
Abstrakt 

Právní úprava skončení pracovního poměru 

 

Rigorózní práce se zaměřuje na právní úpravu skončení pracovního poměru. Autor si jako cíl 

určil komplexně analyzovat předmětnou právní úpravu, upozornit na aplikační problémy  

a v závěru ji zhodnotit z hlediska de lege lata a de lege ferenda. Práce je rozdělena do  

10 samostatných kapitol, přičemž většina z nich se dále ještě vnitřně člení. Po úvodní části 

následuje kapitola o pramenech pracovního práva. V další kapitole jsou popisovány 

pracovněprávní skutečnosti, včetně vad pracovněprávních jednání. Třetí kapitola hovoří  

o pracovním poměru, subjektech, objektech a stručně též o vzniku pracovního poměru na 

základě pracovní smlouvy a jmenování. Ve čtvrté kapitole autor obecně vykládá o skončení 

pracovního poměru. V souladu s pracovněprávní teorií autor rozdělil následující stěžejní 

kapitoly na skončení pracovního poměru na základě právního jednání, dále na skončení 

pracovního poměru na základě právní události a konečně na skončení pracovního poměru ve 

zvláštních případech. V rámci nejobsáhlejší kapitoly o skončení pracovního poměru na základě 

právního jednání jsou podrobně za pomocí soudní rozhodovací praxe analyzovány všechny 

způsoby rozvázání pracovního poměru vyjmenované v § 48 odst. 1 ZPr. Jedná se o dohodu, 

výpověď, okamžité zrušení a zrušení ve zkušební době. Dále je popisována ochranná doba, tedy 

období, během něhož zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď, ačkoliv k ní byly jinak 

splněny všechny podmínky, jakož i výjimky z ní, obecně též působnost odborové organizace  

a problematika hromadného propouštění. Poslední dílčí kapitola se zabývá neplatným 

rozvázáním pracovního poměru. Šestá kapitola vykládá o skončení pracovního poměru na 

základě právní události, za něž teorie považuje smrt zaměstnance, smrt zaměstnavatele  

(s výjimkou uvedenou v § 342 odst. 1 ZPr), dosažení věkové hranice, skončení pracovního 

poměru na dobu určitou a rovněž skončení pracovního poměru uzavřením manželství nebo 

partnerství podle zákona o registrovaném partnerství. Poté následuje kapitola o skončení 

pracovního poměru ve zvláštních případech, v nichž je hovořeno o skončení pracovního 

poměru rozhodnutím příslušného orgánu a skončení pracovního poměru založeného 

jmenováním. Autor se v práci též věnuje i právům a povinnostem při skončení pracovního 

poměru a problematice doručování písemnosti v pracovněprávních vztazích. Vzhledem 

k celkové podobnosti obou právních úprav jsou v předposlední kapitole podrobeny analýze 

hlavní odlišnosti ve slovenské právní úpravě. V závěrečné kapitole je celá právní úprava 

zhodnocena, a to jak z hlediska de lege lata, tak i de lege ferenda.  

Klíčová slova: pracovní poměr, zaměstnanec, zaměstnavatel 


