nežli na neplatné,
může dle svého uvážení změnit rozsah povinností, které na sebe opatrovanec svým
právním jednáním vzal. Až v případě, že toto není možné, musí být právní jednání
prohlášeno za neplatné.

Ustanovení § 65 odst. 2 občanského zákoníku umožňuje dodatečné schválení
(ratihabici) právního jednání, které učinil opatrovanec samostatně, přestože k tomu
nebyl způsobilý, opatrovníkem. Dojde-li k dodatečnému schválení právního jednání,
stává se toto právní jednání od počátku platným. Poté již není možno namítat
neplatnost takového právního jednání na základě nedostatku svéprávnosti jednající
osoby. Dodatečně schválit lze i právní jednání, jímž si opatrovanec přivodil újmu.
Takovým schválením však může dojít k porušení povinnosti opatrovníka postupovat
dle zájmů opatrovance.114 Je-li tomu tak, bude opatrovník opatrovanci vzniklou
újmu povinen nahradit.

4.1.1 Jednání zaměstnance v duševní poruše
Podle věty druhé ustanovení § 581 občanského zákoníku je neplatné právní jednání
osoby jednající v duševní poruše, která ji činí neschopnou právně jednat. Toto
ustanovení se vztahuje na ty osoby, které jsou sice plně svéprávné, ale přechodně
se nacházejí ve stavu duševní poruchy. Schopnost právně jednat (svéprávnost)
sestává ze dvou složek - složky rozumové, která představuje schopnost jednajícího
pochopit následky svého právního jednání, a složky volní, představující schopnost
ovládat své jednání. Jedná-li někdo v duševní poruše, je alespoň jedna z těchto
složek omezena či vyloučena. Je-li tomu tak, nemůže se jednat o právně relevantní
113 DVOŘÁK, Bohumil. § 65. In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník -

velký komentář. Svazek I, § 1-117. Praha: Leges, 2014, s. 456. ISBN 978-80-87576-73-1.
114 Srov. ustanovení § 467 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném

znění.
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vůli.115 Jako přechodnou duševní poruchu lze příkladmo uvést stav těžké opilosti,
delirium vzniklé vysokou tělní teplotou, silnou intoxikaci drogami či epileptický
záchvat.116

Právní jednání učiněná v duševní poruše jsou relativně neplatná. Nemá-li
takové právní jednání způsobit v něm zamýšlené právní následky, musí osoba, která
jednala v duševní poruše, tuto neplatnost namítnout. To, že právní jednání bylo
učiněno v (momentální) duševní poruše je třeba prokázat. K tomu je zapotřebí
jednoznačných, přesvědčivých důkazů nikoli jen pravděpodobnosti.117 Bylo-li
prokázáno, že právní jednání bylo učiněno v duševní poruše, je právní jednání
neplatné.

4.2 Jednání zaměstnance v omylu
Omyl v právním smyslu znamená nesprávnou představu zaměstnance o určité
skutečnosti týkající se jeho právního jednání. Projevuje se buď ve vůli nebo
v projevu vůle. Omylem ve vůli, někdy označovaném také jako vnitřní omyl, se
rozumí nesprávná či nedostatečná představa zaměstnance o právních následcích
jeho právního jednání. Takový omyl je charakterizován nesouladem mezi právními
následky, které jednající chtěl, a následky, které skutečně vyvolal.

Omyl v projevu vůle, vnější omyl, naproti tomu nastává tehdy, když jsou
v rozporu skutečná vůle zaměstnavatele a její projev, přičemž si zaměstnanec tuto
neshodu neuvědomuje. K tomu může dojít nejen v případech, kdy zaměstnanec
činí jiné právní jednání, než zamýšlí, ale i tehdy, dojde-li právní jednání druhé
straně změněné, buď vlivem doručovacích prostředků či jiných okolností, které
nastaly během přepravy.

Aby byl omyl jednajícího právně relevantní a mohl tedy být považován za vadu
právního jednání, musí jeho význam dosahovat určité intenzity, pro niž by bylo
nespravedlivé vyžadovat, aby byl jednající svým právním jednáním vázán. Omyl je
tedy důvodem neplatnosti pouze v určitých případech, a to jde-li o omyl podstatný,
v nějž byl jednající uveden druhou stranou nebo pokud byl omyl vyvolán lstí.

Mýlí-li se jednající v okolnosti, která je rozhodující pro uskutečnění daného
právního jednání, hovoří se o omylu podstatném. Za rozhodující okolnost se
považuje některý ze základních prvků právního jednání, tedy jeho subjekt, objekt
115 MELZER, Filip. § 581. In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník - velký

komentář. Svazek III, § 419-654 a související společná a přechodná ustanovení. Praha:
Leges, 2014, s. 742. ISBN 978-80-7502-003-1.

116 DOBROVOLNÁ, Eva. § 581 [Neplatnost právního jednání pro nedostatek svéprávnosti
a neschopnosti právně jednat z důvodu duševní poruchy]. In: LAVICKÝ, Petr a kol.
Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 2095,
Velké komentáře. ISBN: 978-80-7400-529-9.

117 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 12. 2010, sp. zn. NS 30 Cdo
3614/2009 a rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 2. 2012, sp. zn. 30 Cdo
1560/2011.
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či obsah. Omylem v subjektu či objektu se rozumí omyl v jejich totožnosti nebo
podstatných vlastnostech, omylem v obsahu pak omyl v podstatných prvcích
právního jednání (essentialia negotii).118 Podstatnou složkou právního jednání
může být i určitá záležitost nebo ujednání o určité otázce, o níž dala některá
strana (či obě strany) právního jednání najevo, že ji považuje za rozhodnou.119

Aby omyl jednající osoby způsobil vadu právního jednání, nestačí, že se
jedná o omyl podstatný, je nezbytné aby byla na tomto omylu účastna druhá
strana. Vyvolání omylu se posuzuje objektivně, není tedy třeba zavinění druhé
strany. Vyvoláním omylu se myslí jakékoli jednání, které je v příčinné souvislosti
s nesprávnou či nedostatečnou představou druhé strany. Může jít o aktivní jednání
i o opomenutí (existuje-li například povinnost informovat o určité skutečnosti).120

Tento požadavek je naplněn i tehdy, způsobila-li omyl osoba třetí, a to za
předpokladu, že osoba, s níž se právně jednalo, měla na činu třetí osoby podíl,
anebo o něm věděla či alespoň musela vědět.121

Jednal-li tedy zaměstnanec v omylu, přičemž šlo o omyl podstatný, který byl
vyvolán druhou stranou právního jednání, bude takové právní jednání vadné.
Taková vada způsobuje neplatnost právního jednání. Protože účelem ustanovení
§ 583 občanského zákoníku, které upravuje podstatný omyl, je především ochrana
toho, kdo právně jednal v omylu, je zřejmé, že půjde o neplatnost relativní.

Již výše bylo zmíněno, že omyl je důvodem neplatnosti právního jednání také
tehdy, byl-li vyvolán lstí. To se děje tehdy, je-li omyl vyvolán druhou stranou
úmyslně, aktivně způsoben, případně využit ve vlastní prospěch. Je zde tedy
inherentní aktivní zavinění druhé strany. V takovém případě není nutné, aby se
jednalo o omyl podstatný, může jít o mýlku v jakékoli okolnosti a dokonce i jen
v motivaci k právnímu jednání. Stačí pouze, aby jednající považoval okolnost,
o níž se mýlil za rozhodující, čehož druhá strana využila.122

4.3 Nedostatek svobody vůle
Je-li první zásadou českého soukromého práva zásada autonomie vůle, která
vyjadřuje způsob určení a utváření vlastního právního postavení jednotlivce z jeho
118 MELZER, Filip. § 583 - 585. In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník -

velký komentář. Svazek III, § 419-654 a související společná a přechodná ustanovení. Praha:
Leges, 2014, s. 758. ISBN 978-80-7502-003-1.

119 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. § 583 [Význam omylu pro platnost právního jednání]. In:
ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář.
Svazek I. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 1370. ISBN 978-80-7598-656-6.

120 MELZER, Filip. § 583 - 585. In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník -
velký komentář. Svazek III, § 419-654 a související společná a přechodná ustanovení. Praha:
Leges, 2014, s. 766. ISBN 978-80-7502-003-1.

121 Srov. ustanovení § 585 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění.
122 MELZER, Filip. § 583 - 585. In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník -

velký komentář. Svazek III, § 419-654 a související společná a přechodná ustanovení. Praha:
Leges, 2014, s. 769. ISBN 978-80-7502-003-1.
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iniciativy a v důsledku jeho chtění,123 nelze si představit, že by právní jednání, které
není projevem svobodné vůle jednající osoby, mohlo způsobit v něm zamýšlené
právní následky. Proto občanský zákoník v § 587 odst. 1 stanoví, že kdo byl
k právnímu jednání přinucen hrozbou tělesného nebo duševního násilí vyvolávající
vzhledem k významu a pravděpodobnosti hrozícího nebezpečí i k osobním vlastnostem
toho, jemuž bylo vyhrožováno, jeho důvodnou obavu, má právo namítnout neplatnost
právního jednání. Právní jednání nespočívající na svobodné vůli jednajícího je
tedy relativně neplatné.

K tomu je předně třeba poznamenat, že zákon rozlišuje mezi dvěma různými
případy, kdy je vůle jednající osoby někým ovlivněna. Rozdílně se posuzují
právní jednání vzniklá za užití fyzického násilí proti jednající osobě a právní
jednání učiněná pod hrozbou tělesného nebo duševního násilí. Situací, kdy je na
zaměstnance působeno fyzickým násilím, například tak, že je mu vedena ruka při
podpisu, jsem se již zabývala v kapitole věnující se zdánlivosti pracovněprávního
jednání.124 Považuji tedy za dostačující zopakovat, že je v takových situacích vůle,
coby pojmový znak právního jednání, zcela vyloučena, pročež jsou takto vynucená
právní jednání pouze zdánlivá.

V případě přinucení k právnímu jednání hrozbou tělesného nebo duševního
násilí, jak jej popisuje ustanovení § 587 občanského zákoníku, však vůle jednající
osoby existuje a právní jednání tedy vzniká. Aby bylo možné hovořit o vadě ve
svobodě vůle při právním jednání, musí hrozba dosáhnout určité intenzity. Mělo
by jít o vyhrožování podstatnou újmou, která vzbuzuje v jednající osobě důvodnou
obavu a nutí ji právně jednat určitým způsobem.125 Donucení takové intenzity se
označuje jako bezprávná výhrůžka (vis compulsiva).

Občanský zákoník se při posuzování právních jednání učiněných pod vlivem
bezprávné výhrůžky oproti předchozí právní úpravě navrátil k zásadě etsi coactus
tamen voluit (třebas donucen, přece jen to chtěl).126 Z toho vyplývá, že přestože
byla vůle jednající osoby zdeformována bezprávnou výhrůžkou, stále zde existovala
vůle právně jednat. Právní jednání učiněná pod bezprávnou výhrůžkou budou
tedy pro nedostatek svobody vůle neplatná a to, jak už napovídá znění § 587 odst.
1 občanského zákoníku, relativně.

Bezpochyby může docházet k situacím, kdy je zaměstnanec zaměstnavatelem
přinucen pod určitou hrozbou rozvázat pracovní poměr. Takovým případem
se zabýval i Nejvyšší soud. V této souvislosti upozornil na to, že namítá-li
zaměstnanec neplatnost právního jednání proto, že bylo učiněno pod bezprávnou
výhrůžkou., musí dostatečně specifikovat okolnosti, za nichž bylo právní jednání
123 K tomu srov. Důvodovou zprávu k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012

Dz.
124 Srov. kapitolu 3.1 Absence vůle nebo jejího projevu
125 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. § 587 [Hrozba násilím a náhrada újmy způsobené hrozbou nebo

lstí]. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář.
Svazek I. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 1389. ISBN 978-80-7598-656-6.

126 Srov. důvodovou zprávu k ustanovením § 586 - 588 Občanského zákoníku č. 89/2012 DZ.
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učiněno. Soud totiž může bezprávnou výhrůžku posuzovat jen na základě
skutečností, na nichž dle názoru jednajícího spočívá.127

4.4 Nedostatek formy právního jednání

Pro všechna právní jednání, jimiž se rozvazuje pracovní poměr, vyžaduje zákoník
práce písemnou formu. Forma je jednou z náležitostí právního jednání, vada
právního spočívající v nedodržení zákonem stanovené formy je tedy zpravidla
stižena jeho neplatností.128 Zákoník práce ale stanoví, že k právním jednáním,
jimiž se jednostranně rozvazuje pracovní poměr se nepřihlíží, nejsou-li učiněna
v písemné formě.129

K tomu aby bylo právní jednání učiněno v písemné formě je nezbytné, aby mělo
psanou podobu a je rovněž nutné, aby bylo podepsáno. Podpis je totiž nezbytnou
náležitostí písemné formy právního jednání. Nejsou-li tyto dvě náležitosti naplněny,
není právní jednání učiněno v písemné formě a podle zákoníku práce se k němu
tedy nepřihlíží.

Formulaci, že se k určitému právnímu jednání nepřihlíží lze vykládat více
způsoby. Podle Zuklínové jsou právní jednání, o nichž zákon stanoví, že se
k nim nepřihlíží, zdánlivá, z pohledu práva neexistují. Jsou to případy, kdy si
zákonodárce určité právní jednání vůbec nepřeje.130 Podobně se k této formulaci
staví i Handlar, který mezi pojmové znaky právního jednání řadí i aprobaci
takového projevu vůle právním řádem.131 Tomuto pojetí je nakloněna i důvodová
zpráva k občanskému zákoníku,132 podle níž se zdánlivými právními jednáními
(nebo ujednáními) osnova počítá na různých místech a zpravidla je označuje tak, že
se k nim nepřihlíží. V důsledku toho jsou takové projevy vůle mimo právo a nemají
právní relevanci.

Opačný postoj zastává Tichý, který upozorňuje, že ne každé právní jednání
sankciované nepřihlížením je zdánlivé, a proto se k němu nepřihlíží. Právní jednání,
k nimž se podle zákona nemá přihlížet, mají být podle Tichého ignorována
navzdory tomu, že nejsou zdánlivá. Na plnění, k němuž by došlo na základě

127 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2019, sp. zn. 21 Cdo 2250/2018.
128 TICHÝ, Luboš. § 582 [Nedodržení formy]. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA,

Josef a kol. Občanský zákoník: komentář, Svazek I, (§ 1-654). Praha. Wolters Kluwer, 2014,
s. 1349. ISBN 978-80-7478-370.

129 Srov. ustanovení § 50 odst. 1, § 60 a § 66 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
v účinném znění.

130 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. -
Komentář, srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. vydání, Praha: Linde
Praha a. s., 2013, s. 53. ISBN 978-80-7201-918-2.

131 HANDLAR, Jiří. § 551 [Nedostatek vůle] In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník
I. Obecná část (§ 1-654). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, Velké komentáře., s. 1967.
ISBN 978-80-7400-529-9.

132 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, č. 262/2006 Dz.
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právního jednání, ke kterému se nepřihlíží, by se podle Tichého pohlíželo jako na
bezdůvodné obohacení.133

Na tento výklad navázal rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 2018, sp.
zn. 29 Cdo 5943/2016. V něm bylo dovozeno, že právní jednání, o nichž zákon
stanoví, že se k nim nepřihlíží, nemusí být vždy zdánlivá. Ostatně z pravidla
určujícího, že je-li právní jednání zdánlivé, tak se k němu nepřihlíží (§ 554 o.
z.), nelze bez dalšího usuzovat na pravdivost obrácené implikace, tedy že každé
jednání, k němuž se nepřihlíží, je zdánlivé.134 Podle této argumentace je výraz
"nepřihlíží se" vyjádřením zákonného zákazu, ale na rozdíl od výše uvedené
argumentace Zuklínové135 není dovozováno, že je takové právní jednání zdánlivé.
Podle zmíněného rozhodnutí mohou být právní jednání, k nimž se dle zákona
nepřihlíží, zdánlivá, neplatná či neúčinná.

Pokud právní jednání, k nimž se nepřihlíží, nejsou ve světle judikatury
Nejvyššího soudu vždy zdánlivá, je třeba si předně uvědomit, že jednostranná
právní jednání vedoucí k rozvázání pracovního poměru jsou tedy neplatná. To ale
neznamená, že spadají do režimu § 72 zákoníku práce a mohou tak, v případě, že
jejich neplatnost zaměstnavatel včas nenamítne, způsobit rozvázání pracovního
poměru.

Přestože totiž právní jednání, ke kterým se nepřihlíží, nejsou v každém případě
zdánlivá, jejich režim je, jak upozorňuje Tichý,136 v podstatě stejný, jako by
zdánlivá byla. K onomu nepřihlížení, tedy ignoraci právního jednání, dochází ze
zákona a soud k takovým právním jednáním nepřihlíží z úřední povinnosti.

4.5 Neplatnost okamžitého zrušení pracovního
poměru

Okamžité zrušení je způsob rozvázání pracovního poměru, který může zaměstnanec
využít pouze ve specifických případech. Zákoník práce v ustanovení § 56 odst.
1 stanoví, že zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit z důvodu
nepříznivého zdravotního stavu zaměstnance nebo nevyplacení finančního plnění
zaměstnavatelem. To však nejsou jediné podmínky, za nichž lze pracovní poměr
okamžitě zrušit. Důvod, pro který zaměstnanec přistoupil k okamžitému zrušení

133 TICHÝ, Luboš. § 554 [Následky zdánlivého právního jednání] In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK,
Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek I, (§1 - 654). Praha: Wolters
Kluwer, 2014. s. 1354. ISBN 978-80-7478-370-8.

134 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 2018, sp. zn. 29 Cdo 5943/2016.
135 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. -

Komentář, srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. vydání, Praha: Linde
Praha a. s., 2013, s. 53. ISBN 978-80-7201-918-2.

136 TICHÝ, Luboš. § 554 [Následky zdánlivého právního jednání] In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK,
Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek I, (§1 - 654). Praha: Wolters
Kluwer, 2014. s. 1356. ISBN 978-80-7478-370-8.
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pracovního poměru je potřeba skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možné zaměnit
s jiným. Zároveň je třeba dodržet lhůtu dvou měsíců ode dne, kdy se zaměstnanec
o důvodu okamžitého zrušení dozvěděl, nejpozději však 1 roku ode dne, kdy tento
důvod vznikl.

Z výše uvedeného vyplývá, že neplatnost okamžitého zrušení pracovního
poměru může nastávat z různých důvodů. V úvahu připadá neexistence důvodu,
pro nějž lze okamžitě zrušit pracovní poměr, jeho nedostatečné vymezení a jistě
i nedodržení lhůty, v níž lze pracovní poměr okamžitě zrušit. V každém případě
by se jednalo o absenci podstatné náležitosti právního jednání, která by vedla
k jeho neplatnosti.

Prvním z důvodů pro okamžité zrušení pracovního poměru je nepříznivý
zdravotní stav zaměstnance. Aby mohlo k okamžitému zrušení dojít, musí
být kumulativně splněno několik podmínek - takový stav zaměstnance, v němž
nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví, existence lékařského
posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb, případě rozhodnutí
příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, a konečně to,
že zaměstnavatel zaměstnanci v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku
neumožní výkon jiné pro něho vhodné práce.

Lékařský posudek vydává poskytovatel pracovnělékařských služeb, s nímž
zaměstnavatel uzavřel písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.
Volba poskytovatele je tedy na zaměstnavateli, nikoli na zaměstnanci. Oba se ale
mohou, v případě, že považují posudek za nesprávný, obrátit na poskytovatele,
který jej vydal, s návrhem na jeho přezkoumání, a to do 10 pracovních dnů ode
dne jeho prokazatelného předání. Pokud poskytovatel návrhu v plném rozsahu
nevyhoví, má povinnost postoupit jej do 10 pracovních dnů ode dne jeho doručení
příslušnému správnímu orgánu, spolu se spisem včetně podkladů potřebných pro
přezkoumání lékařského posudku a svého stanoviska.137

Posudek, popřípadě rozhodnutí, příslušného správního orgánu, podle kterého
zaměstnanec nemůže dále konat dosavadní práci bez vážného ohrožení svého zdraví,
pak zaměstnanec předkládá zaměstnavateli, kterému tím okamžikem začíná běžet
patnáctidenní doba, v níž má dojít k převedení zaměstnance na jinou práci, která
odpovídá jeho zdravotního stavu.

Na jinou práci ale zaměstnanec nemůže být převeden bez svého souhlasu.
V případě, že však tuto práci odmítne, už nemá právo okamžitě zrušit pracovní
poměr. Toto odmítnutí je zároveň důvodem výpovědi ze strany zaměstnavatele
podle § 52 písm. e) zákoníku práce. Pouze za předpokladu, že k převodu na jinou
vhodnou práci ve stanovené době nedojde, může zaměstnanec se zaměstnavatelem
okamžitě zrušit pracovní poměr.

Druhým důvodem, pro nějž zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr,

137 PUTNA, Mojmír. § 56 [Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem]. In: BĚLINA,
Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, a kol. Zákoník práce. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019,
Velké komentáře, s. 355. ISBN 978-80-7400-759-0.
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je nevyplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu či jakékoli jejich části do
patnácti dnů po uplynutí období splatnosti. V tomto ohledu je potřeba důsledně
rozlišovat pojmy termín výplaty a splatnost. Zatímco mzda nebo plat jsou
podle § 141 odst. 1 zákoníku práce splatné po vykonání práce, a to nejpozději
v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo
na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku, pravidelný termín jejich výplaty
musí být sjednán, stanoven nebo určen v rámci období splatnosti.

Pravidelný termín výplaty má být tedy na rozdíl od splatnosti vždy sjednán,
přičemž jeho účelem je naplnění požadavku pravidelného vyplácení mzdy podle
článku 12 Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 95/1949 o ochraně mzdy.
Pro zaměstnance má význam v tom, že v pravidelném termínu výplaty vzniká
právo na mzdu, plat, případně některou jejich složku. Proto v případě, kdy není
takové peněžité plnění v tomto termínu vyplaceno, zaměstnanci vzniká nárok na
úroky z prodlení, a to ve sjednané výši nebo, není-li sjednána, ve výši stanovené
nařízením vlády č. 351/2013 Sb.138

Termín splatnosti těchto peněžitých plnění naproti tomu sjednán být nemůže
a je třeba se řídit ustanovením § 141 odst. 1 zákoníku práce, podle něhož jsou
mzda nebo plat splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci
následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo
plat nebo některou jejich složku. Právo na mzdu, plat nebo některou jejich
složku vzniká dnem pravidelného termínu výplaty. Období splatnosti tedy uplyne
posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl
pravidelný termín výplaty. Právo zaměstnance na okamžité zrušení pracovního
poměru z důvodu nevyplacení některého z výše uvedených peněžitých plnění tedy
vznikne, nedojde-li k výplatě ve lhůtě 15 dnů po uplynutí období splatnosti.139

Dochází-li k okamžitému zrušení pracovního poměru je nezbytné v něm
skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným.140

Je proto třeba nejen uvést, z jakého důvodu zaměstnanec okamžitě ruší pracovní
poměr, ale také specifikovat, v čem konkrétně spatřuje naplnění tohoto zákonného
důvodu. Okamžité zrušení je dále, jak už bylo zmíněno výše, nutno učinit ve lhůtě
dvou měsíců ode dne, kdy se zaměstnanec o důvodu okamžitého zrušení dozvěděl,
nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

138 ROTHOVÁ, Eva. § 141 [Splatnost; zlomky hodin; termín výplaty]. In: BĚLINA, Miroslav,
DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019,
Velké komentáře, s. 695. ISBN 978-80-7400-759-0.

139 DOLEŽÍLEK, Jiří. [Okamžité zrušení ze strany zaměstnance - nevyplacení finančního plnění].
In: PICHRT, Jan, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Případové studie pracovněprávní. 1. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2015, s. 127. 978-80-7400-582-4.

140 Srov. ustanovení § 60 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v účinném znění.
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4.6 Neplatnost zrušení pracovního poměru ve
zkušební době

Zkušební doba je institut umožňující zaměstnanci i zaměstnavateli posoudit, zda
jim pracovní poměr vyhovuje a mají zájem na jeho dalším trvání. Sjednává se
s nově vzniklým pracovním poměrem, nejpozději v den, který je určen jako den
nástupu do práce, nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní
místo vedoucího zaměstnance. Zkušební doba může být sjednána nejdéle na
dobu tří měsíců od vzniku pracovní poměru, případně šesti, jde-li o vedoucího
zaměstnance, a není možné ji dodatečně prodloužit.141

Byla-li sjednána zkušební doba, lze za jejího trvání pracovní poměr zrušit
z jakéhokoli důvodu i zcela bez uvedení důvodu. Je však třeba, aby ke zrušení
skutečně došlo ve zkušební době. To je dodrženo, je-li rozvazovací právní jednání
doručeno zaměstnavateli nejpozději v poslední den zkušební doby. Podstatnou
náležitostí tohoto právního jednání je také projev vůle zaměstnance, z něhož je
nepochybné, že se jím sleduje rozvázání pracovního poměru z důvodu sjednání
zkušební doby a ve zkušební době.142 Samotný fakt, že je pracovní poměr
rozvazován během zkušební doby tedy bez dalšího neznamená, že se jedná o zrušení
ve zkušební době.143

Pokud by se zaměstnanec pokusil o rozvázání pracovního poměru okamžitým
zrušením ve zkušební době mimo tuto dobu, bude takové právní jednání
neplatné.144 Není tedy možné, aby bylo takové právní jednání posouzeno jako
výpověď. Lze mít za to, že tomu bude obdobně i pro případ, kdy nebude z právního
jednání jasné, že jím zaměstnanec sleduje rozvázání pracovního poměru z důvodu
sjednání zkušební doby a ve zkušební době.

4.7 Obrana proti neplatnému rozvázání
pracovního poměru zaměstnancem

Je-li zaměstnavateli řádně doručena zaměstnancova výpověď, okamžité zrušení
pracovního poměru nebo zrušení pracovního poměru ve zkušební době, ale
zaměstnavatel má z nějakého důvodu za to, že je toto právní jednání neplatné,
musí se předně rozhodnout, zda má zájem na dalším zaměstnávání takového
zaměstnance.

Takové rozhodnutí má totiž zásadní vliv na další postup zaměstnavatele proti
zaměstnanci. Rozhodne-li se zaměstnavatel, že již o další zaměstnávání nestojí,
141 Srov. ustanovení § 35 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v účinném znění.
142 DOLEŽÍLEK, Jiří. § 66 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době. In: PICHRT, Jan

a kol. Zákoník práce. Zákoník o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 205. ISBN: 978-80-7552-609-0.

143 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2004, sp. zn. 21 Cdo 347/2004.
144 Srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 4. 1995, sp. zn. 6 Cdo 11/94.
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postačí k tomu, aby pracovní poměr skutečně skončil, jeho prostá nečinnost.
Zákoník práce totiž v ustanovení § 72 stanoví, že neplatnost rozvázání pracovního
poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou
může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě
2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Jedná se o lhůtu propadnou
(prekluzivní),145 proto, nevyužije-li jeden z účastníku pracovněprávního vztahu
svého práva namítnout v této lhůtě neplatnost právního jednání, jejím uplynutím
o toto právo přichází.146 Po uplynutí této lhůty se otázkou neplatnosti nemůže
zabývat ani soud a to ani jako předběžnou otázkou.147 Pokud není neplatnost
včas uplatněna a nikdo již tedy nemá právo ji uplatnit, nastává ze zákona fikce
bezvadného rozvázání pracovního poměru dohodou. Pracovní poměr tak skončí
buď uplynutím výpovědní doby, v případě výpovědi, nebo dnem, kdy měl pracovní
poměr skončit okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době.

Tento postup má pro zaměstnavatele na jedné straně tu výhodu, že se může
vyhnout často zdlouhavému soudnímu řízení s nejistým výsledkem, které může být
ve svém důsledku ještě větší ztrátou, než je samotný odchod zaměstnance, o jehož
zaměstnávání by zaměstnavatel měl dále zájem. Na druhé straně ale zaměstnavatel
svou nečinností přijde o nárok na náhradu škody, kterou mu zaměstnanec svým
odchodem případně způsobil.148

Ze znění ustanovení § 72 zákoníku práce, podle něhož se neplatnosti
právního jednání může dovolat zaměstnanec i zaměstnavatel, se může zdát, že se
zaměstnavatel, dokud neuběhne lhůta k uplatnění neplatnosti právního jednání,
ocitá ve stavu jisté právní nejistoty, kdy si nemůže být jist, zda pracovní poměr
trvá či nikoliv a zda má tedy vůči zaměstnanci povinnosti jako přidělovat mu práci
či vyplácet mzdu. Ve skutečnosti tomu tak ale není. Ustanovení § 72 zákoníku
práce je totiž třeba vykládat spolu s ustanovením § 579 odst. 1 občanského
zákoníku, podle něhož se neplatnosti právního jednání nemůže dovolat ten, kdo
ji způsobil. Zaměstnavatel si tedy může být jist, že zůstane-li nečinný, nastane
fikce rozvázání pracovního poměru dohodou. Tím samozřejmě nelze vyloučit,
že zaměstnanec bude s úmyslem rozvázat pracovní poměr právně jednat znovu,
tentokrát již bezvadně.

4.7.1 Oznámení o trvání pracovního poměru

Zaměřme se nyní na případ, kdy se zaměstnavatel rozhodne, že má zájem na
dalším zaměstnávání zaměstnance, případně i na tom, aby mu zaměstnanec

145 Srov. ustanovení § 330 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v účinném znění, podle
něhož dochází k zániku práva podle § 72 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v účinném
znění proto, že nebylo vykonáno ve stanovené lhůtě.

146 BUKOVJAN, Petr. „Draze zaplacené“ rozvázání pracovního poměru. Poradce [online].
2008, 5.9.2007, 2008(1) [cit. 2020-12-10]. Dostupné z: https://www.i-poradce.cz/.

147 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 1997, sp. zn. 2 Cdon 475/96.
148 Srov. ustanovení § 70 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v účinném znění.
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nahradil škodu, která vznikla neplatným rozvázáním pracovního poměru. Pokud
zaměstnavatel trvá na dalším zaměstnávání, je nezbytné, aby zaměstnanci bez
zbytečného odkladu písemně oznámil, že trvá na tom, aby pro něho dále konal
práci podle pracovní smlouvy.149 Na místě je zde zvýšená opatrnost ohledně formy,
lhůty k uplatnění a způsobu doručení takového oznámení.

Oznámení, že zaměstnavatel trvá na dalším konání práce, je jednostranné
právní jednání adresované zaměstnanci, které má být učiněno v písemné formě,
bez zbytečného odkladu a doručeno způsobem, který zákoník práce vyžaduje pro
doručování písemností.

Podle ustanovení § 582 odst. 1 in fine občanského zákoníku mohou strany
dodatečně zhojit, konvalidovat, právní jednání, které nebylo učiněno v požadované
formě. Pro možnost dodatečného zhojení nedostatku formy právního jednání
ale musíme důsledně rozlišovat mezi dvoustranným a jednostranným právním
jednáním. Konvalidace právního jednání totiž vždy předpokládá součinnost obou
(všech) smluvních stran. Za předpokladu, že by jedna ze stran toto zhojení odmítla,
by k němu nemohlo dojít.150 V případě jednostranných právních jednání tedy,
obdobně, nelze mít za to, že by bylo možné konvalidovat právní jednání, a tedy
změnit práva a povinnosti druhé strany, aniž by s tím souhlasila. Protože je
oznámení zaměstnavatele právním jednáním jednostranným, není jeho dodatečné
zhojení možné. Pro případ nedostatku formy by tedy zaměstnavatel musel učinit
oznámení zaměstnanci znovu.

Dle ustanovení § 70 odst. 1 zákoníku práce má být oznámení učiněno bez
zbytečného odkladu. Jedná se o lhůtu pořádkovou, což znamená, že není-li
oznámení učiněno bez zbytečného odkladu, nemá to pro zaměstnavatele žádné
negativní následky. Zaměstnavatel tak může oznámení učinit vždy, kdy to má
pro vztahy mezi stranami pracovního poměru právní význam, tedy tehdy, je-li
způsobilé založit právo požadovat po zaměstnanci náhradu škody.151

Toto určení lhůty k oznámení je poněkud vágní, k jeho bližší specifikaci
si lze dopomoci ustanovením § 70 odstavce 2, podle něhož pro případ, kdy
zaměstnavatel netrvá na tom, aby zaměstnanec u něho dále pracoval, platí, pokud
se se zaměstnancem nedohodne písemně na jiném dnu skončení, že jeho pracovní
poměr skončil dohodou ke dni, kterým by skončil, kdyby bylo rozvázání pracovního
poměru bezvadné. Den, kdy by pracovní poměr tímto způsobem skončil je tedy
zároveň posledním dnem, kdy může zaměstnavatel oznámit, že trvá na dalším

149 Srov. ustanovení § 70 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v účinném znění.
150 DRÁPAL, Ljubomír, NOVOTNÝ, Zdeněk. § 20 [Uplatnění neplatnosti pro nedostatek

formy právního jednání]. In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník
práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, Velké komentáře, s. 141. ISBN
978-80-7400-759-0.

151 DRÁPAL, Ljubomír, NOVOTNÝ, Zdeněk. § 70 [Následky neplatného rozvázání pracovního
poměru zaměstnancem]. In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník
práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, Velké komentáře, s. 427. ISBN
978-80-7400-759-0.
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konání práce zaměstnancem.152 Včas učiněné oznámení může zaměstnavatel do
uplynutí výše specifikované lhůty také změnit, a to i opakovaně. Důležité je pouze
to stanovisko, o kterém zaměstnanec věděl v poslední den lhůty.153

Oznámení zaměstnavatele, že trvá na dalším konání práce zaměstnancem,
je písemností, která se týká rozvázání pracovního poměru. Jako takové
musí být zaměstnanci doručeno do vlastních rukou na pracovišti a není-li to
možné, pak kdekoliv bude zaměstnanec zastižen, prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací,
nebo prostřednictvím datové schránky.154

Pokud zaměstnavatel zaměstnanci bezvadným právním jednáním oznámil, že
trvá na jeho dalším zaměstnávání, bude pro další vývoj jejich práv a povinností
zásadní, zda zaměstnanec znovu nastoupí do práce či nikoliv. Pokud by
zaměstnanec výzvě zaměstnavatele nevyhověl může být odpovědný za škodu,
kterou mu tím způsobil. Nelze mu ale jen z tohoto důvodu dát výpověď
z pracovního poměru podle § 52 písm. g) nebo s ním okamžitě zrušit pracovní
poměr podle § 55 odst. 1 písm. b).155

Pokud zaměstnanec nastoupí zpět do práce, dojde tím k zákonné prolongaci
trvání pracovního poměru až do doby pravomocného rozhodnutí soudu
o neplatnosti rozvázání pracovního poměru, případně do vyřešení soudního sporu
mimosoudní dohodou. Výzvou podle § 70 zákoníku práce tedy vzniká zvláštní
režim zaměstnávání,156 proto není třeba uzavírat žádnou další smlouvu o výkonu
práce a všechny práva a povinnosti z původního pracovního poměru se opětovným
nástupem zaměstnance do práce na toto časové období obnovují. Je ale třeba
pamatovat na to, že samotný výkon práce zaměstnancem po rozvázání pracovního
poměru neznamená, že souhlasí s tím, že je jeho právní jednání neplatné.

4.7.2 Obrana proti neplatnému rozvázání pracovního
poměru zaměstnancem u soudu

Z obecné úpravy neplatnosti právních jednání v občanském zákoníku vyplývá, že
vadné právní jednání se stává neplatným v závislosti na druhu vady buď již vznikem
152 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.10.2001 sp. zn. 21 Cdo 2905/2000 a usnesení

Městského soudu v Praze ze dne 30.5.2012 sp. zn. 62 Co 57/2012.
153 DRÁPAL, Ljubomír. § 70 [Následky neplatného rozvázání pracovního poměru

zaměstnancem]. In: PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání.
Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 221. ISBN 978-80-7552-609-0.

154 Srov. ustanovení § 334 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v účinném znění.
155 DRÁPAL, Ljubomír, NOVOTNÝ, Zdeněk. § 70 [Následky neplatného rozvázání pracovního

poměru zaměstnancem]. In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník
práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, Velké komentáře, s. 427. ISBN
978-80-7400-759-0.

156 ŠUBRT, Bořivoj a VRAJÍK, Michal. Skončení pracovního poměru a dalších základních
pracovněprávních vztahů v souvislostech. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2019. ISBN
978-80-7554-218-2. Převzato z CODEXIS®, doplňku LIBERIS®
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vadného právního jednání, v případě absolutní neplatnosti, případně okamžikem,
kdy druhá strana neplatnost namítne, v případě neplatnosti relativní. Následné
rozhodnutí soudu, že je právní jednání neplatné, má tedy pouze deklaratorní
charakter.157 Nedochází zde totiž ke změně již existujících práv a povinností.

V případě pracovněprávních jednání, jimiž se rozvazuje pracovní poměr, je
tomu ale jinak.158 Již z dikce ustanovení § 70 zákoníku práce si lze povšimnout, že
pracovní poměr je neplatnou výpovědí zaměstnance i přes její vady rozvázán.159

Ani výzvu zaměstnavatele k dalšímu výkonu práce v tomto případě nelze považovat
za námitku neplatnosti tak, jak ji upravuje § 586 občanského zákoníku. Již výše
je zmíněno, že výkon práce na základě výzvy zaměstnavatele podle ustanovení
§ 70 zákoníku práce je toliko zákonným prodloužením trvání pracovního poměru
do doby, než bude rozhodnuto, za byl pracovní poměr rozvázán neplatně či nikoliv.
Nelze proto tvrdit, že by tato výzva byla způsobilá založit relativní neplatnost
právního jednání. Právní jednání, kterým se rozvazuje pracovní poměr, se tedy
může stát neplatným až na základě pravomocného konstitutivního rozhodnutí
soudu.160

Dojde-li k neplatnému rozvázání pracovního poměru zaměstnancem, mohou
v úvahu přicházet dvě žaloby, jimž by se mohl zaměstnavatel bránit. Již pro
případ zdánlivého rozvázání pracovního poměru byla zmiňována určovací žaloba
podle § 80 občanského soudního řádu. Tou by se zaměstnavatel mohl, stejně
jako v případě zdánlivého rozvázání, domáhat určení, že pracovní poměr nadále
trvá. V řízení o takové žalobě ale soud nemůže posuzovat, zda byl pracovní poměr
rozvázán neplatně,161 a to ani jako předběžnou otázku162, proto nemůže dojít

157 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 8. 2008, sp. zn. 26 Cdo 3589/2007, podle něhož
lze rozsudek o určení, že zde existuje určitý právní vztah nebo právo, jednoznačně pokládat
za rozhodnutí deklaratorní.

158 Srov. DRÁPAL, Ljubomír, NOVOTNÝ, Zdeněk. § 72 [Uplatnění neplatného rozvázání
pracovního poměru u soudu]. In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník
práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, Velké komentáře, s. 435. ISBN
978-80-7400-759-0, podle něhož lze za neplatné lze považovat jen takové pracovněprávní
jednání, jehož neplatnost byla určena pravomocným rozhodnutím soudu.

159 DRÁPAL, Ljubomír. § 72 [Uplatnění neplatného rozvázání pracovního poměru u soudu]. In:
PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář.
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 225. ISBN 978-80-7552-609-0.

160 DRÁPAL, Ljubomír, NOVOTNÝ, Zdeněk. § 72 [Uplatnění neplatného rozvázání pracovního
poměru u soudu]. In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce:
komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, Velké komentáře, s. 435. ISBN
978-80-7400-759-0.

161 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.08.2001, sp. zn. 21 Cdo 1618/2000, v kterém
Nejvyšší soud vyslovil, že na základě žaloby o určení, že pracovní poměr trvá, nelze posuzovat
otázku platnosti rozvázání pracovního poměru, a soud se v takovém řízení omezí toliko na
zjištění, zda existuje úkon způsobilý být důvodem k rozvázání pracovního poměru.

162 ŠUBRT, Bořivoj a VRAJÍK, Michal. Skončení pracovního poměru a dalších základních
pracovněprávních vztahů v souvislostech. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2019. ISBN
978-80-7554-218-2. Převzato z CODEXIS®, doplňku LIBERIS®.
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k závěru, že pracovní poměr i nadále trvá. Pokusí-li se tedy zaměstnavatel bránit
touto žalobou, nemůže být úspěšný.

Druhý způsob obrany zaměstnavatele je žaloba podle § 72 zákoníku práce,
kterou se žalobce domáhá určení, že je neplatné konkrétní, přesně označené
pracovněprávní jednání, na základě kterého má být rozvázán pracovní poměr.
Jedině v řízení o takové žalobě může soud posuzovat, zda byl pracovní poměr
rozvázán neplatně či nikoliv.163 Žaloba podle § 72 zákoníku práce je proto zvláštním
druhem žaloby, který nelze řadit mezi určovací žaloby podle § 80 občanského
soudního řádu. Mezi její specifika patří především nutnost v petitu žaloby uvést,
že se žalobce domáhá určení neplatnosti právního jednání a dále pak absence
nutnosti prokazovat na takovém určení naléhavý zájem.

Žalobou podle § 72 zákoníku práce lze neplatnost rozvázání pracovního
poměru uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl
pracovní poměr skončit. Tato lhůta je lhůtou prekluzivní, proto jejím marným
uplynutím zaměstnavatel ztrácí své právo dovolat se neplatnosti právního jednání
zaměstnance,164 a zároveň hmotněprávní, proto, má-li být dodržena, musí žaloba
před uplynutím lhůty dojít soudu, nestačí tedy pouze její odeslání.165

Zákoník práce neobsahuje zvláštní úpravu ve vztahu k počítání lhůt, proto je
třeba řídit se obecnou úpravou v občanském zákoníku,166 konkrétně ustanoveními
§ 605 - 608. Protože je určena podle měsíců, připadá konec lhůty na den, který se
číselně shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se počítá, v tomto
případě den, kdy má být pracovní poměr rozvázán. Na příklad, je-li neplatná
výpověď doručena zaměstnavateli dne 7. 8., začíná výpovědní doba běžet 1. 9.
a končí 31. 10.,167 žalobu na určení neplatnosti výpovědi je pak třeba nejpozději
do 31.12 doručit soudu.168

163 DRÁPAL, Ljubomír, NOVOTNÝ, Zdeněk. § 72 [Uplatnění neplatného rozvázání pracovního
poměru u soudu]. In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce:
komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, Velké komentáře, s. 435. ISBN
978-80-7400-759-0.

164 NEŠČÁKOVÁ, Libuše. Jak skončit pracovní poměr z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance.
1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4038-6. Převzato z CODEXIS®,
doplňku LIBERIS®.

165 DRÁPAL, Ljubomír, NOVOTNÝ, Zdeněk. § 72 [Uplatnění neplatného rozvázání pracovního
poměru u soudu]. In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce:
komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, Velké komentáře, s. 435. ISBN
978-80-7400-759-0.

166 DOLEŽÍLEK, Jiří. § 333 [Počítání času]. In: PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce. Zákon
o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 994.
ISBN 978-80-7552-609-0.

167 K výpovědní době srov. ustanovení § 51 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v účinném
znění.

168 Srov. také DRÁPAL, Ljubomír, NOVOTNÝ, Zdeněk. § 72 [Uplatnění neplatného rozvázání
pracovního poměru u soudu]. In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník
práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, Velké komentáře, s. 435. ISBN
978-80-7400-759-0.
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Prominutí zmeškání této lhůty je vyloučeno, je však možné její stavění, a to
podle ustanovení § 654 odst. 2 občanského zákoníku, které, na rozdíl od předchozí
úpravy, stanoví, že ustanovení o běhu promlčecí lhůty platí obdobně i pro prekluzivní
lhůtu.169 Přestože jsou prekluzivní povaha i krátkost lhůty k uplatnění žaloby podle
§ 72 zákoníku práce stanoveny na ochranu právní jistoty účastníků pracovního
poměru, může se, vzhledem k ustanovení § 652 občanského zákoníku stát, že
se tato lhůta prodlouží o více než šest měsíců. To je jistě v rozporu s účelem
lhůty v § 72 zákoníku a bude tak možná do budoucna třeba použití ustanovení
§ 652 občanského zákoníku pro tyto případy vyloučit. V opačném případě hrozí,
že budou strany pracovního poměru udržovány v nejistotě, zda pracovní poměr
skončil či nikoliv, po neúměrně dlouhou dobu, což jistě nelze připustit.

I zde je třeba upozornit na situaci, kdy může mít zaměstnavatel za to, že
rozvazovací právní jednání má vícero vad, přičemž některé způsobují jeho zdánlivost
a jiné jeho neplatnost. V těchto případech je vhodné uplatnit v žalobě eventuálním
způsobem dva návrhy, tedy předně na určení neplatnosti právního jednání podle
§ 72 zákoníku práce, a pro případ, že by soud přihlédl ke zdánlivosti právního
jednání, návrh na určení, že má zaměstnanec povinnost nadále pro zaměstnavatele
konat práci a zaplatit zaměstnavateli náhradu škody vzniklé za dobu, kdy práci
nekonal.170

4.7.3 Nárok na náhradu škody

Pokud se právní jednání, jímž se zaměstnanec pokusil rozvázat pracovní poměr,
může stát neplatným až právní mocí rozhodnutí soudu, je jistě nezbytné si položit
otázku, co se s pracovním poměrem děje od okamžiku vadného rozvázání do chvíle,
kdy se toto rozvázání stane neplatným. Nezbytnou podmínkou, aby rozvazovací
právní jednání zaměstnance mohlo být prohlášeno za neplatné, je včasné oznámení
zaměstnavatele, že trvá na tom, aby dále konal svou práci. Bez tohoto oznámení,
jak víme, pracovní poměr skončí.

Je-li včas oznámeno, řídí se další vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
následnou činností zaměstnance. Pokud zaměstnanec nezačne na základě
tohoto oznámení znovu pracovat, přestane pracovní poměr a tedy i povinnosti
zaměstnance v období mezi vadným rozvázáním pracovního poměru a právní mocí
rozhodnutím soudu, zda je takové rozvázání neplatné, existovat.

Naproti tomu, začne-li zaměstnanec pro zaměstnavatele znovu konat práci,
dojde tím k zákonné prolongaci pracovního poměru podle ustanovení § 70 zákoníku
práce. To znamená, že od tohoto oznámení až do pravomocného rozhodnutí soudu
se na pracovní poměr pohlíží, jako by dále trval, v důsledku čehož trvá i povinnost
zaměstnance podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práci podle pracovní

169 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 6. 2018, sp. zn. 21 Cdo 343/2018.
170 HROMADA, Miroslav. Zdánlivé a neplatné ukončení pracovního poměru. Soudní rozhledy.

2015, č. 2, s. 47-50. ISSN 1210-6410.
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smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu
vyplývají z pracovního poměru.171

V důsledku pravomocného rozhodnutí soudu, je-li určena neplatnost právního
jednání, se na pracovní poměr hledí, jako by nikdy nebyl rozvázán. V takovém
případě jsou zpětně obnovena i vzájemná práva a povinnosti zaměstnance
a zaměstnavatele. Z toho pak vyplývá, že zaměstnanec byl v období od vadného
rozvázání pracovního poměru do právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti
tohoto právního jednání povinen konat pro zaměstnavatele práci podle pracovní
smlouvy. Pokud by tedy tím, že zaměstnanec odmítl práci v daném období
vykonávat, vznikla zaměstnavateli škoda, měl by ji být zaměstnanec povinen
nahradit.

Povinnost zaměstnance nahradit takto vzniklou škodu vzniká za splnění
několika zákonných předpokladů. Ke vzniku odpovědnosti zaměstnance za tuto
škodu je předně nezbytné, aby zaměstnavatel zaměstnanci řádně oznámil, že trvá
na tom, aby dále konal svou práci, a dále musí být splněny i obecné předpoklady
vzniku odpovědnosti vyjmenované v § 250 odst. 1 zákoníku práce.

Podle tohoto ustanovení musí být kumulativně naplněny čtyři podmínky:
porušení pracovních povinností zaměstnancem, vznik škody, příčinná souvislost
mezi porušením pracovních povinností a vznikem škody a zavinění na straně
zaměstnance.172

Porušením pracovních povinností zaměstnance se rozumí takové jednání
zaměstnance při plnění jeho pracovních povinností nebo v přímé souvislosti
s ním, které je v rozporu povinnostmi, které mu vyplývají z pracovní smlouvy,
právních předpisů, vnitřních předpisů nebo pokynů zaměstnavatele. V kontextu
neplatného rozvázání pracovního poměru spočívá v tom, že zaměstnanec odmítl
v návaznosti na oznámení zaměstnavatele, že trvá na dalším výkonu práce, plnit
své pracovněprávní povinnosti podle § 38 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.

Škoda je zpravidla charakterizována jako majetková újma vyčíslitelná
v penězích. Rozlišuje se skutečná škoda, která spočívá ve zmenšení existující
hodnoty věci či jiného majetku poškozeného, a ušlý zisk spočívající v tom, že
se majetek poškozeného nemohl rozmnožit, ač by k tomu za normálního běhu
věcí došlo.173 V kontextu neplatného rozvázání pracovního poměru lze hovořit
například o škodě vzniklé tím, že zaměstnavatel byl nucen shánět jinou pracovní
sílu nebo se dostal se do prodlení s plněním smlouvy. Nelze zapomínat ani na
ušlý zisk, zvláště rozvázal-li pracovní poměr takový zaměstnanec, který byl pro
171 Srov. ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v účinném

znění.
172 PTÁČEK, Lubomír. § 250 [Obecná odpovědnost]. In: PICHRT, Jan a kol. Zákoník práce.

Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s.
713. ISBN 978-80-7552-609-0.

173 BĚLINA, Miroslav. 2. Škoda. In: BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan a kol. Pracovní právo.
7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 317. ISBN
978-80-7400-667-8.
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zaměstnavatele klíčový.
Škoda musí vzniknout v důsledku porušení pracovněprávních povinností

zaměstnance. To ale neznamená, že musí být způsobena výlučně porušením
povinností zaměstnance. Postačí, pokud je porušení povinností zaměstnance
jednou z příčin, je-li příčinou důležitou, podstatnou a značnou.174 Odpovědnost
zaměstnance za škodu je konstruována jako odpovědnost subjektivní, proto je vždy
nutné prokazovat jeho zavinění. Při neplatném rozvázání pracovního poměru je
zpravidla možné dovodit, alespoň nevědomou nedbalost zaměstnance (zaměstnanec
nevěděl, že může způsobit škodu, přestože to vzhledem k okolnostem vědět mohl
a měl) která, jelikož zákoník práce nestanoví konkrétní formu zavinění, je pro
vznik odpovědnosti dostačující.

Naplněním všech výše zmíněných předpokladů vzniká odpovědnost
zaměstnance za škodu, která zaměstnavateli vznikla v důsledku neplatného
rozvázání pracovní poměru, a tedy i povinnost tuto škodu nahradit. Způsobil-li
ji zaměstnanec z nedbalosti, je povinen nahradit zaměstnavateli takto vzniklou
skutečnou škodu, ale jen do výše čtyř a půl násobku průměrného měsíčního výdělku
zaměstnance před vadným rozvázáním pracovního poměru. Naproti tomu, byla-li
škoda způsobena úmyslně, je zaměstnanec povinen nahradit zaměstnavateli nejen
skutečnou škodu, ale i ušlý zisk, přičemž výše této náhrady není nijak omezena.

Zaměstnanec hradí škodu, případně i ušlý zisk, vzniklou ode dne, kdy mu
bylo řádně doručeno oznámení zaměstnavatele, že trvá na dalším výkonu práce,
do dne, kdy začal pro zaměstnavatele znovu konat práci, případně do dne, kdy
pracovní poměr skončil. Pokud zaměstnavatel změnil názor ohledně toho, zda
trvá na dalším výkonu práce zaměstnancem, ztrácí jeho předchozí oznámení od
počátku účinky. Pro případ opakovaného oznámení by byl zaměstnanec povinen
nahradit škodu, případě i ušlý zisk, ode dne doručení posledního včasného oznámení
zaměstnavatele.

Nárok na náhradu škody vzniká až ve chvíli, kdy se rozvázání pracovního
poměru stane neplatným, tedy právní mocí rozhodnutí soudu. Až poté může
zaměstnavatel žádat náhradu škody, případně se s takovým nárokem obrátit na
soud.175 Není proto možné, aby se zaměstnavatel domáhal náhrady vzniklé škody
již v žalobě na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru podle § 72 zákoníku
práce. Takovému nároku by nebylo možné vyhovět, protože by v době vydání
rozhodnutí nebyly splněny všechny předpoklady, které jsou nezbytné ke vzniku
odpovědnosti zaměstnance za škodu z neplatného rozvázání pracovního poměru.

174 NOVOTNÝ, Zdeněk. [Kapitola 14. Náhrada škody]. In: PICHRT, Jan, DRÁPAL, Ljubomír
a kol. Případové studie pracovněprávní. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 280. ISBN:
978-80-7400-582-4.

175 Srov. POKORNÝ, Milan. Nejvyšší soud o občanském řízení v některých věcech
pracovněprávních, občanskoprávních a rodinněprávních: Sborník stanovisek, závěrů, rozborů
a zhodnocení soudní praxe, zpráv o rozhodování soudů a soudních rozhodnutí Nejvyššího
soudu: 1964-1969. Praha: SEVT, 1980. Sborníky Nejvyššího soudu ČSSR. s. 100.
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Závěr
Cílem této diplomové práce, jak jsem jej v úvodu vytyčila, bylo podat ucelený
výklad o problematice zdánlivého a neplatného rozvázání pracovního poměru ze
strany zaměstnance, a dále pak nabídnout zaměstnavatelům vhodný postup řešení
takové situace. Text práce je za tímto účelem členěn do čtyř kapitol.

V první kapitole bylo zapotřebí vypořádat se se vztahem zákoníku práce
a občanského zákoníku a definovat pojmy pracovní poměr, jeho skončení
a rozvázání, jejichž pomocí byla blíže specifikována problematika, které se tato
diplomová práce věnuje. Na tento stručný úvod pak navazuje druhá kapitola, v níž
je vysvětlen pojem právní jednání a důkladně zanalyzovány jeho pojmové znaky
a náležitosti tak, aby bylo možné následně podrobně rozebrat jednotlivé případy
zdánlivosti a neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Tomuto rozboru se práce
věnuje ve své stěžejní části, tedy v kapitole třetí, která se zaobírá zdánlivým
rozvázáním pracovního poměru, a kapitole čtvrté, v níž se hovoří o neplatném
rozvázáním pracovního poměru. Obě zmíněné kapitoly obsahují, v souladu s výše
uvedeným cílem této diplomové práce, také podkapitolu věnující se možným
způsobům obrany zaměstnavatele proti vadnému rozvázání pracovního poměru
a jeho právu požadovat náhradu škody tím vzniklé.

Institut zdánlivosti právního jednání byl do českého právního řádu zaveden
s přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Protože je tento zákon ve
vztahu subsidiarity k zákoníku práce, který neobsahuje vlastní komplexní úpravu
právních jednání a jejich vad, byla přijetím nového občanského zákoníku zdánlivost
právního jednání zavedena i do oblasti pracovního práva. Zdánlivost právního
jednání nastupuje tehdy, chybí-li právnímu jednání některý z jeho pojmových
znaků, jeho nejzásadnějších vlastností, nebo není-li právní jednání dokončené,
perfektní. Takové právní jednání vůbec nemůže vzniknout, neexistuje.

V počátku práce jsem si položila otázku, zda lze zavedení institutu zdánlivosti
hodnotit jako pozitivní či nikoliv. Po bližším seznámení s problematikou následků
vadného rozvázání pracovního poměru, zejména s přihlédnutím k tomu, že dle
současného znění zákoníku práce je možné, aby i absolutně neplatné právní jednání
způsobilo odpovídající právní následky, nedomáhá-li se druhá strana včas určení
neplatnosti u soudu, považuji institut zdánlivosti rozvázání pracovního poměru
za velmi důležitý. Zajišťuje totiž, že takové projevy, které jsou sice podobné
právnímu jednání, ale pro absenci některého z jeho pojmových znaků nemají dle
právní nauky vůbec existovat, nejsou považovány za právní jednání, což vylučuje
možnost, že tak dojde k rozvázání pracovního poměru.

Jako zásadně nevhodné je v této souvislosti nutné zmínit ustanovení § 553 odst.
2 občanského zákoníku, podle něhož lze dodatečně vyjasnit, oživit, právní jednání,
které bylo zdánlivé pro svou neurčitost či nesrozumitelnost. Toto dodatečné
vyjasnění má způsobit, že se na právní jednání následně hledí, jako by tu bylo od
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počátku. Ztotožnila jsem se s názorem, že se jedná o pravidlo nesmyslné, neboť
lze vždy dovodit jeho rozpor s legitimním očekáváním osob takovým jednáním
dotčených či s veřejným pořádkem. Toto ustanovení bude do budoucna třeba
podrobit hlubšímu zkoumání a zodpovědět otázku, zda je prakticky využitelné.
V případě negativní odpovědi, k níž se po bližším seznámení s touto problematikou
kloním, považuji za nutné toto ustanovení z občanského zákoníku vypustit.

Došlo-li ke zdánlivému rozvázání pracovního poměru, víme, že pracovní poměr
nadále trvá. Proto se zaměstnavateli jako nejsnazší způsob řešení takové situace
nabízí prosté oznámení zaměstnanci o tom, že pracovní poměr stále existuje a s ním
i jeho povinnost konat pro zaměstnavatele práci. Nereaguje-li, je možné se domáhat
určení zdánlivosti pracovního poměru u soudu. Vzhledem k tomu, že prokázání
naléhavého právního zájmu tak, jak to vyžaduje ustanovení § 80 občanského
soudního řádu, může být v praxi náročné, bylo třeba nabídnout ještě další varianty
řešení. Nasnadě je rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, na něž
má zaměstnavatel pro případ, že zaměstnanec pro něj přestal vykonávat práci,
nepochybně nárok. Dále lze namísto určení, že pracovní poměr trvá, požadovat
plnění povinností zaměstnance vyplývajících ze stále trvajícího pracovního poměru,
případně náhradu škody vzniklé zdánlivým rozvázáním pracovního poměru, neboť
soud přihlíží ke zdánlivosti právního jednání z úřední povinnosti.

V této souvislosti bylo nutné rovněž zodpovědět otázku, co se stane, když
k žádné aktivitě ze strany zaměstnavatele nedojde a obě strany se budou chovat,
jako by pracovní poměr skončil. Z hlediska právní jistoty obou stran je totiž jistě
nežádoucí, aby pracovní poměr v takovém případě dále trval. Je velmi zajímavé,
že právní teorií i judikaturou již bylo dovozeno, že je možné, aby pracovní poměr
skončil konkludentním uzavřením dohody o rozvázání pracovního poměru. Takové
právní jednání by sice bylo pro nedostatek formy neplatné, nicméně by tato
neplatnost po uplynutí dvouměsíční prekluzivní lhůty již nemohla být uplatněna
a došlo by tak k rozvázání pracovního poměru.

Vadné rozvázání pracovního poměru může být, vedle zdánlivosti, sankcionováno
také neplatností. Děje se tak v případě, že právní jednání postrádá některou
zákonem stanovenou náležitost. Občanský zákoník rozlišuje neplatnost absolutní
a relativní, nicméně dle zákoníku práce je neplatnost v obou případech založena
až pravomocným rozhodnutím soudu.

V této souvislosti je třeba upozornit na následky nedostatku formy rozvázání
pracovního poměru. Zákoník práce stanoví, že k právním jednání, jimiž se
jednostranně rozvazuje pracovní poměr se nepřihlíží, nejsou-li učiněna v písemné
formě. Formulace "nepřihlíží se" se má podle důvodové zprávy k občanskému
zákoníku vykládat tak, že taková právní jednání nemají vůbec existovat a měla
by tedy být zdánlivá. Nejvyšší soud ale zaujal opačný postoj, když v roce 2018
upozornil, že ne každé právní jednání, k němuž se nepřihlíží, je zdánlivé.

Podle této argumentace jsou právní jednání, jimiž se rozvazuje pracovní poměr
a která nejsou učiněna v písemné formě, pouze neplatná. To ale dle mého názoru
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neznamená, že spadají do režimu § 72 zákoníku práce a mohou tak, v případě, že
jejich neplatnost zaměstnavatel včas nenamítne, způsobit rozvázání pracovního
poměru. Přestože totiž právní jednání, ke kterým se nepřihlíží, nejsou v každém
případě zdánlivá, jejich režim je v podstatě stejný, jako by zdánlivá byla. Soud
tedy k takovým právním jednáním nepřihlíží z úřední povinnosti.

Už bylo zmíněno, že zákoník práce při neplatném rozvázání pracovního poměru
nerozlišuje, zda se jedná o neplatnost absolutní nebo relativní, a pro oba případy je
neplatnost založena až pravomocným rozhodnutím soudu. Neplatnosti rozvázání
pracovního poměru je tedy třeba se vždy dovolat, a to v dvouměsíční prekluzivní
lhůtě k uplatnění tohoto nároku. V případě jejího marného uplynutí dojde podle
zákoníku práce k rozvázání pracovního poměru.

Pokud se zaměstnavatel chce dovolat neplatnosti rozvázání pracovního poměru,
měl by nejprve zaměstnanci bez zbytečného odkladu oznámit, že trvá na dalším
zaměstnávání. Neučiní-li tak, může se sice úspěšně domoci určení neplatnosti
rozvázání pracovního poměru, ale přijde o nárok na náhradu škody, která mu
tím vznikla. Určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru je třeba se vždy
domáhat žalobou podle § 72 zákoníku práce, a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy
měl pracovní poměr podle vadného právního jednání skončit.

Můžeme narazit na situaci, kdy není zcela jasné, zda bude rozvázání pracovního
poměru posuzováno jako neplatné či zdánlivé. V takových případech je vhodné
uplatnit v žalobě eventuálním způsobem dva návrhy, tedy předně na určení
neplatnosti právního jednání podle § 72 zákoníku práce, a pro případ, že by soud
přihlédl ke zdánlivosti právního jednání, návrh na určení, že má zaměstnanec
povinnost nadále pro zaměstnavatele konat práci a zaplatit mu náhradu škody
vzniklé za dobu, kdy práci nekonal.

Ve své práci jsem se zabývala případy, kdy mohou být právní jednání, jimiž se
rozvazuje pracovní poměr zdánlivá či neplatná, a způsoby obrany zaměstnavatelů
proti takto vadnému rozvázání pracovního poměru. Přestože jsou pravidla
pro rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance formulována rozhodně
liberálněji, než je tomu na straně zaměstnavatele, nelze očekávat, že budou
rozvazovací právní jednání zaměstnanců vždy bezvadná. Lze také zhodnotit, že
současná právní úprava poskytuje zaměstnavateli dostatečnou možnost bránit se
vadným právním jednáním, jimiž se zaměstnanec snaží rozvázat pracovní poměr,
byť je možné namítat, že jedná o poměrně složitý proces, v němž je rovněž snadné
chybovat.

V průběhu zpracovávání této diplomové práce jsem narazila na několik, dosud
ne zcela vyřešených, právních otázek, jimž bude do budoucna nutné se dále věnovat.
Jedná se zejména o možnost konvalidace neurčitých a nesrozumitelných právních
jednání a nový rozsudek Nejvyššího soudu, který v rozporu s důvodovou zprávou
k občanskému zákoníku přinesl nový výklad zákonné formulace "nepřihlíží se".
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Zdánlivé a neplatné rozvázání pracovního poměru
zaměstnancem

Abstrakt
Cílem této diplomové práce bylo poskytnout čtenáři ucelený výklad o problematice
zdánlivého a neplatného rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
a nabídnout vhodný postup řešení takové situace, který by zaměstnavatel mohl
v těchto případech využít. Práce byla za tímto účelem rozčleněna do čtyř hlavních
kapitol. První z nich je věnována stručnému vymezení vztahu zákoníku práce
a občanského zákoníku, jeho vývoji v posledních letech a dále definici pojmů
pracovní poměr, jeho skončení a rozvázání. Prostřednictvím tohoto úvodu do
problematiky je vymezen přesný rozsah této diplomové práce, tedy zdánlivost
a neplatnost právních jednání, jimiž zaměstnanec jednostranně rozvazuje pracovní
poměr, a to výpovědi, okamžitého zrušení a zrušení pracovního poměru ve zkušební
době. Druhá kapitola se již věnuje právním jednáním a jejich vadám. Nejprve
jsou důkladně zanalyzovány jednotlivé pojmové znaky a následně také náležitosti
právního jednání, tak, aby bylo možné se následně podrobně věnovat jednotlivým
případům zdánlivosti a neplatnosti rozvázání pracovního poměru, a poté vysvětleny
pojmy zdánlivost a neplatnost právního jednání. Ve své stěžejní části se tato práce
věnuje jednotlivým případům zdánlivosti a neplatnosti právního jednání. Jedná
se o kapitolu třetí, která se zaobírá zdánlivým rozvázáním pracovního poměru,
a kapitolu čtvrtou, v níž se hovoří o neplatném rozvázáním pracovního poměru.
Obě zmíněné kapitoly obsahují, v souladu s výše uvedeným cílem této diplomové
práce, také podkapitolu věnující se možným způsobům obrany zaměstnavatele
proti vadnému rozvázání pracovního poměru a jeho právu požadovat náhradu
škody tím vzniklé.

Klíčová slova
rozvázání pracovního poměru, právní jednání, zdánlivost právního jednání,
neplatnost právního jednání
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Putative and invalid termination of employment by the
employee

Abstract
The aim of this diploma thesis was to provide the reader with a comprehensive
explanation of the issue of putative and invalid termination of employment by the
employee and to offer a suitable procedure for resolving such a situation, which the
employer could use in these cases. For this purpose, this thesis was divided into four
main chapters. The first of them is devoted to a brief definition of the relationship
between the Labor Code and the Civil Code, its development in recent years, as
well as the definition of the terms employment relationship, its termination and
dismissal. Through this introduction to the issue, the exact scope of this thesis is
defined, ie the putativeness and invalidity of juridical acts by which the employee
unilaterally terminates the employment relationship, namely dismissal, immediate
termination and termination of employment during the probationary period. The
second chapter deals with juridical acts and their defects. First, the individual
conceptual features and subsequently also the requisites of the juridical act are
thoroughly analyzed, so that it is possible to deal in detail with individual cases of
putativeness and invalidity of termination of employment, and then the concepts
of putativeness and invalidity of juridical act are explained. In its main part,
this thesis deals with individual cases of putativeness and invalidity of juridical
acts. The main part of the thesis consists of the third chapter, which deals with
putative termination of employment, and the fourth chapter, which deals with
invalid termination of employment. In accordance with the above-mentioned goal
of this diploma thesis, both chapters three and four also contain a subchapter
devoted to possible ways of defending the employer against defective termination
of employment and his right to claim compensation for the resulting damages.

Keywords
termination of employment, juridical acts, putative juridical acts, invalid juridical
acts
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